
r e n a ix e n ç a a l  pa ís v a -
l e n c ia , de M. Sanchis Guamer. 
«Col ■ lecció 3 i 4», València 3968.

Aquest llibret constitueix un útil 
manual de divulgació sobre els 
escriptors valencians dels segles 
XIX i XX en llengua catalana. 
Sanchis Guamer, en el capítol 
dedicat a cada generació literà-
ria, fa unes breus referències 
històriques i cita les publicacions 
i els artistes valencians coetanis. 
En unes taules finals, ens dóna 
la nòmina d’autors amb les dates 
cronològiques de cadascun, la bi-
bliografia —agrupada també per 
èpoques— i, finalment, un índex 
antroponímic.
A cada capítol, hi són intercalats 
també poemes o fragments de 
poemes que, en conjunt, fan les 
funcions d’una breu antologia. 
Entre les peces que desconeixíem, 
ens ha cridat l’atenció una de 
satírica, de Pasqual Pérez, mos-
tra de poesia popular escrita amb 
intenció política per un escriptor 
culte explotant les possibilitats de 
la llengua col·loquial. Cal explo-
rar detingudament i sotmetre a 
reconsideració la literatura popu-
lar valenciana del segle passat : 
els col·loquis, el «milacres», etc. 
El millor mèrit d’aquest llibret de 
Sanchis Guamer potser és, doncs,

el de suggerir tot un camp de 
possibilitats d’investigació literà-
ria pràcticament verges. Així, 
fins i tot, és gairebé impossible, 
encara, de saber una cosa tan 
elemental com les dates de nai-
xença i mort de bona part dels 
escriptors valencians contempora-
nis i, si un hom s’entreté a cer- 
car-les en més d’una font impresa 
podrà triar entre la xifra que més 
li agradi. Renaixença al País Va-
lencià tampoc no resol aquest 
aspecte; per exemple, ens dóna 
per a Ferrer i Bigné les dates 
1838-95 a la pàg. 40, i 1837-90 a 
la sinopsi cronològica de les tau-
les finals; per al mateix versaire, 
el diccionari Alberti ens dóna les 
dates 1838-92 i, si hem de creure 
Los Fills de la Morta-Viva, el seu 
natalici s’esdevingué el 12-1-1836. 
Dins la «generació noucentista», 
agrupa Sanchis Guamer dos 
apartats: els «modernistes» i els 
«solidaristes», la qual cosa pro-
dueix confusió, ja que modernis-
me i noucentisme són, en la his-
tòria de les lletres catalanes, dos 
moviments successius i antitètics. 
Per últim, hem de retreure als 
responsables de redacció de l’edi-
torial el trabucament en 'els noms 
dels dotze escriptors que aparei-
xen a les cobertes del llibre.

JOAN ALEGRET
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Llibres de butxaca.
Un contingut incisiu i polèmic: clàssics 
indispensables i autors d’avantguarda.

Psicoanàlisi i política 
HERBERTMARCUSE

De Joan Oliver a Pere Quart 
FERRATER MORA, PORCEL, 
VALLVERDÚ, IZQUIERDO, 
CASTELLET FORMOSA, 
MOLAS, i HORTA

CONTE
EL BALCÓ, de Jordi Sarsanedas 
Biblioteca «Raixa», 74. Editorial 
Moll, Palma de Mallorca 1969.

Jordi Sarsanedas ocupa dins les 
nostres lletres un lloc de difícil 
qualificació. Els seus escrits: poe-
sia, novel·la, contes, tenen una 
alarmant unitat. Dic alarmant, per-
què el clima, el color que els 
unifica, no permet l’agraïda so-
lució de poeta que escriu con-
tes, o de narrador que fa poe 
sies. Amb una aparença d’imme- 
diatesa, el llenguatge de Sarsa- 
nedas ens aproxima a les coses, 

Als paisatges, a la gent; quan ja 
hi som a prop, un hàbil punt i 
a part, un lleugeríssim canvi de 
perspectiva, ens separa de la rea-
litat creada, conferint-li la preci-
sió, la rotunditat, artificiosa i 
bonica, de la punta seca. De pun-
ta seca i, de sobte, d’abundosa 
coloració de tapís. Amb una agi-
litat, fruit d’un lent i rigorós mè-
tode, la prosa de Sarsanedas llis-
ca sense cap mena de trontoll in-
voluntari. Un lector distret po-
dria creure que no ha calgut 
vèncer cap dificultat, que ell, 
l’autor, li parla directament, su-
posant que parlar directament fos 
així de fàcil. ’■
El recull que ara edita Raixa in- 

‘ clou dotze contes, el primer dels 
quals dóna el títol al llibre, 
^quests contes segueixen, sense 
s?lució de continuïtat, l’òptica ini-
ciada per l’autor amb «un diu-
menge a Clarena» i que, amb 
toes quantes narracions més, 
apareixien amb el primer llibre 
de contes: Mites. Amb Mites, Sar-
sanedas començava i acabava tot 
?n món d’una fèrtil imaginació. 
Un món del qual Salvador Es- 

< Pnu va donar aquest esplèndid

aclariment: «...aquesta obra, fe-
ta, però, pensant en l’Acròpolis 
del temps de la nostra domina-
ció, en Muret i en Miramar, i 
inspirada per una catalana Ate-
nea ’’que plora amb els ulls d’u-
na dama francesa”» (pròleg a 
Mites, «Biblioteca Selecta», Bar-
celona 1954).
Des de l’experiència dels Mites, 
Sarsanedas entrava per un nou 
viarany que, per entendre’ns, 
anomenarem realisme. En la me-
sura que realisme significa una 
actitud tan àmplia com mirar i 
comprendre. L’autor es desfeia 
lentament, a través dels contes 
que el porten a aquest nou vo- 
lum, de la temptació de síntesi 
brillant, d’associacions poètiques 
i abruptes, per ser cada cop més 
fidel al tacte de les coses.
En El balcó ens trobem amb un 
prodigi d’arquitectura. La inten-
sitat ens ve donada per uns gra-
duals punts de referència, en per-
fecte equilibri: la redacció del noi 
a l’escola, el judici de la pro-
fessora, la lucidesa del record des-
crit, la lenta maduresa del noi fet 
home, amb la persistència d’a- 
quest record. I a poc a poc, sen-
se que l’autor ens hagi de dir 
per què —ho sabem ja—, assis-
tim a la lenta ensulsiada d’a-
quest home.
Cito aquest conte, no sols per-
què m’agrada —l’arrenglero al 
prestatge dels meus contes anto-
lògics, on campen: James, Txek- 
hov, Català, Verga, Maupassant, 
Espriu...—, sinó perquè em sem-
bla exemplar en l’art de contar 
de Sarsanedas. Aquí, com a Con-
tra la nit d’Oboixangó, com a 
La proesa de Ritter Hans von 
Altenberg, com a qualsevol altre,

EL BALA N CÍ
Les obres fonamentals dels 
millors novel·listes contemporanis.

El dia que va morir Marilyn 
TERENCI MOIX

Prohibida Tevasiò 
AVELÍARTIS-GENER 
(TISNER)

LLIBRES AL ABAST
Una visió essencial de les realitats i 
problemes del nostre món.
Misticisme i lògica 
BERTRAND RUSSELL

ï ELTRAPEZI
Una literatura moderna i adequada per a la 
joventut d’avui.
El mirall dels protozoos 
PERE VERDAGUER
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