
Però posats a fer art-ficció
igual, molts dels monuments
que avui ens semblen de gust
dubtós, en un futur són recupe-
rats, ara com a obres pop, dins
d’aquest joc que sempre son les
oscil·lacions del gust. “La
història refugiada en el pas del
temps exercita sobre totes les
coses els seus poders i les seues
influències”, diu Román de la
Calle. La mateixa evolució del
concepte kitsch així ens ho de-

mostra. “Des que la categoria
kitsch fou integrada en la
nòmina dels conceptes estètics
generals, primerament a Euro-

pa, i després des d’Amèrica del
Nord, sobretot a Califòrnia, mol-
tes manifestacions kitsch amb
els seus excessos, paròdies,
pseudolectures, s’han integrat
en la mateixa història de l’art”
indica De la Calle. Així, potser
que la fastuosa escultura de l’ae-
roport de Castelló i altres exem-
ples frustrats, d’ací a unes dèca-
des es vegen amb la mateixa
complaença que avui veiem
obres com Disneylandia o els

hotels de Las Vegas. O potser
com apunta el professor Ro-
mán de la Calle amb un punt
d’humor, caldria “la fixació d
una llei de data de caducitat
per a escultures públiques i
que, passat un temps, la deixa-
ra en una jubilació feliç, en una
alternativa vall de Josafat visita-
ble, com a lliçó educativa, per a
residents i turistes atrets per la
història viva de la nostra vida
quotidiana”.
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S ilvestre Vilaplana és un
autor amb obra ja respec-
table: un grapat de llibres

de poesia i de literatura juvenil i
uns quants títols que pertanyen,
si em passeu el convencionalis-
me, a la divisió gran. Des que
publicà Les cendres de cavaller,
l’autor d’Alcoi, per atraure lec-
tors, enfila la matèria històrica i
literària, pel reclam de la novel·la
d’aventures. Després, sense aban-
donar el camp històric, s’enfila
pels camins del thriller, on punxà
en L’anell del pescador, però es
reféu amb més encert en L’es-
tany de foc. Silvestre Vilaplana és
un autor que cerca obertament
lectors, i els mons que ofereix po-
den ser atractius, però no són

fàcils, i per tal que funcionen i
tinguen una solidesa els cal una
veu personal i un estil dinàmic,
sense renunciar a una pàtina cul-
ta, literària. En aquesta ocasió, el
salt és més arriscat, perquè par-
lar d’assassinats de menudes i fa
pensar aquest lector en produc-
tes de cel·luloide majoritària-

ment de tercera. En tot cas, l’au-
tor sap on juga i per això, per
apujar el baròmetre literari, apos-
ta pel component psicològic, pel
laberint estètic i de vides que ofe-
reix la ficció

El quadern de les vides perdu-
des trena dos fils narratius: l’un
ens mostra el que fa i pensa l’as-
sassí. L’altre el protagonitza un
vell aspre, solitari i malalt. Viu en
una situació precària i ha de ven-
dre’s allò que més s’estima, els
llibres. És un home marcat per
l’obsessió i la culpa: la seua filla
desaparegué sent menuda. Està
instal·lat en el desastre, viu en un
pis tronat i a punt d’enderrocar.
Però el gran drama és personal.
El seu cervell és poblat per un
cràter expansiu: la memòria i les
paraules se li desfan. Passa hores
sense consciència, quan retorna,
pot anar vés a saber com i amb
objectes que el delaten. Viu en
alta tensió. El viatge al buit l’ano-
mena l’hoste. Personificar-lo és
una manera de no claudicar. Tra-
ma estratègies per a moure’s pel

pis, que és el refugi, però també
un laberint, ple de secrets i d’in-
certeses. Cada dia es descentra
més i es troba fets que no sap si
els ha provocat ell. Sospita, així,
que ell podria ser el caçador de
menors. La seua lluita contra el
creixement del no-res, per a man-
tenir-se connectar amb aquell
que ha sigut, és copiar passatges
de llibres que ha habitat i que el
representen. És la via per a recor-
dar "què sóc i qui sóc". Sobretot
retrata un estadi present: el buit,
l’angoixa, l’ànsia d’un món que
acaba devorant-lo. La intriga, on
barreja confusió psicològica i mo-
ral, administra cautelosament
les dades i al final les peces co-
mencen a encaixar i a il·luminar
les ombres, si més no, en part. El
combat mental del protagonista i
el seu univers d’universos fa que
el llibre vaja més enllà d’una
història de perversitats. I això fa
que siga un llibre que s’ha de va-
lorar i el mostra com un títol ex-
traordinari dins de la trajectòria
de l’autor.

UN PAÍS DE PARAULES

Pel laberint d’una vida de ficcions

E l enemigo no es tonto ens
repetien els tinents quan
féiem el servei militar obli-

gatori. Ens repetien més frases (la
patria es como la madre, la herma-
na, la novia), però aquesta era la
més divertida. Mai no vam saber
qui era l’enemic, però intentàvem
estar-ne alerta, per si de cas. Pot-
ser eren els processats en judicis
sumaríssims i consells de guerra
que aquests tinents presidien. Tin-
gueren o no diploma jurídic (Ju-
lián Grimau).

Molts anys després, la publici-
tat d’uns magatzems insisteix,
amb un yo no soy tonto (hi ha cap
publicitat pitjor i més grollera?),
en la mateixa línia. Són, els seus
clients, l’enemic? Enemic: “Con-
trari a algú, que té aversió contra
algú, que cerca d’oposar-s’hi o
damnejar-lo. Que fa la guerra con-
tra algú”.

En la militaritzada societat ci-
vil, era la BPS (Brigada Politicoso-
cial) l’encarregada de controlar
enemics, que no de descobrir-ne.
Van ser famosos personatges com
Ballesteros (cap antiterrorista
amb el govern de Felipe Gonzá-
lez), Conesa, Solsona, etc., i Anto-
nio Moreno, cap de la policia de
València (per obra i gràcia de
Rubalcaba). És alarmant la
fascinació del PSOE envers aques-
ta gent. Deu ser tradició de les
democràcies acollir-los, promocio-
nar-los, com en el cas nord-
americà, que, entre els perseguits
pels governs nazis, incloïa execu-
tors amb prou experiència per a
entrenar agents propis en “l’art”
de l’interrogatori.

El mal és que, lluny de mantin-
dre una discreció pròpia del
càrrec, no callen, com ara aquest
senyor que, exercint la seua
vocació des de fa dècades, solta
allò de l’enemic quan s’enfronta
al perillosíssim exèrcit d’adoles-
cents. “Ja s’ha passat”, deuen ha-
ver pensat els seus caps polítics
amb un cert nerviosisme perquè
els trenca el difícil malabarisme
de fer “com si no...”. (però sí, i ca-
da dia més). Cal guardar les mane-
res, Sr. Moreno. Dissimular una
mica, ser políticament més correc-
te. L’amo ha canviat una mica.

La resposta cívica ja l’hem vis-
ta: Moreno emmudit. Sota el fran-
quisme, quan els advocats els cita-
ven com a testimonis en judicis
polítics (com els fotia ser desco-
berts!) també emmudien la seua
prepotència. Sr. Moreno, vigile els
seus (nous?) caps.

El perill no és sols tindre un
cap de policia amb aquest concep-
te de l’enemic, sinó com orienta
les bandes paramilitars de l’extre-
ma dreta, organitzacions que gau-
deixen des de fa molt de temps
d’una impunitat alarmant al nos-
tre país. De tant en tant (cal guar-
dar les maneres) cau un grup en
una altra ciutat. No n’és el cas a
casa nostra. Sr. Moreno: vosté ha
demostrat que pot ser policia en
dictadura i en democràcia. Enho-
rabona... però vigile les seues ma-
neres. Cobra de l’enemic que va
abaixar-se els pantalons perquè
gent com vosté gaudira de la
democràcia.

D’esquerra a dreta, escultures a
València dedicades a santa
Teresa Jornet, l'actor Antonio
Ferrandis i “la pau i la
concòrdia”. / jesús císcar

A LA LLETRA

L’enemic
Albert Garcia i
Hernàndez

Francesc Calafat

Carmen Calvo: “Les
ciutats estan plenes
d’artefactes que no
diuen res”
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Exemples més recents i a
l’abric protector del consistori
que presideix Rita Barberá, ens
han deixat mostres inequívo-
ques d’aquest gust dubtós a l’ho-
ra d’actuar en el paisatge ur-
banístic de la ciutat. Figures
d’actors (monument a Antonio
Ferrandis) banderillers (escul-
tura de Manolo Montoliu), per-
sonatges històrics (Francesc de
Vinatea), homenatges a la “do-
na valenciana”, o a “la pau i la
concòrdia” com el que ornamen-
ta un cantó de la plaça de la
Reina en són exemples. En al-
tres casos, per defugir el monu-
ment tradicional, l’elecció re-
cau en allò “modern” o d’“avant-
guarda” mitjançant la
utilització d’un estil abstracte o
simbòlic, que dóna com a resul-
tat final un efecte kitsch més
acusat. “Les ciutats”, diu l’artis-
ta Carmen Calvo, “estan plenes

d’artefactes que no diuen res.
S’ha d’acudir als artistes perquè
donen solucions a problemes
d’espais, no omplir els espais
amb peces sense sentit”.

En aquest mapa o guia
escultòrica cal assenyalar com
un factor potenciador d’aquesta
plasticitat equívoca els dictats
urbanístics. Per al professor Ro-
man de la Calle “és aquesta
funció d’ordenació urbana, a
què tant es recorre amb roton-

des, cruïlles d’avingudes o acces-
sos a zones residencials, on
s’acostuma a produir la resposta
kitsch. Quasi sempre donen com
a resultat models desmesurats,
radicalment confosos en la seua
comunicació estètica o reptant
la història en la seua simbolo-
gia”. Per a Carmen Calvo, espai
públic i intervenció escultòrica
no han de significar un divorci
estètic. “Escultors com Chillida,
Oteiza han fet obres clares i pen-

sades per al seu entorn amb un
diàleg ben estimulant amb la na-
tura. Entre nosaltres tenim els
exemples d’un Andreu Alfaro o
un Miquel Navarro, que han
aconseguit reeixir en aquest ti-
pus d’intervencions. El mal gust,
al cap i a la fi, rau en el projecte"
diu Calvo.

Enfront d’aquesta falta d’equi-
libri amb el seu entorn o paisat-
ge urbà, hi ha per contra un al-
tre tipus d’intervenció, assenya-

la Román de la Calle, “més dis-
creta, que busca principalment
la integració de les intervencio-
ns escultòriques en el mateix
marc d’habitabilitat humana
dins del teixit de la ciutat. Es
tracta de propiciar experiències
estètiques de descobriment, de
marcatge d’espais emblemàtics
o de possibles acostaments artís-
tics al ciutadà, en l’àmbit de joc
que la quotidianitat possibilita”.

“Ens trobem així amb el desig

de transformar l’espai públic a
través de la presència d’escultu-
res a l’aire lliure", comenta De la
Calle. Per a Carmen Calvo, el pa-
norama general no pot ser mes
desolador i de poc interés.“Hi ha
una falta d’ètica professional”
diu. I allò més greu són els di-
ners que es malgasten en espais
públics que són morts. La res-
ponsabilitat de l’ornament
públic hauria de tornar a ser ab-
solutament democràtica”.

Artefactes que no diuen res
Rotondes, avingudes i places acullen mostres escultòriques del mal gust

L a nova novel·la de Silves-
tre Vilaplana (Alcoi, 1969),
El quadern de les vides per-

dudes (Bromera, 2012), ha estat
una sorpresa. D’entrada, perquè
la seua narrativa per a adults
—també fa poesia i novel·la juve-
nil— s’havia mogut en els marges
d’una novel·la històrica ben trena-
da i d’ampli espectre. El seu nou
volum, tanmateix, és un canvi de
registre inesperat, una mena de
thriller psicològic contemporani,
ofegós i multidireccional, on la
pèrdua de la memòria de l’ancià
protagonista serveix per a llançar
l’àncora en temàtiques com ara la
solitud, la maldat humana o la
creació literària. Una proposta
madura i densa que va rebre el
premi Alfons el Magnànim.

“Havia fet molta novel·la
històrica i el plantejament era
canviar, fer una cosa diferent,
coetània... I després va sorgir el
tema: què passarà un dia, quan
seré vell, i començaré a oblidar
coses? Amb aquest pensament
crees un personatge que està sol,
abandonat, i veus com pot funcio-
nar”, explica l’autor. Sobre aquest
punt de partida, Vilaplana super-
posa una atractiva línia argumen-
tal, la de la memòria literària, a
través de fragments de llibres que
el protagonista tracta de salvar
del seu propi oblit, escrivint-los en
un quadern, com els lectors que
memoritzen volums en Farenheit
451, l’obra de Ray Bradbury. “Tota
la vida vius envoltat de llibres, for-
men part de la teua existència. I la
novel·la està vinculada als llibres,
en són uns protagonistes clars. Va

ser una feinada revisar obres que
feia molt de temps que havia llegit
i trobar-n’hi els fragments repre-
sentatius i, al mateix temps,
adients a la història, que donaren
pistes al lector. Però també fou en-
grescador”, anota. Una via per a
recuperar Borges, Proust, Homer
o Rodoreda que, si més no,
empentà Vilaplana a construir
una prosa ben curosa. “Cada ca-
pítol el vaig treballar com un petit

poema, corregint sobre el que ja
havia escrit, buscant la musicali-
tat, les paraules adients...”.

A aquell rerefons d’oblit i litera-
tura, s’hi afegeix una trama in-
quietant d’assassinats i violacions
de xiquetes que culmina el to de
conjunt aspre i incòmode, d’equili-
bri difícil, però assenyat. “Hi havia
escenes molt desagradoses d’es-
criure, t’havies de posar en el lloc
d’un assassí, però també hi ha un

allunyament, evitava ser explícit.
El lector ja és prou intel·ligent”. I
la història que es conta prou dura.
“És que en la novel·la hi ha contin-
gudes les meues pors, el temor
que em passe el mateix que al pro-
tagonista. Una persona em va dir:
perquè et conec, si no pensaria
que ets una mala persona”, con-
clou amb la satisfacció de qui in-
tueix que ha trobat la difícil recep-
ta per a colpir els lectors.

SILVESTRE VILAPLANA ESCRIPTOR

“En la novel·la
hi ha contingudes
les meues pors”
XAVIER ALIAGA València

L’escriptor Silvestre Vilaplana el dia que va presentar la novel·la. / mònica torres

Román de la Calle:
“L’ordenació urbana
propicia el monument
de gust ‘kitsch”

2 . C U L T U R A  QUADERN Dijous, 1 de març del 2012


