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“He tingut molts estudis… Vaig
tindre’n un a l’Alqueria del Po-
vo, a Benimàmet, on vaig pintar
moltíssim, com un animal. Mai
no havia estat tan productiu i
tan trist. Acabava de tornar de
Madrid, on vaig abandonar una
vida frenètica, i en aquella alque-
ria vaig tindre la pau que neces-
sitava, però al mateix temps
vaig caure en un estat melan-
còlic… Després me’n vaig cons-
truir un a Menorca, on he pintat
una bona part de la meua obra
del carnaval de Venècia. Ara t’ex-
plicaré una cosa curiosa: un dia
vaig tindre un somni, i em vaig
veure en un dels canals de Venè-
cia. Abans tan sols havia estat
una vegada en aquesta ciutat, i
aquell somni, que era molt an-
goixant, es va repetir estranya-
ment una vegada i una altra. Fi-
nalment, vaig decidir anar a
Venècia, a buscar aquell lloc,
aquell lloc que apareixia insis-
tentment en el meu somni…
M’hi vaig quedar vuit anys! I no
vaig trobar mai aquell lloc! En
canvi, allò em va servir per a
descobrir la ciutat i per a pintar
el seu carnaval”.

Vicent enllaça un tema amb
un altre, quasi no em deixa in-
tervindre. Li pregunte si a Me-
norca va pintar alguna cosa de
l’illa i em diu que no. “Allí vaig
seguir pintant Venècia. Em vaig
instal·lar a Menorca amb la
intenció de pintar el seu cel, les
seues pedres, la seua mar, el seu
paisatge, i en canvi vaig seguir
pintant Venècia, obsessivament.
Són coses que passen. Fins que
un bon dia em vaig sentir em-
presonat, perquè Menorca és
una presó, una presó gran, però
una presó, i em vaig començar a
repetir, i ho vaig abandonar to-
t… I no vaig pintar ni un sol qua-

dre de Menorca! A mi de la pin-
tura el que més m’agrada és el
procés: l’abisme, llançar-me a
l’abisme d’una obra nova.
L’obra acabada m’avorreix sobi-
ranament. Jo sóc un ateu de la
pintura! Mira el que et dic: no
m’agraden els quadres! No
m’agrada fer una religió de pin-
tar, cal desmitificar aquest ofici.
La pintura és Altamira, això és,
l’anonimat. En els nostres dies
hi ha un excés de personalisme.
I, entre tu i jo, també de negoci:
quan entra la pela, el cap el tens
en un altre lloc. I amb l’art s’ha
produït una saturació, una bom-

bolla pictòrica, com la de la rajo-
la! I ha explotat”.

M’assenyala una cambra,
que devia ser un dormitori inte-
rior (tota aquesta conversa s’ha
produït en el rebedor, on té el
cavallet i un ordinador: tot just
ha obert la porta de la casa ha
començat a parlar, un veritable
allau de dades i d’impressions),
on hi ha uns llenços de la seua
exposició L’ombra transparent i
prossegueix: “Ami el quem’agra-
da és això! Crear ambients, at-
mosferes que t’atrapen. Un bon
dia emdigueren que tenia la pos-
sibilitat d’exposar a l’Almodí,

però que tan sols tenia unes set-
manes per a preparar l’ex-
posició. Vaig dir: si no faig una
traca!… I pam! Se’m va fer la
llum. Feia temps que volia expe-
rimentar amb la pólvora, amb el
rastre que deixa una vegada s’ha
cremat. Amb Miguel Zamorano
Caballer vaig fer les proves, vaig
investigar, em va ajudar molt,
aquell home. Al principi se’m
cremaven les teles, fou un desas-
tre. Però després vaig descobrir
que la pólvora l’havia d’impreg-
nar amb oli de llinosa i després
deixar-la eixugar. Una vegada
fet aquest procés s’encenia i la
tela no es cremava, més aviat la
combustió actuava i originava
una mena de gravat. Vaig deci-
dir pintar les ombres d’unes ba-
llarines dansant sobre el llenç,
un llenç continu, i emprar
aquest procés. 800metres conti-
nus de tela, sense parar de pin-
tar! Una part d’allò és el que
veus ací… I el resultat és una pri-
mícia! Això mai no s’ha fet! Un
autèntic miracle!”. Jesús Ciscar,
que durant tot aquest temps ha
disparat fotografies des de tots
els angles possibles del rebedor,
li deixa caure: “Però no deies
que eres ateu?”. Peris riu i li se-
gueix el joc: “Sóc ateu gràcies a
Déu!”.

Aquella obra amb pólvora és
d’una bellesa poderosa. Fa uns
dies es va exposar a la sala Me-
tro de València i ara ho és a la
d’Alacant. L’efecte aconseguit és
underground, té alguna cosa de
primitiu, de cavernícola, de sím-
bols de la tribu. Són ombres, om-
bres xineses, fixades amb el ras-
tre de la pólvora. Realment, ori-
ginal i nou. També té un encuny
poderós l’obra pintada durant
els anys vuitanta amb Uiso Ale-
many, i que s’exposa aquests
dies al Museu del Carme: uns

llenços enormes que durant tots
aquests anys han estat amagats
en un magatzem i que, per fi,
després de ser restaurats i mun-
tats sobre bastidors, han vist la
llum. Vicent i Uiso els pintaren
en aquelles mateixes sales del
convent del Carme, quan esta-
ven deshabitades, totalment
abandonades. Pense que empra-
ren aquell estudi provisional, in-
fantaren l’obra d’una manera
compulsiva i, quan se’n cansa-

ren, “pegaren a córrer”. Mentre
Jesús fa a Vicent alguns retrats i
primers plànols, jo aprofite l’avi-
nentesa i tafanege la casa. Isc a
un dels balcons, que mira a la
placeta de Sant Jaume, tanmera-
vellosa. “Veritat que per un mo-
ment sembla una plaça de Pa-
rís?”, em diu Peris des de lluny.
En una de les parets d’aquella
estança hi ha un apunt d’un nu,
d’una dona masturbant-se. És
un quadret potent, que té algu-

na cosa exacerbada, com les
aquarel·les de Rodin: “Vaig fer-
ne molts! L’exposició es deia
Apunts per a l’eròtica. I els vaig

vendre molt bé, aquells qua-
drets. Saps qui els compraren
sobretot? Les dones! Supose
que s’hi veien reflectides… Però

això [i assenyala la do-
na consolant-se] ho
fem tots, quan tenim
un moment desocu-
pat… No et sembla?”.
No sé què contestar-li,
però finalment accep-
te que és un argument
plausible.

”Volia tindre l’estu-
di al barri del Carme.
Jo he conegut el barri
ple d’imatgers, de fus-
ters, de torners, etc. Es-
tava ple d’artesans, i
els mirava treballar
amb els ulls com a
plats. Quan per fi m’ac-
ceptaren a Belles Arts
vaig saber que ho ha-
via aconseguit, que ha-
via fet el pas correcte,
l’ingrés a Sant Carles
és el millor que m’ha
passat en la vida”. En
les seues paraules hi
ha un cert enyor, algu-
na cosa que em posa
alerta. Li pregunte si
la crisi li ha afectat
molt: “Em va molt bé i
em va molt malament,
Martí. Aquesta ciutat
costa molt d’assimilar,
crema molt. Ací tot
passa, és una ciutat
molt ingrata”. El mire
als ulls, grisencs, do-
tats d’una llum lleuge-
rament esmorteïda.
Pense que és a punt de
pegar a volar i que en
aquell estudi li queda

poc temps de vida. De segur que
ja deu estar buscant un altre
lloc per a ocupar i tornar a co-
mençar. L’atracció de l’abisme.
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F elip Tobar, encara ben jo-
ve, va tenir en el segon lus-
tre dels anys 90 una entra-

da fulgurant, que després s’anà
apagant, en la crítica literària de
la premsa valenciana, perquè
feia ressenyes —“bonissímes”, al
parer de Màrius Serra—, perquè
eren fresques, agudes, però més
dotat per a la contundència que
no per al matís, anava al gra i
amb uns talls de navalla tan inci-
sius, que per la novetat descol·lo-
cava alguns lectors i delectava a
molts. Ara exerceix la crítica oca-
sionalment. Una llàstima. El seu
ofici actual és la traducció, fona-
mentalment en castellà i centra-
da sobretot en els còmics que pu-
blica Planeta.

El cuquet de Tobar no es limi-
tava a la literatura sobre la litera-
tura, sinó que la seua obsessió
primera era la creació i, de fet,
escrigué alguna ficció que
despertà l’interés d’alguns lec-
tors i d’alguna editorial per la
seua singularitat en la literatura
nostra d’aquells moments, però
l’excés en dificultà la viabilitat.
Anys després, amb bon criteri, li
ha fet un lífting radical i l’ha rees-

crita de dalt a baix. El resultat és
Ribera de boires. El protagonista,
un estudiant, és un personatge
excèntric, “tronat”, com s’auto-
qualifica, ja queparla ambun avi
mort, va vestit amb una gavardi-
na seua i té el costum de confon-
dre les coses. Tot comença quan,
després de ser segrestada, apa-
reix morta la seua millor amiga
en circumstàncies gens clares. El
jove, amb l’ajuda d’amics, d’un
periodista i d’un forense s’entes-
ta a resoldre el cas. A partir d’ací
es gesta la particularitat del lli-
bre: entrem en un món delirant,
en què la fantasia i la realitat es

barregen i no saben sovint
en qui pla se situen. És una
història que avança amb en-
giny i giravolts constants i
fets sorprenents. Ribera de
boires integra registres dife-
rents: a bandade la proximi-
tat i la fantasia, juga amb la
resolució d’enigmes i un
thriller estrany d’històries
de secrets, un context fami-
liar i elements de la nostra
cultura (referències a l’obra
de Ramon Llull, als moris-
cos, a la guerra civil del
1936) al costat d’al·lusions a
cultures exòtiques. Amb
tots aquests ingredients i la
juxtaposició contínua de
temps i d’històries, l’autor
construeixuna rapsòdia úni-
ca i que llisca amb tota natu-
ralitat. Allò estrany i la in-

certesa suren sobre la ficció, per-
què el llibre esdevé un món de
mons, una història d’històries,
on la fantasia i la veritat es confo-
nen i acaben sent veritat, si més
no per a la persona que ho viu.

És fàcil que a certs lectors
aquesta literatura no li faça el
pes, i que l’acumulació d’ele-
ments i les transicions ràpides
puguen crear confusions, però
cal reconéixer que el sentit del
ritme, la velocitat narrativa i
l’obsessió per una trama sòlida
ens obliga a pensar en Felip To-
bar com un narrador que cal te-
nir en compte.

Q ui digué allò que, abans
d’escriure, cal tindre algu-
na cosa a dir? És cert,

això? No està l’essència de l’art,
precisament, en allò imprevisi-
ble? “Sense una certa sorpresa
no hi ha art”, diu Tàpies. Potser
cal una idea inicial, quan un co-
mença, fins i tot un esquema,
però tem que, si l’escrit no
s’allunya o renega de l’esque-
ma, difícilment esdevindrà text
viu, seductor, misteriós. L’obra
d’art, com un somni, no es pot
planificar al mil·límetre, no pot
ser un viatge en tren, de para-
des prèviament establertes. Un
somni, heus ací l’exemple. Una
vivència interna que ens arros-
sega amb desig o inquietud o
terror, que ens afecta i com-
mou. Una vivència imprevisi-
ble. Els que patim d’insomni te-
nim aquesta petita consolació:
assistim a la interrupció de

molts somnis. I és quan s’inte-
rromp un somni, quan es talla
in medio res, que el veiem amb
alguna llum. Algunes imatges
de les meues ficcions provenen
de somnis. Ara recorde, per
exemple, un conte que vaig titu-
lar Canícula. Amb uns amics es-
tudiants de Medicina i de Belles
Arts havíem anat, en ple agost,
al cementeri d’un poblet a pro-
veir-nos d’ossos humans, a fi
d’esterilitzar-los i poder estu-

diar anatomia. Al fossar ens
atengué l’únic home que hi tre-
ballava: l’enterrador, un indivi-
du flac, estràbic, amb les facul-

tats mentals disminuïdes, que a
penes parlava i que de tant en
tant somreia —mostrant les
ruïnes de la seua dentadura—
sense vindre a tomb. L’enterra-
dor ens portà al racó més allun-
yat del cementeri, on, a l’ex-
trem d’una filera de làpides,
n’assenyalà una que, tot i man-
tindre la forma de les altres, era
més gran i tenia una porta folra-
da amb acer i tancada amb fo-
rrellat. L’obrí, ens hi féu entrar
i, somrient, amb un ull mirant
cap a l’altre món, se n’allunyà.
L’ossari: una cambra d’escassos
metres, sense llum, on ens ha-
víem demoure amb els caps aju-
pits per no topar amb el sostre.
Dúiem llanternes; quan il·lumi-
nàrem al terra comprenguérem
que la grava que cruixia quan
xafàvem no era grava, sinó os-
sos. Hi havia de tot. Al cap
d’uns vint minuts, carregats
amb un sac ple d’ossos per a
repartir-nos, sentírem un gran

alliberament en eixir i retrobar
el sol i l’aire pur. Mesos des-
prés, de matinada, vaig tindre
el somni: tornàvem a ser dins

l’ossari. Mentre
triàvem cranis, fèmurs
i vèrtebres, l’enterra-
dor treia el nas per la
porta i, sense badar bo-
ca, ens la tancava de so-
bte amb forrellat, i ens
deixava allà, lluny de
tot, privats del món
dels vius, sense la més
mínima opció que els
nostres crits histèrics
foren escoltats per
ningú. Pausat, se
n’allunyava amb un
somrís beat al rostre.
Aquella possibilitat, i
aquells crits histèrics,
que jo no havia previst
mentre inspeccio-
nàvem l’ossari, es
produïren al malson,
del qual vaig escapar
amb un sobresalt. El
mateix sobresalt que
hauria volgut produir
en el lector quan vaig
escriure Canícula. Ben
mirat, potser sí cal tin-

dre alguna cosa a dir, abans de
posar-se a escriure. Alguna co-
sa obscura, ignorada, imprevisi-
ble. Enterrada.

UN PAÍS DE PARAULES

Una història d’històries

NOTES DE CAMBRA

L’enterrador

“Jo sóc un ateu de la pintura! Mira el que et dic: no
m’agraden els quadres!”, exclama l’artista.

El miracle de la pólvora
Un artista d’ambients i atmosferes que t’atrapen

Un dels avantatges dels lli-
bres de poemes, a pesar
que en aparença no tinga

gaire importància, és que el lector
pot triar per on iniciar l’aventura
d’introduir-s’hi sense preliminars.
Recorde un amic d’estudis per a
qui llegir exigia una activitat
d’informació sobre l’autor, la seua
producció prèvia, les dades
biogràfiques, l’avaluació de la lite-
ratura crítica que havia generat,
etc; tot plegat, una veritable incon-
veniència. L’amic d’estudis confo-
nia llegir amb fer una tesi docto-
ral, i no admetia matisos en raó
delsgèneres. Perquè la fórmulaha-
via d’aplicar-se tant a la lectura de
Locke coma ladeBorgesoEspriu.
Doncs, no. Les matèries, en gene-
ral, i els gèneres enparticular, per-
meten formes diverses de lectura
que, com és ben notori, es posen a
funcionar segons les maneres,
tambédiverses, comels textos lite-
raris s’organitzen finalment en el
paper imprés. Agafen vostés La te-
rra interior i altres poemes
(Denes, 2011, pròleg de D.
Sam Abrams) i comencen
a llegir-lo pel poema final,
“València”. De ben segur
que experimentaran l’ím-
petu amb què un llibre és
capaç d’atraure els lectors.
Perquè aquest poema és
com un imant o, si volen
també, com una escletxa
que ens permet traspassar
la superfície del conjunt i
ens endinsa fins al més
profund, fins al moll d’una
poesia id’unaactitudpoèti-
caquem’atreviria aqualifi-
car de paradigmàtica en la
història recent de la litera-
tura valenciana. I això,
d’una banda, perquè si ho
mire amb calma, no conec
cap altre poeta contempo-
rani capaç de mostrar
amb més passió el seu
amor per una ciutat que, a
peu i a cavall, s’ha negat a
proposar-se com a capital
natural d’un territori, carregat de
cultura, en canvi d’altres direc-
cions que marquen uns altres
nords. Llegir la “València” de Be-
renguer és recórrerpamapamun
grapat d’emocions que endevines
compartides, però tambéesplèndi-
dament dites per un poeta con-
cret, mestre indiscutible en l’ex-
pressiómés senzilla i en els sugge-
riments més eficaços. Travessen
vostés el poema, des de la citació
inicial de Jorge Sousa Braga (“Por-
tugal / gostava de te beijarmui-
toapaixonadamente / na boca”)
fins als versos finals, enquèes reu-
neixen aquestamateixa citació i la
translacióde significats queel poe-
ta ha dut a terme (“València /
M’agradariabesar-te apassionada-
ment / A la boca”), i observaran la
barreja d’amor i odi que és al moll
de la seua escriptura. Així, l’obra
de Berenguer, d’una altra banda,
és també paradigmàtica perquè
ens recorda fins aquinpunt lapoe-
sia valenciana contemporània és
deutora de la circumstància d’ha-
verd’estarnit i dia entre l’enclusa i
el martell.

Però ja he dit que aquest da-
rrer poema és com una finestra a
l’interior de la terra berengueria-
na, que el poeta ha ordenat amb
tries de la seua obra anterior i
ambuna vintena de nous poemes.
Abrams, en el seu pròleg, en dóna
pèls i senyals, i marca camins on
situar l’obra i el poeta. Emperme-
tré suggerir que no hauríem
d’oblidar que Berenguer és potser
el poeta quemés imillor hamani-
festat la seua admiració per l’obra
d’Andrés i Estellés. Potser el sug-
geriment és superflu perquè el
món i la dicció estellesianes apa-
reixen ací i allà, no des dels meca-
nismes elementals de l’homenat-
ge, sinó des de l’assumpció natu-
ral d’una tradició en la qual el poe-
ta se sent a gust i que contribueix
a engrandir. Al capdavall, cappoe-
ta té la darrera paraula a pesar
que el progrés no és cap fanal il·lu-
minador de la història de la poe-
sia. Però Estellés i Berenguer són
ànimes que s’assemblen en més

d’un tret, però sobretot en allò
que distingeix el seu vol. Perquè
hihapoetes que fancomels espar-
vers: s’envolen fins dalt de tot i no
deixen d’observar la terra, la vida,
la ciutat, els obrers, els records,
els amors, les fàbriques…, però
allà baix, minúsculs, gairebé im-
perceptibles i insignificants des
de la rodalia del cel. N’hi ha d’al-
tres, tanmateix, que s’envolen
també, però fan com les oronetes,
sempre a tocar de les coses. Este-
llés i Berenguer sónmés oronetes
que esparvers i saben que el vol
més alt no garanteix ni l’esplen-
dorni l’exhaustivitat de les visions
poètiques de la vida. O com diu
Berenguer: “Copular, créixer, ne-
gligir / madurar, decebre, morir, /
ar, er, ir.”

Felip Tobar.

Manuel Baixauli

El poeta Vicent Berenguer. / jesús císcar

Estellés i Berenguer
són ànimes que
s’assemblen en més
d’un tret

A MANERA DE TASCÓ

Berenguer
i la poesia
Vicent Alonso

Francesc Calafat

La grava que
cruixia quan
xafàvem no era
grava, sinó ossos

“A mi de la pintura el
que més m’agrada és
el procés: l’abisme
d’una nova obra”

“Aquesta ciutat costa
molt d’assimilar, crema
molt. Ací tot passa, és
una ciutat molt ingrata”
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