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La força del món és el títol
d'aquest número de la revista
de difusió de la investigació que
coincideix amb la celebració de
la Fira del Llibre de València.
L'energia centra un dossier
coordinat per Ramon Folch en
el qual s'aborden aspectes com
els mercats energètics, l'energia
nuclear o les energies solar i
eòlica, així com l'estalvi i la
sostenibilitat.

Els relats d’aquest volum tenen
un element unificador en la
ironia, aquella “tristesa que no
pot plorar” que, tot citant
Jacinto Benavente, l’autor
apunta a l’inici del llibre. Les
situacions quotidianes, les
relacions personals, les actituds
que les persones mantenim en
les nostres relacions socials
centren les narracions, amb
protagonistes que oscil·len
entre el desfici i l’elucubració.

Amb aquesta novel·la, que ha
guanyat el premi Bancaixa de
narrativa juvenil, Raquel Ricart
narra l’extraordinària aventura
d’una adolescent que, amb la cama
trencada, passa el seu desfici
mirant amb una ullera de llarga
vista. Al mateix temps, en aquesta
trama plena de tendresa, la
protagonista veu trasbalsat el seu
món de la infantesa i es troba
durant un temps desconcertada
enmig de sentiments contradictoris

El protagonista d'aquest relat és
un bou, un animal valent i noble
que sap que morirà en una
plaça. Però és un ocell qui fa de
narrador i qui desplega una
estratègia ben singular per a
evitar-li el fatídic destí. La vida i
les relacions dels animals en
plena natura permeten a
l'autora ressaltar els valors de la
lluita, la solidaritat i l'instint de
supervivència
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Aquest llibre és particular-
ment atractiu per dos mo-
tius: perquè se'ns desco-

breix la figura de Teodor Llorente
i perquè qui ho fa és el poeta Jo-
sep Piera. Sobre els dos engranat-
ges descansa aquesta biografia,
en la facilitat narrativa de Piera i
en la desconeguda riquesa de la
vida i obra de Teodor Llorente.
Perquè Piera no s'amaga, no adop-
ta actituds tèbies i mostra la seua
admiració plena per l'obra poèti-
ca i intel·lectual del fundador de
Las Provincias. Després d'haver
llegit aquest llibre, la figura de
Llorente ix repristinada, i la seua
glòria, si més no, se'ns fa més evi-
dent i justa.

No era fàcil escriure aquesta
biografia. És cert que durant els
darrers anys n'hi ha hagut revi-

sions valuoses, com ara l'excel·-
lent treball dut a terme per Rafa
Roca. Tanmateix, mancava una
obra on s'abandonara l'exigència
de l'especialització, i es parlara
des de la dimensió literària.
Ningú fins al moment no ho havia
fet: els escriptors conservadors va-
lencians, profundament castella-
nitzats, han perdut tot vincle amb
el poeta; els escriptors esque-
rrans, en canvi, sempre han mirat
Llorente d'esquitllèbit, i no li han
perdonat ni el seu conservadoris-
me ni el seu catolicisme.

Això ha fet de Llorente un per-
sonatge en bona part desconegut
pel valencianisme. La lectura
d'aquesta biografia ens desco-
breix la injustícia (o el biaix) amb
què en molts sentits se l'ha jutjat:
era alguna cosa més que un poeta
que feia versets a les barraques i a
les llauradores valencianes. Piera
ens el mostra com un dels motors
més importants de la renaixença
catalana, una referència indiscuti-
ble a Catalunya, protector de mos-
sén Verdaguer, i persona de re-
ferència al Principat. També des-
activa molts clixés, com el de

gran propietari rural, que viu de
bòbilis bòbilis de la renda de les
seues terres. Més aviat al contra-
ri, Llorente fou un treballador in-
fatigable, amb sessions marato-
nianes al diari, i amb un sentit de
la disciplina basat en el treball

dur i constant. Això li va perme-
tre abordar reptes de primera
magnitud, com ara la traducció a
l'espanyol del Faust de Goethe.

Aquest llibre és ple de desco-
bertes, i un atractiu itinerari pels
orígens del valencianisme mo-
dern. Amb habilitat, Piera va des-
granant els grans noms, des de
Constantí Llombart fins a Fèlix
Pizcueta, des de Vicent Querol
fins a Marià Aguiló. En tots ells hi
ha l'apunt just, la descripció exac-
ta, l'anècdota reveladora, la
valoració intel·lectual, sempre
des de la comprensió i l'ànim con-

textualitzador. El biògraf es
posa en la pell de l'altre i,
com Montaigne, intenta ima-
ginar què hauria fet ell en
aquelles circumstàncies.
Traspua un afecte sincer:
aquells homes tenien el seu
mèrit, i d'ells ve tot, o quasi
tot. Tot el que som i tot el
que hauríem pogut ser.

Josep Piera relata les ten-
sions entre el sector conser-
vador, capitanejat per Llo-
rente, i el republicà i
esquerrà, dirigit per Cons-
tantí Llombart, i esperonat
pel seu deixeble Vicent Blas-
co Ibáñez. També explica
molt bé la dificultat que el
poeta del Llibret de versos
trobava en denominar
català la llengua dels valen-
cians (pensava que seria mi-
llor denominar-la llemosí,
un terme que no causava
animadversió entre els va-
lencians). El seu gran amic
Querol seria més valent en
aquest sentit, i no dubtaria

de titular una part dels seus poe-
mes amb el contundent nom de
Rimes catalanes. Però Llorente vo-
lia despolititzar tant com fóra pos-
sible el valencianisme, i que el
que unira els lletraferits fóra "la
pàtria de les paraules". Allò fou
un somni de poeta, perquè no hi
ha literatura sense ideologia, ni
pàtria sense idees. Fou la seua
gran obsessió, el seu gran somni,
que els poetes es guiaren tan sols
per les muses i deixaren de banda
la política. Un desig que, al capda-
vall, també fou el seu fracàs més
gran.
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La glòria de
les paraules
Piera descobreix en la biografia de
Llorente un persontage desconegut

Un bust de Teodor Llorente en l’exposició que se li ha dedicat. / jesús císcar

Martí Domínguez

Aquest llibre és un
atractiu itinerari pels
orígens del
valencianisme modern
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Joan Garí rememora el viatge físic i reflexiu
que Fuster va descriure en El País
Valenciano, publicat ara fa cinquanta anys,
amb la pretensió d’homenatjar l’escriptor
de Sueca i constatar les transformacions
que s’han produït en el territori
(paisatgístiques, urbanístiques, econòmiques
i de mentalitat) al llarg d’aquestes cinc
dècades. El fotògraf Joan Antoni Vicent
il·lustra el llibre amb fotografies en blanc i
negre que mostren una imatge sensible a la
bellesa i a la particularitat del país.

Aquest títol aplega, en realitat, dos volums
en el pla de la publicació de l’obra completa
de Fuster, el segon i el tercer. L’un recull
tots els llibres més genuïnament assagístics
que l’autor va escriure, així com alguns altres
textos dispersos. L’altre inclou l’articulisme
seriat que l’assagista suecà va escampar per
diaris i revistes amb títol de secció estable.
Es tracta d’un pas endavant ben notable en
la publicació ordenada de l’obra fusteriana,
una producció que permet avaluar-ne la
importància i que convida a gaudir-ne

La vuitena jornada Joan Fuster,
celebrada a Sueca el 2010, es va centrar
en la relació de l’assagista amb la música
clàssica, però també amb la Nova Cançó,
per als cantautors i intèrprets de la qual
va escriure articles, solapes de discos,
pròlegs o lletres. Aquest volum, publicat
per iniciativa de la Càtedra Joan Fuster,
inclou les aportacions que hi van fer
Josep Iborra, Joan. B. Llinares, Xevi
Planas, Vicent Torrent i Rafael Xambó,
així com una breu antologia de textos.

Subtitulat “Estudis sobre l’obra cívica de
Joan Fuster”, aquest llibre de Pau Viciano
afronta els tòpics fusterians i
antifusterians per a revelar la complexitat
de l’aproximació que l’autor de Sueca va
fer als problemes identitaris i col·lectius
dels valencians. La seua actitud davant la
tradició valencianista anterior, la
influència del marxisme en les seues
posicions o els elements del seu
diagnòstic del País Valencià hi són
revisats i analitzats amb solvència i rigor
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L a rebuda de Josep Maria
Castellet (Barcelona, 1926)
al seu despatx, en ple cor

del Raval de Barcelona, no pot
ser més profitosa. El crític litera-
ri, escriptor i president del Grup
62 rep afablement i tot seguit
deixa anar sobre la taula uns
quants sobres farcits de papers.
Es tracta de l’original mecanogra-
fiat de Nosaltres els valencians,
les proves d’impremta i les co-
rreccions del llibre per a una se-
gona edició. A la taula hi ha tam-
bé una còpia del contracte entre
l’editorial i Joan Fuster. La lectu-
ra atenta del contracte confirma
de nou la veracitat de la boutade
fusteriana. En el desé punt, l’assa-
gista, fa constar que es compro-
met “a regalar a l’editor un titot
(en dialecte: gall d’indi) per cada
reedició que l’editorial faci de
l’obra”. És evident que Fuster
se’n reia per dessota el seu nas
aquilí —i encara ara—, de qualse-
vol temptació localista, també de
les possibilitats remotes de
reeixir en un negoci com aquell,
igual que quan va escenificar la
seua entrada com a soci capitalis-
ta del setmanari El Temps apor-
tant una trista pesseta.

En tota aquella paperassa un
punt envellida, plena de gargots,
de precisions, indicacions escri-
tes a mà per l’autor mateix, hi
ha l’origen de dues aventures
d’una enorme transcendència.
Una, el naixement de 62, per tal
com Nosaltres els valencians és
el llibre amb què es va estrenar
l’editorial el Sant Jordi del 1962,
punt de referència obligat de la
història recent de la cultura cata-
lana. L’altra, és molt més sugge-
ridora i estranya. L’aventura del
naixement del País Valencià, en
definitiva, el de la idea d’una so-
cietat amb voluntat de deslliu-
rar-se de sucursalismes de tota
mena, amb vocació d’estricta
modernitat.

El 1962 Josep Maria Castellet
encara no treballava a l’editorial
on arribaria dos anys més tard,
però feia temps que coneixia l’es-
criptor, almenys des de la sego-

na meitat dels cinquanta. “Ales-
hores”, repassa, “jo coneixia poc
València, la seua gent... potser
només la Maria Beneyto i, enca-
ra no, vull dir, personalment. Ha-
via llegit un llibre seu en una
petita col·lecció de poesia. Un
dia vaig venir a fer una conferèn-
cia convidat per una associació
d’estudis americans. Llavors, Vi-
cent Ventura em va dur a un bar
a la plaça de l’Ajuntament on al
vespre es reunia el grup i feien
tertúlia. Fuster em va fer molt
bona impressió. Era molt
càustic, però, ens hi vam enten-
dre: ell m’atacava i jo també”,
somriu. “Després li vaig enviar
el meu primer llibre, Notas sobre
literatura española contemporá-
nea (1955), i, partir d’aquí,
iniciàrem una petita correspon-
dència”. Castellet ha deixat
constància dels començaments
del que fou una dilatada relació
amb el de Sueca en Seductors,
il·lustrats i visionaris (Ed. 62). El

rerefons de les mítiques prime-
res converses poètiques a l’Hotel
Formentor, celebrades al maig
del 1959, i dels actes dels premis
literaris de Gandia en el V cente-
nari de la mort d’Ausiàs March
l’octubre del mateix any, li ser-
veixen per a dibuixar els contor-
ns interiors d’un Joan Fuster in-
dagador i irònic. Uns quants
anys després arribaria Nosaltres
els valencians. Castellet recorda
com va anar, tot i que per aquell
temps encara no havia aterrat a
l’editorial fundada sota l’advo-

cació de Josep Benet pels joves
Ramon Bastardes i Max Cahner,
tots dos procedents de l’ambient
de Montserrat.

“Fuster”, explica, “tenia una
gran influència sobre ells,
només comparable a la influèn-
cia que exercia Josep Benet, que
era el gran impulsor de totes les
idees. És una relació sorpre-
nent, la d’uns joves molt interes-
sats pel País Valencià. Aquí era
un tema que no havia interessat
ningú d’aquells cercles de
poetes que venien de la II Repú-

blica, no ho entenien... Curiosa-
ment, també, Fuster no fa el con-
tacte amb aquests grups de
noucentistes sinó amb el catala-
nisme de l’exili”. “I Nosaltres els
valencians causà una gran sor-
presa. El llibre representa
l’ampliació de la visió de la cultu-
ra catalana des d’una òptica de
Països Catalans, per cert, sem-
pre tan entredita aquí a Catalun-
ya”, afirma. “Joan Fuster serà”,
assegura Castellet amb rotundi-
tat, “l’intel·lectual amb més in-
fluència de 62, un dels fars

d’il·luminació de l’editorial... Hi
ha molts detalls d’aquest pes”.

El 12 de març de 1968 Caste-
llet ja feia quatre anys que s’ocu-
pava de la direcció editorial de
62. Aquell dia es produeix tam-
bé un fet important. L’editor pre-
sideix la publicació del primer
volum de les obres completes de
Joan Fuster en un acte que ser-
veix també com a excusa per a
inaugurar la llibreria Tres i Qua-
tre de València. L’Equip Realitat
tatua el local amb uns retrats de
l’assagista caracteritzat d’entre-
maliat i divertit diable pop art.
La classització de l’assagista
dóna idea d’aquesta influència
al·ludida per Castellet. És un fet
una mica sorprenent sobre el
qual Fuster es referirà en el
pròleg amb la seua característi-
ca acidesa. Convertir-se en
clàssic és una de les pitjors co-
ses que li podien passar,
escriurà. L’epítet li resulta, “lleu-
gerament mortuori”. Per a Cas-
tellet el fet té una explicació
molt prosaica: “Només cal veure
l’ambient fusterià que hi havia a
la casa, tots érem, a més, molt
amics”, resumeix.

Aquell bon ambient només es
ressent quan Cahner ix de l’edi-
torial a conseqüència del fracàs
d’Enciclopèdia Catalana, una
idea que portava al cap des que
el règim el va fer fora per un
temps i es va haver d’establir a
Perpinyà. “En el moment en què
es muntava ja s’havien acabat
els diners. Ningú no sabia fer en-
ciclopèdies i allò, a més, reque-
ria una logística, venedors, etc.
Va ser una catàstrofe des del
punt de vista de la gestió. I l’1 de
desembre de 1969 el projecte ja
estava fora de 62. Arribà Jordi
Pujol, que va cercar uns pro-
homs, Cendrós, Carulla... i se’n
va endur Cahner i l’Enciclo-
pèdia. És clar, allò va afectar les
relacions de Fuster amb l’edito-
rial. Al cap i a la fi, era molt amic
de Cahner. Vaig anar amb Bas-
tardes a veure’l a Sueca i la cosa
es va reconduir...”, recorda.

Fuster continuà escrivint i, so-
bretot, influint inclús després del
seu retraïment a les acaballes
dels setanta en un clima d’agres-
sions i retrets fins i tot llançats
des del mateix món del valencia-
nisme. Com siga, Nosaltres els va-
lencians serà, sens dubte, un dels
seus assajos més transcendents.
Mig segle després, Castellet,
l’amic i l’editor, és categòric: “No-
saltres els valencians és un llibre
d’una plena vigència".
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“Era molt càustic,
però, ens hi vam
entendre: ell
m’atacava i jo també”

“Joan Fuster fou
l’intel·lectual
amb més influència
d’Edicions 62”


