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Amb constància, a força de tocar, provar
i xafar escenaris, la banda d’Alfafar
Indefinits, fundada el 2004, ha arribat a
un bon punt de solatge i solvència amb el
seu segon disc. La seua proposta és sense
sorpreses, amb un peu en el punk rock
urbà i combatiu de La Polla Records i un
altre en la versió més hardcore d’Obrint
Pas o La Gossa Sorda, dolçaina inclosa.
Però l’irreprotxable acabat del disc i un
grapat de cançons eficaces i contundents
els posen de ple dret en el mapa.

Tot i la seua brevetat, l’opuscle de les
autores, ambdues tècniques lingüístiques,
serveix per a bastir un panorama sintètic,
però interessant, que posa en qüestió amb
arguments sòlids la política lingüística de les
successives administracions, massa centrat
en el malaurat conflicte i en la codificació
(el tipus de valencià), i reclama un escenari
“responsable” que renuncie a fer política
“amb la llengua” i se centre en l’objectiu
d’una promoció i dignificació efectives.

Sota el títol de Botànica estimada, la
revista de difusió de la investigació que
edita la Universitat de València dedica un
monogràfic, coordinat per Joan Vallés, al
coneixement de les plantes i els seus
usos, dins d'allò que s'anomena
l'etnobotànica. El número inclou també
una entrevista amb el biòleg i
investigador Lluís Villar i una altra amb
Steve Goodwin, expert en bacteriologia i
degà de la Facultat de Ciències Naturals
de Massachusetts.

Recomanem...
REVISTA
per ADOLF BELTRAN

ASSAIG
per XAVIER ALIAGA

L lig el llibre titulatMés discordan-
ces (Bromera), un recull d’arti-
cles de Joan Fuster publicats en

la revista Jano. Aquesta publicació
històrica, de divulgació de la medici-
na, donava entrada a signatures més o
menys sonades, en un bon exemple de
l’humanisme que abans, més que ara,
caracteritzava els seguidors d’Hipò-
crates. Entre aquestes signatures il·-
lustres figurava Joan Fuster, i ara és
un plaer tornar-lo a llegir, en l’acura-
da traducció d’Enric Sòria. Fuster hi
tracta els seus temes habituals, però
en aquest llibre potser hi ha més ten-
dència cap als continguts socials i, de
passada, més atenció —pel fet de ser
Jano una revista de metges— cap a la
ciència i la medicina. La capacitat per-
suasiva de Fuster és sempre sorpre-
nent, i els articles te’ls empasses un
darrere l’altre, quasi sense adonar-
te’n. En un carrega, seguint el seu cos-
tum, contra els ecologistes, que tot ho
volen salvar (“germà poll”, “germà bac-
teri”, “germà virus”...), en un altre es
mostra subtilment a favor de l’energia
atòmica (“tal com està muntat el nos-
tre estil de vida (...) prescindir de
l’energia atòmica seria difícil”) i en al-
guns desgrana teories sobre el dolor o
el plor, buscant no se sap molt bé qui-
nes noves hipòtesis. Fuster és hàbil,
persuasiu i de vegades una mica sofís-
tic, però el segueixes sempre amb inte-
rés per la força de l’estil. Però l’article
més sorprenent és el titulat La
condició de malalt, que m’imagine que
degué deixar amb la boca oberta els
metges lectors de Jano. Segons Fuster
la veritable condició humana és la
malaltia, i tots, absolutament tots, es-
temmalalts. “Benmirat, ‘viure’ és ‘viu-
re malalt’. O no?”. Segons la seua tesi
“ningú no ha nascut sa”, tots arrosse-
guem alguna malaltia, i fins i tot els
que moren en un accident o en la gue-
rra “no estaven condemnats a morir
ràpidament per qualsevol descom-
posició visceral?”. A mesura que avan-
ces en la lectura de l’article et sor-
geixen objeccions, alguns peròs, tan-
mateix Fuster segueix amb la seuame-
tralladora conceptual, fins al punt de
dir, hamletianament: “Ser és ser un
malalt”. I en una de les seues filigra-
nes retòriques es trau un as nou de la
màniga: si la malaltia no és física tam-
bé pot ser de l’ànima o l’esperit, la
qual cosa amplia molt l’espectre de
pacients possibles. I ataca de nou: “Al
capdavall, què és la literatura? No és
més que un reflex de la nostra perma-
nent malaltia”. En un prodigiós tour
de force, Fuster afirma que la literatu-
ra naix de la malaltia, que ja Dant era
unmalalt, i que en la resta dels escrip-
tors és òbvia: Stendhal, Dostoievski,
Flaubert, Tolstoi, Kafka, Joyce... Tots,
tots malalts. Fins i tot ell, caldria afe-
gir. “Una aspirina presa a temps hau-
ria evitat molts mals poemes”, rebla
finalment. Llegint aquest article he re-
cordat la seua celebradamàxima “Par-
lar ja és exagerar”. No us sembla?

DISC
per X. A.

A ntoni Martí Monterde
és un professor valencià
resident a Girona que es

caracteritza per publicar de
tant en tant llibres peculiars i
suggestius, com J.V Foix o la
solitud de l’escriptura (1998) o
la Poética del café (2007). Ara
ens sorprén una vegada més
amb un llibre que demostra
que encara és possible d’escriu-
re en la nostra llengua obres
d’una ambició desmesurada i
de fer-ho amb un aplom i un
domini de la bibliografia i de
les implicacions (ideològiques,
polítiques, estètiques i, last but
not least, morals) del seu tema
que deixen francament astorat.
Em referesc a Un somni euro-
peu. Història intel·lectual de la
Literatura Comparada, que aca-
ba d’editar la Universitat de
València.

El llibre és “una investigació
històrica i una interrogació crí-
tica” dels precedents d’aquesta
disciplina, la literatura compa-
rada, des que Goethe encunyà
el concepte de Weltliteratur
fins a l’any 1900. Es tracta
d’una disciplina problemàtica,
sorgida enunperíodemolt con-
flictiu de la història europea, i
encara porta les cicatrius
d’unes tensions que van restrin-
gir severament el seu poten-
cial. Cal resseguir aquesta
evolució, redescobrir les traces
esborrades, resituar els marcs
de discussió, a fi que la literatu-
ra europea -i amb ella la
civilització europea- siga algu-
na cosa més que un enunciat
malentés, un projecte tergiver-
sat o un mer brindis al sol.

La noció deWeltliteratur (li-
teratura mundial, o universal,
o general, o com vostés vul-
guen traduir-ho) era ne-
cessària en el moment que
Goethe va suggerir-la com a
mínimper tres raons interrela-
cionades. La veloç inter-
connexió mundial facilitada
pel triomf dels imperis indus-
trials, la crisi del classicisme,
com a ideal estàtic i atemporal
de perfecció que França havia
imposat a Europa, i l’auge dels

nacionalismes i, amb ells, de la
noció pluralista de la cultura
que associem al nom de Her-
der. El segle XIX és, alhora, el
temps del cosmopolitisme i del
particularisme, que són dues
cares de la mateixa moneda,
tal com no pot haver-hi inter-
nacionalisme sense nacions.
En aquest context, la idea de
Goethe era generosa i ambi-
gua. Generosa perquè intenta-
va superar les cada diamés du-
res fronteres nacionals; ambi-
gua, perquè en ella mateixa

era un argument polèmic con-
tra l’hegemonia cultural fran-
cesa, i s’inscrivia així en el ma-
teix conflicte de poders que
qüestionava. En tot cas, assen-
yalava el punt més sensible del
debat europeu del segle XIX,
que era el de la construcció de
les identitats nacionals, preci-
sament quan la literatura va
ser un dels principals mate-
rials d’aquesta construcció,
que és, sens dubte, un dels
fenòmens culturals —i polí-
tics— més impressionants del
segle XIX, i del XX, amb conse-
qüències com dues guerres
mundials, entre altres perles.
És per això que un discurs que
anava contra elles, va acabar
sent administrat pelsmés zelo-
sos guardians de les fronteres:
els professors de literatura na-
cional. Antoni Martí s’ha aca-

rat ací amb un gran tema ( “no-
saltres i els altres, o dos segles
de guerra civil intel·lectual a
Europa”, en podríem dir) i ho
sap perfectament. És per això
que l’ambició d’aquest llibre és
desmesurada, i que el fet que
haja gosat escriure’l mereix les
més sinceres felicitacions.

Un somni europeu no és un
llibre perfecte. El desequilibri
entre els vastos panorames
que esbossa i la minúcia exte-
nuant d’algunes disquisicions
és excessiu; la prosa és densa i
a voltes tortuosa, i les nombro-
ses errates d’impremta no faci-
liten la lectura. L’autor fa molt
bé de centrar-se en el nucli del
seu tema, que és el diàleg/com-
bat franco-alemany, però la bi-
bliografia és asimètrica —la
francesa és copiosa; en ale-
many quasi només cita textos
traduïts— i el plantejament en
certamesura reprodueix elma-
teix que denuncia. Seguir amb
obsessiu deteniment unes pis-
tes pot esborrar-ne d’altres. La
lluita d’identitats lletrades s’es-
tengué proteicament per totes
les fronteres d’Europa. Correla-
tivament, la idea de Weltlitera-
tur va obrir també altres
fronts, com la referència a
Brandes, i a Nietzsche, tot just
insinua en aquest llibre.

Acabe d’escriure-la i ja
m’adone que aquesta objecció
és injusta. Tot no es pot dir, i
menys sobre un gran tema.
Martí no pretén dir-ho tot. Ex-
plora amb minuciosa lucidesa
unes línies importants i assen-
yala molt bé què signifiquen. A
més, la quantitat de detalls va-
luosos que ofereix és enorme.
En especial, els capítols dedica-
ts als astuts implícits goe-
thians i als greus problemes
dels professors francesos amb
la idea de nació —com que
França representava la huma-
nitat tout court, les nacions ha-
vien de ser els altres— són
molt il·luminadors. Caldria
moltes pàgines per fer justícia
a un llibre com aquest. Que al-
menys aquesta servesca per do-
nar l’enhorabona al seu autor.
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Coberta de llibre d’Antoni Martí.
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