
E l món dels llibres sempre
respon a les commemora-
cions amb obres que me-

reixen comentari i enguany no
havia de ser una excepció. De
commemoracions històrico-
literàries, al País Valencià se’n ce-
lebren tres d’importants, l’any
Enric Valor —el gran lexicògraf i
narrador de Castalla que ens va
abandonar fa 10 anys—, el sis-
centenari de lamort de Francesc
Eiximenis, nomenat Escriptor de
l’Any per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i el cinc-centenari
del naixement de Francesc de
Borja, el duc sant de Gandia.

La ració esperable d’estudis i
actes dedicats a aquestes tres fi-
gures es complementa amb un
assortit de llibres. En el cas de
Valor, es tracta sobretot de reedi-
cions d’una obra que, en general,
encara es troba en el mercat. Pel
seu costat, Eiximenis ha sigut el
tema d’un excel·lent (com de cos-
tum) monogràfic de la revista
Saó i hi ha prevista la publicació
d’una versió, adaptada a l’idioma
actual per Josep Palomero, del
seu Regiment de la cosa pública,
que editarà Bromera. Es tracta

d’un esforç divulgatiu lloable,
perquè parlem d’una obra trans-
cendent, de gran repercussió en
la història valenciana. Tot i això,
també caldria fer-la accessible
—com la resta de l’obra d’Eixime-
nis— tal com ell la va escriure. El
lector culte pot entendre la llen-
gua d’Eiximenis sense dificultat
—molt millor que la de Jaume I,
pose per cas—, i la seua prosa té
una gràcia pròpia que fins la mi-

llor adaptació ha de deturpar.
No estaria malament tampoc po-
sar a disposició del lector curiós
la seua obra llatina, convenient-
ment traduïda. Els clàssics ho
són perquè mereixen ser llegits,
i Eiximenis, més que molts.

Francesc de Borja també va
escriure llibres interessants,
però la seua figura és important
per unes altres raons. Descen-
dent de reis i de papes, duc de

Gandia imarqués de Llombai, vi-
rrei de Catalunya i, sobretot, ter-
cer general dels jesuïtes, en el
seu temps de generalat va conso-
lidar l’orde catòlic més decisiu
de la Contrareforma, va promul-
gar la Ratio Studiorum —que fou
la principal resposta catòlica als
avanços educatius de l’humanis-
me protestant—, va impulsar la
fundació de col·legis i universi-
tats pertot arreu i va obrir

l’Amèrica tot just descoberta als
jesuïtes. Dins d’una família, els
Borja, cèlebre per molt diversos
motius, el duc sant és un perso-
natge de gran talla, i segurament
el valencià del segle XVI més im-
portant per a la història euro-
pea. Fins ara, la bibliografia que
Francesc de Borja ha suscitat,
massa escorada cap a l’hagiogra-
fia, no ha estat a l’alçada del per-
sonatge. Se n’ha subratllat la san-

tedat, més que l’evident trans-
cendència política —en un
temps, el de Trento i les guerres
de religió, en què aquestes coses
solien anar de la mà—, o el seu
notable interés com a mecenes
de les arts. Dos llibres recents
contribueixen a omplir aquest
buit desconcertant: Francesc de
Borja: sant i duc de Gandia i Fran-
cesc de Borja: el duc sant.

El primer és un llibre profusa-
ment il·lustrat i molt ben editat
per Bromera, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Gandia, i
compta amb aportacions de San-
tiago La Parra—un excel·lent his-
toriador, especialista en el perío-
de—, Josep Piera i Ximo Com-
pany, qui ens parla de la figura
del sant duc a través de les arts.
Es tracta d’un llibre divulgatiu
ben fet i, sobretot, d’un llibre bell.

El segon, escrit per Josep Pie-
ra i publicat per Edicions 62, és
una biografia novel·lada del sant
duc. En una ressenya pondera-
da, l’historiador Francesc Pons
en destaca el valuós treball de
documentació que sustenta el
text i apunta que l’autor ha que-
dat tan fascinat pel personatge
que en difumina els clarobscurs.
També és cert que l’admiració
que Francesc de Borja ha desper-
tat en el seu biògraf l’ha permés
comprendre una figura molt
allunyada d’ellmateix i endinsar-
se en un temps que no té res de
senzill. Borja va viure la lenta
desil·lusió de l’optimisme huma-
nista —the waning of the Renais-
sance, com va escriure William
Bouwsma— i el convuls sorgi-
ment de la rutilant complexitat
barroca. En el seu temps va mo-
rir Garcilaso i van nàixer Cervan-
tes i Shakespeare, i va ser con-
temporani de Tiziano, d’Aldana i
de Montaigne. I, evidentment,
d’aquell terratrèmol espiritual
que va ser Ignasi de Loiola. Cara-
vaggio encara no hi és, i el Greco
tot just ha començat, però tot els
preludia: l’arravatament i el cla-
robscur. Piera ha copsat aquest
període intrigant —i fastuós, en-
tre Roma i la cort més poderosa
d’Europa— amb simpatia, i ens
el reporta amb amenitat i amb
vida. Fa de molt bon llegir.

CARTES DE PROP

El passat reviscut
Enric Sòria

Banderes a Gandia en commemoració dels 500 anys del naixement de Francesc de Borja. / natxo francés

Francesc de Borja fou
el valencià del segle XVI
més important per a
la història europea

Borja va viure
la lenta desil·lusió
de l’optimisme
humanista
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ENTREVISTA

Jesús Figuerola: “ Si a
l’edició li passa com a la
música, serà un desastre”

NOVETATS

‘Qui passa fira, llibres
empeny’, per Francesc

Calafat

LLETRES

Josep Marco i Joan
Carles Girbés escriuen
sobre les traduccions

OPINIÓ

‘El teatre del poder, el
poder del teatre’, article

de Manuel Molins
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El llibre, a escena
La 41ª Fira del Llibre de València se celebra
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A pesar que odia els misteris,
la protagonista d’aquest llibre
es trobarà abocada a investigar
un missatge anònim que té
alguna cosa a veure amb la
seua extensa família. O amb el
passat de la seua família.

JUVENIL

Un missatge
anònim

Recull imaginatiu de contes i
poemes per a nens i nenes a
partir de vuit anys, il·lustrat
per Aitana Carrasco i sorgit
d’un grapat d’autors valencians
que van assistir a la Fira del
Llibre de Guadalajara (Mèxic).

Una medalla fa que la
protagonista d’aquesta
novel·la, una jove inquieta, es
veja involucrada en la recerca
del graal càtar, sobre el qual
pesa una greu maledicció que,
aparentment, es va complint.

C ontra la consideració de
la literatura per a joves
com una qüestió de se-

gon ordre, Marc Granell
(València, 1953), un dels
grans autors de la poesia va-
lenciana de les últimes dèca-
des, ha anat publicant en els
últims temps alguns llibres
per a joves, d’una solvència
innegable, que ja compten
per milers els seus lectors.
La dansa dels versos, el més
recent d’aquests llibres, amb
il·lustracions del dibuixant
gallec Xan López Domín-
guez, revela, una vegada
més, el respecte i l’ambició
amb què l’autor s’acosta al
públic juvenil.

La vida quotidiana, com
en la seua poesia “adulta”, és
l’àmbit d’on sorgeix i on es fa
la literatura de Granell per a
joves.Ladansa dels versosn’és un
bon exemple. Lluny d’idealitzar
situacions, debuscar temes “ama-
bles” o d’endolcir recomanacions

morals, el poeta aborda els pro-
blemes de la ciutat, les preocupa-
cions de les persones, les amena-
ces a la natura o la circumstància
de personatges, plantes, animals
i coses en la vidamoderna. I ho fa
amb una saviesa tècnica, en l’ús
del vers i del llenguatge, i amb
una franquesa confiada en la ca-

pacitat d’enteniment i d’empatia
dels seus lectors que generen el
millor accés almolt recomanable
hàbit de la poesia.

Autora del text i de les
il·lustracions, Irene Blasco
narra la història d’un pollet, a
qui la mare encarrega un dia
que tinga cura del seu germà
menut, una aventura de la qual
acabarà eixint victoriós.

E scriptora i mestra, de llar-
ga trajectòria literària i cí-
vica, CarmeMiquel (laNu-

cia, 1945) emprén un projecte
molt interessant amb la
publicació dels dos primers lli-
bres d’una col·lecció que portarà
com a títol genèric “Els contes
deMarc”. Es tracta d’una propos-
ta adreçada als més menuts (en-
tre dos anys i sis), poc habitual
en la trajectòria de l’autora, que,
com ella mateixa diu, s’ha anat
“fent gran” en la seua escriptura,
a que la seua bibliografia ha evo-
lucionat, al llarg de més de tres
dècades, des de la narrativa in-
fantil i juvenil fins a la novel·la
per a adults. Aquest canvi sobtat
cap als infants s’ha produït ara,
confessa l’escriptora, perquè en
la seua família hi ha un nou inte-
grant, precisament un nét que es
diu Marc.

Presentats a València el 15
d’abril passat, en un acte que va
servir per a reobrir la biblioteca
de la SocietatCoralElMicalet, des-
prés de la reforma a què ha estat
sotmesa, els dos primers contes

de la col·lecció porten com a títols
Bon dia i El cel. CarmeMiquel ex-
plica que la seua pretensió ésmo-
tivar els xiquets més menuts, que
no saben llegir o que comencen a
fer-ho, en “l’observació i l’ex-
pressió”.

”Els contes deMarc” demanen
la col·laboració d’un adult (pares i
mares, mestres…) i estan plante-
jats a partir d’arguments temàtics
amb la intenció de narrar el dia a
dia i les rutines del protagonista,

perquè el lector puga
comparar i identifi-
car-s’hi. Com diu Carme
Miquel, “els textos ri-
mats, que recomanem
que siguen memorit-
zats, i els jocs divertits
de llenguatge ajuden a
desenvolupar la intel·li-
gència”. Aquí resulta fo-
namental el paper de la
il·lustradora, la joveMa-
ra Pastor, que hi aporta
uns dibuixos ambmolts
detalls que s’interrela-
cionen amb el text.

El primer títol de la
col·lecció, Bon dia, ser-
veix per a presentar el
personatge del Marc,
com s’alça, pren el des-
dejuni, se’n va a esco-
la…, i com viu amb els
pares, els companys de

classe o els amics. Després
d’aquest volum introductori, l’al-
tre títol ja publicat s’endinsa en el
caràcter temàtic que tindrà la
sèrie. En El cel observa la Lluna,
el Sol o els núvols i els compara
amb objectes quotidians com una
flor, una fruita o una barca. Com
diu Carme Miquel, “s’han d’obrir
les finestres de les cases perquè
els xiquets siguen espectadors del
seu món, més enllà de la finestra
de la tele”.

INFANTIL

La història
d’un pollet

JUVENIL

Misteri i
aventures

LA DANSA DELS VERSOS
Marc Granell
Editorial Diálogo
València, 2009. 32 pàgines

BON DIA / EL CEL
“Els contes de Marc”
Carme Miquel
Edicions 96
La Pobla Llarga, 2010

POESIA JUVENIL

Mai no és prompte
per a la poesia

INFANTIL

Finestres a la intel·ligència

INFANTIL

Recull
d’imaginació

EL
DESENLLAÇ
Lourdes Boïgues
Perifèric
Edicions
Catarroja,
188 pàgines

CONTES I
POEMES QUE
VÉNEN DE
MÈXIC
Diversos autors
Tàndem Ed.
València,
135 pàgines

LA
MALEDICCIÓ
DEL GRAAL
CÀTAR
Joan Pla
Ed. del Bullent
Picanya,
176 pàgines

L’AVENTURA
DE KIKO
Irene Blasco
Tàndem
Edicions
València,
36 pàgines

A. B.

Adolf Beltran
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Entre els debats que es van
produir en el recent I Con-
grés sobre la Dramatúrgia

Europea (Octubre CCC, 24-26 de
febrer), un dels més unànimes
va consistir a reclamar la fi del
“teatre de director”. Una figura
que, nascuda a redós de la
revolució industrial, es va anar
ampliant al llarg del segle vint
fins a esdevenir una mena d’en-
carregat o cap de producció i fins
i tot un “director-dictador”, al vol-
tant del qual gira tota la creació i
la publicitat en contra dels altres
elements (actors, tècnics,
escenògrafs o autors). Es tracta
d’una figura molt potenciada per
la política dels festivals oficials,
per certs empresaris privats i
per moltes administracions
públiques, expressions totes
elles del teatre del poder. És,
doncs, una deixalla de l’era indus-
trial en un món postindustrial.
Per això, s’argumentava i es de-
manava la fi d’aquest rol. El ma-
teix Lluís Pasqual va insistir en
el director com a intèrpret i coor-
dinador de creadors utilitzant el
símil del director d’orquestra i
dels grans intèrprets musicals.

Però aquesta situació té al da-
rrere també una teorització con-
tra la textocràcia que arriba a
l’èxtasi durant els anys setanta i
vuitanta del segle passat. Tot va
començar amb una sana reacció
contra la visió del text com a cen-
tre quasi únic de la represen-
tació. Des de l’àmbit de la
semiòtica es van subratllar els al-
tres components de la producció
i es va qüestionar saludablement
la crítica tradicional que priorit-
zava el significat sobre el signifi-
cant. De seguida, però, van co-
mençar els excessos: es va dub-
tar de l’existència dels personat-
ges en el text i es va afirmar que
la crítica anterior reflectia una
concepció capitalista on el text
era el capital i el muntatge el tre-
ball. Per això, calia enderrocar el
capitalisme textual amb una au-
tèntica revolució reduint el text a
un servus spectacolli. Tot això va
quallar en l’eslògan: “El teatre és

PER A representar”. O siga, que
només havíem de considerar tea-
tre la representació com si el dra-
maturg no fóra també un treba-
llador més.

Alguns historiadors, però, ja
indicaren que aquesta pugna era
sobretot una lluita per saber en
quines mans estaria el poder ar-
tístic. Siga com siga, el fet és que
aquesta mena d’assalt al tsaris-
me del text va acabar potser més
tristament encara que la
Revolució d’Octubre i ens va
deixar un regust decebedor ja
que així es justificava l’entro-
nització i abusos del “teatre de
director”. No seré jo qui negue el
dret dels directors a la creació,
però també cal considerar tant la

resta dels artistes que interve-
nen en un muntatge com els
drets del públic: no es pot anun-
ciar una obra de Shakespeare
com a reclam de qualitat sense
pagar drets d’autor i després tro-
bar-te amb el que li ha donat la
gana al director o al festival de
torn que es presenten com els
més innovadors.

Així, doncs, des del final dels
anys seixanta sobretot fins ara
no ha parat de promocionar-se
l’eslògan “El teatre és PER A re-
presentar” com si fóra una fór-
mula màgica i progressista. Un
dels primers i més actius defen-
sors fou el senyor Albert Boade-
lla, que per fi sembla haver tocat
la plena realització en haver-se
convertit en el bufó de la senyora
Aguirre. Però si analitzem
l’eslògan trobarem que, al capda-

vall, no és més que una altra
deixalla retrògrada, perquè ama-
ga al seu si la vulgarització de tot
l’arnat aparell escolàstic de po-
tència i acte, matèria i forma on
l’acte i la forma són els quemoti-
ven la potència i la matèria, ja
que la realitat només es determi-
na per l’acte i la forma. Per això
va escriure algú: “Els textos
lingüístics de caràcter teatral
només es realitzen com a tals en
tant que espectacle”: l’espectacle
els dóna realitat perquè és l’acte
i la forma que els configura.

Potser algú considere que tot
això és molt abstrús, però ho di-
rem d’una altra manera: hi ha
qui sosté que el destí últim i més
sublim de la dona és la materni-
tat, perquè ha nascut PER A ser
mare. I que és el mascle qui la
realitza en fecundar-la donant-li
la “forma” i “l’acte” per als quals
l’han creada. Per això, s’ataca la
revolució sexual femenina o es
justifiquen els maltractaments.
Però com bé sabem, la dona no
es determina pel destí finalístic
de la maternitat, sinó que pot
ser-ho si així ho decideix respon-
sablement. Quina realització ple-
na pot trobar en la maternitat
una dona que ha estat violada
per soldats enfollits? De manera
semblant, el text teatral tampoc
no és PER A representar sinó
que és representable i no se su-
pedita a cap “progressisme” reac-
cionari. A més, si només hem
d’anar al teatre (edifici) per
veure el veritable teatre (espec-
tacle), tan sols veurem el que el
poder, ja siga institucional o pri-
vat, ens vol o ens pot donar. És a
dir, només consumirem la ideo-
logia del mercat o de la cultura
que pot arribar-hi i no tota la
riquesa del que realment es pro-
dueix. Cal anar al teatre (especta-
cle); però també cal superar els
ridículs prejudicis i acudir als
textos teatrals.

Com diria Gertrund Stein
“una rosa és una rosa” i un text
teatral un text teatral, un espec-
tacle un espectacle i una dona
una dona. Per això, la lectura
dels textos teatrals torna a recu-
perar sentit i autonomia sense

voler retornar a cap mena de
textocràcia ni acceptar passiva-
ment el lloc més baix de la
nòmina teatral. Llegir teatre des
d’aquesta perspectiva esdevé un
acte de llibertat i democràcia; un
acte de rebel·lia contra la “dicta-

dura” de certs directors, ideolo-
gies o programacions. Un acte
d’informació i coneixement més
plural, així com una manera de
fer-nos uns espectadors més crí-
tics, responsables i conscients de
nosaltresmateixos, de la societat
en què vivim i d’allò que se’ns
ofereix des del “poder”. En re-
sum: llegir teatre ens permetrà
també gaudir del vell, allibera-
dor i inabastable poder del tea-
tre enfront del teatre del poder,
que és sempre limitat als interes-
sos i a les possibilitats de les pro-
duccions, si no directament al
servei dels poders establerts i la
seua alabança.

Manuel Molins és dramaturg.
Va guanyar el Premi Octubre de
teatre del 2009 amb l’obra Do-
nes, dones, dones (Tres i Quatre)

L a narració comença l’any 1064,
quan Eduard rei d’Anglaterra,
veient que s’acostava la mort i que

no tenia fills, envia el seu cunyat Harold a
Normandia a comunicar al duc Guillem
que el rei anglés l’ha nomenat successor

seu en el tron. És la “pàgina” inicial del
llibre, que no és un llibre, sinó la primera
història completa i en imatges mai
produïda enlloc, o almenys a Europa.
Aquest llibre obert, conegut com “El tapís
de Bayeux”, és la meravella més gran que
del gènere de la història il·lustrada. Fa
pocs dies, doncs, el contemplava jo llarga-
ment en el museu de la ciutat normanda,
on està exposat demanera admirable, i on
val la pena de fer un viatge només per
causa d’aquest llibre o no-llibre, tapís deli-
cadament brodat de setanta metres de
llarg, una successió d’escenes delicioses,
que són un dels capítols centrals de la
història d’Europa: com i per què els nor-

mands van conquistar Anglaterra, amb
tot el que això representa per als segles
futurs. Setantametres de cavallers armats
i d’ambaixades, de juraments i de perjuris,
de navegacions i d’expedicions, d’escenes
quotidianes i de combats, de la gran bata-
lla que va decidir la història futura del
continent. I el text superposat, que explica
cada escena enun llatí elemental: “Isti por-
tant armas ad navem et hic trahunt ca-
rrum cum vino et armis”. No obliden,
doncs, que també cal carregar vi. La flota
s’embarca, i tindrà lloc el primer gran des-
embarcament, no a Normandia sinó des
deNormandia. Just des d’aquestamateixa
costa on nou segles més tard arribaran els

britànics i els seus descendents ameri-
cans, i Bayeux serà, segons diu una placa
al costat de la catedral bellíssima, la prime-
ra ciutat alliberada. Pels anglesos. En la
llarguíssima escena de la batalla de Has-
tings, en la costa d’Anglaterra, el 1066,me-
tres i metres del tapís mostren càrregues
de cavalleria, núvols de fletxes, homes fe-
rits i morts, cossos esquarterats, i el bisbe
normand que, com que té prohibit vessar
sang, despatxa els enemics a garrotades.
El tapís de Bayeux és el pare de totes les
històries il·lustrades, i cap film ni cap lli-
bre s’hi pot comparar en bellesa. El van
brodar famés de nou segles, i és encara un
tresor incomparable, intacte, etern.

PUNT DE MIRA

Un llibre
obert
Joan F. Mira

El teatre del poder,
el poder del teatre
Una reivindicació de la lectura de textos teatrals
i del paper dels dramaturgs com a creadors

Manuel Molins

La lectura dels textos
teatrals torna a
recuperar sentit i
autonomia

Llegir teatre
esdevé un acte
de llibertat i
democràcia

La teorització contra
la textocràcia arriba a
l’èxtasi en els anys
setanta i vuitant

Calia enderrocar
el capitalisme textual
amb una autèntica
revolució
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No és una història de la lògica
filosòfica habitual, perquè no és
tant una mapa de problemes
teòrics com una radiografia de la
institució acadèmica: com
s’iniciaren els estudis a Barcelona i
a València, els tripijocs que els
acompanyen, la manca d’una
continuïtat, les circumstàncies
personals dels filòsofs...

Q ualifiquem alegrement
els anys 70 dels segle pass-
at com la dècada que pro-

mogué tots els deliris literaris
possibles i per haver. Fou la
reacció a l’abstinència imposa-
da pel règim del general Fran-
co, El festí acabà amb empatx, i
s’encetà un període d’abstinèn-
cia que molts lectors van agrair,
alleujats, per saludable. Així,
després de l’exaltació de l’orgia
del llenguatge i d’atac contra les
convencions (personatges, tra-
ma...), de promiscuïtat amb els
gèneres, hi va haver una
reacció, també d’abast generós,
que tornava a reivindicar el
plaer de la narració, de les tra-
mes, de la literatura de gènere i
de la literatura del jo. Un crida a
l’ordre, en quasi tota regla. Això
no volia dir un retorn a la
tradició més rància, ni renun-
ciar a la sensibilitat del present
ni a la consciència del fet litera-
ri i de jugar amb els recursos
quan fora convenient. El que hi
a haver fou una canvi

d’orientació.
En els últims anys assistim a

un afany prou general de re-
moure la narrativa, de reactivar
les fórmules de fabular. A banda
de la necessitat de refrigerar
l’escriptura, hi ha un fet irrebati-
ble i és que els homes de lletres
són ben conscients que la litera-
tura (la cultura en general) ha
perdut la centralitat que
posseïa. Causes: totes les que
ulguem. Potser les que tinguen

més relleu siguen el fet que la
gent desconfien del valor abso-
lut que se li donava i la dura
competència que ofereixen els
àmbits audiovisuals i digitals.

Tot això du tal volta a una for-
ma diferent d’escriure per tal de
no perdre de vista la mentalitat
dels lectors nous.

El desig de reorientar la na-
rrativa té direccions ben dife-
rents La novel·la, pensen molts,
és un gran transformista, amb
un estómac de ferro que ho de-
gluteix tot i permet tota mena
de gosadies i combinacions per
tal d’il·luminar el món que l’au-
tor vol expressar. Una línia
atractiva és l’agitació de la cocte-
lera dels gèneres, antics i nous,
de veus i registres. Tenim una
colla d’autors tocats pel verí ju-
ganer de Sterner. La nòmina
pot ser llarga: Vicenç Pagès iMa-
nuel Baixauli, Julià de Jòdar,
Urbà Lozano... Alguns narra-
dors s’inclinen a actualitzar mi-
tes o obres de referència, com fa

Sebastià Alzamora des de l’ex-
cés amb el Golem i el mite de
Faust, o Melcion Comes amb
Viatge al centre de la Terra. Uns
altres aposten fort, com també
els anteriors, per l’espectaculari-
tat o la sorpresa, com fa Fran-
cesc Bodi en el seu darrer llibre
fent servir un final —de conte—
sorprenent que en trastoca la
lectura, o Esperança Camps que
habilita com a narrador el mort
de Cos deshabitat. L’última car-
ta de Joan Pons és una altra: a
part de la força de les imatges,

aposta pels sentiments, sense
caure en l’ensucrament.

De molts fronts ens arriba la
notícia que la ficció ha entrat,
com tot, en crisi. L’alarma evi-
dencia la urgència de ventilar
espais viciats i de cercar
inspiració en la vida. La necessi-
tat de parlar d’experiències i
problemes del present ha vist
una forta embranzida en els
últims anys. Noms. Molts:
Màrius Serra, autor del corpre-
nedor Quiet, Natjat El Hachmi,
Llucia Ramis, Francesc Serés,

entre tants altres. No po-
dem oblidar que una bo-
na part dels escriptors
valencians no s’han po-
gut estar de posar el dit
en les moltes ferides
obertes en el País Valen-
cià actual.

En la nostra literatu-
ra la identificació entre
llengua i cultura o nació
ha sigut total i tal vega-
da per això s’entenia la
literatura com un valor
quasi sagrada. Ara
aquell binomi s’ha
esvaït. Això pot explicar
per què en aquest mo-
ment hi ha un públic lec-
tor important de best-se-
ller, un fet impensable
en els anys noranta, i
també justificar l’allau
d’escriptors que tecle-
gen tota mena de
temàtiques, sobretot
històriques i de complot
universal a la cacera
d’aquell lector de litera-
tura sense complicacio-
ns. El resultat, ara per
ara, és pobre, tret d’algu-
nes excepcions. Ací des-

cobrirem la clau que escriptors
en castellà del país o arrelats,
posem per cas Matilde Asensio,
que tramen bones històries,
se’ls traduïsquen al català.

Tot plegat, les coses ditesma-
nifesten que la literatura en
català es troba en un moviment
constant, d’extraordinària vitali-
tat, no només per la qualitat,
sinó per l’agilitat que demostren
els creadors en renovar-se da-
vant les noves circumstàncies.
De moment, ho fan i amb des-
tresa. Benvinguts els canvis.

Ambientada en la comarca de
la Marina Alta, amb un doble
pla narratiu en què la
protagonista viu els seus
problemes personals i fa una
recerca històrica que la porta a
l’època de la Segona República,
aquesta novel·la desplega la
riquesa humana d’uns
personatges que reflecteixen la
vitalitat i la força de la vida
contra l’adversitat.

L’art no s’atura
Els camins de la renovació de la literatura en llengua catalana

ASSAIG

La institució
filosòfica

NOVEL·LA

Contra
l’adversitat

FRANCESC CALAFAT, València

EL BES
DE L’AIGUA
Elvira Cambrils
Edicions del
Bullent
Picanya, 2010
464 pàgines

HISTÓRIA
SOCIAL DE LA
FILOSOFIA
CATALANA
Xavier Serra
Editorial Afers
Catarroja, 2010
267 pàgines

El festí literari. / jesús císcar

La literatura en català
es troba en un
moviment constant,
d’extraordinària vitalitat
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La campanya electoral que va
portar Barack Obama a la
presidència dels Estats Units fa de
teló de fons d’aquest dietari de
viatge que, al mateix temps, és un
llibre d’assaig i, de vegades, quasi
una novel·la. Toni Mollà (Meliana,
1957), que va guanyar amb aquest
llibre el Premi de Narrativa Ciutat
de València, s’endinsa en la costa
oest americana en un itinerari per
Califòrnia que és, també, un
viatge a la cultura i la memòria.

MMireu: aramou la cadi-
ra i l’acosta a la taula, i
ara endreça per sete-

na o vuitena o qui sap si vintena
vegada la pila de llibres, i ara
prova el bolígraf, que no va, i el
desmunta, i el torna a muntar i
el torna a provar, i sí que va; i
ara xarra amb els del costat, i
amb un passavolant, i per te-
lèfon. I en acabat de parlar s’en-
treté, absort, amb el menú del
telèfon. Escolteu: diuen el seu
nom i el títol del seu llibre per
megafonia.

La primera volta que va
seure en una taula per signar i
dedicar llibres fou en uns grans
magatzems. N’eren cinc autors,
asseguts darrere d’una taula
llarga, en un lloc de pas. Sembla-
ven un tribunal, els clients que
passaven pel davant feien cares
de perplexitat o de temor; algun
buscava una càmera oculta. Ell,
desolat, féu conversa amb els
altres autors. Parlaren de tot,
llevat de la ridícula situació que
patien. No signaren res. La sego-
na volta fou en la Fira del Lli-
bre. No s’hi trobà tan ridícul.
Els autors que l’acompanyaven

signaven tan poc (gens) com ell,
i això incitava a la germanor.
Fins que, en un dels relleus,
aterrà al seu costat Ferran To-
rrent. I aleshores prengué cons-
ciència de ser un autor ignorat.
Torrent signava sense parar,
mentre conversava i feia broma

amb els clients que, fins i tot a
estones, feien cua. Ell ho havia
sentit dir: Torrent, l’únic escrip-
tor en català que viu dels seus
llibres, que és llegit per un ven-
tall ampli de lectors, i que té
una presència destacada, des
de fa lustres i sense decaure, als
aparadors de les llibreries, fins i
tot de les més sordes a la llen-
gua del País. Més d’un lector o
—sobretot— lectora que havia
obtingut la signatura del crac,
hi volia romandre a prop, i dissi-
mulava enraonant amb l’autor
del costat: ell. Atent al rebot, ell
aparcà la timidesa i encolomà

no pocs exemplars dels
seus. Però l’efecte To-
rrent era efímer, i
prompte tornà la norma-
litat: la recol·locació de
la cadira, l’endreçament
de la pila de llibres, la
manipulació del te-
lèfon... Per què s’havia
posat en aquell fangar?
“L’autor s’ha de compro-
metre”, li havien dit,
“cal fer bullir l’olla,
deixar-se veure, tindre
presència, moure el lli-
bre”. I també allò tan bo-
nic de “contactar amb
els lectors”. Els lectors?
Quins lectors? A la seua
taula no s’acostava
ningú. Allò, lluny de fer
bullir cap olla, era una

palissa a l’amor propi.
No fou sempre així, però. Un

colp de sort, o la constància, o
qui sap si fins i tot algun mèrit,
feren que, amb el temps, quan
seia a signar llibres, hi acudira
de tant en tant algú. Però entre
una signatura i una altra sem-
pre hi havia un buit, que ell
aprofitava per a dibuixar o per a
anotar ocurrències en una lli-
breta adquirida per a l’ocasió.

Mireu: ara mateix la fa ser-
vir, i redacta l’últim paràgraf
del que deu ser un article. I ara
n’escriu l’última frase. I ara l’úl-
tima paraula. Aquesta.

Aquest llibre, mereixedor del
Premi V. Andrés Estelles de
Burjassot, demostra una vegada
més que Ramon Guillem és un
dels poetes més consistents del
nostre panorama líric. Com indica
el títol, Abisme i ocell, els versos
creixen entre el cant de la pèrdua
i el de la celebració. Les
evocacions, concretes o
abstractes, despleguen un lirisme
vigorós, de registre reflexiu, sobre
la condició humana. Un himne a la
vida que “sempre brolla / entre les
esquerdes de l’ombra”.

Vicent Alonso recull en el
present volum un conjunt
d’articles publicats entre el
2002 i el 2004 en el diari Avui.
Tot i el pas del temps, són
encara plenament vigents
perquè, des de les anècdotes
concretes, l’autor trena una
reflexió, i sovint una
discrepància, racional. Els temes
giren al voltant de la situació
valenciana, però van més enllà i
se situen en el terreny de les
qüestions generals. Un bon
exemple d’assaig periodístic.

NOTES DE CAMBRA

La solitud del signador de llibres
Manuel Baixauli

NARRATIVA

Per l’Amèrica
d’Obama

POESIA

Condició
humana

ASSAIG

Discrepància
racional

MÉS ENLLÀ
DE SAN
FRANCISCO
Toni Mollà
Edicions
Bromera
Alzira, 184 pàgines

ABISME
I OCELL
Ramon Guillem
Edicions
Bromera
Alzira, 2010
79 pàgines

CRÒNIQUES
INTERESSADES
Vicent Alonso
Editorial
Denes
Paiporta, 2010
116 pàgines

Cal anar al teatre (espectacle), però també cal superar els
ridículs prejudicis i acudir als textos teatrals. / jesús císcar

Els lectors? Quins
lectors? A la seua
taula no s’acostava
ningú
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E l cas de la literatura traduïda al
català al PaísValencià ésund’aque-
lls de got mig buit o mig ple.

Cal constatar, en primer lloc, que bona
part de les traduccions que es publiquen
an adreçades al lector infantil i juvenil
en un entorn educatiu. De fet, sense
aquest lector captiu la viabilitat de la ma-
oria de les editorials es veuria greument
amenaçada (per dir-ho amb un eufemis-
me). És ben palés que el gruix del públic
lector adult que va a la llibreria i compra
llibres traduïts al català, des de
la darrera novetat que ha vist
ressenyada en el suplement de
llibres del diari fins al clàssic
irrenunciable per a una perso-
na culta, no és suficient per a
crear i mantenir una dinàmica
cultural fluïda. Molts valen-
cians, sobretot als grans nuclis
urbans, han decidit viure d’es-
quena a la seua llengua. O pot-
ser algúho va decidir per ells fa
temps. No és aquest el lloc per
a descabdellar un fil ben envis-
cat; bastarà dir, doncs, que
l’atròfiamoral que afectamolts
alencians en diversos àmbits
de la res publica no és cosa
només de les institucions, sinó
també dels ciutadans.

Malgrat tantes coses tot just
apuntades —la migradesa que
oreja la indigència, la indi-
ferència de molts i la mala fe
d’alguns—, però, mai abans en
el passat recent havíem tingut
els valencians una joventut es-
colaritzada en la llengua
pròpia i un sector editorial
amb un cert grau de com-
promís amb aquesta llengua. A
més, en els darrers anys s’han
produït iniciatives editorials
d’aquelles que eixamplen la ba-
se —l’humus— de què es no-
dreix una cultura literària, com
ara la incorporació d’autors es-
trangers contemporanis de pri-
mera fila al catàleg de Brome-
ra, la posada en marxa d’una
col·lecció d’assaig literari per
3i4 o la contribució de les Publicacions de
la Universitat de València amb propostes
arriscades també en el camp de l’assaig.
Tot plegat, doncs, poden trobar-se motius
per a una (moderada) esperança.

Lamateixa imatge del got aprofita per
a descriure la situació del traductor, un
dels nodes de la xarxa de connexions que
constitueix tot sistema literari. És ben
cert que l’activitat traductora de les edito-
rials valencianes dóna feina avui dia a un
col·lectiu de professionals que fa poques
dècades senzillament no existia. Però no
és menys cert que aquests professionals
ni tenen el reconeixement social que me-
reixerien (les cultures serien mútuament
impermeables sense els seus esforços), ni
poden dedicar-se en exclusiva a la
traducció (l’han de compatibilitzar amb
una feina principal), ni tenen la visibilitat
que els caldria (els crítics tot sovint par-
len de les traduccions com si els autors
originals tingueren el do de la glossolàlia i
crearen textos sense esforç en qualsevol
llengua). Quant a les condicions mate-
rials de la feina, un contracte estàndard

de traducció estipula que el traductor rep
una quantitat inicial, un tant alçat per
pàgina, en concepte de bestreta pels drets
d’autor que li corresponguen en virtut
dels exemplars venuts. Doncs bé, hi ha
editorials valencianes que o bé no in-
clouen el tant alçat, amb la qual cosa el
traductor comparteix el risc de l’editor i
cobramolt poc per la seua feina si el llibre
es ven poc, o bé no inclouen la percepció
de drets, demanera que si el llibre esdevé
un best-seller tots els beneficis són per a

l’editor. Aquestes condicions són molt
semblants a les que pateixen els col·le-
gues d’arreu de l’Estat, però molt dife-
rents de les que imperen en altres països,
on un traductor pot arribar a guanyar el
doble (Regne Unit) o fins i tot el triple
(Bèlgica, Holanda) per la traducció d’un
mateix llibre.

Got mig buit o mig ple? Més llums
que ombres, o viceversa? Que ho jutge
cadascú. El que és ben cert és que la
traducció ocupa un lloc central en els
fluxos entre cultures i que el traductor
n’és un dels agents fonamentals. Sense el
reconeixement i la protecció deguts, tant
l’activitat comels professionals poden es-
devenir anèmics, amb la consegüent pèr-
dua de vitalitat de tot el sistema literari.
En el cas valencià, com en el de qualse-
vol altra cultura petita, l’anèmia pot su-
mar-se a uns altres desordres i, al capda-
vall, posar en greu perill la vida del
malalt.

Josep Marco és traductor i professor titular
de Traducció Literària de la Universitat Jaume I.

No, no es tracta d’una errata. El
titular és correcte i el referme
en aquesta entradeta: es publica

poc. O, si més no, no es publica tot el
que caldria, que potser és una manera
distinta de veure les coses. I és que, si bé
als punts de venda de llibres podem tro-
bar una oferta aclaparadora, la presèn-
cia d’obres en valencià continua sent
insuficient per a arribar a tots els
àmbits on ha d’arribar una llengua con-
siderada normal.

Quan, l’octubre passat, l’Acadèmia
sueca atorgà el premi Nobel a Herta
Müller, molts van (vam) caure, bocaba-
dats, en la síndrome “Herta què?”. Desco-
neixíem encara les virtuts d’aquesta es-
criptora romanesa en llengua alemanya,
però, per a vergonya col·lectiva, vam po-
der comprovar que estava traduïda des
de feia anys al castellà i al gallec; en
català sempre havia estat inèdita. Diver-
sos editors ens vam apressar a lluitar
pels drets, i finalment ha estat Bromera,
que publica també altres Nobel com Da-
rio Fo, Naguib Mahfuz o Orhan Pamuk,
qui ha acarat el repte de donar a
conéixer, als lectors en la nostra llengua,
les històries dures i combatives de Herta
Müller. Hem d’agrair al comité dels No-
bel que ens haja descobert aquesta gran
autora, però ni tan sols l’aval del guardó
més important del món és garantia de
traducció. Fixeu-vos, sinó, en el cas de
Kenzaburo Oé, premi Nobel del 1994 i
encara verge de cap edició en català...

Però no només deNobels viu el lector.
Si ens fixem en els escriptors d’èxit inter-

nacional, potser el buit és encara més
notable. Per exemple, l’autor nord-
americà James Patterson, amb més de
170 milions d’exemplars venuts de les
seues incomptables novel·les (aviat és
dit!) i assidu de les llistes delsmés venuts
del New York Times (la bíblia dels super-
vendes) no ha estat tampoc mai traduït a
la nostra llengua. No és, això, una carèn-
cia singular?

La nostra literatura exhibeix des de fa
anys una salut creativa de ferro. Tenim

molts autors bons i alguns de
molt bons, i periòdicament
s’editen obres remarcables i
fins i tot excepcionals. Però
una literatura que no integra
la producció d’altres països re-
dueix la seua capacitat d’evolu-
cionar, de créixer i d’explorar
camins nous. Poder llegir qual-
sevol tipus de llibre en
valencià ens permet incorpo-
rar altres literatures a la
pròpia amb naturalitat i no
sentir-nos (no ser) una cultura
secundària, subsidiària i
aïllada. Necessitem traduir els
títols que gaudeixen de les
màximes distincions en les cul-
tures del nostre entorn, però
també els de consum massiu,
els best-sellers de què tot el
món parla, les guies de viat-
ges, els àlbums il·lustrats en-
lluernadors, els llibres tècnics,
els d’autoajuda, els empresa-
rials, els romàntics i tants i
tants altres que contribueixen,
ambuna oferta diversa, amoti-
var una demanda encara insu-
ficient.

El de la traducció hauria de
ser un camí d’anada i tornada,
un intercanvi en tota regla
que ens permeta exportar les
creacions pròpies. La
traducció al coreà de l’àlbum
El desig de la Lluna, deMontse
Gisbert, o la venda recent dels
drets a l’eslové de L’infern de
Marta, de Pasqual Alapont,
són exponents (encara aïllats,

però esperançadors) de l’interés que pot
despertar la nostra producció si la sa-
bem treballar bé de portes enfora. Però,
per aconseguir-ho amb garanties, és im-
prescindible potenciar el mercat inte-
rior. En aquest sentit, hem d’exigir a les
administracions i als mitjans de
comunicació públics més implicació en
la defensa del llibre en valencià, i hemde
demanar als llibreters que ens ajuden a
difondre les nostres publicacions, però, a
més, els editors hem de ser autocrítics i
ampliar horitzons, conscients que els lec-
tors no naixen, es fan.

En aquests temps de canvi de paradig-
ma amb la implantació del llibre digital,
els editors hem de reivindicar la nostra
capacitat de seduir els lectors, qualsevol
tipus de lector, amb llibres atractius, en-
grescadors, útils, apassionants i ade-
quats a tots els gustos. Si han estat es-
crits originàriament en altres llengües...
benvinguts siguen també!

Joan Carles Girbés és director de publica-
cions d’Edicions Bromera.

Els valencians i la
literatura ‘anostrada’
El punt de vista del traductor

Es publica
poc
El punt de vista de l’editor

Josep Marco Joan Carles Girbés

Les traduccions en el mercat editorial valencià

El de la traducció hauria de ser un camí d’anada i tornada. / jesús císcar
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A ixí comÚrsula, el personat-
ge de Cien años de soledad,
tot protegint la casa de la

devastació, “puso al sol las escasas
ropas que todavía estaban en con-
diciones de ser usadas, ahuyentó
las cucarachas con sorpresivos
asaltos de insecticida, raspó las ve-
nas del comején en puertas y ven-
tanas y asfixió con cal viva a las
hormigas en sus madrigueras”,
MarisaMadieri, seguint l’exemple
del personatge de García Már-
quez, anota en el seu dietari, el 21
de juny de 1983, que ja no farà
servir les fundes de lli dels coixins,
que li brodà la mama per al seu
aixovar. Ha observat que s’han fet
malbé i no vol que el triomf del
temps, inexorable, siga una
ictòria fàcil. Salva, doncs, del des-
gast les fundes i un raspall de ve-
llut vermell pera la roba, i els guar-
da al “racó d’un armari que”, es-
criu la narradora, “ésmés aviat un
racó secret del meu cor, de vega-
des remot i polsegós, de vegades
eixamplat en el vertigen dels anys
transcorreguts”. El relat-dietari de
Marisa Madieri, Verd d’aigua, que
Minúscula ha publicat recent-
ment en català, és sobretotunade-
mostració inqüestionable que en
literatura els diàlegs eixuts amb
les idees són més aviat sobrers, és
adir, que valmés l’emocióque l’es-
criptor és capaç de transmetre en

el procés de comunicació íntima
suscitat per la lectura que qualse-
vol idea abstracta, deslligada del
temps real, del dia a dia, dels fets
quotidians, i transmesadesde l’ob-
jectivitatmés rigorosa. I no és que
les emocions s’oposen a les idees,
sinó que aquestes reclamen una
presència diferent, suggerides des
dels fets que se’ns conten i no pre-
sentades als ulls del lector amb la
sequedat —impecable, però sem-
pre esquerpa i descarnada— de la
lògica. Verd d’aigua és, de fet, una
reflexió afortunada sobre el temps
i la memòria, però sense una sola
idea que no vaja de la mà del fet
viscut, de l’experiència que la situa
al bellmig de les hores queMadie-
ri esmerçà en la recuperació de la
memòria d’una família, la seua,
que trià l’exili, quan l’any 1947Fiu-
me fou adscrita a Croàcia, dins
l’antiga Iugoslàvia, i que acabà en
un camp de refugiats a Trieste. Ja
copsarà el lector la riquesa
d’aquest relat-dietari —els retrats
precisos, per béque sempre breus,
dels personatges del Silos, el camp
de refugiats, sotmesos a tantes
circumstàncies adverses; les des-
cripcions, sense ni una paraula de
més, i d’una força emotiva poc co-
muna, comel paral·lelismequees-
tableix entre el rostre agònic de la
mama i les marques que la mar
deixa a la sorra; o aquestamentali-

tat de frontera de què ClaudioMa-
grisha parlat ambobstinació i que
la fa observar al lluny la seua ciu-
tat i no enyorar-la perquè “aquí hi
havia les mateixes onades, el ma-
teix cel, el mateix vent”—; quant a
mi, tanmateix, és enaquesta singu-

lar presentació de la reflexió sobre
el temps, mai deslligada de la te-
ranyina del temps real, on hi ha el
fil més ferm que ens permet tra-
vessar el llibre sense vacil·lacions.
Fins i tot quan sembla que, des-
prés de citarun llibre, abandonarà
els fets, comara en parlar del trac-
tat de Corbin sobre la història so-
cial de les olors, s’endinsa tot se-
guit en el paisatge olfactiu del seu
box al campde refugiats. I quan és
la idea mateixa la que aflora, des-
carnada, amb l’únic suport del seu
esquelet conceptual, com ara
quan de sobte ensopeguem amb

l’afirmació que “Déu, la Gran
Memòria, no podia no existir”, un
descobreix que es tracta solament,
com s’estimava la tia Anka, de no
traure l’ull de les coses i dels llocs
que perduren, una manera de no
témer el pas del temps que, vist
així, només s’emporta els indivi-
dus. El Déu de Madieri, la Gran
Memòria, comenaquell filòsof an-
glés que Borges tant s’estimava, és
també una garantia de les coses,
però no sembla la conclusió de
cap inferència, sinó una mera exi-
gència vital. I en aquest cas, elma-
tís és el moll de l’assumpte.

A MANERA DE TASCÓ

La Gran Memòria
Vicent Alonso

L’escriptora Marisa Madieri.

En ‘Verd d’aigua’
no hi ha una sola idea
que no vaja de la mà
del fet viscut
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D e moment, Montag ja
està en l’atur. I no té res
a veure la seua situació

amb el PNB, ni amb els mercats
borsaris, ni amb la bambolla
immobiliària, ni amb el llarga-
ment i paradoxalment incorrup-
te braç de la Gürtel, ni amb els
plans per a combatre la crisi fi-
nancera, ni amb la deflació, ni
amb els malabarismes i els for-
mularis dels honorables econo-
mistes, ni amb aqueixos paradi-
sos fiscals on els diners negres
es tomben panxa per amunt i es
fan més negres encara, mentre
s’atipen de pinya colada i altres
plaers tropicals. El bomberMon-
tag l’ha portat a la cua de l’atur
l’imparable ascens de les tecno-
logies de la comunicació, i més
concretament i recentment de
l’e-book. A quina temperatura
crema el llibre digital?, s’ha pre-
guntat el bomber Montag, amb
una certa perplexitat i inquie-
tud. Possiblement, Ray, o algun
dels seus amics, coneixen la res-
posta, però, i la història?, potser
es liquidaran els avals, els fets
consumats, la lluminosa crono-
logia de tants incendis perpe-
trats d’ofici i en compliment de
les seues funcions? Guy Montag
es reconeix criatura nascuda en
el fabulós tinter de Bradbury,
però enrobustida al caliu del
maccarthisme i de les fogueres
nazis, on tanta literatura i savie-
sa es va reduir a cendra i la-
ment, mentre Sigmund Freud
ironitzava: “Cal veure com ha
progressat la humanitat: ara,
només cremen les meues obres:
en l’edat mitjana, m’haurien
cremat a mi”. Però el bomber
de la ficció distòpica no renun-
cia a tants memorables antece-
dents: des del 212 a. de C., any
en què un emperador xinés,
mentre decapitava intel·lec-
tuals i poetes, es divertia con-
templant les cendres dels textos
escrits en seda i lli, fins als focs
de campament que Pinochet i
els seus còmplices avivaven
amb presumptes manuals mar-
xistes, sense oblidar, per des-
comptat, aquell “acte de fe”,
que per iniciativa de la Falange,
es va muntar en la llavors Uni-
versitat Central de Madrid, era
el 30 d’abril de 1939, per a en-
viar al món missatges de fum:
una, gran i lliure, que en fum es
van desbaratar, com va desbara-
tar aquella piromania de patrio-
terisme i intolerància tots els
papers impresos que aombra-
ven la dictadura i deixaven en
pilotes la ferocitat dels seus deli-
ris. No era, per descomptat,
l’episodi del graciós escrutini
que narra Cervantes en el seu
Quixot, sinó el dolorós escrutini
d’una carnisseria.

I ja va, el colèric Montag,
bomber al revés, i emmascarat
amb la cartilla de l’atur, a la cer-
ca del seu autor. No vol ficar el
seu llançaflames en una
història digitalitzada, vol ficar-
lo en l’original de paper, que es
volatilitza a 451 graus Fahren-
heit. I com que coneix el seu
ofici, Bradbury està que crema.
Alerta, firers del llibre.

L a tasca que té per davant
Jesús Figuerola (Valèn-
cia, 1957), editor de Peri-

fèric Edicions i nou president de
l’Associació d’Editors del País
Valencià (AEPV), s’assembla a
un dia de surf sobre ones de cinc
metres: un repte apassionat
però incert, el d’un sector que
ha de bregar amb la crisi i amb
el context de transformacions,
no avaluables encara, de l’era di-
gital. A les portes de la Fira del
Llibre de València, on AEPV té
un paper actiu organitzant sig-
natures i presentacions, Figuero-
la cavalca sobre una agenda em-
bogida. I la responsabilitat i el
vertigen es filtren a través de la
seua veu.

L’Associació d’Editors, que
ara compleix 20 anys, aglutina
60 editorials, el 80% del total, ge-
neradores d’uns 2.500 títols
l’any, un poc menys de la meitat
en valencià, i una facturació
anual d’uns 35 milions d’euros.
“Fa uns anys, Josep Palomero
contava que amb el sou d’una
persona es podien adquirir tots
els títols publicats en valencià en
un mes i encara sobraven di-
ners. Ara, òbviament, no és així”,
explica. Amb l’entrada de Figue-
rola i el seu equip, format per
JoanCarles Girbés i RafaDomín-
guez Romero de vicepresidents,
ConchaRoncal de tresorera iMa-
nel Alonso de secretari tècnic,
s’opera un relleu generacional a
l’entitat. Noms que prenen el re-
lleu d’editors històrics com Rosa
Serrano, Rafael Domínguez o
Jaume Piles, jubilats enguany.
En l’horitzó, el repte inescruta-
ble de la digitalització. “Tot el

que diguem hui sobre això pot
no servir demà. Es deia que la
introducció del llibre digital se-
ria immediata, però El Corte In-
glés n’ha venut 8.000 en tots els
seus establiments. Ha estat un
fracàs: la facturació relacionada
amb el llibre electrònic encara
és el 0,5% del total”, explica. Ara
bé: “Està claríssim que entrarà.
Ja ho fa en publicacions com els
llibres tècnics o d’instruccions.
Tenim deu editorials valencia-

nes que ho estan treballant, però
encara no és negoci. Una si-
tuació que canviarà si hi ha més
demanda i s’atura el problema
de la pirateria”.

Els editors, de fet, han posat
les barbes a remulla després de
veure el que ha passat en sectors
com el de lamúsica. “Espanya és
el primer país d’Europa en
descàrregues il·legals a una
distància sideral del segon,
Itàlia. O ens adonem que baixar

un llibre protegit és un delicte o
no sabrem què en passarà amb
les editorials. El ministeri està
avançant en el tema de les
descàrregues, però ningú paga
ara mateix per copiar en la seua
pàgina web textos protegits per
drets d’autor. Si ens passa com
en la música, serà un desastre,
falta consciència que les coses
són d’algú”, es lamenta.

Una altra preocupació té a
veure amb els índexs de lectura

al País Valencià, genèricament
en la mitjana, però terriblement
baixos en llengua pròpia, entre
el 3,4% i el 3,6%, lluny del País
Basc, Galícia i les Illes i a un
món del 20% de Catalunya, un
veritable “suïcidi com a poble”,
en paraules de l’editor. La man-
ca de projecció social i política
és clau. “Hem de fer una lectura
de prestigi social de la llengua.
Els únics que hi han cregut han
estat el col·lectiu docent, però
qui hauria de ser un model de
referència no ho és”, retrau. Tot
i que la relació amb l’admi-
nistració valenciana és correcta,
Figuerola no oblida qüestions
com ara que s’han reduït un 35
per cent les ajudes a la
producció editorial o la pèrdua
en quatre anys de 8milions d’eu-
ros per a dotació de bibliote-
ques. Una situació que “a qui
més afecta és els lectors, però
també les biblioteques i les edito-
rials”.

Lamanca de difusió en elsmi-
tjans públics és un altre retret.
“La llei del llibre establia que
s’havien de fer acords amb els
mitjans públics per a promocio-
nar el llibre i la lectura, però es
famolt poc o no es fa. Em consta
que des de la Direcció General
del Llibre es voldria, però Canal
9 no hi respon. Els autors valen-
cians són invisibles per a la
televisió pública. I és una
llàstima, perquè en unes altres
televisions hi ha magnífics pro-
grames d’animació lectora. Pa-
tim una crisi i hem de ser cons-
cients, però no demanem despe-
ses a RTVV com en la Fórmula
1”, ironitza Figuerola.

Per al món editorial valencià,
format per petites empreses,
qualsevol suport, per modest
que semble, té impacte. “No sé si
hi haurà més de tres editorials
amb 50 treballadors en la planti-
lla. Lamitjana és de set persones
i de vegades no s’hi poden afron-
tar les campanyes de promoció
que caldria. Allò positiu, però, és
que tanta diversitat afavoreix la
biodiversitat, la publicació de co-
ses que potser no entrarien amb
una concentraciómés forta”, rao-
na Figuerola, que, no obstant
això, reconeix una certa quota
de responsabilitat editorial en la
invisibilitat dels autors valen-
cians. “La nostra tasca és triar
els llibres i, després, difondre’ls”,
apunta. Amb tot, el pes de la
facturació recau encara en el lli-
bre concertat amb els centres
educatius, la literatura infantil i
juvenil. “En la novel·la, la poesia
i l’assaig per a adults, el mercat
ésmolt reduït. Tret d’autors com
Isabel Clara-Simó o Ferran To-
rrent, les vendes sónmolt limita-
des”, es justifica. Una ferida a
què contribueix decisivament la
desaparició contínua de llibre-
ries tradicionals. “És una cosa
bastant peluda, perquè si no hi
ha espais d’oferta, és molt difí-
cil”, conclou Figuerola. Escepti-
cisme que no exclou unamirada
positiva: “El valencià té solució.
Nosaltres apostem per això”.

DISSIDÈNCIES

Crema
Bradbury

JESÚS FIGUEROLA President de l’Associació d’Editors del País Valencià

“Si al món editorial li passa com a
la música, serà un desastre” E. Cerdán Tato

XAVIER ALIAGA, València

El president dels editors valencians, Jesús Figuerola. / jesús císcar

“La facturació
relacionada amb el
llibre electrònic encara
és el 0,5% del total”

“Hem de fer
una lectura
de prestigi social
de la llengua”

“No sé si hi haurà més
de tres editorials amb
50 treballadors. La
mitjana és de set”
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seues vivències en països dels
quatre continents, i Més enllà
de San Francisco (Bromera), en
què Toni Mollà descriu un viat-
ge a l’estat americà, acolorit
amb referències culturals.

>> Poesia. De l’última tardor
poètica potser el llibre més ago-
sarat siga Allà on les grues nien
(Edicions 62), d’Elies Barberà,
el qual amb el bisturí del vers
furga en les ferides que supu-
ren de la ciutat, i en pinta una
visió al·lucinada, d’imatges ro-
tundes i una expressivitat sen-
se concessions. És singular
Crònica de Calàbria (Bromera),
d’Ivan L. Llop, atent al detall
quotidià i al món i les tragèdies
que provoca la màfia italiana.
Ha sorprés el debut poètic
d’Isabel-Clara Simó, que, en El
conjur (Edicions 62), demostra

destresa lírica i força imaginati-
va. Al marge de la tònica domi-
nant, marcada per la narrativi-
tat o el prosaisme, hi ha el liris-
me tènue però intens de Ber-
nat Blanch amb Espiga (Meteo-

ra). Altres obres on es pot espi-
golar al·licients diversos són:
Homèrides (Bromera), de Vi-
cent Penya, i Varador de sorra
(Pagès Editors), de Pepa
Úbeda.

Ben recents són dos títols de
pes. Un, Abisme i ocell (Brome-
ra), on Ramon Guillem per
mitjà de la llum i la foscor i la
cal·ligrafia de la natura escul-
peix una poesia reflexiva i de

tensa emotivitat. L’altre, Un nu
(PUV) de Josep Palàcios, és un
riu de lava poètica de més de
3.000 versos on forja un dis-
curs laberíntic que avança so-
bre el tall de la paradoxa. Una
paròdia i alhora un homenatge
a la cultura i el pensament
europeus.

>> Assaig. L’assaig, amb les
seues versions, és un gènere on
s’han obtingut darrerament re-
sultats òptims. En l’àmbit de la
literatura, ha aparegut una bio-
grafia molt bona, Ausias Marc
(PUV) de Ferran Garcia-Oliver,
que amb la conjura del docu-
ment i del vers reviu les
circumstàncies i els afanys de
l’home que podria haver sigut.
El Mural com a fons. La poesia
de Vicent Andrés Estellés (Peri-
fèric editors), de Jaume Pérez
Montaner, és una recopilació de

diverses mirades so-
bre el millor cantor
de la ciutat de Valèn-
cia. Abelard
Saragossà, en El
valencià de Bernat i
Baldoví (Bromera),
mira de revitalitzar
l’aportació lèxica del
poeta més popular

del segle XIX. En l’assaig
històric destaquen dues bones
propostes: Franco contra Flash
Gordon (3 i 4), de Vicent San-
chis, un estudi minuciós sobre
els estralls de la censura en els
còmics, i Història social de la
filosofia catalana. La lògica
(1900-1980) (Afers), de Xavier
Serra, una reconstrucció lúci-
da i de bon llegir dels estudis
de lògica com a institució aca-
dèmica, on sovint les misèries
humanes i els interessos perso-
nals condicionen més que les
altures acadèmiques. L’actuali-
tat centra dos bons treballs. En-
ric Balaguer, amb La vulgarita
i altres tribulacions dels nostres
dies (Edicions 3 i 4), estudia
com la banalització i les muta-
cions en les relacions humanes
s’escampen en el nostre món
global, i Manuel Alcaraz, un
estudiós amb idees ben mobla-
des, que amb De l’èxit a la crisi.
Pamflet sobre política valencia-
na (PUV) aconsegueix una fabu-
losa i demolidora radiografia
de la situació política valencia-
na: les claus de l’èxit i alhora
fracàs de gestió de la dreta, i
els errors, les inèrcies i la vola-
da curta de les esquerres valen-
cianes.

En la fotografia gran, una jove observa els
volums en una llibreria. D’esquerra a dreta i
de dalt a baix, els escriptors Ferran Torrent,

Isabel-Clara Simó, Manuel Alcaraz, Xavier
Serra i Ramon Guillem. / jesús císcar
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L es cerimònies anuals de
la Fira del Llibre poden
semblar un ritual habi-

tual, però darrere seu hi ha els
esforços i les esperances dels
protagonistes —escriptors, il·lus-
tradors, editors i llibreters— de
seduir els lectors amb petits mi-
racles. Diemmiracle a conscièn-
cia, perquè a causa de la com-
plexitat delsmercats i de la com-
petència d’altres àmbits, escriu-
re i publicar un llibre és una
incògnita. I més encara en un
país on els governants, a part de
la pedra i del llenç, que no par-
len molt, sembla que cada dia
tenen menys tractes amb l’art
de la paraula. Deu ser que
aquest art es cou en la sensibili-
tat, i sembla que com més va
aquesta matèria més fuig del
seu horitzó. Siga com vinguen
les circumstàncies, als ciuta-
dans ens cal celebrar ritualment
la festa de la paraula, fer nostres
somnis i ficcions, inquietuds i
anhels dels mons de paraules
amb que ens inunden. La seua
sensibilitat hauria de ser el nos-
tre pa de cada dia.

>> Novel·la. Aquesta tempora-
da la novel·la de més projecció
serà segurament Bulevard dels
francesos (Columna) de Ferran
Torrent. És un llibre valent per-
què, sense perdre el segell de la
casa, aposta fort: novel·lar
l’evolució de la societat valencia-
na i els efectes perversos del fran-
quisme per mitjà d’un doble es-
pill que mire tant el passat com
el present a fi de representar,
d’una part, conflictes socials i po-
lítics, i de l’altra, un present desi-
l·lusionat representat per dos
descreguts. Trama policíaca, ra-
pidesa, humor corrosiu i perso-
natges de llarg abast. Evocar
aquells anys, però amb un objec-
tiu més modest, és la intenció de
Dies d’estiu del 63 (Edicions 3 i 4)
d’Albert Hernàndez Xulvi, que
projecta les ferides d’un temps
irrespirable en les vides fràgils
dels protagonistes.

La novel·la històrica guanya
posicions en la borsa literària.

Pepa Guardiola, amb El desordre
de les dames (Bromera), ens
transporta al segle XIII per na-
rrar les aventures de tres dones
coratjoses de religions diverses
que fan del desordre la seua ma-
nera de viure. Rafa Escobar, en
El crit de maig (Edicions 3 i 4),
narra les peripècies i el destí
tràgic dels protagonistes de la
segona Germania a la fi del XVII.
Com sempre, Vicent Josep Es-
cartí, en L’abellerol mort (Brome-
ra), trau bons rèdits literaris

gràcies a una prosa d’alé
esponjós i sumptuositats barro-
ques. El protagonista fa un llarg
viatge per la Mediterrània del
XVIII per trobar el culpable de
la mort del seu pare. El metge de
la Inquisició (Barcanova), de Ra-
mon Pastor, situa en una epidè-
mia que assola l’Alacant del XIX
un personatge que ha de sorte-
jar els perills de la Inquisició i la
maçoneria. En el seu bateig no-
vel·lístic El bes de l’aigua (Bu-
llent), Elvira Cambrils es decan-
ta per les inquietuds socials i po-
lítiques de la República a la Ma-
rina. Situades en l’actualitat tro-
bem Andròmines (Edicions 3 i
4), de Rafa Gomar, un homenat-
ge particular a València a través
d’un personatge que es refà de

la pèrdua de la dona. En la ma-
teixa editorial apareix Els ulls
del gos, de Joaquim Caturla, on
el protagonista també viudo, en-
mig del desconsol s’allibera amb
el crit del sexe, que li complica
l’existència. És francament bona
La casa de gel (Bromera), de
Joan Pons, una història de pura
sensibilitat que conta la vida de
l’home més lleig del món.

>> Narrativa. L’aparador de la
narrativa curta presenta Len-

non i Anna (Bromera), de Vi-
cent Borràs, històries que re-
flecteixen el pas dels joves a
l’edat adulta per constatar la
vida com una col·lecció llarga
d’abandons; Homes (Bromera)
d’Isabel-Clara Simó, on desfi-
len un ventall llarg de figures
que descriuen la condició
masculina, i Set narracions cur-
tes per a una setmana llarga
(Onada), de Joan A. Sorribes.
Sense oblidar la reescriptura
d’Espiral (Proa), que ha permés

a Manuel Baixauli fer relluir to-
ta la màgia i el desassossec que
l’alimentava.

En l’àmbit de la prosa
literària, destaca Francesc de
Borja, el duc sant (Edicions 62),
on Josep Piera basteix una
aproximació ben suggeridora a
una figura que trià la vida de
santedat i seduí l’Europa del se-
gle XVI. I dos títols tocats per la
curiositat viatgera: El món en
dotze postals (Proa), on Josep-
Baptista Campos recrea les

Qui passa fira, llibres empeny
Panorama de narrativa, poesia i assaig en la literatura valenciana més actual

FRANCESC CALAFAT, València

La novel·la de més
projecció serà ‘Bulevard
dels francesos’ de
Ferran Torrent

En la prosa literària,
destaca ‘Francesc de
Borja, el duc sant’,
de Josep Piera

‘Un nu’, de Josep
Palàcios, és un riu de
lava poètica de més
de 3.000 versos
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seues vivències en països dels
quatre continents, i Més enllà
de San Francisco (Bromera), en
què Toni Mollà descriu un viat-
ge a l’estat americà, acolorit
amb referències culturals.

>> Poesia. De l’última tardor
poètica potser el llibre més ago-
sarat siga Allà on les grues nien
(Edicions 62), d’Elies Barberà,
el qual amb el bisturí del vers
furga en les ferides que supu-
ren de la ciutat, i en pinta una
visió al·lucinada, d’imatges ro-
tundes i una expressivitat sen-
se concessions. És singular
Crònica de Calàbria (Bromera),
d’Ivan L. Llop, atent al detall
quotidià i al món i les tragèdies
que provoca la màfia italiana.
Ha sorprés el debut poètic
d’Isabel-Clara Simó, que, en El
conjur (Edicions 62), demostra

destresa lírica i força imaginati-
va. Al marge de la tònica domi-
nant, marcada per la narrativi-
tat o el prosaisme, hi ha el liris-
me tènue però intens de Ber-
nat Blanch amb Espiga (Meteo-

ra). Altres obres on es pot espi-
golar al·licients diversos són:
Homèrides (Bromera), de Vi-
cent Penya, i Varador de sorra
(Pagès Editors), de Pepa
Úbeda.

Ben recents són dos títols de
pes. Un, Abisme i ocell (Brome-
ra), on Ramon Guillem per
mitjà de la llum i la foscor i la
cal·ligrafia de la natura escul-
peix una poesia reflexiva i de

tensa emotivitat. L’altre, Un nu
(PUV) de Josep Palàcios, és un
riu de lava poètica de més de
3.000 versos on forja un dis-
curs laberíntic que avança so-
bre el tall de la paradoxa. Una
paròdia i alhora un homenatge
a la cultura i el pensament
europeus.

>> Assaig. L’assaig, amb les
seues versions, és un gènere on
s’han obtingut darrerament re-
sultats òptims. En l’àmbit de la
literatura, ha aparegut una bio-
grafia molt bona, Ausias Marc
(PUV) de Ferran Garcia-Oliver,
que amb la conjura del docu-
ment i del vers reviu les
circumstàncies i els afanys de
l’home que podria haver sigut.
El Mural com a fons. La poesia
de Vicent Andrés Estellés (Peri-
fèric editors), de Jaume Pérez
Montaner, és una recopilació de

diverses mirades so-
bre el millor cantor
de la ciutat de Valèn-
cia. Abelard
Saragossà, en El
valencià de Bernat i
Baldoví (Bromera),
mira de revitalitzar
l’aportació lèxica del
poeta més popular

del segle XIX. En l’assaig
històric destaquen dues bones
propostes: Franco contra Flash
Gordon (3 i 4), de Vicent San-
chis, un estudi minuciós sobre
els estralls de la censura en els
còmics, i Història social de la
filosofia catalana. La lògica
(1900-1980) (Afers), de Xavier
Serra, una reconstrucció lúci-
da i de bon llegir dels estudis
de lògica com a institució aca-
dèmica, on sovint les misèries
humanes i els interessos perso-
nals condicionen més que les
altures acadèmiques. L’actuali-
tat centra dos bons treballs. En-
ric Balaguer, amb La vulgaritat
i altres tribulacions dels nostres
dies (Edicions 3 i 4), estudia
com la banalització i les muta-
cions en les relacions humanes
s’escampen en el nostre món
global, i Manuel Alcaraz, un
estudiós amb idees ben mobla-
des, que amb De l’èxit a la crisi.
Pamflet sobre política valencia-
na (PUV) aconsegueix una fabu-
losa i demolidora radiografia
de la situació política valencia-
na: les claus de l’èxit i alhora
fracàs de gestió de la dreta, i
els errors, les inèrcies i la vola-
da curta de les esquerres valen-
cianes.

En la fotografia gran, una jove observa els
volums en una llibreria. D’esquerra a dreta i
de dalt a baix, els escriptors Ferran Torrent,

Isabel-Clara Simó, Manuel Alcaraz, Xavier
Serra i Ramon Guillem. / jesús císcar
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L es cerimònies anuals de
la Fira del Llibre poden
semblar un ritual habi-

tual, però darrere seu hi ha els
esforços i les esperances dels
protagonistes —escriptors, il·lus-
tradors, editors i llibreters— de
seduir els lectors amb petits mi-
racles. Diemmiracle a conscièn-
cia, perquè a causa de la com-
plexitat delsmercats i de la com-
petència d’altres àmbits, escriu-
re i publicar un llibre és una
incògnita. I més encara en un
país on els governants, a part de
la pedra i del llenç, que no par-
len molt, sembla que cada dia
tenen menys tractes amb l’art
de la paraula. Deu ser que
aquest art es cou en la sensibili-
tat, i sembla que com més va
aquesta matèria més fuig del
seu horitzó. Siga com vinguen
les circumstàncies, als ciuta-
dans ens cal celebrar ritualment
la festa de la paraula, fer nostres
somnis i ficcions, inquietuds i
anhels dels mons de paraules
amb que ens inunden. La seua
sensibilitat hauria de ser el nos-
tre pa de cada dia.

>> Novel·la. Aquesta tempora-
da la novel·la de més projecció
serà segurament Bulevard dels
rancesos (Columna) de Ferran
Torrent. És un llibre valent per-
què, sense perdre el segell de la
casa, aposta fort: novel·lar
l’evolució de la societat valencia-
na i els efectes perversos del fran-
quisme per mitjà d’un doble es-
pill que mire tant el passat com
el present a fi de representar,
d’una part, conflictes socials i po-
lítics, i de l’altra, un present desi-
l·lusionat representat per dos
descreguts. Trama policíaca, ra-
pidesa, humor corrosiu i perso-
natges de llarg abast. Evocar
aquells anys, però amb un objec-
tiu més modest, és la intenció de
Dies d’estiu del 63 (Edicions 3 i 4)
d’Albert Hernàndez Xulvi, que
projecta les ferides d’un temps
irrespirable en les vides fràgils
dels protagonistes.

La novel·la històrica guanya
posicions en la borsa literària.

Pepa Guardiola, amb El desordre
de les dames (Bromera), ens
transporta al segle XIII per na-
rrar les aventures de tres dones
coratjoses de religions diverses
que fan del desordre la seua ma-
nera de viure. Rafa Escobar, en
El crit de maig (Edicions 3 i 4),
narra les peripècies i el destí
tràgic dels protagonistes de la
segona Germania a la fi del XVII.
Com sempre, Vicent Josep Es-
cartí, en L’abellerol mort (Brome-
ra), trau bons rèdits literaris

gràcies a una prosa d’alé
esponjós i sumptuositats barro-
ques. El protagonista fa un llarg
viatge per la Mediterrània del
XVIII per trobar el culpable de
la mort del seu pare. El metge de
la Inquisició (Barcanova), de Ra-
mon Pastor, situa en una epidè-
mia que assola l’Alacant del XIX
un personatge que ha de sorte-
jar els perills de la Inquisició i la
maçoneria. En el seu bateig no-
vel·lístic El bes de l’aigua (Bu-
llent), Elvira Cambrils es decan-
ta per les inquietuds socials i po-
lítiques de la República a la Ma-
rina. Situades en l’actualitat tro-
bem Andròmines (Edicions 3 i
4), de Rafa Gomar, un homenat-
ge particular a València a través
d’un personatge que es refà de

la pèrdua de la dona. En la ma-
teixa editorial apareix Els ulls
del gos, de Joaquim Caturla, on
el protagonista també viudo, en-
mig del desconsol s’allibera amb
el crit del sexe, que li complica
l’existència. És francament bona
La casa de gel (Bromera), de
Joan Pons, una història de pura
sensibilitat que conta la vida de
l’home més lleig del món.

>> Narrativa. L’aparador de la
narrativa curta presenta Len-

non i Anna (Bromera), de Vi-
cent Borràs, històries que re-
flecteixen el pas dels joves a
l’edat adulta per constatar la
vida com una col·lecció llarga
d’abandons; Homes (Bromera)
d’Isabel-Clara Simó, on desfi-
len un ventall llarg de figures
que descriuen la condició
masculina, i Set narracions cur-
tes per a una setmana llarga
(Onada), de Joan A. Sorribes.
Sense oblidar la reescriptura
d’Espiral (Proa), que ha permés

a Manuel Baixauli fer relluir to-
ta la màgia i el desassossec que
l’alimentava.

En l’àmbit de la prosa
literària, destaca Francesc de
Borja, el duc sant (Edicions 62),
on Josep Piera basteix una
aproximació ben suggeridora a
una figura que trià la vida de
santedat i seduí l’Europa del se-
gle XVI. I dos títols tocats per la
curiositat viatgera: El món en
dotze postals (Proa), on Josep-
Baptista Campos recrea les

Qui passa fira, llibres empeny
Panorama de narrativa, poesia i assaig en la literatura valenciana més actual

FRANCESC CALAFAT, València

La novel·la de més
projecció serà ‘Bulevard
dels francesos’ de
Ferran Torrent

En la prosa literària,
destaca ‘Francesc de
Borja, el duc sant’,
de Josep Piera

‘Un nu’, de Josep
Palàcios, és un riu de
lava poètica de més
de 3.000 versos
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A ixí comÚrsula, el personat-
ge de Cien años de soledad,
tot protegint la casa de la

devastació, “puso al sol las escasas
ropas que todavía estaban en con-
diciones de ser usadas, ahuyentó
las cucarachas con sorpresivos
asaltos de insecticida, raspó las ve-
nas del comején en puertas y ven-
tanas y asfixió con cal viva a las
hormigas en sus madrigueras”,
MarisaMadieri, seguint l’exemple
del personatge de García Már-
quez, anota en el seu dietari, el 21
de juny de 1983, que ja no farà
servir les fundes de lli dels coixins,
que li brodà la mama per al seu
aixovar. Ha observat que s’han fet
malbé i no vol que el triomf del
temps, inexorable, siga una
victòria fàcil. Salva, doncs, del des-
gast les fundes i un raspall de ve-
llut vermell pera la roba, i els guar-
da al “racó d’un armari que”, es-
criu la narradora, “ésmés aviat un
racó secret del meu cor, de vega-
des remot i polsegós, de vegades
eixamplat en el vertigen dels anys
transcorreguts”. El relat-dietari de
Marisa Madieri, Verd d’aigua, que
Minúscula ha publicat recent-
ment en català, és sobretotunade-
mostració inqüestionable que en
literatura els diàlegs eixuts amb
les idees són més aviat sobrers, és
adir, que valmés l’emocióque l’es-
criptor és capaç de transmetre en

el procés de comunicació íntima
suscitat per la lectura que qualse-
vol idea abstracta, deslligada del
temps real, del dia a dia, dels fets
quotidians, i transmesadesde l’ob-
jectivitatmés rigorosa. I no és que
les emocions s’oposen a les idees,
sinó que aquestes reclamen una
presència diferent, suggerides des
dels fets que se’ns conten i no pre-
sentades als ulls del lector amb la
sequedat —impecable, però sem-
pre esquerpa i descarnada— de la
lògica. Verd d’aigua és, de fet, una
reflexió afortunada sobre el temps
i la memòria, però sense una sola
idea que no vaja de la mà del fet
viscut, de l’experiència que la situa
al bellmig de les hores queMadie-
ri esmerçà en la recuperació de la
memòria d’una família, la seua,
que trià l’exili, quan l’any 1947Fiu-
me fou adscrita a Croàcia, dins
l’antiga Iugoslàvia, i que acabà en
un camp de refugiats a Trieste. Ja
copsarà el lector la riquesa
d’aquest relat-dietari —els retrats
precisos, per béque sempre breus,
dels personatges del Silos, el camp
de refugiats, sotmesos a tantes
circumstàncies adverses; les des-
cripcions, sense ni una paraula de
més, i d’una força emotiva poc co-
muna, comel paral·lelismequees-
tableix entre el rostre agònic de la
mama i les marques que la mar
deixa a la sorra; o aquestamentali-

tat de frontera de què ClaudioMa-
grisha parlat ambobstinació i que
la fa observar al lluny la seua ciu-
tat i no enyorar-la perquè “aquí hi
havia les mateixes onades, el ma-
teix cel, el mateix vent”—; quant a
mi, tanmateix, és enaquesta singu-

lar presentació de la reflexió sobre
el temps, mai deslligada de la te-
ranyina del temps real, on hi ha el
fil més ferm que ens permet tra-
vessar el llibre sense vacil·lacions.
Fins i tot quan sembla que, des-
prés de citarun llibre, abandonarà
els fets, comara en parlar del trac-
tat de Corbin sobre la història so-
cial de les olors, s’endinsa tot se-
guit en el paisatge olfactiu del seu
box al campde refugiats. I quan és
la idea mateixa la que aflora, des-
carnada, amb l’únic suport del seu
esquelet conceptual, com ara
quan de sobte ensopeguem amb

l’afirmació que “Déu, la Gran
Memòria, no podia no existir”, un
descobreix que es tracta solament,
com s’estimava la tia Anka, de no
traure l’ull de les coses i dels llocs
que perduren, una manera de no
témer el pas del temps que, vist
així, només s’emporta els indivi-
dus. El Déu de Madieri, la Gran
Memòria, comenaquell filòsof an-
glés que Borges tant s’estimava, és
també una garantia de les coses,
però no sembla la conclusió de
cap inferència, sinó una mera exi-
gència vital. I en aquest cas, elma-
tís és el moll de l’assumpte.

A MANERA DE TASCÓ

La Gran Memòria
Vicent Alonso

L’escriptora Marisa Madieri.

En ‘Verd d’aigua’
no hi ha una sola idea
que no vaja de la mà
del fet viscut
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D e moment, Montag ja
està en l’atur. I no té res
a veure la seua situació

amb el PNB, ni amb els mercats
borsaris, ni amb la bambolla
immobiliària, ni amb el llarga-
ment i paradoxalment incorrup-
te braç de la Gürtel, ni amb els
plans per a combatre la crisi fi-
nancera, ni amb la deflació, ni
amb els malabarismes i els for-
mularis dels honorables econo-
mistes, ni amb aqueixos paradi-
sos fiscals on els diners negres
es tomben panxa per amunt i es
fan més negres encara, mentre
s’atipen de pinya colada i altres
plaers tropicals. El bomberMon-
tag l’ha portat a la cua de l’atur
l’imparable ascens de les tecno-
logies de la comunicació, i més
concretament i recentment de
l’e-book. A quina temperatura
crema el llibre digital?, s’ha pre-
guntat el bomber Montag, amb
una certa perplexitat i inquie-
tud. Possiblement, Ray, o algun
dels seus amics, coneixen la res-
posta, però, i la història?, potser
es liquidaran els avals, els fets
consumats, la lluminosa crono-
logia de tants incendis perpe-
trats d’ofici i en compliment de
les seues funcions? Guy Montag
es reconeix criatura nascuda en
el fabulós tinter de Bradbury,
però enrobustida al caliu del
maccarthisme i de les fogueres
nazis, on tanta literatura i savie-
sa es va reduir a cendra i la-
ment, mentre Sigmund Freud
ironitzava: “Cal veure com ha
progressat la humanitat: ara,
només cremen les meues obres:
en l’edat mitjana, m’haurien
cremat a mi”. Però el bomber
de la ficció distòpica no renun-
cia a tants memorables antece-
dents: des del 212 a. de C., any
en què un emperador xinés,
mentre decapitava intel·lec-
tuals i poetes, es divertia con-
templant les cendres dels textos
escrits en seda i lli, fins als focs
de campament que Pinochet i
els seus còmplices avivaven
amb presumptes manuals mar-
xistes, sense oblidar, per des-
comptat, aquell “acte de fe”,
que per iniciativa de la Falange,
es va muntar en la llavors Uni-
versitat Central de Madrid, era
el 30 d’abril de 1939, per a en-
viar al món missatges de fum:
una, gran i lliure, que en fum es
van desbaratar, com va desbara-
tar aquella piromania de patrio-
terisme i intolerància tots els
papers impresos que aombra-
ven la dictadura i deixaven en
pilotes la ferocitat dels seus deli-
ris. No era, per descomptat,
l’episodi del graciós escrutini
que narra Cervantes en el seu
Quixot, sinó el dolorós escrutini
d’una carnisseria.

I ja va, el colèric Montag,
bomber al revés, i emmascarat
amb la cartilla de l’atur, a la cer-
ca del seu autor. No vol ficar el
seu llançaflames en una
història digitalitzada, vol ficar-
lo en l’original de paper, que es
volatilitza a 451 graus Fahren-
heit. I com que coneix el seu
ofici, Bradbury està que crema.
Alerta, firers del llibre.

L a tasca que té per davant
Jesús Figuerola (Valèn-
cia, 1957), editor de Peri-

fèric Edicions i nou president de
l’Associació d’Editors del País
Valencià (AEPV), s’assembla a
un dia de surf sobre ones de cinc
metres: un repte apassionat
però incert, el d’un sector que
ha de bregar amb la crisi i amb
el context de transformacions,
no avaluables encara, de l’era di-
gital. A les portes de la Fira del
Llibre de València, on AEPV té
un paper actiu organitzant sig-
natures i presentacions, Figuero-
la cavalca sobre una agenda em-
bogida. I la responsabilitat i el
ertigen es filtren a través de la

seua veu.
L’Associació d’Editors, que

ara compleix 20 anys, aglutina
60 editorials, el 80% del total, ge-
neradores d’uns 2.500 títols
l’any, un poc menys de la meitat
en valencià, i una facturació
anual d’uns 35 milions d’euros.
“Fa uns anys, Josep Palomero
contava que amb el sou d’una
persona es podien adquirir tots
els títols publicats en valencià en
un mes i encara sobraven di-
ners. Ara, òbviament, no és així”,
explica. Amb l’entrada de Figue-
rola i el seu equip, format per
JoanCarles Girbés i RafaDomín-
guez Romero de vicepresidents,
ConchaRoncal de tresorera iMa-
nel Alonso de secretari tècnic,
s’opera un relleu generacional a
l’entitat. Noms que prenen el re-
lleu d’editors històrics com Rosa
Serrano, Rafael Domínguez o
Jaume Piles, jubilats enguany.
En l’horitzó, el repte inescruta-
ble de la digitalització. “Tot el

que diguem hui sobre això pot
no servir demà. Es deia que la
introducció del llibre digital se-
ria immediata, però El Corte In-
glés n’ha venut 8.000 en tots els
seus establiments. Ha estat un
fracàs: la facturació relacionada
amb el llibre electrònic encara
és el 0,5% del total”, explica. Ara
bé: “Està claríssim que entrarà.
Ja ho fa en publicacions com els
llibres tècnics o d’instruccions.
Tenim deu editorials valencia-

nes que ho estan treballant, però
encara no és negoci. Una si-
tuació que canviarà si hi ha més
demanda i s’atura el problema
de la pirateria”.

Els editors, de fet, han posat
les barbes a remulla després de
veure el que ha passat en sectors
com el de lamúsica. “Espanya és
el primer país d’Europa en
descàrregues il·legals a una
distància sideral del segon,
Itàlia. O ens adonem que baixar

un llibre protegit és un delicte o
no sabrem què en passarà amb
les editorials. El ministeri està
avançant en el tema de les
descàrregues, però ningú paga
ara mateix per copiar en la seua
pàgina web textos protegits per
drets d’autor. Si ens passa com
en la música, serà un desastre,
falta consciència que les coses
són d’algú”, es lamenta.

Una altra preocupació té a
veure amb els índexs de lectura

al País Valencià, genèricament
en la mitjana, però terriblement
baixos en llengua pròpia, entre
el 3,4% i el 3,6%, lluny del País
Basc, Galícia i les Illes i a un
món del 20% de Catalunya, un
veritable “suïcidi com a poble”,
en paraules de l’editor. La man-
ca de projecció social i política
és clau. “Hem de fer una lectura
de prestigi social de la llengua.
Els únics que hi han cregut han
estat el col·lectiu docent, però
qui hauria de ser un model de
referència no ho és”, retrau. Tot
i que la relació amb l’admi-
nistració valenciana és correcta,
Figuerola no oblida qüestions
com ara que s’han reduït un 35
per cent les ajudes a la
producció editorial o la pèrdua
en quatre anys de 8milions d’eu-
ros per a dotació de bibliote-
ques. Una situació que “a qui
més afecta és els lectors, però
també les biblioteques i les edito-
rials”.

Lamanca de difusió en elsmi-
tjans públics és un altre retret.
“La llei del llibre establia que
s’havien de fer acords amb els
mitjans públics per a promocio-
nar el llibre i la lectura, però es
famolt poc o no es fa. Em consta
que des de la Direcció General
del Llibre es voldria, però Canal
9 no hi respon. Els autors valen-
cians són invisibles per a la
televisió pública. I és una
llàstima, perquè en unes altres
televisions hi ha magnífics pro-
grames d’animació lectora. Pa-
tim una crisi i hem de ser cons-
cients, però no demanem despe-
ses a RTVV com en la Fórmula
1”, ironitza Figuerola.

Per al món editorial valencià,
format per petites empreses,
qualsevol suport, per modest
que semble, té impacte. “No sé si
hi haurà més de tres editorials
amb 50 treballadors en la planti-
lla. Lamitjana és de set persones
i de vegades no s’hi poden afron-
tar les campanyes de promoció
que caldria. Allò positiu, però, és
que tanta diversitat afavoreix la
biodiversitat, la publicació de co-
ses que potser no entrarien amb
una concentraciómés forta”, rao-
na Figuerola, que, no obstant
això, reconeix una certa quota
de responsabilitat editorial en la
invisibilitat dels autors valen-
cians. “La nostra tasca és triar
els llibres i, després, difondre’ls”,
apunta. Amb tot, el pes de la
facturació recau encara en el lli-
bre concertat amb els centres
educatius, la literatura infantil i
juvenil. “En la novel·la, la poesia
i l’assaig per a adults, el mercat
ésmolt reduït. Tret d’autors com
Isabel Clara-Simó o Ferran To-
rrent, les vendes sónmolt limita-
des”, es justifica. Una ferida a
què contribueix decisivament la
desaparició contínua de llibre-
ries tradicionals. “És una cosa
bastant peluda, perquè si no hi
ha espais d’oferta, és molt difí-
cil”, conclou Figuerola. Escepti-
cisme que no exclou unamirada
positiva: “El valencià té solució.
Nosaltres apostem per això”.

DISSIDÈNCIES

Crema
Bradbury

JESÚS FIGUEROLA President de l’Associació d’Editors del País Valencià

“Si al món editorial li passa com a
la música, serà un desastre” E. Cerdán Tato

XAVIER ALIAGA, València

El president dels editors valencians, Jesús Figuerola. / jesús císcar

“La facturació
relacionada amb el
llibre electrònic encara
és el 0,5% del total”

“Hem de fer
una lectura
de prestigi social
de la llengua”

“No sé si hi haurà més
de tres editorials amb
50 treballadors. La
mitjana és de set”
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E l cas de la literatura traduïda al
català al PaísValencià ésund’aque-
lls de got mig buit o mig ple.

Cal constatar, en primer lloc, que bona
part de les traduccions que es publiquen
van adreçades al lector infantil i juvenil
en un entorn educatiu. De fet, sense
aquest lector captiu la viabilitat de la ma-
joria de les editorials es veuria greument
amenaçada (per dir-ho amb un eufemis-
me). És ben palés que el gruix del públic
lector adult que va a la llibreria i compra
llibres traduïts al català, des de
la darrera novetat que ha vist
ressenyada en el suplement de
llibres del diari fins al clàssic
irrenunciable per a una perso-
na culta, no és suficient per a
crear i mantenir una dinàmica
cultural fluïda. Molts valen-
cians, sobretot als grans nuclis
urbans, han decidit viure d’es-
quena a la seua llengua. O pot-
ser algúho va decidir per ells fa
temps. No és aquest el lloc per
a descabdellar un fil ben envis-
cat; bastarà dir, doncs, que
l’atròfiamoral que afectamolts
valencians en diversos àmbits
de la res publica no és cosa
només de les institucions, sinó
també dels ciutadans.

Malgrat tantes coses tot just
apuntades —la migradesa que
voreja la indigència, la indi-
ferència de molts i la mala fe
d’alguns—, però, mai abans en
el passat recent havíem tingut
els valencians una joventut es-
colaritzada en la llengua
pròpia i un sector editorial
amb un cert grau de com-
promís amb aquesta llengua. A
més, en els darrers anys s’han
produït iniciatives editorials
d’aquelles que eixamplen la ba-
se —l’humus— de què es no-
dreix una cultura literària, com
ara la incorporació d’autors es-
trangers contemporanis de pri-
mera fila al catàleg de Brome-
ra, la posada en marxa d’una
col·lecció d’assaig literari per
3i4 o la contribució de les Publicacions de
la Universitat de València amb propostes
arriscades també en el camp de l’assaig.
Tot plegat, doncs, poden trobar-se motius
per a una (moderada) esperança.

Lamateixa imatge del got aprofita per
a descriure la situació del traductor, un
dels nodes de la xarxa de connexions que
constitueix tot sistema literari. És ben
cert que l’activitat traductora de les edito-
rials valencianes dóna feina avui dia a un
col·lectiu de professionals que fa poques
dècades senzillament no existia. Però no
és menys cert que aquests professionals
ni tenen el reconeixement social que me-
reixerien (les cultures serien mútuament
impermeables sense els seus esforços), ni
poden dedicar-se en exclusiva a la
traducció (l’han de compatibilitzar amb
una feina principal), ni tenen la visibilitat
que els caldria (els crítics tot sovint par-
len de les traduccions com si els autors
originals tingueren el do de la glossolàlia i
crearen textos sense esforç en qualsevol
llengua). Quant a les condicions mate-
rials de la feina, un contracte estàndard

de traducció estipula que el traductor rep
una quantitat inicial, un tant alçat per
pàgina, en concepte de bestreta pels drets
d’autor que li corresponguen en virtut
dels exemplars venuts. Doncs bé, hi ha
editorials valencianes que o bé no in-
clouen el tant alçat, amb la qual cosa el
traductor comparteix el risc de l’editor i
cobramolt poc per la seua feina si el llibre
es ven poc, o bé no inclouen la percepció
de drets, demanera que si el llibre esdevé
un best-seller tots els beneficis són per a

l’editor. Aquestes condicions són molt
semblants a les que pateixen els col·le-
gues d’arreu de l’Estat, però molt dife-
rents de les que imperen en altres països,
on un traductor pot arribar a guanyar el
doble (Regne Unit) o fins i tot el triple
(Bèlgica, Holanda) per la traducció d’un
mateix llibre.

Got mig buit o mig ple? Més llums
que ombres, o viceversa? Que ho jutge
cadascú. El que és ben cert és que la
traducció ocupa un lloc central en els
fluxos entre cultures i que el traductor
n’és un dels agents fonamentals. Sense el
reconeixement i la protecció deguts, tant
l’activitat comels professionals poden es-
devenir anèmics, amb la consegüent pèr-
dua de vitalitat de tot el sistema literari.
En el cas valencià, com en el de qualse-
vol altra cultura petita, l’anèmia pot su-
mar-se a uns altres desordres i, al capda-
vall, posar en greu perill la vida del
malalt.

Josep Marco és traductor i professor titular
de Traducció Literària de la Universitat Jaume I.

No, no es tracta d’una errata. El
titular és correcte i el referme
en aquesta entradeta: es publica

poc. O, si més no, no es publica tot el
que caldria, que potser és una manera
distinta de veure les coses. I és que, si bé
als punts de venda de llibres podem tro-
bar una oferta aclaparadora, la presèn-
cia d’obres en valencià continua sent
insuficient per a arribar a tots els
àmbits on ha d’arribar una llengua con-
siderada normal.

Quan, l’octubre passat, l’Acadèmia
sueca atorgà el premi Nobel a Herta
Müller, molts van (vam) caure, bocaba-
dats, en la síndrome “Herta què?”. Desco-
neixíem encara les virtuts d’aquesta es-
criptora romanesa en llengua alemanya,
però, per a vergonya col·lectiva, vam po-
der comprovar que estava traduïda des
de feia anys al castellà i al gallec; en
català sempre havia estat inèdita. Diver-
sos editors ens vam apressar a lluitar
pels drets, i finalment ha estat Bromera,
que publica també altres Nobel com Da-
rio Fo, Naguib Mahfuz o Orhan Pamuk,
qui ha acarat el repte de donar a
conéixer, als lectors en la nostra llengua,
les històries dures i combatives de Herta
Müller. Hem d’agrair al comité dels No-
bel que ens haja descobert aquesta gran
autora, però ni tan sols l’aval del guardó
més important del món és garantia de
traducció. Fixeu-vos, sinó, en el cas de
Kenzaburo Oé, premi Nobel del 1994 i
encara verge de cap edició en català...

Però no només deNobels viu el lector.
Si ens fixem en els escriptors d’èxit inter-

nacional, potser el buit és encara més
notable. Per exemple, l’autor nord-
americà James Patterson, amb més de
170 milions d’exemplars venuts de les
seues incomptables novel·les (aviat és
dit!) i assidu de les llistes delsmés venuts
del New York Times (la bíblia dels super-
vendes) no ha estat tampocmai traduït a
la nostra llengua. No és, això, una carèn-
cia singular?

La nostra literatura exhibeix des de fa
anys una salut creativa de ferro. Tenim

molts autors bons i alguns de
molt bons, i periòdicament
s’editen obres remarcables i
fins i tot excepcionals. Però
una literatura que no integra
la producció d’altres països re-
dueix la seua capacitat d’evolu-
cionar, de créixer i d’explorar
camins nous. Poder llegir qual-
sevol tipus de llibre en
valencià ens permet incorpo-
rar altres literatures a la
pròpia amb naturalitat i no
sentir-nos (no ser) una cultura
secundària, subsidiària i
aïllada. Necessitem traduir els
títols que gaudeixen de les
màximes distincions en les cul-
tures del nostre entorn, però
també els de consum massiu,
els best-sellers de què tot el
món parla, les guies de viat-
ges, els àlbums il·lustrats en-
lluernadors, els llibres tècnics,
els d’autoajuda, els empresa-
rials, els romàntics i tants i
tants altres que contribueixen,
ambuna oferta diversa, amoti-
var una demanda encara insu-
ficient.

El de la traducció hauria de
ser un camí d’anada i tornada,
un intercanvi en tota regla
que ens permeta exportar les
creacions pròpies. La
traducció al coreà de l’àlbum
El desig de la Lluna, deMontse
Gisbert, o la venda recent dels
drets a l’eslové de L’infern de
Marta, de Pasqual Alapont,
són exponents (encara aïllats,

però esperançadors) de l’interés que pot
despertar la nostra producció si la sa-
bem treballar bé de portes enfora. Però,
per aconseguir-ho amb garanties, és im-
prescindible potenciar el mercat inte-
rior. En aquest sentit, hem d’exigir a les
administracions i als mitjans de
comunicació públics més implicació en
la defensa del llibre en valencià, i hemde
demanar als llibreters que ens ajuden a
difondre les nostres publicacions, però, a
més, els editors hem de ser autocrítics i
ampliar horitzons, conscients que els lec-
tors no naixen, es fan.

En aquests temps de canvi de paradig-
ma amb la implantació del llibre digital,
els editors hem de reivindicar la nostra
capacitat de seduir els lectors, qualsevol
tipus de lector, amb llibres atractius, en-
grescadors, útils, apassionants i ade-
quats a tots els gustos. Si han estat es-
crits originàriament en altres llengües...
benvinguts siguen també!

Joan Carles Girbés és director de publica-
cions d’Edicions Bromera.

Els valencians i la
literatura ‘anostrada’
El punt de vista del traductor

Es publica
poc
El punt de vista de l’editor

Josep Marco Joan Carles Girbés

Les traduccions en el mercat editorial valencià

El de la traducció hauria de ser un camí d’anada i tornada. / jesús císcar
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No és una història de la lògica
filosòfica habitual, perquè no és
tant una mapa de problemes
teòrics com una radiografia de la
institució acadèmica: com
s’iniciaren els estudis a Barcelona i
a València, els tripijocs que els
acompanyen, la manca d’una
continuïtat, les circumstàncies
personals dels filòsofs...

Q ualifiquem alegrement
els anys 70 dels segle pass-
at com la dècada que pro-

mogué tots els deliris literaris
possibles i per haver. Fou la
reacció a l’abstinència imposa-
da pel règim del general Fran-
co, El festí acabà amb empatx, i
s’encetà un període d’abstinèn-
cia que molts lectors van agrair,
alleujats, per saludable. Així,
després de l’exaltació de l’orgia
del llenguatge i d’atac contra les
convencions (personatges, tra-
ma...), de promiscuïtat amb els
gèneres, hi va haver una
reacció, també d’abast generós,
que tornava a reivindicar el
plaer de la narració, de les tra-
mes, de la literatura de gènere i
de la literatura del jo. Un crida a
l’ordre, en quasi tota regla. Això
no volia dir un retorn a la
tradició més rància, ni renun-
ciar a la sensibilitat del present
ni a la consciència del fet litera-
ri i de jugar amb els recursos
quan fora convenient. El que hi
va haver fou una canvi
d’orientació.

En els últims anys assistim a
un afany prou general de re-
moure la narrativa, de reactivar
les fórmules de fabular. A banda
de la necessitat de refrigerar
l’escriptura, hi ha un fet irrebati-
ble i és que els homes de lletres
són ben conscients que la litera-
tura (la cultura en general) ha
perdut la centralitat que
posseïa. Causes: totes les que
vulguem. Potser les que tinguen
més relleu siguen el fet que la
gent desconfien del valor abso-
lut que se li donava i la dura
competència que ofereixen els
àmbits audiovisuals i digitals.

Tot això du tal volta a una for-
ma diferent d’escriure per tal de
no perdre de vista la mentalitat
dels lectors nous.

El desig de reorientar la na-
rrativa té direccions ben dife-
rents La novel·la, pensen molts,
és un gran transformista, amb
un estómac de ferro que ho de-
gluteix tot i permet tota mena
de gosadies i combinacions per
tal d’il·luminar el món que l’au-
tor vol expressar. Una línia
atractiva és l’agitació de la cocte-
lera dels gèneres, antics i nous,
de veus i registres. Tenim una
colla d’autors tocats pel verí ju-
ganer de Sterner. La nòmina
pot ser llarga: Vicenç Pagès iMa-
nuel Baixauli, Julià de Jòdar,
Urbà Lozano... Alguns narra-
dors s’inclinen a actualitzar mi-
tes o obres de referència, com fa

Sebastià Alzamora des de l’ex-
cés amb el Golem i el mite de
Faust, o Melcion Comes amb
Viatge al centre de la Terra. Uns
altres aposten fort, com també
els anteriors, per l’espectaculari-
tat o la sorpresa, com fa Fran-
cesc Bodi en el seu darrer llibre
fent servir un final —de conte—
sorprenent que en trastoca la
lectura, o Esperança Camps que
habilita com a narrador el mort
de Cos deshabitat. L’última car-
ta de Joan Pons és una altra: a
part de la força de les imatges,

aposta pels sentiments, sense
caure en l’ensucrament.

De molts fronts ens arriba la
notícia que la ficció ha entrat,
com tot, en crisi. L’alarma evi-
dencia la urgència de ventilar
espais viciats i de cercar
inspiració en la vida. La necessi-
tat de parlar d’experiències i
problemes del present ha vist
una forta embranzida en els
últims anys. Noms. Molts:
Màrius Serra, autor del corpre-
nedor Quiet, Natjat El Hachmi,
Llucia Ramis, Francesc Serés,

entre tants altres. No po-
dem oblidar que una bo-
na part dels escriptors
valencians no s’han po-
gut estar de posar el dit
en les moltes ferides
obertes en el País Valen-
cià actual.

En la nostra literatu-
ra la identificació entre
llengua i cultura o nació
ha sigut total i tal vega-
da per això s’entenia la
literatura com un valor
quasi sagrada. Ara
aquell binomi s’ha
esvaït. Això pot explicar
per què en aquest mo-
ment hi ha un públic lec-
tor important de best-se-
ller, un fet impensable
en els anys noranta, i
també justificar l’allau
d’escriptors que tecle-
gen tota mena de
temàtiques, sobretot
històriques i de complot
universal a la cacera
d’aquell lector de litera-
tura sense complicacio-
ns. El resultat, ara per
ara, és pobre, tret d’algu-
nes excepcions. Ací des-

cobrirem la clau que escriptors
en castellà del país o arrelats,
posem per cas Matilde Asensio,
que tramen bones històries,
se’ls traduïsquen al català.

Tot plegat, les coses ditesma-
nifesten que la literatura en
català es troba en un moviment
constant, d’extraordinària vitali-
tat, no només per la qualitat,
sinó per l’agilitat que demostren
els creadors en renovar-se da-
vant les noves circumstàncies.
De moment, ho fan i amb des-
tresa. Benvinguts els canvis.

Ambientada en la comarca de
la Marina Alta, amb un doble
pla narratiu en què la
protagonista viu els seus
problemes personals i fa una
recerca històrica que la porta a
l’època de la Segona República,
aquesta novel·la desplega la
riquesa humana d’uns
personatges que reflecteixen la
vitalitat i la força de la vida
contra l’adversitat.

L’art no s’atura
Els camins de la renovació de la literatura en llengua catalana

ASSAIG

La institució
filosòfica

NOVEL·LA

Contra
l’adversitat

FRANCESC CALAFAT, València

EL BES
DE L’AIGUA
Elvira Cambrils
Edicions del
Bullent
Picanya, 2010
464 pàgines

HISTÓRIA
SOCIAL DE LA
FILOSOFIA
CATALANA
Xavier Serra
Editorial Afers
Catarroja, 2010
267 pàgines

El festí literari. / jesús císcar

La literatura en català
es troba en un
moviment constant,
d’extraordinària vitalitat
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La campanya electoral que va
portar Barack Obama a la
presidència dels Estats Units fa de
teló de fons d’aquest dietari de
viatge que, al mateix temps, és un
llibre d’assaig i, de vegades, quasi
una novel·la. Toni Mollà (Meliana,
1957), que va guanyar amb aquest
llibre el Premi de Narrativa Ciutat
de València, s’endinsa en la costa
oest americana en un itinerari per
Califòrnia que és, també, un
viatge a la cultura i la memòria.

MMireu: aramou la cadi-
ra i l’acosta a la taula, i
ara endreça per sete-

na o vuitena o qui sap si vintena
vegada la pila de llibres, i ara
prova el bolígraf, que no va, i el
desmunta, i el torna a muntar i
el torna a provar, i sí que va; i
ara xarra amb els del costat, i
amb un passavolant, i per te-
lèfon. I en acabat de parlar s’en-
treté, absort, amb el menú del
telèfon. Escolteu: diuen el seu
nom i el títol del seu llibre per
megafonia.

La primera volta que va
seure en una taula per signar i
dedicar llibres fou en uns grans
magatzems. N’eren cinc autors,
asseguts darrere d’una taula
llarga, en un lloc de pas. Sembla-
ven un tribunal, els clients que
passaven pel davant feien cares
de perplexitat o de temor; algun
buscava una càmera oculta. Ell,
desolat, féu conversa amb els
altres autors. Parlaren de tot,
llevat de la ridícula situació que
patien. No signaren res. La sego-
na volta fou en la Fira del Lli-
bre. No s’hi trobà tan ridícul.
Els autors que l’acompanyaven

signaven tan poc (gens) com ell,
i això incitava a la germanor.
Fins que, en un dels relleus,
aterrà al seu costat Ferran To-
rrent. I aleshores prengué cons-
ciència de ser un autor ignorat.
Torrent signava sense parar,
mentre conversava i feia broma

amb els clients que, fins i tot a
estones, feien cua. Ell ho havia
sentit dir: Torrent, l’únic escrip-
tor en català que viu dels seus
llibres, que és llegit per un ven-
tall ampli de lectors, i que té
una presència destacada, des
de fa lustres i sense decaure, als
aparadors de les llibreries, fins i
tot de les més sordes a la llen-
gua del País. Més d’un lector o
—sobretot— lectora que havia
obtingut la signatura del crac,
hi volia romandre a prop, i dissi-
mulava enraonant amb l’autor
del costat: ell. Atent al rebot, ell
aparcà la timidesa i encolomà

no pocs exemplars dels
seus. Però l’efecte To-
rrent era efímer, i
prompte tornà la norma-
litat: la recol·locació de
la cadira, l’endreçament
de la pila de llibres, la
manipulació del te-
lèfon... Per què s’havia
posat en aquell fangar?
“L’autor s’ha de compro-
metre”, li havien dit,
“cal fer bullir l’olla,
deixar-se veure, tindre
presència, moure el lli-
bre”. I també allò tan bo-
nic de “contactar amb
els lectors”. Els lectors?
Quins lectors? A la seua
taula no s’acostava
ningú. Allò, lluny de fer
bullir cap olla, era una

palissa a l’amor propi.
No fou sempre així, però. Un

colp de sort, o la constància, o
qui sap si fins i tot algun mèrit,
feren que, amb el temps, quan
seia a signar llibres, hi acudira
de tant en tant algú. Però entre
una signatura i una altra sem-
pre hi havia un buit, que ell
aprofitava per a dibuixar o per a
anotar ocurrències en una lli-
breta adquirida per a l’ocasió.

Mireu: ara mateix la fa ser-
vir, i redacta l’últim paràgraf
del que deu ser un article. I ara
n’escriu l’última frase. I ara l’úl-
tima paraula. Aquesta.

Aquest llibre, mereixedor del
Premi V. Andrés Estelles de
Burjassot, demostra una vegada
més que Ramon Guillem és un
dels poetes més consistents del
nostre panorama líric. Com indica
el títol, Abisme i ocell, els versos
creixen entre el cant de la pèrdua
i el de la celebració. Les
evocacions, concretes o
abstractes, despleguen un lirisme
vigorós, de registre reflexiu, sobre
la condició humana. Un himne a la
vida que “sempre brolla / entre les
esquerdes de l’ombra”.

Vicent Alonso recull en el
present volum un conjunt
d’articles publicats entre el
2002 i el 2004 en el diari Avui.
Tot i el pas del temps, són
encara plenament vigents
perquè, des de les anècdotes
concretes, l’autor trena una
reflexió, i sovint una
discrepància, racional. Els temes
giren al voltant de la situació
valenciana, però van més enllà i
se situen en el terreny de les
qüestions generals. Un bon
exemple d’assaig periodístic.

NOTES DE CAMBRA

La solitud del signador de llibres
Manuel Baixauli

NARRATIVA

Per l’Amèrica
d’Obama

POESIA

Condició
humana

ASSAIG

Discrepància
racional

MÉS ENLLÀ
DE SAN
FRANCISCO
Toni Mollà
Edicions
Bromera
Alzira, 184 pàgines

ABISME
I OCELL
Ramon Guillem
Edicions
Bromera
Alzira, 2010
79 pàgines

CRÒNIQUES
INTERESSADES
Vicent Alonso
Editorial
Denes
Paiporta, 2010
116 pàgines

Cal anar al teatre (espectacle), però també cal superar els
ridículs prejudicis i acudir als textos teatrals. / jesús císcar

Els lectors? Quins
lectors? A la seua
taula no s’acostava
ningú
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A pesar que odia els misteris,
la protagonista d’aquest llibre
es trobarà abocada a investigar
un missatge anònim que té
alguna cosa a veure amb la
seua extensa família. O amb el
passat de la seua família.

JUVENIL

Un missatge
anònim

Recull imaginatiu de contes i
poemes per a nens i nenes a
partir de vuit anys, il·lustrat
per Aitana Carrasco i sorgit
d’un grapat d’autors valencians
que van assistir a la Fira del
Llibre de Guadalajara (Mèxic).

Una medalla fa que la
protagonista d’aquesta
novel·la, una jove inquieta, es
veja involucrada en la recerca
del graal càtar, sobre el qual
pesa una greu maledicció que,
aparentment, es va complint.

C ontra la consideració de
la literatura per a joves
com una qüestió de se-

gon ordre, Marc Granell
(València, 1953), un dels
grans autors de la poesia va-
lenciana de les últimes dèca-
des, ha anat publicant en els
últims temps alguns llibres
per a joves, d’una solvència
innegable, que ja compten
per milers els seus lectors.
La dansa dels versos, el més
recent d’aquests llibres, amb
il·lustracions del dibuixant
gallec Xan López Domín-
guez, revela, una vegada
més, el respecte i l’ambició
amb què l’autor s’acosta al
públic juvenil.

La vida quotidiana, com
en la seua poesia “adulta”, és
l’àmbit d’on sorgeix i on es fa
la literatura de Granell per a
joves.Ladansa dels versosn’és un
bon exemple. Lluny d’idealitzar
situacions, debuscar temes “ama-
bles” o d’endolcir recomanacions

morals, el poeta aborda els pro-
blemes de la ciutat, les preocupa-
cions de les persones, les amena-
ces a la natura o la circumstància
de personatges, plantes, animals
i coses en la vidamoderna. I ho fa
amb una saviesa tècnica, en l’ús
del vers i del llenguatge, i amb
una franquesa confiada en la ca-

pacitat d’enteniment i d’empatia
dels seus lectors que generen el
millor accés almolt recomanable
hàbit de la poesia.

Autora del text i de les
il·lustracions, Irene Blasco
narra la història d’un pollet, a
qui la mare encarrega un dia
que tinga cura del seu germà
menut, una aventura de la qual
acabarà eixint victoriós.

E scriptora i mestra, de llar-
ga trajectòria literària i cí-
vica, CarmeMiquel (laNu-

cia, 1945) emprén un projecte
molt interessant amb la
publicació dels dos primers lli-
bres d’una col·lecció que portarà
com a títol genèric “Els contes
deMarc”. Es tracta d’una propos-
ta adreçada als més menuts (en-
tre dos anys i sis), poc habitual
en la trajectòria de l’autora, que,
com ella mateixa diu, s’ha anat
“fent gran” en la seua escriptura,
ja que la seua bibliografia ha evo-
lucionat, al llarg de més de tres
dècades, des de la narrativa in-
fantil i juvenil fins a la novel·la
per a adults. Aquest canvi sobtat
cap als infants s’ha produït ara,
confessa l’escriptora, perquè en
la seua família hi ha un nou inte-
grant, precisament un nét que es
diu Marc.

Presentats a València el 15
d’abril passat, en un acte que va
servir per a reobrir la biblioteca
de la SocietatCoralElMicalet, des-
prés de la reforma a què ha estat
sotmesa, els dos primers contes

de la col·lecció porten com a títols
Bon dia i El cel. CarmeMiquel ex-
plica que la seua pretensió ésmo-
tivar els xiquets més menuts, que
no saben llegir o que comencen a
fer-ho, en “l’observació i l’ex-
pressió”.

”Els contes deMarc” demanen
la col·laboració d’un adult (pares i
mares, mestres…) i estan plante-
jats a partir d’arguments temàtics
amb la intenció de narrar el dia a
dia i les rutines del protagonista,

perquè el lector puga
comparar i identifi-
car-s’hi. Com diu Carme
Miquel, “els textos ri-
mats, que recomanem
que siguen memorit-
zats, i els jocs divertits
de llenguatge ajuden a
desenvolupar la intel·li-
gència”. Aquí resulta fo-
namental el paper de la
il·lustradora, la joveMa-
ra Pastor, que hi aporta
uns dibuixos ambmolts
detalls que s’interrela-
cionen amb el text.

El primer títol de la
col·lecció, Bon dia, ser-
veix per a presentar el
personatge del Marc,
com s’alça, pren el des-
dejuni, se’n va a esco-
la…, i com viu amb els
pares, els companys de

classe o els amics. Després
d’aquest volum introductori, l’al-
tre títol ja publicat s’endinsa en el
caràcter temàtic que tindrà la
sèrie. En El cel observa la Lluna,
el Sol o els núvols i els compara
amb objectes quotidians com una
flor, una fruita o una barca. Com
diu Carme Miquel, “s’han d’obrir
les finestres de les cases perquè
els xiquets siguen espectadors del
seu món, més enllà de la finestra
de la tele”.

INFANTIL

La història
d’un pollet

JUVENIL

Misteri i
aventures

LA DANSA DELS VERSOS
Marc Granell
Editorial Diálogo
València, 2009. 32 pàgines

BON DIA / EL CEL
“Els contes de Marc”
Carme Miquel
Edicions 96
La Pobla Llarga, 2010

POESIA JUVENIL

Mai no és prompte
per a la poesia

INFANTIL

Finestres a la intel·ligència

INFANTIL

Recull
d’imaginació

EL
DESENLLAÇ
Lourdes Boïgues
Perifèric
Edicions
Catarroja,
188 pàgines

CONTES I
POEMES QUE
VÉNEN DE
MÈXIC
Diversos autors
Tàndem Ed.
València,
135 pàgines

LA
MALEDICCIÓ
DEL GRAAL
CÀTAR
Joan Pla
Ed. del Bullent
Picanya,
176 pàgines

L’AVENTURA
DE KIKO
Irene Blasco
Tàndem
Edicions
València,
36 pàgines

A. B.

Adolf Beltran
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Entre els debats que es van
produir en el recent I Con-
grés sobre la Dramatúrgia

Europea (Octubre CCC, 24-26 de
febrer), un dels més unànimes
a consistir a reclamar la fi del

“teatre de director”. Una figura
que, nascuda a redós de la
revolució industrial, es va anar
ampliant al llarg del segle vint
fins a esdevenir una mena d’en-
carregat o cap de producció i fins
i tot un “director-dictador”, al vol-
tant del qual gira tota la creació i
la publicitat en contra dels altres
elements (actors, tècnics,
escenògrafs o autors). Es tracta
d’una figura molt potenciada per
la política dels festivals oficials,
per certs empresaris privats i
per moltes administracions
públiques, expressions totes
elles del teatre del poder. És,
doncs, una deixalla de l’era indus-
trial en un món postindustrial.
Per això, s’argumentava i es de-
manava la fi d’aquest rol. El ma-
teix Lluís Pasqual va insistir en
el director com a intèrpret i coor-
dinador de creadors utilitzant el
símil del director d’orquestra i
dels grans intèrprets musicals.

Però aquesta situació té al da-
rrere també una teorització con-
tra la textocràcia que arriba a
l’èxtasi durant els anys setanta i
uitanta del segle passat. Tot va

començar amb una sana reacció
contra la visió del text com a cen-
tre quasi únic de la represen-
tació. Des de l’àmbit de la
semiòtica es van subratllar els al-
tres components de la producció
i es va qüestionar saludablement
la crítica tradicional que priorit-
zava el significat sobre el signifi-
cant. De seguida, però, van co-
mençar els excessos: es va dub-
tar de l’existència dels personat-
ges en el text i es va afirmar que
la crítica anterior reflectia una
concepció capitalista on el text
era el capital i el muntatge el tre-
ball. Per això, calia enderrocar el
capitalisme textual amb una au-
tèntica revolució reduint el text a
un servus spectacolli. Tot això va
quallar en l’eslògan: “El teatre és

PER A representar”. O siga, que
només havíem de considerar tea-
tre la representació com si el dra-
maturg no fóra també un treba-
llador més.

Alguns historiadors, però, ja
indicaren que aquesta pugna era
sobretot una lluita per saber en
quines mans estaria el poder ar-
tístic. Siga com siga, el fet és que
aquesta mena d’assalt al tsaris-
me del text va acabar potser més
tristament encara que la
Revolució d’Octubre i ens va
deixar un regust decebedor ja
que així es justificava l’entro-
nització i abusos del “teatre de
director”. No seré jo qui negue el
dret dels directors a la creació,
però també cal considerar tant la

resta dels artistes que interve-
nen en un muntatge com els
drets del públic: no es pot anun-
ciar una obra de Shakespeare
com a reclam de qualitat sense
pagar drets d’autor i després tro-
bar-te amb el que li ha donat la
gana al director o al festival de
torn que es presenten com els
més innovadors.

Així, doncs, des del final dels
anys seixanta sobretot fins ara
no ha parat de promocionar-se
l’eslògan “El teatre és PER A re-
presentar” com si fóra una fór-
mula màgica i progressista. Un
dels primers i més actius defen-
sors fou el senyor Albert Boade-
lla, que per fi sembla haver tocat
la plena realització en haver-se
convertit en el bufó de la senyora
Aguirre. Però si analitzem
l’eslògan trobarem que, al capda-

vall, no és més que una altra
deixalla retrògrada, perquè ama-
ga al seu si la vulgarització de tot
l’arnat aparell escolàstic de po-
tència i acte, matèria i forma on
l’acte i la forma són els quemoti-
ven la potència i la matèria, ja
que la realitat només es determi-
na per l’acte i la forma. Per això
va escriure algú: “Els textos
lingüístics de caràcter teatral
només es realitzen com a tals en
tant que espectacle”: l’espectacle
els dóna realitat perquè és l’acte
i la forma que els configura.

Potser algú considere que tot
això és molt abstrús, però ho di-
rem d’una altra manera: hi ha
qui sosté que el destí últim i més
sublim de la dona és la materni-
tat, perquè ha nascut PER A ser
mare. I que és el mascle qui la
realitza en fecundar-la donant-li
la “forma” i “l’acte” per als quals
l’han creada. Per això, s’ataca la
revolució sexual femenina o es
justifiquen els maltractaments.
Però com bé sabem, la dona no
es determina pel destí finalístic
de la maternitat, sinó que pot
ser-ho si així ho decideix respon-
sablement. Quina realització ple-
na pot trobar en la maternitat
una dona que ha estat violada
per soldats enfollits? De manera
semblant, el text teatral tampoc
no és PER A representar sinó
que és representable i no se su-
pedita a cap “progressisme” reac-
cionari. A més, si només hem
d’anar al teatre (edifici) per
veure el veritable teatre (espec-
tacle), tan sols veurem el que el
poder, ja siga institucional o pri-
vat, ens vol o ens pot donar. És a
dir, només consumirem la ideo-
logia del mercat o de la cultura
que pot arribar-hi i no tota la
riquesa del que realment es pro-
dueix. Cal anar al teatre (especta-
cle); però també cal superar els
ridículs prejudicis i acudir als
textos teatrals.

Com diria Gertrund Stein
“una rosa és una rosa” i un text
teatral un text teatral, un espec-
tacle un espectacle i una dona
una dona. Per això, la lectura
dels textos teatrals torna a recu-
perar sentit i autonomia sense

voler retornar a cap mena de
textocràcia ni acceptar passiva-
ment el lloc més baix de la
nòmina teatral. Llegir teatre des
d’aquesta perspectiva esdevé un
acte de llibertat i democràcia; un
acte de rebel·lia contra la “dicta-

dura” de certs directors, ideolo-
gies o programacions. Un acte
d’informació i coneixement més
plural, així com una manera de
fer-nos uns espectadors més crí-
tics, responsables i conscients de
nosaltresmateixos, de la societat
en què vivim i d’allò que se’ns
ofereix des del “poder”. En re-
sum: llegir teatre ens permetrà
també gaudir del vell, allibera-
dor i inabastable poder del tea-
tre enfront del teatre del poder,
que és sempre limitat als interes-
sos i a les possibilitats de les pro-
duccions, si no directament al
servei dels poders establerts i la
seua alabança.

Manuel Molins és dramaturg.
Va guanyar el Premi Octubre de
teatre del 2009 amb l’obra Do-
nes, dones, dones (Tres i Quatre)

L a narració comença l’any 1064,
quan Eduard rei d’Anglaterra,
veient que s’acostava la mort i que

no tenia fills, envia el seu cunyat Harold a
Normandia a comunicar al duc Guillem
que el rei anglés l’ha nomenat successor

seu en el tron. És la “pàgina” inicial del
llibre, que no és un llibre, sinó la primera
història completa i en imatges mai
produïda enlloc, o almenys a Europa.
Aquest llibre obert, conegut com “El tapís
de Bayeux”, és la meravella més gran que
del gènere de la història il·lustrada. Fa
pocs dies, doncs, el contemplava jo llarga-
ment en el museu de la ciutat normanda,
on està exposat demanera admirable, i on
val la pena de fer un viatge només per
causa d’aquest llibre o no-llibre, tapís deli-
cadament brodat de setanta metres de
llarg, una successió d’escenes delicioses,
que són un dels capítols centrals de la
història d’Europa: com i per què els nor-

mands van conquistar Anglaterra, amb
tot el que això representa per als segles
futurs. Setantametres de cavallers armats
i d’ambaixades, de juraments i de perjuris,
de navegacions i d’expedicions, d’escenes
quotidianes i de combats, de la gran bata-
lla que va decidir la història futura del
continent. I el text superposat, que explica
cada escena enun llatí elemental: “Isti por-
tant armas ad navem et hic trahunt ca-
rrum cum vino et armis”. No obliden,
doncs, que també cal carregar vi. La flota
s’embarca, i tindrà lloc el primer gran des-
embarcament, no a Normandia sinó des
deNormandia. Just des d’aquestamateixa
costa on nou segles més tard arribaran els

britànics i els seus descendents ameri-
cans, i Bayeux serà, segons diu una placa
al costat de la catedral bellíssima, la prime-
ra ciutat alliberada. Pels anglesos. En la
llarguíssima escena de la batalla de Has-
tings, en la costa d’Anglaterra, el 1066,me-
tres i metres del tapís mostren càrregues
de cavalleria, núvols de fletxes, homes fe-
rits i morts, cossos esquarterats, i el bisbe
normand que, com que té prohibit vessar
sang, despatxa els enemics a garrotades.
El tapís de Bayeux és el pare de totes les
històries il·lustrades, i cap film ni cap lli-
bre s’hi pot comparar en bellesa. El van
brodar famés de nou segles, i és encara un
tresor incomparable, intacte, etern.

PUNT DE MIRA

Un llibre
obert
Joan F. Mira

El teatre del poder,
el poder del teatre
Una reivindicació de la lectura de textos teatrals
i del paper dels dramaturgs com a creadors

Manuel Molins

La lectura dels textos
teatrals torna a
recuperar sentit i
autonomia

Llegir teatre
esdevé un acte
de llibertat i
democràcia

La teorització contra
la textocràcia arriba a
l’èxtasi en els anys
setanta i vuitant

Calia enderrocar
el capitalisme textual
amb una autèntica
revolució
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E l món dels llibres sempre
respon a les commemora-
cions amb obres que me-

reixen comentari i enguany no
havia de ser una excepció. De
commemoracions històrico-
literàries, al País Valencià se’n ce-
lebren tres d’importants, l’any
Enric Valor —el gran lexicògraf i
narrador de Castalla que ens va
abandonar fa 10 anys—, el sis-
centenari de lamort de Francesc
Eiximenis, nomenat Escriptor de
l’Any per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i el cinc-centenari
del naixement de Francesc de
Borja, el duc sant de Gandia.

La ració esperable d’estudis i
actes dedicats a aquestes tres fi-
gures es complementa amb un
assortit de llibres. En el cas de
Valor, es tracta sobretot de reedi-
cions d’una obra que, en general,
encara es troba en el mercat. Pel
seu costat, Eiximenis ha sigut el
tema d’un excel·lent (com de cos-
tum) monogràfic de la revista
Saó i hi ha prevista la publicació
d’una versió, adaptada a l’idioma
actual per Josep Palomero, del
seu Regiment de la cosa pública,
que editarà Bromera. Es tracta

d’un esforç divulgatiu lloable,
perquè parlem d’una obra trans-
cendent, de gran repercussió en
la història valenciana. Tot i això,
també caldria fer-la accessible
—com la resta de l’obra d’Eixime-
nis— tal com ell la va escriure. El
lector culte pot entendre la llen-
gua d’Eiximenis sense dificultat
—molt millor que la de Jaume I,
pose per cas—, i la seua prosa té
una gràcia pròpia que fins la mi-

llor adaptació ha de deturpar.
No estaria malament tampoc po-
sar a disposició del lector curiós
la seua obra llatina, convenient-
ment traduïda. Els clàssics ho
són perquè mereixen ser llegits,
i Eiximenis, més que molts.

Francesc de Borja també va
escriure llibres interessants,
però la seua figura és important
per unes altres raons. Descen-
dent de reis i de papes, duc de

Gandia imarqués de Llombai, vi-
rrei de Catalunya i, sobretot, ter-
cer general dels jesuïtes, en el
seu temps de generalat va conso-
lidar l’orde catòlic més decisiu
de la Contrareforma, va promul-
gar la Ratio Studiorum —que fou
la principal resposta catòlica als
avanços educatius de l’humanis-
me protestant—, va impulsar la
fundació de col·legis i universi-
tats pertot arreu i va obrir

l’Amèrica tot just descoberta als
jesuïtes. Dins d’una família, els
Borja, cèlebre per molt diversos
motius, el duc sant és un perso-
natge de gran talla, i segurament
el valencià del segle XVI més im-
portant per a la història euro-
pea. Fins ara, la bibliografia que
Francesc de Borja ha suscitat,
massa escorada cap a l’hagiogra-
fia, no ha estat a l’alçada del per-
sonatge. Se n’ha subratllat la san-

tedat, més que l’evident trans-
cendència política —en un
temps, el de Trento i les guerres
de religió, en què aquestes coses
solien anar de la mà—, o el seu
notable interés com a mecenes
de les arts. Dos llibres recents
contribueixen a omplir aquest
buit desconcertant: Francesc de
Borja: sant i duc de Gandia i Fran-
cesc de Borja: el duc sant.

El primer és un llibre profusa-
ment il·lustrat i molt ben editat
per Bromera, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Gandia, i
compta amb aportacions de San-
tiago La Parra—un excel·lent his-
toriador, especialista en el perío-
de—, Josep Piera i Ximo Com-
pany, qui ens parla de la figura
del sant duc a través de les arts.
Es tracta d’un llibre divulgatiu
ben fet i, sobretot, d’un llibre bell.

El segon, escrit per Josep Pie-
ra i publicat per Edicions 62, és
una biografia novel·lada del sant
duc. En una ressenya pondera-
da, l’historiador Francesc Pons
en destaca el valuós treball de
documentació que sustenta el
text i apunta que l’autor ha que-
dat tan fascinat pel personatge
que en difumina els clarobscurs.
També és cert que l’admiració
que Francesc de Borja ha desper-
tat en el seu biògraf l’ha permés
comprendre una figura molt
allunyada d’ellmateix i endinsar-
se en un temps que no té res de
senzill. Borja va viure la lenta
desil·lusió de l’optimisme huma-
nista —the waning of the Renais-
sance, com va escriure William
Bouwsma— i el convuls sorgi-
ment de la rutilant complexitat
barroca. En el seu temps va mo-
rir Garcilaso i van nàixer Cervan-
tes i Shakespeare, i va ser con-
temporani de Tiziano, d’Aldana i
de Montaigne. I, evidentment,
d’aquell terratrèmol espiritual
que va ser Ignasi de Loiola. Cara-
vaggio encara no hi és, i el Greco
tot just ha començat, però tot els
preludia: l’arravatament i el cla-
robscur. Piera ha copsat aquest
període intrigant —i fastuós, en-
tre Roma i la cort més poderosa
d’Europa— amb simpatia, i ens
el reporta amb amenitat i amb
vida. Fa de molt bon llegir.

CARTES DE PROP

El passat reviscut
Enric Sòria

Banderes a Gandia en commemoració dels 500 anys del naixement de Francesc de Borja. / natxo francés

Francesc de Borja fou
el valencià del segle XVI
més important per a
la història europea

Borja va viure
la lenta desil·lusió
de l’optimisme
humanista
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ENTREVISTA

Jesús Figuerola: “ Si a
l’edició li passa com a la
música, serà un desastre”

NOVETATS

‘Qui passa fira, llibres
empeny’, per Francesc

Calafat

LLETRES

Josep Marco i Joan
Carles Girbés escriuen
sobre les traduccions

OPINIÓ

‘El teatre del poder, el
poder del teatre’, article

de Manuel Molins
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El llibre, a escena
La 41ª Fira del Llibre de València se celebra
del 20 d”abril al 2 de maig

jesús císcar


