CULTURA. 7

QUADERN Dijous, 26 d’abril del 2012

JOSEP MARIA CASTELLET CRÍTIC, EDITOR i PRESIDENT DEL GRUP 62

Una
temporada
de
ficció
“Nosaltres els valencians’ és

POESIA
d’il·luminació de l’editorial... Hi

molts detalls
d’aquest pes”.
perhaFRANCESC
CALAFAT
El 12 de març de 1968 Castellet ja feia quatre anys que s’ocuAI pava de la direcció editorial de
Rubén
Luzón dia es produeix tam62. Aquell
Edicions
Bromera
bé un fet
important. L’editor preAlzira,
2012
sideix
la publicació del primer
88 volum
pàginesde les obres completes de
Joan Fuster en un acte que serEnguany el gènere del conte
FRANCESC CALAFAT València
veix també com a excusa per a
inclou uns quants títols. Anna
l curs literari va coRubén
Luzón (València,
1982)
inaugurar
la llibreria
Tresaposta,
i QuaLis s’estrena com a narradora
FRANCESC
VIADEL
Barcelona
na meitat dels cinquanta. “Alesmençar
potent.
El va
com
anteriors,
per una
lírica
treendellibres
València.
L’Equip
Realitat
amb Les temptacions (Edicions
a l’octubre
Ferran
aobrir
rebuda
de Josep
Maria hores”, repassa, “jo coneixia poc
sense
concessions,
en què
voluntat
tatua
el local amb
uns la
retrats
de
96), un llibre amable i amb boTorrent
amb un
títol atractiu,
Castellet
(Barcelona,
1926) València, la seua gent... potser
d'esprémer
i tensar
les formesd’entrei el
l’assagista
caracteritzat
nes dosis d’ironia. Hi desplega
Les ombres
la nit (Columna),
al seuendespatx,
en ple cor només la Maria Beneyto i, encallenguatge
un paperdiable
nodular.
maliat té
i divertit
popHiart.
una galeria notable d’actituds i
una Raval
novel·la
suspens i,noper
del
de de
Barcelona,
pot ra no, vull dir, personalment. Haintegra
de culturadeclàssica
i
La pòsit
classització
l’assagista
situacions sobre les relacions
via llegit un llibre seu en una
tant,més
d’entreteniment,
peròliteracaser
profitosa. El crític
mentalitat
actuald’aquesta
per a bastir
una
dóna idea
influència
sentimentals, familiars i d’amispetita col·lecció de poesia. Un
rregada
de pólvora.
Furga
dos
ri,
escriptor
i president
del Grup
poesia
exultant
imatges i És
de un
sintaxi
al·ludida
perenCastellet.
fet
tat que corren per les pujades i
temes
la post62
repimportants,
afablementcom
i tot
seguit dia vaig venir a fer una conferènsinuosa.
L'autorsorprenent
no cerca la connexió
una mica
sobre el
les baixades d’unes relacions
guerraanar
espanyola
els taula
primers
deixa
sobrei la
uns cia convidat per una associació
directa,
la comunicació
efectiva
qual sinó
Fuster
es referirà
en el
tan àmplies com complexes.
d’estudis americans. Llavors, Vipassos dels
supervivents
l’Hoquants
sobres
farcits dedepapers.
perpròleg
mitjà dels
que característigeneren les
ambcolps
la seua
Contades amb una prosa funciocent Ventura em va dur a un bar
locaust.
dos punts
poc tracEs
tractaToca
de l’original
mecanograanalogies
poètiquesConvertir-se
i els talls que en
ca acidesa.
nal, col·loquial, plena de girs de
a la plaça de l’Ajuntament on al
tats: de
el ressentiment
l’odi que
fiat
Nosaltres els i valencians,
causen
les emocions
clàssic
és una dei les
les idees.
pitjors cotota mena, on cada conte se susvespre es reunia el grup i feien
dugué
alguns
supervivents
a
les
proves
d’impremta
i les coses que li podien passar,
tenta en imatge i una esvenjar la mort
dels sis
mirreccions
del llibre
per
a una se- tertúlia. Fuster em va fer molt
NOVEL·LA
escriurà. L’epítet li resulta, “lleutructura que la ressalten.
lions edició.
de jueus
i, a
través
gona
A la
taula
hi ha tam- bona impressió. Era molt
mortuori”. Per a CasSico Fons ha reunit en Hupergerament
F. C.
deluna
personatge
bé
còpia delSantiago
contracte entre càustic, però, ens hi vam ententellet el fet té una explicació
mors agres (Bullent) reCortés, recorda
mino-La lectu- dre: ell m’atacava i jo també”,
l’editorial
i Joanuna
Fuster.
molt prosaica: “Només cal veure
lats irònics que pinten siriaatenta
oblidada,
els gitanos.
ra
del contracte
confirma somriu. “Després li vaig enviar
LAl’ambient
GATERAfusterià que hi havia a
tuacions absurdes i patètiAquest
d’espionatde
nou thriller
la veracitat
de la boutade el meu primer llibre, Notas sobre
Muriel
Villanueva
la casa,
tots érem, a més, molt
ques de la vida actual. En
ge conté una
bona
fusteriana.
En el
desépart
punt, l’assa- literatura española contemporáAmsterdam
amics”, resumeix.
canvi, Francesc Mompó,
dels ingredients
gènegista,
fa constardel
que
es compro- nea (1955), i, partir d’aquí,
Badalona,
2012
Aquell
bon ambient només es
en Fronteres de vidre (Gerre: missions
perilloses,
in- un titot iniciàrem una petita corresponmet
“a regalar
a l’editor
149ressent
pàginesquan Cahner ix de l’edimania),
confecciona
tencions
fosques,
agentsper cada dència”. Castellet ha deixat
(en
dialecte:
gall d’indi)
torial a conseqüència del fracàs
històries que dansen enque no seque
sapl’editorial
a què ju- faci de constància dels començaments
reedició
d’Enciclopèdia Catalana, una
tre la realitat i la irrealiguen i caçadors
caçats.que
És Fuster del que fou una dilatada relació
l’obra”.
És evident
L'escriptora
a que
idea quevalenciana
portava alresident
cap des
tat, entre la lògica i l’abuna obra
coral,
altament
se’n
reia per
dessota
el seu nas amb el de Sueca en Seductors,
Barcelona
desplega
el règim
el va en
feraquesta
fora per un
surd.
dramatitzada
aquilí
—i encaraamb
ara—,uns
de qualse- il·lustrats i visionaris (Ed. 62). El
novel·la,
del premi
Just a
tempsguanyadora
i es va haver
d’establir
Entre les novetats cal
diàlegs
tallantslocalista,
i rotunds,
vol
temptació
també de
M. Perpinyà.
Casero, la història
d'una joveenque
“En el moment
què
subratllar la novel·la La
una prosa
neta i un ritme
les
possibilitats
remotes de
hereta
dos pisos interconnectats
per
es muntava
ja s’havien acabat
gatera, de Muriel Villanueelèctric.en un negoci com aquell,
reeixir
unaels
gatera,
i una
història
plena fer
de endiners.
Ningú
no sabia
va (Amsterdam). La protaEl mateix
mesva
unescenificar
altre
igual
que quan
la
sorpreses.
Escriui un
dietari
querequecreix
ciclopèdies
allò,
a més,
gonista, que hereta dos piautorentrada
valenciàcom
de pes,
Vi-capitalisseua
a soci
lliurement
de salts en
el tempsetc.
i
ria unaple
logística,
venedors,
sos units per una gatera,
cent
va donar
a aporta
del Usó,
setmanari
El Temps
revolts
d'estils
i decatàstrofe
llenguatge,des
en un
Va ser
una
del
transitada per un gat taconéixer
La màpesseta.
de ningú
tant
una trista
viatge
introspectiu.
ficció en
elsde
punt
de vista deUna
la gestió.
I l’1
ronja, trena un dietari
(Proa),
situada
també
foEn tota
aquella
paperassa
un
intersticis
entredela1969
realitat
la ficció, ja
desembre
el iprojecte
força suggeridora a base
ra deenvellida,
les nostres
frontepunt
plena
de gargots,
entre
la masculinitat
i la Arribà
feminitat.
estava
fora de 62.
Jordi
de somnis i vivències, lecres,precisions,
en concret indicacions
al nord de escride
Pujol, que va cercar uns protures i pensaments per indagar
França.
fa servir
tes
a màHiper
l’autorpinzellades
mateix, hi
ASSAIG
homs, Cendrós, Carulla... i se’n
la seua identitat, sobretot la
del gènere
peraventures
a pintar
ha
l’origenpolicíac
de dues
endurBELTRAN
Cahner i l’Enciclosexual. Una proposta interespervaADOLF
un mónenorme
sòrdid. Amb
un punt de
d’una
transcendència.
pèdia. És clar, allò va afectar les
sant plena de salts que uneix en
misteri
hi presenta
Una,
el naixement
de vides
62, percotal
relacions de Fuster amb l’editoun mateix alé vital passat i prerrents,
però queels
arrosseguen
com
Nosaltres
valenciansse-és
Josep M. Castellet fotografiat a lasent,
seu realitat
d’Edicions
62. / consuelo baustista VALENCIANISME,
rial. Al cap i a la fi, era molt amic
i ficció.
crets,
peramb
a descriure
realitats
i
el
llibre
què es va
estrenar
de Cahner. Vaig anar amb BasL’APORTACIÓ
Isabel-Clara Simó, amb
conflictes deferents.
Sotadel
la norl’editorial
el Sant Jordi
1962,
tardes a veure’l a Sueca i la cosa
l’eficàcia
sempre,
ens presenblica,deno
ho entenien...
Curiosa- POSITIVA
malitat
ha uns quants
secrets
punt
dehireferència
obligat
de la rerefons de les mítiques prime- cació de Josep Benet pels joves
es va reconduir...”,
recorda.
Viadel
ta enment,
Un tros
de cel
(Bromera)
també,
Fuster
no fa el con- Francesc
que serveixen
a tocar
temes
història
recentper
de la
cultura
cata- res converses poètiques a l’Hotel Ramon Bastardes i Max Cahner,
Fuster continuà
2012 escrivint i, souna tacte
denúncia
de la
prostitució
i
amb
aquests
grups
de PUV. València,
Formentor, celebrades al maig tots dos procedents de l’ambient
espinosos,
com
ara suggela
lana.
L’altra, és
molt més
bretot,
influint inclús després del
pàgines
de les
màfies que tésinó
comamb
a protanoucentistes
el catala- 460
immigració
il·legal,
el tràfic de
ridora
i estranya.
L’aventura
del del 1959, i dels actes dels premis de Montserrat.
gonista
unade
adolescent
Hong els seu retraïment a les acaballes
nisme
l’exili”. “IdeNosaltres
“Fuster”, explica, “tenia una
prostitutes del
i pràctiques
mèdinaixement
País Valencià,
en literaris de Gandia en el V centeKong,
forçada acausà
prostituir-se
a sor- dels setanta en un clima d’agresvalencians
una gran
ques al marge
dela
la idea
llei. El
narradefinitiva,
el de
d’una
so- nari de la mort d’Ausiàs March gran influència sobre ells,
sions
i retrets“Cultura
fins i tot
llançats
el subtítol
i política
la ciutat
de València
i que tracta
presa.
El llibre
representa Amb
l’octubre del mateix any, li ser- només comparable a la influèndor és destre
en l’exploració
dels
cietat
amb voluntat
de deslliudes del
mateix
món del valenciaValencià
(1962-2012)”,
Viadel
de fugir
de les atrocitats
que
l’ampliació
de la visió
de ha
la cultu- al País
veixen per a dibuixar els contor- cia que exercia Josep Benet, que
sentiments
dels personatges
i
rar-se
de sucursalismes
de tota
a baix,d’un
AnnaJoan
Moner,
Ferran
Aliaga i Silvestre
nisme.
Com
siga,un
Nosaltres
vaaquest
llibre
inventarielsde
patitraamb
l’objectiu
controcatalana
des de
d’una
òptica de fa en
era elXavier
gran impulsor
de totes les
nsdalt
interiors
Fuster
in-Torrent,
sap traure
als detalls
ni- De
mena,
ambpunta
vocació
d’estricta
císcar Uns
/ mònica
torres / idees.
natxo francés
lencians que
serà,elsens
dubte, un dels
valencianisme
ha
lar el
rumbCatalans,
de la seua
Països
perpròpia
cert, sem- l'aportació
És una relació sorpredagador / jesús
i irònic.
quants
mis i a les relacions callades, per Vilaplana.
modernitat.
assajos imés
a la cultura
a la transcendents.
societat
vida.pre tan entredita aquí a Catalun- fetseus
anys després arribaria Nosaltres nent, la d’uns joves molt interesmitjà
del gest
més
menut
i la
El 1962
Josep
Maria
Castellet
Mig segle
Castellet,
Peròdesprés,
no es queda
en
poeta
Berna“Joan
Blanch,
en laserà”, valencianes.
afirma.
Fuster
els valencians.
Castellet
recorda sats pel País Valencià. Aquí era Elya”,
(Bromera)
ens evoca
mirada no
subtil.
encara
treballava a l’editorial deixebla
l’amic
i l’editor,
és categòric:
perquè
hi fa també
una “Noprimera
incursió
en la amb
narratiassegura
Castellet
rotundi- això,
un tema que no havia interessat
com va anar,
tot i que peri aquell
de Frankenstein
ens
seguitdos
Xavier
va l’univers
on Tot
arribaria
anysAliaga
més tard,
saltres els
valencians
alhora
crítica és
i un llibre
va, aposta
pel gènere fantàstic.
tat, “l’intel·lectual
amb més in- avaluació,
temps encara
havia
aterrat
al no
segle
XVIII,
a a ningú d’aquells cercles de
traure
untemps
dels plats
forts del’esla transporta
però
feia
que coneixia
d’una plenadel
vigència".
paper que aquest
Així,fluència
en Apunts
de d’altres
62, un mons
dels fars reivindicativa,
l’editorial dels
fundada
l’advo- poetes que venien de la II Repúlímits sota
en el ram
temporada,
Videsdesdesafinades
criptor,
almenys
de la sego- l’exploració
moviment social ha tingut en la
(Onada), per mitjà d’un seguit
(Edicions 62), que, situada a ca- dels metges. Els punts forts de la
de monòlegs, presenta un ésser
vertebració col·lectiva.
vall entre València i Barcelona, novel·la són la història absoreteri que s’instal·la dins d’altres
té com a fons la música indepen- bent que encadena uns persoésser vius per recórrer l’univers ASSAIG
ASSAIG
ASSAIG
ASSAIG
TEATRE
de plecs i la creació
dent i els primers compassos de natges plens
fins que aterra en l’interior d’un per A.per
envoltant,
deBELTRAN
reverbela crisi
actual. És
una història d’un clima per
per
FRANCESC
CALAFAT
ADOLF
per A. B.
B. A. B.
ésser humà.
amb molta molla, de veus en- racions simbòliques, opressiu i
Per tancar, dues obres que
creuades, que segueix les vides tenebrós per la combinació i
OBRA COMPLETA
no pertanyen a la ficció, però DE LLORENTE
VIATGE
PEL MEU
ICEBERG A MARX
bellesaFUSTER
i monstruoside joves d’ara,
plenesPAÍS
d’objectius contrast deJOAN
(ASSAIG) que estan escrites amb voluntat Pau Viciano
Joan
i Joanles
V. Vicent
I LA MÚSICA
Paco Romeu
morbositat i tei queGarí
mostren
ferides d’un tat, de luxúria,
Joan Fuster literària. En la primera, El som- Publicacions
Editorial
Tres i Quatre
autors
EdicionsdeBromera
la
d’escenes
saturades
món equivocat.
Contemplem els rror, enmigDiversos
Edicions 62 ni d’una pàtria de paraules (Bro- Universitat
València,
2012
PUV. València,
2012
Alzira,de
2012
València
i les
aroalts i baixos
dels sentiments i els per la descomposició
Barcelona, 2012
mera), Josep Piera es planteja València,
384
pàgines
168 pàgines
91 pàgines
2012. 272 pàgines
equívocs
de l’existència i com mes florals.
Jordi Colonques s’atrinxera revitalitzar la figura de Teodor
Silvestre Vilaplana ens conels egoismes provoquen catàstrofes enormes. Una reflexió ve- dueix també al terreny de la en la metralla literària i en Món Llorente i, en un segon pla, la
resta en
delsrealitat,
protagonistes
que s’es- Subtitulat
Joan
Garí
rememora
el viatge
físic i reflexiu
vuitenaamb
jornada
Joan animal
Fuster, (Onada) desenvolupa
Aquest títol aplega,
dos volums
Guanyadora
“Estudis del
sobre
premi
l’obra
Palanca
cívica i de
morbositatLa
i l’horror
El quaritable
sobre
el temps
vist com
engegar
la Re- Joan Fuster”,
que
Fuster va descriure
en El País dern de lescelebrada
a Sueca
el 2010,
esefectivitat
va centraruna sàtira
en el pla
de la forçaren
publicació per
de l’obra
completa
Roca-Ciutat
aquest
d'Alzira,
llibre aquesta
de Pau Viciano
amb
sagvides perdudes
(Brola consumació
del desassossec,
naixença
a València.
Repassa la afronta
Valenciano,
ara fapermacinquantamera).
anys, És en
relació
deesl’assagista
ambsobre
la música
de Fuster,
i el tercer.
L’un recull
comèdia
els tòpics
dramàtica
fusterians
s'inicia
i
en el
el món actual
perel segon
un la
thriller
que
de- nant
però tambépublicat
com l’esforç
intel·lectual
i poètica antifusterians
amb
pretensió
d’homenatjar
clàssica,
però també
la Nova
Cançó,
tots els llibres
més genuïnament
assagístics
momentper
en aquè
revelar
una persona
la complexitat
cega
mitjà
de personatges
delirants
o trajectòria
psicològic
i que amb
nent lade
controlar-lo,
sobre l’escriptor
la canta pel costat
creador
Lasalguns
Provincias
de
Sueca i constatar
les transformacions
als cantautors
i intèrprets
de la
qual
que
l’autor
escriure,
aixíde
com
altresi la de l’aproximació
en mata una
que
altra.
l’autor
Després,
de Sueca
un va
estampes
demolidores
sobre
la va del
tribulacions
d’un vell
complexitat
de les relacions
sen- descriu lesper
connecta
amb l’articulisme
els corrents de fer alsflashback
descriu
la deriva
física i
que
s’han produït
ende
el l’amistat,
territori
escriure
articles, solapes
deambulant
discos, i l’obsessió
textos pels
dispersos.
L’altre inclou
problemes
identitaris
i col·lectius
venda
en fase devaperdre
la memòria,
timentals
i la força
l’època.
En el
Viatge
emocionalLa
dels
personatges.
Comla
(paisatgístiques,
urbanístiques, eneconòmiques
pròlegs
o sospita
lletres. que
Aquestparcs
volum,temàtics.
publicat Cal no
seriat
que l’assagista
suecà
va segon,
escampar
per pel dels valencians.
seua
actitud davant
oblidar
angoixat pel
fet que
sobre la difícil comunicació
Joan Ga- tradició
destaca
Verònica
Cantó en
itre
degeneracions
mentalitat) ali el
llarg
d’aquestes
iniciativa
de la Càtedra
Joan
diaris i revistesmeu
ambpaís
títol(Edicions
de secció3i4),
estable.
valencianista
anterior,
la el
Raons
deFuster,
sang i foc (Bromera),
pot ser unper
assassí
de xiquetes.
lligam
íntim cinc
amb
actuals
pròleg,
metàforaendelesl'iceberg
dècades.
El ifotògraf
Joan Antoni Vicent
les aportacions
van
fer
Es tractaen
d’un rí
pasrecorre
endavant
benulls
notable
en el influència
del lamarxisme
seues val
de hi
Pep
Castellano,
centrada
En el seuinclou
desassossec
s’agafa que
entre vida
art, ací música.
viatge que
fer fusteriana,
Fuster fa cin- posicions
per ao aquesta
deriva,
il·lustra
llibresorpresa
amb fotografies
i
Josep Iborra,
Joan. B. Llinares,
Xevide la Germania
la publicació
de va
l’obra
els elements
delperò
seu també
la guerra
i en ordenada
desesperadament
a la literatura
Una el
bona
ha estaten blanc
anys avaluar-ne
amb la finalitat
de diagnòstic
per adel
l'estructura
de l'obra
negre
que literària
mostren una
imatge
sensible
Planas,
Torrent
Rafael
Xambó,
una
que permet
la
País Valencià
hi sóni allò
la protagonista
ha
deproducció
silen- quanta
coma la
una via
per Vicent
no perdre
la i què
l’estrena
d’Anna
Moveure
l’evolució
del país.
submergit
queamb
revela.
bellesa
i a amb
la particularitat
així
una breu antologia
de secret
textos.terrible.importància i que
convida
a gaudir-ne
revisats
i analitzats
solvència i rigor
ciar un
decom
qui és.
ner, que
Les mansdel
depaís.
la consciència

Panorama d’un curs fecund en les lletres valencianes

un llibre d’una plena vigència”
E
L

“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”

Xavier Aliaga
va traure un
dels plats forts de la
temporada

Entre les novetats cal
subratllar la novel·la
‘La gatera’, de Muriel
Villanueva

