
Q U A D E R N .

A l principi del relat autobiogràfic La
meua vida, el gran crític Marcel
Reich-Ranicki explica que en una

reunió se li va acostar un escriptor i li
preguntà: “Però, vejam, què és vostè en
realitat, polonès, alemany, o què?”. Les
paraules “o què” al·ludien, evidentment,
a una tercera realitat. La resposta, diu,

va ser molt ràpida: “Sóc mig polonès i
mig alemany; i un jueu complet”. L’inte-
rrogador, que era Günter Grass, sembla
que va quedar molt satisfet amb la res-
posta. Però el crític, passats els anys, re-
cordava que, d’aquella bella frase demúl-
tiples identitats, ni una sola paraula era
certa: “Mai no vaig ser mig polonès, mai
no vaig ser mig alemany... I tampoc no
vaig ser en tota la vida un jueu complet”.
Ser coses diferents, complementàries i
afegides, és una mica complicat. Fa mol-
ts anys, devia ser a la primeria dels setan-
ta, jo em trobava a Noruega, en una reu-
nió internacional d’antropòlegs, i un col·-
lega francés, mentre menjàvem peix fu-

mat i peix cru en un sopar informal, em
va preguntar si era espanyol. “No ho tinc
molt clar”, vaig dir. “Diguem que al meu
país mana Franco”. “Ah”, interpretà el
col·lega, “vol dir que és català”. “Poc més
o menys”, vaig haver d’afegir: “sóc de
València”. Marcel Reich (el Ranicki li’l
van afegir a Polònia després de la gue-
rra) era, en efecte, un jueu polonés, edu-
cat a Berlín, expulsat a Varsòvia el 1938,
salvat miraculosament de l’extermini, i
retornat a Alemanya per pròpia volun-
tat. Hi tornà perquè, segons afirma ell
mateix, la seua pàtria verdadera és la
literatura alemanya. Ara, si jo, que ja
m’he llevat la fantasia de ser jueu -sem-

bla que els meus cognoms no m’ho per-
meten-, diguera que la meua pàtria és la
llengua catalana, i el meu país el País
Valencià, i que la meua nació cultural
pot ser una cosa i la política, una altra,
no sé si la combinació seria massa com-
plicada. “Ser” alhora això i allò, i potser
allò altre, pot resultar difícil, però tam-
bé, sovint, és més entretingut. A mi, que
fa tants anys que cavil·le sobre aquesta
matèria volàtil (des d’una mica abans de
Nosaltres els valencians, de la pu-
blicació del qual enguany farà mig se-
gle), m’hauria resultat més simple ser
només una cosa. Més simple sí, però
més avorrit.

"Vaig nàixer a Elx, a les
muntanyes, d’uns pares que havien
perdut la guerra. Però a pesar de
‘todos los vientos y mareas’, i a

saber per què, havia de ser pintor".
.

Joan Castejón. Nota biogràfica
manuscrita.

.

U n colp arribats a Dénia,
enfilem pel carrer de la
Penya de l’Àguila, i des-

prés de passar el carrer d’Eurípi-
des, Joan Castejón ens assenyala
la casa on viu i té el taller. És un
xalet d’aspecte vagament eivis-
senc, dels molts que varen proli-
ferar durant els anys setanta i
vuitanta per aquells topants. En
la falda del Montgó, la presència
de la cresta granítica de la mun-

tanya es torna impressionant,
fins i tot unamica angoixant. En-
cara no he baixat del cotxe i ja li
estic preguntant sobre la mun-
tanya, sobre com la viu, si hi pas-
seja, si ha figurat en la seua obra.
Castejón, un home cepat i me-
nut, espontani i alhora una mica
tímid (al capdavall no em coneix
gaire, ni sap quines són les
meues manies), respon amb una
certa indiferència, sobtat del
meu interés: “Sí, n’he fet una es-
cultura abstracta. Va ser inevita-
ble!”. Entrem en la casa, i baixem
a un semisoterrani, on estan els
seus dominis, la seua “closca de
caragol”. Allí s’acumulen els qua-
dres, i en especial aquella galeria

de cossos, de nus, de matèria hu-
mana. Tota exageració és censu-
rable, i dir que Joan Castejón és
possiblement el pintor espanyol
que millor domina a hores d’ara
l’anatomia humana pot semblar
un excés, però no ho és. Sempre
l’he admirat per la potència
d’aquells homes i dones, uname-
na de Crisòstom Martínez dels
nostres dies. I ara per fi el tinc a
mà, i per a sorpresa seua he co-
mençat l’entrevista preguntant-
li per la muntanya. “També he
fet açò sobre el Montgó” em diu
portant-me una escultura de
bronze, que representa unes for-
mes geològiques torturades amb
un còdol de platja daurat. “És la

unió de la terra amb la mar, la
millormostra delMontgó: les for-
mes erosionades de la pedra de
la muntanya amb l’erosió mari-
na del còdol”. Em sembla una

idea bonica i original, dues for-
mes d’abrasió totalment dife-
rents, produint resultats del tot
distints, i tots conseqüència de la

fúria dels elements. Mentre par-
lem, al nostre voltant s’acumu-
len els retrats deMiguel Hernán-
dez, fruit de la seua darrera
exposició, fitant-nos des de tots
els angles. Li pregunte si el seu
interés prové del recent home-
natge. Diu que no, que la seua
relació amb Miguel Hernández
ve d’antic, quan va començar a
llegir-lo a la presó, l’any 1967.

—Quant de temps hi estigue-
res tancat?

—Tres anys.
—Tres anys!
—Sí, els feixistes no anaven

amb bromes.
bromes.
 Passa a les pàgines 2 i 3
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Llorente,
un poeta
en el temps

Joan Castejón domina molt bé l’anatomia humana.
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La seua relació amb
Miguel Hernández ve
de quan va començar
a llegir-lo a la presó


