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Pròleg

Lluís Alpera (València, 1938) ha estat un dels poetes fona
mentals no tan sols per la seva, qualitat inqüestionable sinó per
què la seva evolució és un exemple de la poesia catalana de la se
gona meitat del segle xx, la que ha de resistir la presència de la
Dictadura dient sense dir, la que abraça el realisme social, la que
s’exilia com pot —en el cas d'Alpera als Estats Units—, la que es
transforma a la recerca de la forma durant els setanta i vuitanta i
la que arriba als eclèctics i postmodems noranta amb l’eclecticisme com a última bandera. Com a poeta, l'obra d'Alpera s’inscriu
en la continuació dels grans poetes valencians de la postguerra
—Fuster, Estellés, Casp i Valls, entre altres—, entre l’existencialis
me i el model d’una poesia que s'inspira, de bon començament,
en alguns poetes andalusos del segle xx com ara Machado, Lorca
i Alberti, així com Ausiàs March i sant Joan de la Creu, fins a
arribar a la senzillesa de Joan Salvat-Papasseit.
Amb els ulls ben oberts i sota el mestratge de Manuel Sanchis
Guarner i de Joan Fuster, els pressupòsits teòrics dels Comas, Bo
fill, Castellet i Molas, i la referència ètica i estètica de Salvador
Espriu i Pere Quart, el jove Alpera es trasllada als Estats Units a
treballar com a professor a les universitats d’Emory (Atlanta) i
Washington (Saint Louis), on s’impregnarà de la poesia anglosa
xona. del moment, des d'Aud.en, Eliot, Cummings, Spender, Lowell fins als heterodoxos de la Beat Generation (Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, etc.). La seva obra poètica, des d'E] magre
menjar (1963) i Temps sense llàgrimes (1968) fins a.l cicle més

barroc dels vuitanta amb Surant enmig del naufragi final contemple el voluptuós incendi de totes i cadascuna de les flors del
núbil hibiscus, Tempesta d’argent i Els dons del pleniluni, ha
mostrat una magnífica evolució i una coherència fins als últims
llibres que l’han convertit en un dels poetes més destacats, mal
grat l'erràtica crítica del país que no l’ha valorat prou.
I parlant de crítica, els assaigs que trobareu a continuació, se
gona part de Sobre poetes valencians i altres escrits (1990), són
un resum de les seves preferències, de la seva història personal i,
també, un codi estètic. Aquí trobareu articles sobre alguns dels
escriptors que el van marcar, com ara Vicent Andrés Estellés,
Joan Valls, Jaume Bru i Vidal, Enric Valor, Manuel Sanchis
Guamer, un parell d’entrevistes amb una poeta de la generació
dels cinquanta, Maria Beneyto, i amb el gran poeta il·lícita de la
generació dels setanta, Gaspar Jaén. Alpera també fa lectures de
la poesia femenina valenciana de la postguerra (Beneyto, Sanchez
Cutillas, Matilde Llòria, Anna Mezquida, Maria Iba.rs) i aproxi
macions a autors joves, com ara la poeta de Nules Marisol Gonzalez. Tol plegat ofereix un mosaic suggerent d’una literatura que
davant les dificultats es mostra molt activa.
D'aquest calaix de sastre que és la segona part de Sobre poe
tes valencians i d'altres escrits es pot dir que Alpera fon els seus
interessos estètics amb la militància en la defensa d’una cultura
assetjada però capaç de resistir l’agressivitat del PP, la indiferèn
cia del socialistes i la ineficàcia dels nacionalistes catalans per
protegir la culturar de tot l’àmbit lingüístic. Així, Alpera, com al
tres escriptors en català, ha esdevingut un franctirador, una me
na de rara avis, professor de la Universitat d’Alacant, un racó
oblidat si no és com a destí turístic o com a font d’ingressos per a
l’especulació immobiliària. No dic que sigui un mèrit la resistèn
cia de la poesia catalana al sud, però sí que ens hauria de fer pen
sar en la situació de la nostra malmesa cultura i el poc que es fa
per preservar-la. Aquí teniu un tast del que en resta, que no és
poc.

David Castillo
Barcelona, juliol del 2001
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PRIMERA PART:
SOBRE POETES VALENCIANS

1. Reflexions entorn a la poesia de dones
al País Valencià

«A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida»
Maria Mercè Marçal

1. Justificació
L’estudi i avaluació global de la literatura de dones al País
Valencià és un dels temes que reclamen una urgència que els
crítics i professionals de la literatura van ajornant sine die. Per
ignorància, per menyspreu o per peresa. O potser perquè deixen
els homes que aquest col·lectiu siga estudiat per alguna repre
sentant de les mateixes escriptores —creadores o crítiques li
teràries—, com és pràctica generalitzada en qualsevol literatura.
En primer lloc, pot ser un tema bastant desconegut dins la
literatura catalana, no sols contemporània sinó de totes les èpo
ques, No caldrà recordar l’il·lustre precedent amb què comp
tem els valencians amb la figura de Sor Isabel de Villena, pel
que es refereix a la prosa a l’Edat Mitjana, o la sòlida trajectò
ria narrativa de l’alcoiana Isabel Clara Simó pel que es refereix
a la novel·lística actual, hereva d’una tradició que compta amb
noms, en aquest gènere, com ara Maria Ibars, Beatriu Civera,
Maria Beneyto, Carmelina Sànchez Cutillas o, més recentment,

Carme Miquel o Maite Coves, entre altres, al País Valencià. Era
i és, per tant, un tema bastant diluït dins un atomisme divulga
dor i allunyat dels interessos habituals dels estudiosos. Sobre
tot des de la perspectiva d’un col·lectiu o una literatura de gè
nere. Potser a causa d’una perspectiva sectorial de la creació
literària: sembla que la creació, i per tant la crítica, era cosa
d'homes. D'aquí el nostre repte de presentar-lo com una reivin
dicació d'un sector de la creació literària, el de les dones valen
cianes, com un col·lectiu i una poesia de gènere, car el gruix to
tal de la seua obra poètica, en quantitat i sobretot en qualitat,
mereixien ja una primera aproximació en l’estudi i des d’una
perspectiva de conjunt.
En segon lloc, l’estudi ens ha confirmat una vegada més el
punt de vista sobre la marginació perifèrica com un dels ele
ments clau en el conjunt de forces que hi actuen a l'hora de la
creació literària. Pel que fa a la catalana, hem parlat des de fa
algun temps —i ho hem constatat en l’obra d'alguns escriptors
perifèrics— que una ubicació allunyada dels centres de poder
quant a la decisió cultural i política sempre comporta unes càr
regues de marginació, d’oblit, d'indiferència o de menyspreu
per part d’aquells que controlen el «poder» de dir qui és bo i
qui es deu promocionar —o que viuen al seu entorn—. És el
que hem pogut observar respecte de poetes com l’alcoià Joan
Valls, el mallorquí Josep M. Llompart o l’alacantí Emili Rodrí
guez Bernabeu, els quals, amb una obra ben valuosa, han hagut
de patir, alguns més que altres, el que hem anomenat la doble
marginació —la de Barcelona i la de València.
Doncs bé, en el cas que ara ens ocupa, creiem que ha passat
alguna cosa de semblant pel que fa a les diferents marginacions
que les poetes valencianes han patit i pateixen dins la societat
en general. Però, a més, les poetes valencianes pateixen, para
doxalment, la indiferència o la marginació de les poetes del
Principat quan s’han decidit a constituir un col·lectiu. Les poe
tes valencianes, fins on hem pogut comprovar, tampoc no han
rebut cap suport de cantautores com ara Marina Rossell, Maria
del Mar Bonet o Teresa Rebull, que han musicat versos de poe
tes d’altres indrets. I, sobretot, les poetes valencianes, tot i figu

rar sistemàticament com a col·laboradores de la major part
d’antologies publicades al País Valencià, tan sols en un parell
d'ocasions s’han aplegat dins un col·lectiu de dones: Les veus de
la medusa (La Forest d’Arana, València, 1991) i Homenatge a la
paraula: recital en memòria de Maria Mercè Marçal (CEIC Alfons
el Vell, Gandia, 1998).
En tercer lloc, potser era un repte personal, com a escriptor/crític, Crec que també la nostra visió, des de l’angle à'outsider. Podem atansar-nos a l’anàlisi i l’avaluació del col·lectiu
des de la sensibilitat com a creador i l'ofici de crític literari.
L’interès concret envers la poesia de dones arrenca des de fa
molts anys, quan confegíem l'antologia Poetes universitaris va
lencians 1962 i l’Antologia de la poesia realista valenciana
(1966), en què vam demanar la col·laboració de diverses escrip
tores: Isabel Clara Simó, Maria Beneyto i Carmelina Sànchez
Cutillas. Interès que s'ha concretat recentment en l’estudi i la
publicació de les obres poètiques completes de dues de les veus
líriques més significatives de la generació valenciana dels anys
cinquanta: Maria Beneyto {Poesia, 1997) i de Carmelina Sàn
chez Cutillas {Obra poètica, 1997), i d'una tercera, Matilde Llòria, de la qual ja hem avançat unes notes entorn a la seua lírica
dins Des de l’Aitana al Canigó. Papers crítics (PAM, 1998). Totes
tres poetes, al costat de Maria Ibars i d’Anna Rebeca Mezquita,
formaran la que podríem anomenar primera generació o pri
mera fornada d’escriptores de postguerra al País Valencià.

2. La problemàtica del seu estudi

Som conscients de no poder disposar encara de suficients
monografies ni de bibliografia crítica entorn a les poetes valen
cianes com per arribar ja a una avaluació de conjunt. Tanma
teix, hem mirat de compensar aquest dèficit amb les nostres in
cursions directes i amb un suport teòric i metodològic aplicat a
altres literatures amb trajectòries força consolidades. Així ma
teix, ens trobem disposats en un futur a realitzar anàlisis contrastives amb les poetes valencianes d’una segona generació:

Teresa Pasqual, Anna Montero, Maria Fullana, Sílvia Marina
Aresté i Marisol Gonzàlez, car hem confegit un qüestionari
d’onze punts entorn a la creació i les condicions de la dona
com a escriptora i l’hem passat a les poetes d’aqueixa genera
ció. Un primer resultat ens ha reforçat alguns punts de vista en
l’anàlisi dels condicionaments que la dona té avui dia a l'hora
d’escriure, i ens ha mostrat algunes semblances i diferències en
relació amb les poetes de la primera generació de postguerra.
La veritat és que podríem considerar que fins fa alguns anys
la presència d’escriptores era bastant reduïda per l’escassetat
d'obres publicades al nostre país. Amb tot, mestres de la crítica
literària al País Valencià, com ara Manuel Sanchis Guarner,
Joan Fuster o Josep Iborra, miraven de subratllar els esforços
en la creació per part de les dones, tant en la narrativa com en
la poesia. I fins i tot, encoratjaven personalment aquestes auto
res en la seua tasca creativa i, més d’una vegada, les ajudaven a
trobar una editorial on publicar les seues obres de creació.
Tant el context sociopolític de la postguerra valenciana com el
paper de la dona en temps del franquisme marquen necessària
ment la creació poètica de les autores estudiades.
El contrast amb altres literatures ja consolidades ens ha de
servir sobretot com a suport teòric i històric de trajectòries
d’escriptores que han sabut superar les diverses vicissituds i
problemàtiques socials i literàries amb què havien d’enfrontar
—potser, encaixar— l’obra creativa o la crítica així com l’espai
intel·lectual que elles mateixes mereixien dins el marc de la so
cietat i de la cultura. Em referesc sobretot a la literatura nordamericana, veritable líder en la reivindicació teòrica i en la pra
xi literària al llarg de més de cent cinquanta anys.
3. Alguns supòsits teòrics

Avui dia qualsevol estudi sobre l'escriptura de dones haurà
de partir de l’existència d'una història de la crítica literària fe
minista i d’una història de la literatura escrita per dones. Esde
veniments polítics i canvis socials reclamen un replantejament

d’algunes de les qüestions que la teoria literària i la psicologia
feminista havien afrontat anteriorment. Bona part del debat ac
tual gira entorn de les transformacions que han tingut lloc en
les dues últimes dècades i les diferències entre generacions de
feministes. I obliga a reformular-se les preguntes que les prime
res feministes es van plantejar; com entenem la posició de la
dona actualment i les limitacions derivades de les diferències
de gènere home/dona, i de quina manera aquesta nova o can
viant situació modifica la interpretació i les expectatives de la
literatura de dones i de la crítica feminista ara.
En primer lloc, no és possible —o almenys no d’una manera
plenament satisfactòria— intentar discutir la literatura de do
nes com una categoria aïllada, tal com ho van fer, amb resul
tats importants, els estudis publicats a meitat dels anys setanta
en algunes literatures. És evident que no es pot parlar de litera
tura de la dona com un bloc monolític. /,a qüestió de la dona
s'enllaça amb qüestions de raça, classe, ètnia, sexualitat i con
text històric, i en l’escriptura, amb diferents formes i contextos
de producció literària, diferents convencionalismes i funcions.
Tots aquests factors s’han de considerar.
Pensar en les dones o en la seua escriptura com un grup ho
mogeni, únic, és tan impossible —si més no podria conduir a
errors— i culturalment inacceptable com parlar de l'existència
d'un cànon de la «gran literatura». En aquest sentit, algunes de
les primeres feministes han estat criticades per assumir que els
valors de la dona blanca de classe mitjana i heterosexual repre
sentaven un consens i un paradigma interpretatiu. En l’intent
d’establir les característiques pròpies i peculiars d’una tradició
de dones escriptores, resultava potser massa fàcil donar una
imatge que reflectia un establishment eurocèntric —uns models
centrals en esquemes de la cultura occidental.
Marylin Butler («Feminist Literary Criticism, late-80s style»,
Times Literary Suplement, 11-17 març 1988) ha opinat que la
crítica feminista hauria de fer una tasca «descentralizadora»:
analitzar les qüestions de la literatura de dones en relació amb
altres factors com la raça i la classe pot ser una manera d’evitar
la temptació de crear un cànon alternatiu de grans escriptores.

Per la nostra banda compartim aquesta òptica «descentralit
zadora» i iniciem l’estudi d'un col·lectiu que potser més enda
vant haurà de corregir o completar la crítica feminista. Així
mateix, considerem que la literatura de dones ha de ser consi
derada de manera plural i diversa. Abordar la qüestió és una
manera d’analitzar el caràcter interactiu de les diferents ten
dències que la formen. Avui dia som conscients de la importàn
cia que té el gènere literari, no com un conjunt de regles que
s’han de seguir sinó com una estructura, un esquema de re
ferència. Tots els textos són interdependents, d’una manera o
una altra; tots són variacions de models anteriors.
La utilització de l’acte d’escriure com a eina potencial de
transformació i de canvi radical ha estat sempre present en la
literatura escrita per dones i en la ideologia feminista. Haurem
de tenir present que una bona part de la crítica literària femi
nista ha estudiat les formes com les dones escriptores poden
arribar a reutilitzar o subvertir els gèneres, de manera cons
cient o inconscient, imaginant noves possibilitats, noves inter
pretacions o significats, obtenint diferents resultats.

4. La dona i la creació poètica
Abans del feminism criticism, la crítica predominant havia
estat misògina i afirmava la incapacitat de la dona per a la in
venció poètica o la inferioritat de la dona quant a l’experiència,
l’educació, la intel·ligència i la imaginació. Fins i tot la «poetes
sa», fóra blue stocking («literata», «sabudeta») o una sentimentalist, havia estat el blanc satíric dels textos poètics masculins.
La crítica postromàntica i victoriana va concedir un lloc a les
poetes en la lírica, car hom la conceptuava com una forma
femenina —privada, emocional i breu. Les «poetesses» es tro
baven sovint estereotipades com un cant d’ocell gentil i senti
mental, mentre que els llargs poemes filosòfics o polítics eren
reservats per a homes importants i seriosos. Tanmateix, la críti
ca darrerament ha començat a demostrar la classe, l’originalitat i el poder de poetes del segle xix com Elizabeth Barret

Browning, Christina Rossetti i Emily Dickinson, o Rosalia de
Castro, dins un context més pròxim.
Des del període romàntic, un nombre de dones poetes i críti
ques com ara M. de Staél, E. B. Browning i V. Woolf es qüestio
naven quina mena de contribució femenina s’havia fet a la tradi
ció poètica i comentaven les dificultats d’una carrera poètica per
a les dones. Calgué, doncs, esperar fins el moviment d'alliberament de les dones per a produir un sistema crític de la història
literària i de la seua teoria des d'una perspectiva feminista. D’a
quí que la poètica feminista incorpore a l’estudi de la poesia teo
ries de diferència sexual i del domini cultural de l’home sobre
les bases del marxisme, de la psicoanàlisi i de l’antropologia cul
tural, així com un compromís a la igualtat de la dona en el ter
reny polític i cultural i una convicció en la importància del gè
nere (del sexe) com una variable fonamental en la creació i en la
interpretació de la literatura de dones com d’homes.
Des de finals dels seixanta, la poesia de dones, sobretot en la
literatura anglesa i nord-americana, ha arribat a una explosió
de creativitat, la praxi de la qual obre el tema entre creativitat i
sexe. L’estudi comparatiu de la poesia de dones revela que hi
ha moltes semblances pel que fa al pensament, als temes, a les
metàfores i la dicció. D’altra banda, la noció d’una tradició poè
tica femenina és objecte de controvèrsia, atès que les poetes no
poden aïllar-se de la tradició literària masculina i, per tant,
sempre escriuen un discurs amb una doble veu. D’aquí que les
dones poetes han d’imitar o revisar els trops de la tradició mas
culina. D’acord amb dues anomenades crítiques nord-americanes, Sandra Gilbert i Susan Gubar, autores de coneguts estudis
i antologies sobre el tema, han arribat a afirmar (La loca del
desvan, Madrid, 1999) que «les dones poetes —no totes, afirma
ríem per la nostra banda— han participat o s'han allunyat de
les convencions literàries i els gèneres establerts per a elles pels
seus mascles contemporanis».
D’altra banda, aquestes crítiques han analitzat la metàfora
de la ploma com a penis en la literatura en llengua anglesa,
mentre que altres feministes han situat la metàfora de la creati
vitat en la infància. Per la seua part, Harold Bloom (The Anxiety

of Influence, New York, 1973) descriu la creació poètica en ter
mes freudians com la lluita contra el pare o el fort precursor
poètic, mentre que la musa del poeta sempre és una figura fe
menina, the mother-harlol que s’ha prostituït amb molts altres
abans d’ell.
Ara bé, com podria la influència poètica i la relació amb la
tradició ser diferent si el poeta és una dona? Tenen les dones
una musa pròpia? Una teoria és que, per a les poetes postromàntiques, el pare-precursor i la musa tenen la mateixa po
derosa figura masculina. Una altra teoria manté que la dona
poeta té també una musa femenina, configurada entorn a mare-filla, com podem veure en la poesia de Maria Beneyto. Siga
com siga, la relació de les poetes amb la tradició femenina pot
ser menys competitiva que la relació dels homes amb els seus
precursors, atès que les dones desitgen els models que reïxen a
partir de la creativitat femenina.
La poesia feminista ha obert qüestions sobre el gènere i el
sexe o la relació entre identitat sexual i forma poètica. Segons
Gilbert i Gubar, «diversos gèneres han estat sempre més mas
culins que els de ficció». Així mateix, mentre l’èpica abraça co
dis de valor masculí, d'heroisme i de conquesta, les dones poe
tes han revisat i transformat gèneres masculins com el sonet, la
lírica i l’ègloga.
Hi ha o no hi ha una llengua comuna? Potser una llengua
«mare»? Poden les dones escriure en una llengua diferent de la
tradició poètica «patriarcal»? Pot la llengua ignorar les propie
tats figuratives per a crear experiència?
Júlia Kristeva (Semiòtica, Barcelona, 1978) va marcar una
revolució de la llengua poètica que comporta una metafísica utterance «femenina» en el text a través del ritme, la prosòdia, el
joc de paraules i la manca de sentit. Des d’aquesta perspectiva,
allò femení no és exclusiu de les poetes, però representa una
ruptura lingüística en una escriptura d’avantguarda com pot
ser l’obra de Mallarmé. Serà tot just la crítica feminista qui
analitzarà els efectes subversius d'aqueixes tècniques. Per la
nostra banda, creiem que diferències internes entre dones de
llengua, classe i raça impediran una única poètica de dones.

5. El punt de vista de la diferència
El debat sobre l'existència o no d'una literatura femenina, o
d’un llenguatge femení, pot ser un tema controvertit. Amb tot,
sembla haver-hi un cert consens sobre l’existència, si més no,
d’un conjunt de peculiaritats estilístiques, de temàtiques recur
rents, possiblement més específiques en la narrativa, que poden
constituir un punt de vista marcat per la «diferència». «Diferèn
cia» que marcaria una relativa autonomia de la literatura feta
per dones, un enfocament femení que se sustenta en l’afirmació
que, si bé la llengua potser és neutra, el seu ús no és neutral.
A casa nostra, 1a. primera generació de novel·listes catalanes
esbossarà el que seran els dos grans corrents del moviment fe
minista: el que dóna prioritat a la reivindicació de les dones in
dependentment de la classe social a la qual pertanyen, i el que
dóna prioritat a la lluita de classes. Al costat de les divergències
fonamentals i de les diferències en la percepció dels problemes
femenins lligats a les històries particulars dels novel·listes, hi
ha un element comú: veuen la situació de la dona essencial
ment en relació amb l'home i el matrimoni, encara que només
siga per criticar-la.
De les transformacions referents a la condició de les dones
en la societat espanyola i els nous drets —de vot en particu
lar—, gairebé no se’n parla en les obres de les escriptores cata
lanes escrites abans de la Guerra d’Espanya (1936-1939). No hi
ha cap al·lusió al dret de vot, cap personatge femení que participe en la vida política —ni tan sols com a candidata—; la qua
si totalitat dels personatges femenins no s'interessa en absolut
pels moviments polítics, i quan hi assisteixen, només són testi
monis passius que no comprenen el que passa. El compromís
de les novel·listes d’abans de la guerra era d’ordre cultural. De
totes les lleis de la república espanyola, la que més inspirarà les
novel·listes serà la llei del divorci, car els problemes sentimen
tals i les relacions amb els homes continuen sent els temes
principals de les seues obres. Insensibles a les lleis, als nous de
sigs de les dones, els homes continuen sent el que eren en les
obres de les novel·listes de la primera generació.

L'actitud dels homes de lletres catalanes d aquella època va
reaccionar en general «amb una agressivitat que voreja la histè
ria —ens diu textualment la crítica Anne Charlon (La condició
de la dona en la narrativa femenina catalana (1900-1983), Barce
lona, 1990, p. 94)—, com si la possibilitat de veure que les do
nes accedeixen a la literatura, a la creació i a la llibertat repre
sentés una amenaça a llur poder i a llur tranquil·litat». Així, els
escriptors reprendran algunes imatges tradicionals de la dona,
alguns estereotips que oscil·laran entre la mare (verge pura,
santa sacrificada o dona reprimida i repressora) i la puta («cupletista», mig mundana, lasciva i pertorbadora, eterna encarna
ció d’Eva i del pecat). Davant d’un món masculí tan hostil, les
novel·listes catalanes desenvoluparen una prosa narrativa espe
cífica, mirant d’aprofundir en l’anàlisi psicològica, sense dubtar
a manipular l’humor i la ironia per tal de configurar una
tendència característica de la novel·la femenina: la novel·la del
món interior, la de les ànimes i la de les cases.
La guerra civil no fou un període propici per a la creació li
terària: la producció va disminuir i sovint es limitava a obres de
propaganda. Per als catalans, la victòria franquista significà la
pèrdua de tot el que s’havia aconseguit i el retorn a una legis
lació anterior a la República. Per a les dones, el retorn a una
legislació arcaica i també la pèrdua de tot el que s’havia aconse
guit. I talment com va expressar Montserrat Roig en una entre
vista: «la gran derrotada de la guerra va ser la dona».
6. L’escriptora catalana durant el franquisme

Les noves condicions imposades pel franquisme —entre les
quals figuraran: La mujer es la custodia de la raza, la cultura pa
triarcal i el sentimiento nacionalista— tindran un paper negatiu
per a la generació de novel·listes d’abans de la guerra, però, en
canvi, van afavorir la creació literària femenina de la generació
següent fins al punt que per a Anne Charlon «íaportació feme
nina —Beatriu Civera, Maria Ibars, Maria Beneyto, Carmelina
Sànchez Cutillas i Isabel-Clara Simó— a la Renaixença valen

ciana, encara que modesta, és indiscutible» (1990, pp. 112113). Una cosa semblant podríem dir del conjunt de les poetes
valencianes que estudiem, algunes de les quals ja han estat es
mentades per la seua doble condició de narradores i de poetes.
La dona «ideal», en la ideologia franquista, era esposa i ma
re. També calia que fos cristiana, casta i pura. Per a les dones
catalanes de l’època franquista, les reivindicacions feministes i
lingüístiques estaran profundament lligades; pateixen una do
ble opressió, en tant que dones i en tant que catalanes. Curiosa
ment les dones havien adquirit un cert nivell d’instrucció, en
veure que se’ls tancaven carreres professionals satisfactòries i
com que no s’identificaven en res amb la dona «ideal» del fran
quisme, opten per la creació literària com una activitat se
cundària típicament femenina. Trobaran en la creació literària
una manera dè desfogar el seu malestar i el sentiment de dis
conformitat. A més, la influència, d'una banda, de Sartre i el
seu concepte de literatura engagée —o de compromís amb la re
alitat social— i, de l'altra, El segon sexe de Simone de Beauvoir,
on demostra que l’alienació femenina no és biològica sinó cul
tural, empenyen les escriptores a solidaritzar-se amb els ho
mes, i tots plegats coincidiran a culpar el règim franquista de
l’opressió que els impedeix de realitzar-se com a individus.
La repressió lingüística i cultural dels primers anys del fran
quisme —censura, limitacions estrictes a la publicació de tex
tos en català, a la seua difusió, etc.— produeix un tall profund
en el desenvolupament d'una cultura nacional en impedir de
forma gairebé absoluta la connexió dels escriptors amb la prò
pia tradició. Així mateix, el trencament del flux de comunica
ció, dins l’àrea lingüística i cultural, força raïllament dels es
criptors valencians respecte d'allò que es feia al Principat o a
les Illes, i molt més encara del moviment cultural que es desen
volupava a l’exili. Un aïllament que es completava amb la pràc
tica impossibilitat de connectar amb l’evolució literària de fora
de les fronteres de l’Estat, i especialment amb allò que es des
envolupava a Europa.

7. El bilingüisme literari al País Valencià
No caldrà recordar que la situació excepcional que va viure
l’escriptor català durant el llarg període de la postguerra el va
dur, entre altres coses, a la «fugida» d’alguns cap al castellà, car
la pròpia llengua era feroçment perseguida i el fet mateix de
publicar en català era una tasca extraordinàriament complica
da, tant per les traves de la censura com per la inexistència de
lectors. Sense escola, sense mitjans de comunicació, amb les
seqüeles de la repressió, la pròpia cultura estava abocada a viu
re dins el tancat de la llengua minoritzada, amb les funcions
ben limitades.
Tres de les poetes valencianes de la primera generació de
postguerra —Maria Ibars, Matilde Llòria i Maria Beneyto— se
ran escriptores bilingües, talment com ho fou el gran poeta alcoià de la mateixa generació Joan Valls i Jordà. Fins i tot, en el
cas de M. Llòria, per vicissituds de la seua vida personal, arri
barà a esdevenir una poeta trilingüe: castellà, català i gallec, co
sa que no deixa tenir el seu mèrit (veg. «Un cas insòlit en la líri
ca contemporània: Matilde Llòria, poeta valenciana trilingüe»
dins Des de l’Aitana al Canigó. Papers crítics, Barcelona, 1998,
pp. 121.-132).
Ja hem presentat en algun treball previ algunes precisions
entorn a la pràctica bilingüe en alguns escriptors valencians
(«El bilingüisme literari de Maria Beneyto» dins Essavs in ho
nor of Josep M. Solà-Solé: Lingüístic and Literature Relations of
Catalan and Castilian, New York, 1996, pp. 41-49). Les especials
condicions del País Valencià ens van dur a diferenciar unes
pràctiques bilingües d’altres. Així és el cas de M. Beneyto, com
també podria ser el de M. Llòria, les quals, des d’un punt de
partida castellanoparlant (família, escola i formació autodidac
ta en castellà), per decisió personal, posen en pràctica dins la
creació literària un bilingüisme coordinat són essencialment
ben diferents del bilingüisme que practicaran poetes catalano
parlants com ara l’alcoià Joan Valls o l’escriptora de la Marina
Alta Maria Ibars, els quals, per diversos condicionaments de la
postguerra, decideixen de publicar en castellà i en català.

Malgrat el recel que l’escriptor català pogués tenir davant
una pràctica bilingüe, caldrà reconèixer, en tot cas, l'esforç
d’escriptores com Beneyto i Llòria en l’aprenentatge i la forma
ció autodidacta en català, posant en marxa dos sistemes verbals
independents —que en el cas de M. Llòria serien tres—, que els
han funcionat perfectament a l'hora de la praxi literària. La ve
ritat és que totes dues escriptores van traspassar la barrera de
la primera llengua, el castellà, per motius de forta convicció
amb el país en què havien nascut (o on s’havien criat) i han
mostrat tant en la seua obra en català com en la seua vida un
apassionat amor per la terra, per la gent i pel llegat cultural que
els valencians hem rebut. Aquesta actitud positiva d'integració i
l’enorme capacitat lingüística en la pràctica literària en català
—i fins i tot en gallec— han fet possible la consolidació d’unes
escriptores bilingües o trilingües al nostre país de tan forta per
sonalitat com Maria Beneyto o Matilde Llòria.
Com ja vam exposar, no es tracta tant de discutir la viabilitat
o no del bilingüisme literari, fenomen vell i complex que hem
patit el País Valencià i Catalunya al llarg de la història. Rubió i
Balaguer, en parlar de la llarga decadència literària, afirmava
que, en tornar-se Catalunya bilingüe en literatura, s’assecava la
creació pura. Per la seua banda, Badia i Margarit afirma que la
simultaneïtat del servei a dues cultures no es fa sense perills
com ara el calc lingüístic, el calc «estilístic» i el calc «espiritual».
Aquests perills assenyalats per Badia creiem que no afecten el
cas dels escriptors bilingües valencians de postguerra, car tots
ells faran un gran esforç autodidacte d’aprenentatge i de praxi
literària, per les especials condicions de l’època, en totes dues
llengües, amb escasses interferències, si n’hi ha alguna.
8. Les poetes valencianes de postguerra
El col·lectiu de dones poetes en la postguerra valenciana po
dria estar format lato sensu per Anna Rebeca Mezquita (Onda
1890-Teide 1970), Maria Ibars (Benissa 1892-València 1965),
Matilde Llòria (Almansa 1912), Maria Beneyto (València 1925)

i Carmelina Sànchez Cutillas (Madrid 1927). Davant unes di
ferències d’edat tan considerables, no podrem parlar de grup
generacional pròpiament dit. Ara bé, per l’aparició de llurs pu
blicacions, totes a partir de l’any 1949, sí que podríem configurar-les dins un col·lectiu anomenat provisionalment com a pri
mera onada de dones poetes valencianes de postguerra. Així
mateix, en estudiar alguns dels seus textos poètics, hi veurem
més d'una vegada coincidències en actituds, en temàtica i en
estilística, fets objectivables que vindran a reforçar la hipòtesi
d'un col·lectiu.
Una nòmina bastant completa de llurs publicacions poèti
ques en català fóra la següent:

1949: Poemes de Penyamar de Maria Ibars
1952: Altra veu de Maria Beneyto
1953: Vidres d’Anna Mezquita
1955: Rou d’Anna Mezquita
1956: Ratlles a l’aire de Maria Beneyto
1964: Octubres d’Anna Mezquita
1964: Un món rebel de Carmelina Sànchez Cutillas
1965: Altíssim regne de Matilde Llòria
1969: Conjugació en primera persona de Carmelina S. Cutillas
1976: Lloc per a l'esperança de Matilde Llòria
1976: Els jeroglífics i la pedra de Rosetta de Carmelina S. Cutillas
1977: Vidre ferit de sang de Maria Beneyto
1980: Llibre d’amic e amada de Carmelina S. Cutillas
1993: Després de soterrada la tendresa de Maria Beneyto
1997: Elegies de pedra trencadissa de Maria Beneyto
2001: Espill d'un temps de Matilde Llòria.
Un total de setze poemaris esdevé, si fa o no fa, una xifra
ben important per la vindicació de les dones des d’un punt de
vista social i ben interessant per a la història de la literatura al
País Valencià, en assegurar-nos que una bona part mostren una
excel·lent factura literària. Així mateix, bastant dels continguts
van lligats a les reivindicacions d'ordre lingüístic, ideològic i
cultural al llarg dels Països Catalans.

La voluntat implícita com a col·lectiu potser es manté fins a
l’any 1980, en què Carmelina Sànchez Cutillas, publica el seu
quart i darrer poemari Llibre d’amic e amada. Potser el silenci
personal d'aquesta escriptora, là més jove del col·lectiu que ha
via obtingut un gran èxit comercial i prestigi en la transició
amb la seua novel·la Matèria de Bretanya (1976) —amb xifres de
20.000 a 25.000 exemplars de venda—, esdevé el silenci em
blemàtic del col·lectiu. Silenci que tan sols trencarà Maria Beneyto amb dos poemaris més als anys noranta.

9. Alguns trets generacionals
Les poetes valencianes de postguerra treballaran amb el po
tencial expressiu de la llengua col·loquial, viva, on el microcos
mos de la intimitat domèstica, del barri o del poble prenen un
relleu insospitat fins a conformar una geografia urbana rica i
fluida. Fins i tot, nous objectes, a primera vista «antipoètics»
conviuran amb els grans temes: l’amor, la mort. Coincidiran de
ple —principalment les tres grans poetes Maria Beneyto, Car
melina Sànchez Cutillas i Matilde Llòria— amb els millors
guanys de la lírica estellesiana. No debades, Vicent Andrés Es
tellés és company generacional d’aquest col·lectiu.
Aquestes poetes desenvoluparan uns subjectes lírics feme
nins que es mouran dins espais oberts, principalment el carrer i
en situacions inèdites, alhora que el llenguatge adopta tons pe
culiars de tipus irònic, íntim o perplex. En definitiva, un major
grau de lucidesa amb una major qualitat poètica subratllarà
una interessant contribució a la lírica per part de les dones.
Així mateix, la creació d'una segona persona poètica o d'un
alter ego per tal de suggerir la complexitat del subjecte líric serà
un dels recursos que utilitzaran les poetes de postguerra. Re
curs que es trobarà lligat a la necessitat de mantenir un diàleg
amb les altres veus interiors que lluiten perquè hom les escolte.
Potser en algun cas s’aguditzarà l'anomenada «consciència del
llenguatge», sobretot quan les poetes s’adonen que el pensa
ment no existeix fora dels mots i que, pel contrari, allò que es

criuen és pensat per elles mateixes, amb la dependència que
això suposa d’una època, d’un llenguatge i d’una gramàtica de
terminades.

10. Una lírica representativa: l'etapa realista de Carmelina

Sànchez Cutillas
Carmelina Sànchez Cutillas pot esdevenir la poeta més re
presentativa de la primera fornada de la postguerra al País Va
lencià, tant pels seus interessos socials i cívics com per l’interès
en el tema de la dona. Així mateix, la poesia de Carmelina S.
Cutillas als seus dos primers poemaris té fortes vinculacions
temàtiques i expressives amb el millor realisme històric de l’època: Vicent A. Estellés, Josep M. Llompart, Miquel Martí i Pol,
sobretot en tractar certs àmbits de la quotidianitat.
Discurs poètic original en el tractament de la dona per part
de Sànchez Cutillas: enfront de l’imperi de la soledat contrapo
sa el lirisme de la quotidianitat, amb la utilització d’un vocabu
lari immediat i d’un lèxic que respon a la cosmovisió de la dona
que viu i pateix en la postguerra.
Desenvolupament progressiu del jo líric: des d’uns primers
moments d’ocultació de la seua feminitat mitjançant un jo mas
culí i preocupada sols pels principis socials fins a l’acceptació
de la feminitat a través d’un poema inicial a Conjugació en pri
mera persona amb una llicència en la realització del sexe cor
prenedora i bastant insòlita per a l’època. L’acceptació de la fe
minitat del jo líric de Carmelina Sànchez Cutillas arriba al punt
de deslliurar-se de qualsevol pretensió d’ornament retòric per a
oferir el tema de la maternitat dins una expressió realista i con
tundent: «Aquesta és la meua confessió». La defensa d’una i
l’altra —feminitat i maternitat— aniran lligades a un fort senti
ment d’arrels en la natura.
Carmelina Sànchez Cutillas esdevindrà una de les primeres
poetes en llengua catalana que sabrà reflectir de la manera més
crua i directa la condició de dona lligada a un destí inexorable
de mestressa de casa, d’una banda, i la denúncia de tot un món

advers on regna la injústicia i la manca de llibertat, d'altra. Ara
bé, la denúncia en la seua lírica mai no arriba a cristal·litzar en
un veritable atac contra el poder i domini de l’home en la socie
tat, per una més justa distribució de funcions en la vida civil.
Tanmateix, el seu lament líric és ja una veritable revolució
quant a la consciència i l’actitud de dona en la dialèctica amb
l’home.
Carmelina Sanchez Cutillas mostra, una gran habilitat quant
a la formalització expressiva dels seus versos. Més enllà del rea
lisme social potencia el seu discurs poètic amb una àmplia
gamma d’imatges i metàfores i amb recursos formals de tota
mena, com ara la fusió amb la natura, tema clàssic per
excel·lència. La seua poesia esdevindrà, de fet, una de les mos
tres més interessants de la fi del realisme.

2. La trajectòria lírica de Joan Valls

A la memòria de Joan Valls,
poeta exemplar en tots els aspectes.
A Sara Colomer, perquè veja
publicada algun dia l’Obra completa
del seu marit.

La soledat de l’home en

un poeta alcoià

Joan Valls i Jordà (Alcoi, 1917-1989) ha estat una de les fi
gures més significatives del renaixement literari de postguerra i
una de les peces fonamentals, si no la més important, en la re
cuperació lingüística i cultural del migjorn valencià: personatge
singular, va haver de treballar en diversos oficis —magatzems,
oficines, orquestres— fins que esdevingué funcionari municipal
de l’Ajuntament d’Alcoi. Joan Valls fou, sobretot, un home fidel
a la seua ciutat i el seu entorn comarcal: llengua, cultura, tradi
cions. D'aquí que es dediqués, més enllà del camp de la poesia
per la qual fou conegut arreu de tot el domini lingüístic, a es
criure peces de teatre costumista com ara La guapeta d’Alacassares (1984) o que fos lletrista de cantates: Cantata de Nadal, es
trenada a Madrid el 1980, o la Cantata-Simfonia, premi de la
Unicef, inèdita.
La seua infantesa va trobar-se condicionada per la malaltia
d’una esclerosi a la columna vertebral que el mateix Valls es

menta metafòricament, més d'una vegada, dins la seua poesia:
«tinc una estrella cosida al pit», «portem sobre l’esquena una
plomissa càrrega que ens ofega els pulmons». Un cert aïlla
ment, que aquesta trava física podia comportar-li, el dugué a
una constant superació, cosa que es va traduir a enfortir les
dues passions de la seua vida: primer, la música; i després, la
poesia. Tot i haver de guanvar-se la vida des dels catorze anys
treballant en la indústria tèxtil, Joan Valls per indicació de dos
mentors literaris que tindrà en aqueix moment — Rafael Mengual Soriano i Pasqual Pla i Beltran, el primer alcoià, i el segon
d’Ibi, però resident alhora a Alcoi— començarà a introduir-se
en la poesia castellana del moment: Garcia Lorca, Altolaguirre,
Gerardo Diego, Domenchina..., però, també, «Salinas i Guillén
li van cremar el cor», segons va comentar Pla i Beltran. El cas
és que la lectura apassionada d’aquella plèiade magnífica de
poetes deixarà un bon solatge en el seu esperit, que, amb el
temps, es traduirà en un doll interminable de registres poètics.
Si exceptuem una primera provatura dramàtica en valencià
l’any 1934, un sainet satíric amb el nom de Quatre de la terra,
Valls mostra una febril activitat de lectures en castellà, cosa
que es traduiria en una primera formació autodidacta en
aquesta llengua, fruit de la qual fou la publicació del seu pri
mer poemari Sol y nervio (1936), amb un pròleg elogiós del
mateix Pla i Beltran, i d’una altra obra dramàtica premiada,
Victoria (1938), que hagué de restar inèdita a causa dels esdeve
niments del conflicte civil. En acabar la guerra, fou empresonat
per haver estat catalogat «poeta perillós i cantaire esmaper
dut», talment com confessa el mateix Valls dins el seu penúltim
poemari Quadern vermell (1986). L’any 1941 publica un altre
poemari en castellà, Guimaldillas del nacimiento, després del
qual emmudeix durant els anys més durs de postguerra, preo
cupat per guanyar-se la vida com a oficinista i músic ocasional.
Es aleshores quan coneix el seu amor, Sara Colomer, amb qui
es casarà l’any 1947, data precisament de publicació del seu
primer poemari en valencià: La cançó de Mariola.

L'obra poètica de Joan Valls en valencià
Amb la publicació de La cançó de Mariola, Joan Valls obria
tot un ventall de possibilitats, no sols per a ell sinó per a tots els
futurs escriptors de les comarques del sud. Obria el camí, en
definitiva, a una normalització literària en la llengua del país
des de la serra de Mariola fins a.1 Montgó, a Dénia, i des d’a
questa fins a Guardamar, tot i tenir present que altres escrip
tors, com ara el castellut Enric Valor o la dianense Maria Ibars,
tractaven de fer alhora intents semblants. Tot un repte del qual
el mateix Valls no era massa conscient aleshores.
La desfeta, la presó i la dura postguerra dugueren Valls a re
trobar la seua identitat cultural amb el seu context alcoià i la
llengua del poble. Com que havia tingut una primera formació
autodidacta en castellà, s’adonà que li calien lectures literàries
en català i aprendre, així mateix, els mínims de l’estructura gra
matical. Llegeix els grans poetes catalans, entre altres: Verda
guer, Maragall, Llorente; i, després de seguir el gramàtic Fullana, coneix Carles Salvador i Josep Giner, i inicia cursos de
valencià per correspondència de «Lo rat penat», amb la qual
cosa supera el «fullanisme» i entra en contacte amb els grups
poètics de València, tant amb el sector «pairalista» del mateix
Salvador, Almela, Artola, Lluís Guarner..., com amb el sector
més innovador de X. Casp, J. Fuster, Vicent Andrés Estellés,
Maria Benevto... i, possiblement, a través d’aquests coneixerà
també Carles Riba i López Picó.
El contacte amb València fou ben fructífer per a Joan Valls.
D’una banda, Carles Salvador el va convidar l'any 1951 a parti
cipar en la IV Taula de Poesia, i d’altra, Xavier Casp va enfortir
la vocació poètica de Valls en català publicant-li tres poemaris
en menys d’una dècada dins l’única col·lecció existent al país,
«L’Espiga»: L’home pot ésser àngel (1953), Presoner de l’ombra.
(Í95.5) i L'íntim miratge (1959). A poc a poc Joan Valls demos
tra el .seu domini de les formes mètriques, amb poemes més
llargs i desenvolupats en relació amb el seu primer llibre. Així
mateix, les petges del postsimbolisme, per les lectures esmenta
des de Riba i López Picó, hi són evidents, sobretot el mestratge

del primer sobre el grup de poetes encapçalats per Casp, així
com també els processos de subjectivació i d’interiorització. De
tota manera, caldrà subratllar que l’evolució personal de Valls
davant les diverses estètiques per les quals va travessar sempre
esdevé una mica original en el poeta alcoià, segurament a cau
sa d’haver estat un «solitari des de sempre». Així, amb la lectu
ra de Teodor Llorente i dels noucentistes catalans i amb el
postsimbolisme ribià, Joan Valls va trobar un camí poètic per a
expressar una bona dosi d’intimisme. Com ha assenyalat la crí
tica, la seua producció poètica es desrealitza amb un marcat es
teticisme preciosista alhora que simbolitza preocupacions i
problemes personals i socials. De L'home pot ésser àngel a L'ín
tim miratge, Valls no sols constata el seu aïllament en la creació
poètica a Alcoi, sinó que també sembla insinuar una orientació
cap a la poesia pura, que arriba al seu punt més alt l’any 1959
amb L’íntim miratge.
L’any 1958, el poeta alcoià publica Grumet a soles, poemari
de caire vitalista entorn al desig d’escapada i l’anhel de la mar,
la redacció del qual caldrà situar-la pròxima a La cançó de Ma
riola. El jo poètic es presenta reiteradament com a grumet de
quinze anys, ple de vida, il·lusionat, immers dins el món mari
ner i la llum mediterrània. Esdevé el llibre més musical —tant
pels seus efectes com per les al·lusions als instruments— de tot
el seu repertori.
Amb Toia d’ofrena (1960) aplega els poemes premiats entre
1954 i 1960, i esdevé el primer dels tres poemaris fets per poe
sia de certamen, la creació sovint més marginal de la seua pro
ducció però alhora la creació que el va projectar i donar a
conèixer dins l’àmbit dels Països Catalans, amb una temàtica
amorosa i patriòtica.
Amb els dos poemaris següents, Tast d'etemitat (1960) i Pa
radís en blanc (1964), Valls incrementa el grau de reflexió exis
tencial i presenta la vida com una exploració de Déu, en el pri
mer, i una presència continuada de record de la infantesa i de
la tendresa feta cant, en el segon. La soledat, un cop més, serà
el motiu i el fons de la lírica del poeta alcoià, el qual demostra
com crear bellesa des del sofriment i del «nocturn abandó». De

nou, a nivell formal, allò que caracteritzarà els seus poemaris
serà la diversitat de possibilitats mètriques —més enllà de la
utilització del vers lliure—, potser la forma expressiva per ex
cel·lència.
El 1965 publica Les roses marginals on el terme «rosa», un
dels mots preferits per Joan Valls, configura tot un poemari. La
solitud i la marginalitat, la importància de la poesia, la rosa i la
paraula, són els trets definitoris en la visió global que ofereix
l’obra, escrita en 35 sonets. La millor aspiració del jo és, dins la
trajectòria vallesiana, la recerca de la bellesa, clarament simbo
litzada per la rosa al llarg del poemari, car la rosa és, a més, la
perfecció formal de la pròpia poètica, la plenitud, com podrem
comprovar dins el seu poemari pòstum, La rosa quotidiana.
Preocupacions metapoètiques que hom podrà veure reflectides
aquí i enllà al llarg de la seua obra lírica.
El 1967 guanyà els premis València i Ciutat de Barcelona
amb el poemari Versos a Sara. La figura central, la seua muller
Sara, adquireix una gran força globalitzadora, veritable síntesi
del món còsmic del poeta. El to de la dicció poètica de Valls és
ara clar i viu, reflectint la serenitat i la presència d’un amor que
no es debat amb turments sinó en l’aïllament casolà —i cultu
ral— de qui ha trobat un sentit i un ordre en la vida.

...el món és el paisatge
que es veu des dels balcons de nostra casa.
Amb Posicions terrenals (1969), Valls confirma el procés ini
ciat en poemes esparsos anteriors, i que el portarà del senti
ment de la soledat com a tema dominant del passat a la solida
ritat amb el «somni d'alens fraterns», inaugurant així una nova
i fecunda etapa creativa. Allò que interessa el poeta primordial
ment és captar exactament les coses, la veritat:

...despullant de saludables túniques
la veritat rodona que s'aixeca
com un credo de foc que intenta vèncer
tanta feliç garlanda, tanta brossa.

Com podem veure, la fi d’aquest poema esdevé una autocrí
tica de la pròpia trajectòria poètica i un replantejament de l’ofici d’escriptor. Valls intensifica a partir d’aquest poemari un
llenguatge més quotidià i col·loquial seguint les pautes del rea
lisme social, l'estètica predominant dels seixanta, que possibili
ta el caire paròdic i el to irònic, d’una banda, i les referències a
la realitat i als objectes materials i al lèxic de la vida urbana,
d'altra.
El 1970 Joan Valls ofereix de nou una replega de poesia de
certamen: Antologia de poemes premiats, recull de textos disper
sos des de 1960. El poeta alcoià justifica sovint els tòpics utilit
zats pels renaixentistes valencians del segle xix —la barraca, el
pescador humil, la bonhomia de la gent hortolana, etc,-—, d'humor tendre, de vers càndid, de penyora de pàtria, que lògica
ment reclamaven l'herència i la «llengua d'un gran poble».
Ei 1972 publica Hereu de solituds que, segons la crítica sub
ratlla, és un deis cims de la seua producció lírica. Corn una sís
tole i diàstole, Valls retorna a un dels seus temes preferits, la
solitud, i a la poesia intimista anterior, a la seua torre d’ivori, al
seu paradís i la seua «illa de sempre», defugint la problemàtica
externa:
Però en nosaltres està el blau etern,
la claror infinita del blau que ens inunda
fins les i es i es...

El poeta, envoltat de silenci, reflexiona des del jo més íntim
entorn a la vida, la mort, els records, la consciència vigilant, la
lucidesa, etc. L'«ombra perdurable», títol emblemàtic d'un dels
poemes, mostra la preocupació metafísica i les constants que
van marcar el poeta —la por, la solitud, la sang, la terra— con
figurant així el perfil d’aquest «lunàtic, sempitern, ensorrat cap
taire». Poemari, en definitiva, un poc emblemàtic pel fort pate
tisme que traspua i que sembla aïllar-lo del tot del món que
l’envolta per la manca d'al·lusions al món en què viu.
Amb Breviari d'un eremita urbà (1975), Valls confirma la tra
jectòria realista i satírica iniciada amb Posicions terrenals. El

tema central d’aquest poemari és la deshumanització de la vida
urbana, amb al·lusions iròniques i desmitificadores del poeta
medieval Ausiàs March. Es tracta d’un recurs semblant al que
empra V. A. Estellés en les Èglogues. Curiosament les tècniques
expressives utilitzades per tots dos —l’ús de la sàtira i la parò
dia, la paranomàsia i el paral·lelisme, les composicions curtes i
les anàfores, etc.— es troben ben pròximes i potser fóra interes
sant de fer un estudi al respecte. L’escriptor alcoià aconsegueix
amb dosis d’humor i d’ironia poetitzar la quotidianitat, un dels
recursos utilitzats pel realisme històric.
Cent serafins (1975) és una mostra de l’altra lírica que va
conrear Joan Valls: la popular i la folklòrica, en aquest cas
paròdica i irònica, plena d’elements costumistes i tradicionals
del seu entorn. Tot i que sovint treu una forta crítica social, po
dem afirmar que el seu humor mai no traspassa la ironia ama
ble, la sàtira enginyosa, el sarcasme moderat.
Les hores vives, publicat el 1978, esdevé una síntesi de preo
cupacions temàtiques anteriors: el paisatge, la captivitat, la so
litud, el constant pelegrinatge, el silenci, la mort, i la rosa com
a símbol permanent de bellesa i perfecció a la qual el poeta s’a
costa mitjançant la creació literària. Les hores són vives perquè
l’assumpció de la vida comporta un pacte amb la realitat viscu
da i amb el desig.
El 1979, Joan Valls publica Temps de saó, que constitueix el
tercer i darrer recull de poemes premiats, concretament entre
1969 i 1978. Un cop passada la dictadura franquista, el poeta ja
pot expressar amb més claredat, per exemple, el seu concepte
de pàtria en la unitat de les terres catalanes, plenament coinci
dent amb l’altre gran poeta valencià contemporani, Vicent An
drés Estellés.
L’any 1981 aparegué ÏObra poètica que replegava des del seu
primer poemari La cançó de Mariola (1947) fins a Breviari d’un
eremita urbà (1975), després d’una llarga intriga de l’editorial
(l’Instituto de Estudiós Alicantinos), que va aconseguir que l’au
tor rectifiqués el títol de l’original Obra poètica catalana completa
i que comminava a suprimir la introducció crítica a càrrec d’E.
Rodríguez Bernabeu perquè incloïa l’obra de Valls dins la litera

tura catalana. Finalment, va guanyar el criteri acadèmic, en
mantenir-se ben ferms tant l’autor com el crític. Dos anys més
tard, va aparèixer una altra antologia, A cavall de la vida (1983),
que replegava la poesia compresa entre els anys 1955 a 1969.
L’any 1984 J. Valls publica Sonets de la fita obscura en què
presenta una serena meditació sobre la mort alhora d’un des
plegament d’imatges encertades i fluides que demostren ja l’alta
qualitat artesana que el poeta alcoià ha assolit. Segurament hi
trobem alguns dels millors sonets del poeta alcoià que desta
quen tant per l’economia expressiva com per la densitat i sínte
si dels conceptes.
Amb Anys i paranys, Valls inicia una trilogia —amb Quadern
vermell i La rosa quotidiana— que presentarà en comú, a més
de l’excel·lent factura artesanal de tots tres llibres, la conscièn
cia i el compromís de fer un net i lúcid balanç de la seua vida.
Ara bé, mentre els dos primers poemaris palesen més les vicis
situds del poeta dins un context social i col·lectiu arrelat sobre
tot en el record de la guerra i la postguerra, en La rosa quotidia
na la cosmovisió serà, en general, més globalitzadora, més
teòrica i abstracta i, al meu parer, més densa, més filosòfica i
més lúcida, car es tracta ja de la recerca poètica definitiva. El
poema inicial amb què Valls inicia el poemari —«Gris de sem
pre»— mostra la visió pessimista del món, el futur incert i el
dolor del poeta per tanta «foscor». En un altre poema, Valls
prendrà una posició crítica envers els valencians que reneguen
de les seues senyes d'identitat històrica i cultural, cosa que l’a
costa, un cop més, a la poesia de to cívic de V. A. Estellés.
Quadern vermell (1986) fou lultim poemari que va publicar
en vida. A través del record del món de la infantesa, Valls poe
titza unes dades biogràfiques concretes amb un clar contrast
d’aquella amb el moment present. Des de la proximitat de la
mort, el poeta alcoià llançarà un desafiament constant amb
t.res dels mots claus de la seua creació —roses, primavera, poe
sia—, preludiant el títol del poemari pòstum: La rosa quotidia
na. Els versos palesen l’alta qualitat artesanal d’aquest període:
la maduresa dels conceptes i les vivències es manifesten ara
amb una expressió despullada i existencial.

En La rosa quotidiana (1990), poemari pòstum de Joan
Valls, l’autor aprofundeix en la recapitulació o balanç que de la
seua peripècia personal corn a poeta i com a home havia co
mençat a fer, i vessa en magnífics versos pensaments carregats
de sàvia maduresa i de brillant comprensió filosòfica:

De bell nou pujarem fins al cim del suplici
i, estoics, acceptarem la fosca i eviterna
foscor inacabable d'un silenci.
Com en tota síntesi, Valls ens exposa un ric mostrari de te
mes al llarg del poemari: des de la crònica social i la preocupa
ció cívica (temes arrelats en la infantesa), passant pels metafí
sics —«la bellesa del silenci», «la grisa existència»—, la
preocupació pel pas del temps, o per l’ens inicial —«Ai, temps
embadalit / en èxtasi d’infant»—, i, sobretot, el tema de l'expressió poètica o retòrica. La gran aventura personal de Valls
ha estat precisament, en aquest darrer poemari, d’intentar la
síntesi definitiva en la dicció poètica, tant en el pla conceptual
com en el formal: un dels guanys innegables que el poeta alcoià
ha assolit amb indiscutible mestria. Es, en definitiva, el rar pri
vilegi que poden atènyer circumstancialment els pacients i
bons artesans de l’orfebreria poètica:

Ja en l’edat alquimística
de les tristes troballes,
assatgem l'infinit
com un joc d’aigua pura
en clara correntia.

Fases i característiques de la seua obra
Malgrat el considerable risc d’una classificació temàtica en
una obra lírica tan vasta —vint-i-un poemaris en català a més
de dues antologies, YObra poètica (1947-1974) i A cavall de la vi
da (1983), i deixant de banda la seua producció lírica en cas
tellà—, podríem reprendre provisionalment la del crític i poeta

E. Rodríguez Bernabeu, que ja la va establir dins el pròleg de
l’esmentada Obra poètica, i mirar de completar-la amb els lli
bres de Valls publicats des de 1975 ençà:
a) Descriptius i emocionals: La cançó de Mariola (1947),
L’home pot ésser àngel (1952), Grumet a soles (1958).
b) De predomini intimista: Presoner de l’ombra (1955), L’ín
tim miratge (1959), Paradís en blanc (1964), Versos a Sara
(1967).
c) De caràcter metafísic: Tast d’etemitat (1960), Les roses
marginals (1965), Hereu de solituds (1972), Sonets de la fita obs
cura (1984) i La rosa quotidiana (1990).
d) D’intenció més narrativa, entre crítica i irònica, amb una
recerca eticosocial: Posicions terrenals (1969), Breviari d’un ere
mita urbà (1975) i Cent serafins (1975).
Altres llibres potser participen d’un doble caràcter. Així, Les
hores vives (1978) podria trobar-se a cavall entre l'intimisme i
les de recerca eticosocial, mentre que els darrers poemaris,
Anys i paranys (1985) i Quadern vermell (1986), els situaríem
entre els de caràcter metafísic i els de recerca eticosocial. Final
ment, hem posat fora de la classificació precedent la recopila
ció de poemes solts guardonats en certàmens de jocs florals i
aplegats en tres llibres: Toia d’ofrena (1960), Antologia de poe
mes premiats (1970) i Temps de saó (1979).
Com ja va observar Rodríguez Bernabeu, no es tracta de cap
classificació rigorosament compartimental, car és evident la interpenetració entre els períodes, principalment entre l'intimis
me i el metafísic, sobretot en les primeres fases del poeta. A
més, els temes preferents assenyalats anteriorment es troben
indefectiblement al llarg de tota la seua obra poètica. Ara bé,
en els tres primers períodes podríem parlar d’una caracteritza
ció comuna a base d'un insistent lirisme, un tarannà eminent
ment de problemàtica intimista, un fervor i un entusiasme pels
vells i eterns temes de la poesia i, de vegades, també una lírica
de vibració religiosa, d’una religiositat subjectiva amb moltes
notes personals i que, com ha dit algú, sembla «suspesa entre
una dolça paganitat i una tendresa cristiana». Així mateix, tam
bé podríem dir que el poeta, durant aqueix llarg període, té i

manté la seua concepció còsmica, amb un dens patetisme que
sembla aïllar-lo del tot del món que l’envolta per allò de la man
ca d’al·lusions al món en què viu. Un altre tema important, tant
d’aquesta fase com de tota la resta de la seua obra, és el de la
poesia amorosa que esdevindrà una de les inspiracions més tenaces i que culminarà en un poemari monogràfic destinat a la
seua muller: Versos a Sara (1967).
Els llibres emmarcats dins el quart període suposen un can
vi frontal en la seua concepció i preocupació poètiques, amb
unes posicions crítiques i iròniques alhora. Es l’etapa del realis
me històric. L’antecedent del canvi potser caldria situar-lo en
un poema que el mateix Valls va publicar dins YAntologia de la
poesia realista valenciana de L. Alpera, l’any 1966. Siga com siga, Ès amb Posicions terrenals on el poeta es qüestiona els ca
mins seguits fins aleshores i decideix plasmar els sentiments
col·lectius:
...i és lògic
que l'arpa reste al porxe i la premissa
siga contar exactament les coses
despullant de saludables túniques
la veritat rodona que s'aixeca
com un credo de foc que intenta vèncer
tanta feilç garlanda, tanta brossa.
Línia que segueix amb Breviari d’un eremita urbà (1975), en
què reprèn de nou la intenció narrativa i de recerca èticosocial.
El que és evident que, en aquesta darrera fase, el poeta, tot i
arrencar d’un estat de solitud i de capficament per trobar-se
amb els altres, es llança a una investigació poètica d’abast èti
cosocial, amb un gran tigor irònic i crític. D’aquí que els nous
versos comencen a estructurar-se en un doble encert de pensa
ment i forma, subratllant la interrogació, el compromís, la de
núncia i la consciència del mateix poeta enfront del món i d’ell
mateix. Per tant, aquest nou període s’evidenciarà també en la
forma. Des de l’àmplia gamma formal desplegada amb mestria
en les seues etapes anteriors —elegies, madrigals, sonets, vers
lliure— apareixen ara els versos curts i de tendència epigramà-

tica. És precisament aquest punt, el de l’estilística, un dels més
remarcables del bon ofici poètic de Joan Valls. El nostre poeta
alcoià ha estat un fervorós enamorat i un dominador impecable
del sonet: tant els sonets descriptius d’«Els oficis» —dins L’home pot ésser àngel— com els espirituals de «Les àries» de Preso
ner de l’ombra o els metafísics de Les roses marginals. Però ja no
sols el sonet, sinó fins i tot el vers lliure li sorgeix amb una exu
berància típica, feta d’enumeracions, metàfores o imatges su
perposades que adeqüen l’estructura amb el fil narratiu o líric
del poeta.

Temàtica i sistema expressiu

en la lírica de Joan

Valls

Com podem comprovar al llarg d’una part considerable de
títols de poemes i poemaris de Valls, el tema més insistent al
llarg de la seua obra és el de la soledat de l'home, que es pre
senta com a motiu metafísic d’arrelament del «jo» que qualla
en «illa» i que simbolitza la puresa, l’autenticitat i la creació.
Altres vegades, aquesta soledat es descriu en termes de desarre
lament, de tristesa i d’abandonament respecte a una causa
col·lectiva.
Altres temes tractats per Valls amb insistència són: la nit,
l’ombra, la tenebra, d’un costat; Déu, l’àngel, l’infant, filla, d'al
tre. Així mateix, l’amor i la mort, el pas del temps, tot i trobarnos-els de bell antuvi, s’incrementen, lògicament, a mesura que
transcorre la vida, fins i tot, com ja hem assenyalat, amb poe
maris plenament monogràfics: Versos a Sara, dedicat al seu
amor per la muller, i Sonets de la fita obscura, poemari mo
nogràfic referent a la mort. Mentre que l’amor significarà per a
Valls delit, esperança i possibilitat de compartir amb algú el
pes de la soledat, la mort apareixerà assumida i acceptada des
de la serenitat i la meditació, com un pas necessari que cal re
córrer de la manera més digna.
Quant a l’estructuració dels poemes, Joan Valls presenta di
verses opcions en l’organització dels textos. Potser la configura
ció més freqüent és aquella en què el text s'enceta i s’acaba amb

referències comunes, organització que comporta dues possibili
tats: la circularitat i l’emmarcament. Hi ha d'altres poemes que
es mouen a cavall entre la il·lació i l'enumeració.
Per a Valls, el títol és potser l'element primordial en l’entrellat literari i el divers univers poètic que encapçala. Així,
L’home pot ésser àngel, Les roses marginals, La rosa quotidiana,
Paradís en blanc, Presoner de l’ombra, Hereu de solituds... com
porten les referències explícites a la solitud, a la rosa, a l’àngel,
a l’ombra, a la marginalitat. D’altres són tota una proclama rea
lista i palesen la dimensió temàtica i formal que caracteritza la
seua obra, com és el cas de Posicions terrenals o Breviari d’un
eremita urbà.
La lírica de Valls sempre ha estat vinculada a les formes mè
triques. Des d’uns inicis amb un predomini de versos d’art me
nor, el poeta alcoià emprèn ja l’art major d’una manera domi
nant des del primer cicle. Així, el decasíl·lab, l'alexandrí i el sonet
seran dominats amb mestria al cap de poc de temps d’ofici.
Entre els seus recursos expressius podríem esmentar la paronomàsia, recurs força significatiu per la seua connexió amb
la semàntica i la morfologia, i les al·literacions. Altres estratè
gies estilístiques emprades per Valls són: la interrogació, l’enumeració, el polisíndeton, el paral·lelisme, la correlació, les fra
ses fetes i, sobretot, l’adjectivació. Anteposats i postposats, els
adjectius són el recolzament i la matisació que gairebé sempre
acompanya el substantiu en la lírica de Joan Valls. Adjectius
com blau i gris prenen un clar protagonisme metafòric al llarg
de la seua obra: el primer, habitualment vinculat a l’anhel, l’aspiració i el desig de puresa, la natura, la vida més alta, la trans
cendència, l'eternitat i l'absolut; el segon, lligat més a la quotidianitat, a la vida de sempre.
Per a configurar el seu univers poètic Joan Valls desenvolu
pa una xarxa d’organitzacions lèxiques essencials i de força am
bició. Així, el món de les bèsties presenta tota una fauna rica i
evocadora que caracteritza moltes imatges i, alhora, l’univers
subconscient, còsmic i oníric, que ens expressa l’autor. L’animalogia, ben freqüent en la lírica catalana, ofereix en Valls la
mateixa doble funció —decorativa i ornamental, d'una banda, i

significadora d’un món interior de suggeridora i expressiva ri
quesa, d’altra—, i mostra el paisatge amb sentiments de vega
des inefables. La selvologia presenta una funcionalitat idèntica,
des de l'ornament i el descriptivisme fins a la interiorització i la
simbolització.

3. Notes al poema «Cant de Vicent»
de Vicent A. Estellés

1. Introducció

El poemari Llibres de meravelles del poeta valencià Vicent A.
Estellés, escrit durant els anys 1956 a 1958, però publicat el
1971, ha esdevingut de fet un dels llibres més representatius i
emblemàtics de tota la seua producció lírica i, fins i tot, mal
grat haver de competir amb la passió del lector actual per la
narrativa, un dels best-sellers del món editorial de la literatura
catalana, amb més de trenta mil exemplars (17 edicions).
Òbviament, el fenomen Estellés radica en l’eficàcia i contundència comunicativa del seu llenguatge, deguda, en bona
part, a l’enorme originalitat de la seua dicció poètica «dialec
tal». Fou el seu gran amic gcneracional, Joan Fuster, qui pri
mer va remarcar aquella originalitat estellesiana, la qual va ser
vir de pauta a posteriors anàlisis i aproximacions crítiques.
Precisament, aquell «dialectalisme saborós» amb què definia
Fuster la lírica de V.A. Estellés, el punt d'inflexió del realisme
expressiu que practicaven els poetes de lepoca emprant recur
sos com ara la narrativa, la col·loquialitat, el predomini de la
metonímia damunt la metàfora, el veslliurisme, la ironia, etc.
Potser el toc més personal que aportarà el poeta valencià serà
el seu to confessional, que comporta que el nivell de llenguatge
no s’allunye massa del col·loquial, dels girs i modismes que om
plen la parla quotidiana.

Com tots sabem, els poetes dels anys cinquanta miraven de
reflectir la nova sensibilitat —tant temàtica com formal— i el
seu compromís eticomoral davant la prostració cívica i cultural
d’aquella època. La batalla dels poetes joves d’aquells anys —J.
Sarsanedas, J. M. Llompart, M. Martí i Pol, V. A. Estellés, entre
altres— era com expressar un tipus de poètica que replegués un
cert compromís cívic i moral amb el seu poble i amb la seua
llengua, vilipendiada pel feixisme de postguerra. D’aquí la ne
cessitat imperativa de comunicar amb l’home del carrer, de
«baixar decididament al carrer», com diria un dels versos de
Sarsanedas i que servirà de lema a un dels capítols de la cone
guda i polèmica Antologia de la poesia catalana del segle xx de
Castellet-Molas.
Potser l’element més innovador de la plèiade d’escriptors ca
talans dels anys cinquanta —així com una gran part dels seixan
ta— siga el to plenament discursiu que utilitzen llurs poemes
fins al punt d’incorporar fragments en prosa amb una conscient
i provocadora despreocupació lírica, en una clara oposició a les
veus profundament interioritzades. Tot això es traduirà definiti
vament en el canvi d'una estètica postsimbolista en una altra de
nova: el realisme històric o realisme civicosocial.
Finalment, caldrà dir que Estellés descriurà com pocs la
quotidianitat «urbana», sobretot amb la utilització d’un lèxic
grosser, mordaç, amb tòpics del carrer, amb interjeccions de
diàleg de veïnari, elements poc freqüents en el llenguatge poètic
habitual. Amb tot, l’esfera quotidiana rebrà una forta càrrega
de transcendència que arribarà sovint a unes dimensions sim
bòliques. Aquesta quotidianitat «urbana», tot i ser ben original
en Estellés, caldrà advertir que ja tenia uns il·lustres precedents
dins la nostra literatura: des del clàssic Ausiàs March fins a l’avantguardista barcelonès Joan Salvat Papasseit.

2. «Cant de Vicent»
Mentre en la primera secció del Llibre de meravelles el poeta
s’identifica amb els que comparteixen amb ell determinades

formes de vida i traça el seu propi itinerari vital per tal d’instruir-se sobre les «meravelles» del món, en la darrera secció del
llibre, el poeta, casat i responsable d’una família, troba un des
tí. La seua responsabilitat no s’esgota, però, en la família, sinó
que aquesta l'imbrica més en la comunitat.
Després de repensar-s’ho, V. A. Estellés explicita la seua vo
luntat de fer un cant personal a València, dins la seua concep
ció poètica general, que desenvoluparà més tard en un objectiu
més ampli i ambiciós: El Mural del País Valencià, a la manera
del Canto General de P. Neruda, tan estimat pel nostre poeta. El
món extern —la ciutat, els carrers, l’horta, el paisatge, els poblets del voltant— esdevé, una vegada més, l’ambient i l’escenari dels seus records, i el motor creador del seu cant. Si Burjas
sot havia estat el poble de la seua infantesa, la ciutat de
València serà el suport i l’escenari vivencial del poeta durant la
seua joventut.
Segurament el «Cant a Vicent» és un dels poemes en què l’au
tor expressa més optimisme al llarg de tot el poemari, alhora que
és el poema on majorment se centra en el tema de la ciutat de
València. Sobretot en com fer-li el cant que mereix la ciutat de
València i el context urbà que tan bé l’ha acollit. D’aquí la forta
obligació moral que sembla expressar el poeta per tal d’escriure
el cant a València, obligació que li venia de lluny i la temia:

«Temies el moment. Confessa-t’ho: temies.
Temies el moment del teu cant a València»
I temia el moment potser perquè:
«La volies cantar sense solemnitat»

Pel que comprovem, el temor, alhora que l'obligació moral i
cívica, s’engrandia davant l'encert o no d’agafar el discurs perti
nent:
«La volies cantar d’una manera humil,
amb castedat diríem...»

EI poeta del «dialectalisme saborós» rebutjava el discurs
grandiloqüent i solemne, així com les excessives referències
que acostumen a enlluernar el verb entusiasta de les grans oca
sions:
«La volies cantar sense solemnitat,
sense Mediterrani, sense grecs ni llatins,
sense picapedrers i sense obra de moro»
Creiem que el poeta manifesta sobretot, malgrat el temor
previ assenyalat, el desig d’escriure el cant a València, el seu
cant personal, el cant de Vicent. Segurament Estellés decideix
de fer el «seu cant» en aprofitar la celebració d’un centenari de
sant Vicent Ferrer, entorn del qual els poetes «indignes» —ex
pressió estellesiana— havien de lloar el sant local i, de pas, la
ciutat.
Possiblement, el nostre poeta aprofita l’ocasió i es decideix,
per fi, a escriure el cant en lloc d’una lloa i deixar així constàn
cia d’un magnífic document gràfic de la València de mitjan dels
anys 50, jugant alhora amb l’ambigüitat del mateix títol: «Cant
de Vicent» (Ferrer o A. Estellés).
Retornant al tema central del poema, València, caldrà dir
que dos factors lèxics vénen a subratllar la forta emoció de Vi
cent A. Estellés pel seu entorn, per la seua ciutat adoptiva:

a) les quinze ocurrències del mot «València» i
b) les set ocurrències dels mots «cant» i «cantar»
als quals caldria afegir el reforç continu de substantius com
«vida», «amor» i els adjectius «íntima», «crescuda», «dolguda»
i «estimada», aplicats tots ells a València.
D’altra banda, Estellés ha decidit cantar la seua ciutat
—aquella on viu, treballa, estima i pateix— de la manera més
«humil» i «planera». Mai no derivarà vers l’«èmfasi» o les «so
lemnitats»; es tracta més d’una mena d'assaig o provatura per a
escriure en el futur no sols el cant a València sinó tot un gran
diós Mural del País Valencià:

«tota la teua vida —sinó tota la vida,
allò que tu saps de fonamental en ella»

I allò de «fonamental» per al poeta és possiblement el fet de
recórrer —i de reconèixer— a peu els carrers de València: «Pelayo, Gil i Morte, les Torres dels Serrans, aquella lleteria de
Sant Vicent de fora...» per tal de contar i cantar amb aquell seu
tarannà de periodista desimbolt i humil, d’«un entretants», de
víctima anònima i massiva de la postguerra, talment com el va
conceptuar el prof. Josep M. Navarro («València en la poesia de
V. A. Estellés», Miscel·lània J. Fuster, v. I (1989), pp. 347-357).
Car, en definitiva, Estellés és ni més ni menys que un ciutadà
enamorat absolutament del seu context i alhora del llegat cul
tural dels avantpassats. I que tot i que es tracta d’una València
prenyada d’incerteses, tanmateix esdevé ben seua i de tots
aquells que l’estimen.
Hem dit ja que el poema deriva cap a l’optimisme. Sobretot,
en la seua segona meitat. Concretament després de descriure
en tres versos una de les desgràcies familiars que durant bas
tant de temps van condicionar el poeta amb la pèrdua del pri
mer fill:

«El metge que buscàveu una nit a deshora,
la farmàcia de guàrdia. Ah, València, València!
El naixement d’un fill, el poal ple de sang.»
Són, doncs, només tres versos dramàtics dins un conjunt de
vida urbana bulliciosa i feinera:

«De bon matí arribaven els lents carros de l’horta.
Els xiquets van a l’escola. S’escolta la campana
veïna de l’església. El treball...»

En un punt, al poeta Estellé li surt de l’ànima l’altre gran
amor —un amor complementari del seu context urbà—, la
llengua, veritable passió lúcida que mantindrà fins a la seua
mort:

«...El treball, el tenaç
amor a les paraules que ara escrius i has dit sempre,
des que et varen parir un dia a Burjassot:
com mamares la llet vares mamar l'idioma,
dit siga castament i amb perdó de la taula.»
Com podem veure, el paral·lelisme entre llengua i llet
materna, entre llengua i nació, ja arranca, si més no en
tre els valencians d’Onofre Almudèver, el qual al segle xvi
ja ens deia: «Si no fósseu ingrats a la llet que haveu mamat
i a la pàtria on sou nats, no dormiríeu amb tan gran des
cuit...»

La ironia i un distanciament crític són alguns dels recur
sos utilitzats pel poeta a l'hora d'escriure-nos les vicissituds pa
tides:

«els llargs itineraris d’aquells dies sense
un cèntim a la butxaca»
El poema l’acaba Estellés dins el dubte metòdic més orto
dox:

«Ah, tu València meua! Perquè evoque la meua
València. O evoque la València de tots,
de tots els vius i els morts, de tots els valencians?
Deixa-ho anar. No et poses solemne. Deixa l’èmfasi.
L’èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígenes.
Més avant escriuràs el cant a València.»
Com podem constatar, el poeta es debat entre la seua passió
lúcida i abrandada i el dret a compartir el seu amor a València
amb la resta dels valencians, els vius i els morts, i en la mesura
que això fos possible. Sense mirar de caure mai en l’èmfasi,
perquè, això sí, sempre ens ha fet perdre els papers als de casa
nostra.

3. Els recursos expressius

Quant a l’expressió formal del poema «Cant a Vicent» es
tracta d’una de les mostres més representatives de la lírica estellesiana. Enormement discursiu i narratiu, amb un llenguatge
col·loquial i dialectal de l’Horta de València, respon a tots els cà
nons del poema narratiu. Com vàrem apuntar en un estudi ja fa
uns anys (v. Alpera/Romàn, «Les dues expressions poètiques de
Vicent Andrés Estellés: El lirisme i la narrativitat» dins Alpera,
Sobre poetes valencians i altres escrits, v. I, PAM, 1990, pp. 2241), la seua poesia sembla de vegades desafiar poderosament la
línia de flotació, a cavall entre el lirisme i la narrativitat.
Doncs bé, en el «Cant a València», malgrat l’ample discurs
narratiu i denotatiu, Estellés, per tal de salvar el poema d’una
«manera poètica», disposa sàviament d'alguns recursos expres
sius aquí i enllà, com per exemple amb un parell de versos amb
una notable càrrega metafòrica, distribuïts o «camuflats» d’una
manera ben estratègica:
« Lentament el miraves créixer com un crepuscle
i
«Aquell sol matiner, les Torres dels Serrans
amb aquell breu color inicial dels geranis»
Per acabar aquest breu treball, recordarem alguns dels re
cursos expressius utilitzats per V. A. Estellés que ja vàrem as
senyalar, dins un treball previ, i que eren coincidents amb la lí
rica de Mario Benedetti:

1. Introducció del llenguatge de la conversació dins el llen
guatge poètic.
2. Dessacralització de la figura del poeta.
3. Utilització de l’humor i de la ironia.
4. Potencialització de la sorpresa i del misteri del fet quoti
dià.

5. Originalitat en la poesia: frases fetes, diàlegs de carrer,
paraules grosses, etc.
6. Prosaisme i «narrativitat».
7. Repeticions i col·loquialismes.
8. Distorisó i dessacralització de llocs comuns.
9. Voluntat de crítica social i ideològica.
10. Predomini de la parla dialectal sobre el llenguatge culte.

ANNEX

Cant

de

Vicent

...a unes tres milles de la mar, a la banda
occidental de riu Guadalquivir, sobre el qual
hi ha cinc ponts...
Sir John Talbot Dillon

Pense que ha arribat l’hora del teu cant a València.
Temies el moment. Confessa-ho: temies.
Temies el moment del teu cant a València.
La volies cantar sense solemnitat,
sense Mediterrani, sense grecs ni llatins,
sense picapedrers i sense obra de moro.
La volies cantar d'una manera humil,
sense castedat, diríem. Veies el cant: creixia.
Lentament el miraves créixer com un crepuscle.
Arribava la nit, no escrivies el cant.
Més avant, altre dia, potser quan m’haja mort.
Potser en el moment de la Resurrecció
de la Carn, Tot pot ser. Més avant, si de cas.
I el tema de València tornava, i se n’anava
entre les dues coses, entre les teues síl·labes,
aquells moments d’amor i aquells moments de pena,
tota la teua vida —sinó tota la vida,
allò que tu saps de fonamental en ella—
anava per València, pels centres de València.
Modestament diries el nom d’algun carrer,
Pelayo, Gil i Morte... Amb quina intensitat
els dius, els anomenes, els escrius! Un poc més,
i ja tindries tota València. Per a tu
València és molt poc més. Tan íntima i calenta,
tan crescuda i dolguda, i estimada també!
Els carrers que creuava una lenta parella,
els llargs itineraris d’aquells dies sense un
cèntim a la butxaca, algun antic cafè,
aquella lleteria de Sant Vicent de fora...
La casa que estrenàreu en estrenar la vida

definitivament, l'alegre veïnat...
El metge que buscàveu una nit a deshora,
la farmàcia de guàrdia. Ah, València, València!
El naixement d’un fill, el poal ple de sang.
Aquell sol matiner, les Torres dels Serrans
amb aquell breu color inicial de geranis.
Veus, des del menjador, per la finestra oberta,
Benimaclet ací, enllà veus Alboraia,
escoltes des del llit les sirenes del port.
De bon matí arribaven els lents carros de l’horta.
Els xiquets van a escola. S’escolta la campana
veïna de l’església. El treball, el tenaç
amor a les paraules que ara escrius i has dit sempre,
des que et varen parir un dia a Burjassot:
com mamares la llet vares mamar l’idioma,
dit siga castament i amb perdó de la taula.
Ah, València, València! Podria dir ben bé:
Ah, tu, València meua! Perquè evoque la meua
València. O evoque la València de tots,
de tots els vius i de tots els morts, de tots els valencians?
Deixa-ho anar. No et poses solemne. Deixa lemfasi.
L’èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígenes.
Més avant escriuràs el teu cant a València.
Vicent Andrés Estellés

(del poemari Llibre de meravelles')

4. La poesia de Jaume Bru i Vidal
(1921-2000)

1. Una interessant plèiade de poetes valencians
DE POSTGUERRA

La publicació ara fa deu anys de YObra Completa de Jaume
Bru i Vidal (Volum I, Testimoni i Ofrena, Caixa d’Estalvis de Sa
gunt, 1988) venia a omplir un forat en el desconeixement que
hom té de personatges representatius de la generació de post
guerra al País Valencià. Si a més el personatge en qüestió havia
de competir amb un parell de poetes generacionals amb una
obra al darrere tan singular com la de Vicent Andrés Estellés o
la de Joan Fuster, per esmentar-ne tan sols els més consagrats a
hores d'ara, òbviament la considerable producció literària de
darrera hora de J. Bru i Vidal havia de competir força amb uns
noms que dominaven en el mercat del llibre.
La veritat és que els tres poemaris que Bru i Vidal havia es
crit en la dècada dels cinquanta —Ala encesa (1950), Tres can
çons de primavera (1958, però publicat el 1988) i Retrobament
(1961)— li havien limitat un xic el crèdit dels crítics per la poca
ambició del poeta saguntí a continuar publicant nous llibres.
Per fortuna, les dècades dels 80 i 90 veuran la llum una quanti
tat considerable de poemaris: Ofrena lírica (1981) on, a més de
reeditar els anteriors, incloïa un altre llibre inèdit, Cant al meu
poble (1985); l’esmentada Obra Poètica Completa (1988), on fi
guraven, així mateix, diversos poemaris inèdits; Els (retrobats)

poemes del 71 (1991) i Kanèfora (1998). Recentment ha publicat
el volum II de l’Obra Poètica Completa: L’instant precís (Caixa
d’Estalvis de Sagunt, 2000).
Jaume Bru i Vidal, que és el nom que adopta com a poeta
Santiago Bru i Vidal, pertany de ple a l’anomenada generació
dels 50, etiquetada per J. Fuster dins XAntologia de la poesia va
lenciana (1956). Generació que es va trobar, lògicament, ben
condicionada pel trasbals de la guerra i que portava els poetes a
crear una poesia allunyada de la realitat, mitjançant una poètica
simbolista que conduïa a l’intimisme i, fins i tot, a un cert hermetisme. Alguns trets generacionals, com ara el joc conceptual,
la preocupació religiosa i el tractament de l’amor un poc conceptualitzat, donen pas a reflexions existencialistes —on es barregen
el món absurd, el dolor i la mort—, i també a invocacions explí
cites a Déu, com a possibilitat de superar el buit existencial.
A Vicent A. Estellés i a Joan Fuster se’ls atribueix, aquí i enllà,
els signes de modernitat de la poesia valenciana de postguerra,
per haver posat èmfasi al voltant de dos eixos del nostre segle,
com va remarcar Octavio Paz: la ironia —l’estètica del grotesc— i
l’analogia —l’estètica de les correspondències. Més enllà dels mè
rits a títol individual, creiem que caldria fer un balanç d’òptica
més àmplia i ratificar allò que F. Agües afirmava en el sentit que
tota una generació va saber demostrar un gran rigor intel·lectual
i literari, amb una clara consciència de renovació, imposant-se la
urgència d’abandonar el provincianisme cultural i literari per tal
d'inserir-se en els corrents normals. Una generació que, a més
dels poetes valencians esmentats, va comptar també amb Matil
de Llòria (1912), Xavier Casp (1915), Miquel Peris i Segarra
(1917), Joan Valls (1917), Alfred Giner Sorolla (1919), Maria Be
neyto (1925) i Carmelina Sànchez Cutillas (1927).
Jaume Bru i Vidal pertany, doncs, a una generació que pels seus
plantejaments estètics i, sobretot, ètics ens resulta absolutament
contemporània. Aquests poetes anomenats angoixats per la crítica
del moment, enfrontaren la tragèdia de l’home concret en les du
res circumstàncies de la postguerra i assumiren plenament els te
mes universals de la tradició literària i, al mateix temps, les arrels i
la voluntat de permanència de la cultura i de la llengua pròpies.

Òbviament el col·lectiu a què pertany Bru i Vidal mostrarà
interessos múltiples i fonts literàries diverses, però segurament
tindran un denominador comú quant a les tècniques expressi
ves: la narrativitat, la col·loquialitat, el predomini de la meto
nímia damunt la metàfora, el verslliurisme, el «dialectalisme
saborós»de què parlava J. Fuster, la ironia... tècniques que con
formaran el realisme expressiu.

2. Perfil biogràfic
Jaume, o Santiago, Bru i Vidal va nàixer a Sagunt el 1921.
La seua passió pels «versets», com diu ell mateix, és més aviat
«crònica». Arran de l’adveniment de la Segona República, a Ve
dat de 10 anys, ja aprenia cançonetes al·lusives al contexte
històric. Però fou entre els 13 i 15 anys, quan feia estudis de
Batxillerat a València quan començà a obrir els ulls cap a au
tors i obres literàries, la major part en castellà, amb alguna que
altra al·lusió familiar a Teodor Llorente, a més d’una joieta
inesperada que li va deixar un amic: un recull de versos de Paul
Verlaine.
Els primers contactes seriosos amb la poesia valenciana clàs
sica —A. March, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi, J. Roig i
J. Martorell— els va mantenir a l’Institut «Ausiàs March» de
Gandia a les darreries del curs 1937-38, fugint del bombardeig
sistemàtic a què havia estat sotmès Sagunt. Segons ens confessa
el mateix Bru, aquella curta temporada viscuda a Gandia, fins a
l’acabament de la guerra, fou decisiva tant en el desvetlament
d’una vocació literària com en una fructífera vocació científica
com a arqueòleg i historiador pel passat valencià.
En efecte, Bru i Vidal, després de cursar estudis de Magiste
ri a Castelló i els corresponents a la llicenciatura i doctorat en
Filosofia i Lletres (secció d’Història) a la Universitat de Valèn
cia, va desenvolupar diversos treballs dins les administracions
públiques de l’Ajuntament de Sagunt, de la Diputació valencia
na (Museu de Prehistòria) i de l’Ajuntament de València on va
ocupar els llocs d’Inspector cap d’Arxius, Biblioteques, Museus

i Monuments, i el de Cap del Servei del Patrimoni Històric i
Cultural.
Per la seua fructífera tasca com a investigador, amb prop
d'un centenar d’estudis en llibres i articles especialitzats, San
tiago Bru i Vidal ha estat nomenat Acadèmic corresponent de
les Reials de la Història i de Belles Arts de Sant Carles i, així
mateix, Cronista oficial de les ciutats de Sagunt i València. En
tre les seues obres d'investigació, podríem esmentar-ne les se
güents: Notas de arqueologia saguntina, Datos para el estudio del
Circo Romano de Sagunto, Les terres valencianes durant l’època
romana, La València pre-romànica d’Alexandre de Laborde, El
Morvedre del temps de Pere el Cerimoniós, La vida saguntina en
el segle XVII, Crònica de las fiestas conmemorativas del primer
centenario de la restitución del nombre de Sagunto, Biografías
saguntinas: Enrique Palos y Navarro, L'organització municipal
valenciana a través de l’Arxiu de la Ciutat, Introducción a un es
tudio toponímico de la Comarca Saguntina, Aportació a l’estudi
del gòtic valencià: l’església saguntina del Salvador, Las Rocas del
Corpus y su refugio temporal de las Atarazanas, Traza y ventura
del Ayuntamiento de Sagunto, La Lonja de València y su entomo
mercantil, etc.

3. La poesia de Jaume Bru i Vidal

3.1. Fases en la seua trajectòria poètica

Estructurar a hores d’ara una trajectòria creativa encara en
fase de plena producció és sempre una tasca arriscada i ben
compromesa. Tanmateix, ens ha agradat força la sistematitza
ció duta a terme ben recentment pel prof. Francisco Salinas en
un treball en premsa i que ha tingut la gentilesa de facilitar-nos
(«El mundo poético de Jaume Bru i Vidal» dins el II Congrés
d’estudis sobre el Camp de Morvedre). L’esmentat treball ens ha
servit perfectament de pauta, per la seua claredat en l’agrupament diacrònic de l'obra poètica:
A) Primer període, compost pels llibres Vol inicial (1939-

1949), Missatger de joventut (1944-1948) i Fragments d’un inútil
cant (1948-1949). Com podem comprovar, aquest primer perío
de en la trajectòria vital de Bru i Vidal abraça onze anys de la
seua vida i va des dels primers poemes jovenívols de Vol inicial
als poemaris més madurs del poeta Missatger de joventut i, so
bretot, Fragments d’un inútil cant, en què trobem una poesia
intmista, postsimbolista, ben treballada, que dóna pas ja al
col·loquialisme i la quotidianitat. Els temes dominants són l’a
morós amb totes les seues variants, el pas del temps, l'evocació
de la infantesa. Tot evocat des de la passió insubornable pel seu
poble: Sagunt.
B) Segon període, format pel conjunt de poemaris: Ala ence
sa (1948-1950), Home endins (1951-1955) i Retrobament (19551959). A excepció del segon, que no va ser conegut fins la seua
publicació l’any 1988 dins YObra Poètica Completa, els altres dos
poemaris han estat els més reconeguts i valorats de la seua
obra.
Precisament fou M. Sanchis Guarner qui va titlar el grup
contemporani de Bru i Vidal com poetes angoixats dins d’una
anomenada generació neorealista, en constatar que aquests es
criptors parlen del dolor humà des de dins, compartint-lo.
J. Fuster, per la seua banda, conceptuava el seu propi grup
com a abocat a la tragèdia quotidiana de l’home, amb la seua
barreja de sarcasme i d'amor. En efecte, tant Ala encesa com
Home endins mostren la precarietat del ser humà, tan desarre
lat i permanentment ofegat en «l’agonia / d’un món fals» i de
«com la vida / a força d’ésser dura esdevé història». De tant en
tant, Bru i Vidal cerca un cert equilibri en el seu poble i en la
història, talment com podem veure al poema «Esbós d’un cant
al Greco»:

En tu la vida es bolca i va allargant-se
amb un afany de formes renovades.
Per tu la terra eixorca es torna alosa
i el sol en set colors es despentina.
I és que en tu viu, oferta, tota Grècia

En Retrobament, Bru i Vidal reclama la necessitat de retro
bar-se amb els altres, amb els seus. El fet de retrobar Grècia, te
ma monogràfic del seu darrer poemari, Kanèfora (1998), vol dir
que simbòlicament també retroba l'ítaca col·lectiva? Siga com
siga, el reconeixement que la poesia és una via de retrobar-se
amb ell mateix i amb els seus és ben explícita al llarg d'aquest
poemari, però sempre des d’una perspectiva d'humilitat i soli
daritat:
Que jo sóc un de tants, com tu i com l'altre
i menge i plore o ric, i cante,
i que em bec una copa de cervesa
o jugue a la baralla, o vaig al cine
quan em dóna la gana, o escric versos
(«Tu saps, amic...»)

Com podem veure, Bru i Vidal coincidirà en uns versos pos
teriors de l’Estellés, el tan popularment conegut «Un entre
tants», que demostra les concomitàncies temàtiques i expressi
ves amb què coincidien aquests dos poetes generacionals. D'al
tra banda, l’angoixa existencial derivada d’una visió dramàtica
de l’escriptor en les dures circumstàncies de postguerra duu
Bru i Vidal a defensar-se i sobreviure amb el crit poètic:
És hora ja de dir-ho: escric perquè tinc ganes
d’omplir el món de versos, de plorar en paraules
que es trenquen com cristalls sobre el meu pit o signe.
Escric perquè m’agrada, perquè tinc bona lletra
per a posar «palpentes» i «etern» i «poesia».
(«És hora ja de dir-ho»)

Generalment la poesia de Bru i Vidal deriva vers una catarsi
per tal d’expressar millor la seua lluita interior, les seues emo
cions, la perplexitat del mateix viure, la solidaritat amb el seu
amic Estellés en parlar de la nit, amb la consegüent càrrega
simbòlica d’aquell moment condicionada per l’obscurantisme
ideològic:

La nit llarga i boirosa ha obert un badall gran
per on s’escampa l’aire, talment una bandera
(«La nit»)

L’esment explícit d’un aire i una bandera apunten ja a una
clara preocupació cívica, compartida per aquells anys amb al
tres membres de la seua generació.
C) Tercer període: comprèn el poemari Els (retrobats) poe
mes del 71, escrits segons confessió de l’autor al voltant dels 70,
però publicats el 1991. Tot i partir d’un fet biogràfic, la mort
del pare del poeta, suposen un exercici de poesia d’expressió
personal, de confessió davant els embats desesperançats de la
vida quotidiana: «Aquella mort fou per a mi un trencament to
tal, una forta - -deuria dir definitiva?— caiguda, un enfonsa
ment en el pou dels records, un arrossegament de pensaments
dirigits al passat i fins, potser, una pèrdua d’il-lusió envers el
futur».
El record de la infantesa serà el moviment litúrgic —com
diu F. Agües— de l’encarnació viva de la utopia. En efecte, amb
la mort del pare, Bru i Vidal s’endinsa en la utopia del passat,
mitjançant evocacions i records. Tot just des d’aquest revifa un
dels temps favorits del poeta: el de la innocència perduda. Da
vant una visió desencoratjadora, Bru i Vidal recorrerà als qua
tre elements que conformen els guanys obtinguts dins un món
hostil: l’amor, la família, el poble i els amics. En aquest darrer
aspecte, podem subratllar el poema dedicat al seu amic J. Fus
ter, company generacional:
Amic, he vist de nou el teu nom pels papers.
He vist l'aura que envia la teua llarga ploma;
la ploma que ha endolcit
el plom dels meus exilis...
(«Amic poeta»)

D) Quart període: és el seu darrer i actual període i
està format fins ara pels poemaris Poeta en darrer cant
(1979-1984) i pel recent llibre Kanèfora (1998). El primer,
pel seu caràcter miscel·lani, recorda bastant els poemes de

l’etapa existencial del poeta. Així, els grans temes universals
com l’amor, el pas del temps, la vellesa i la mort —aques
ta, potser amb un punt més d’amargor— hi són entrelligats
amb les pròpies experiències personals. Les referències i la
crítica de Bru i Vidal són ara molt més explícites i direc
tes. Paga la pena de reproduir complet el poema «Record
d’escola»:
Ens dien que la dona era pecat.
El món era un no-res ple de cadenes.
Ens prohibien parlar de l’amor.
I ens omplien la gola d’himnes.
Tan solament hi havia salvació per a uns pocs,
per a aquells que gaudirien del privilegi
d’una mort santa,
d’una vida plena d’austeres negacions.
Tot açò barrejat amb doctes parlaments sobre els triangles,
sobre els rius i les muntanyes,
sobre el principi de Pascal, sobre l’ortografia
i la funció clorofílica.
De repent un sentia que anava fent-se gran,
que la dona és quelcom més que una senyora que es diu
mare, o tia, o germana.
Que fins i tot valia la pena mirar-la.
I tocar-la, i...
Encara, però, no havíem deixat l’escola.
Totes les altres coses vindrien després.
Lentament, si voleu, però vindrien.
Certament i segura. Forçosament i ferma.
Inexorablement.

El seu darrer llibre, Kanèfora, tot i ser un llibre unitari
amb poemes descriptius entorn a la Grècia clàssica i bizanti
na, i en especial als llocs històrics més representatius —Corintos, Mikene, Delphi, Olympia, Meteora, Nàuplia...— esde
vé un vehicle líric per a la meditació de les dues grans
preocupacions existencials que Bru i Vidal sempre arrossega:
el pas del temps i el silenci. A més, hi ha un toc insistent de
glòries passades esdevingudes cendres que ens evoca una mi

ca el poeta medieval Jorge Manrique. Així mateix, hi ha d’al
tra banda, elements purificadors com la mar, el port —«En
cara és Grècia i és port»—, que funcionen com a plataforma
d’intercanvi amb l’exterior i alhora d’identificació amb la Me
diterrània.
EI tema del silenci va generalment lligat a la pedra:

Qui podrà dir si el silenci es féu pedra
o la pedra silenci (o, si de cas, vida?
(«Meteora»)
La pedra i els seus derivats o sinònims —(ulls) petrificats,
(marge) pedregós, (llengua) roquissa, (mirada) pètria— omplen
el poemari aquí i enllà amb magnífiques metàfores: «De l’art
que em plau com pedra», «Kanèfores del temps i de la pedra»,
etc.
Tot i qüestionar en un punt «si la realitat és pedra o mite»,
el poeta Bru i Vidal, com a professional alhora de l’arqueologia
i la història, sembla decidir a la manera hamletiana d'una ma
nera lúcida i realista:

Fidel a aqueixa causa que m’afua,
que m’ha portat dins el curull de marbre,
vinc a deixar, com reverent ofrena,
a les pedres mortes
que en altre temps foren llum, cant i vida.

Així mateix, la mort alhora que el temps seran altres temes
importants en la seua poètica, bé en conflicte, bé en via de re
solució:

Caldrà esperar la mort que ens salvarà de tot
i de tots i, sobretot, de mi mateix.
I del problema que m'ofega:
el temps.
(«Meditació davant un bust d'Aristòtil»)

3.2. Poesia circumstancial i/o jocfloralesca
Com en el cas del poeta alcoià Joan Valls, Jaume Bru i Vidal
va conrear també la poesia jocfloralesca i com aquell va obtenir
el títol de Mestre en Gai Saber. Fou una pràctica bastant estesa
durant la postguerra en seguir una llarga tradició des de la Re
naixença, cosa que en el cas de Valls li va permetre, amb els
guanys dels premis, sufragar edicions pròpies en altres poemaris més treballats i originals. Així mateix era una forma més de
mantenir la praxi poètica d’alguns autors davant l’escassetat
d'editorials poètiques en català durant la postguerra. Amb tot,
tant Joan Valls com el mateix J. Bru i Vidal, quan recorren als
camins jocfloralescos, ho fan amb una tal dignitat i amb un to
tan personal que el tractament dels temes tradicionals de l’amor, la pàtria i la fe no ens recorda en absolut els Pàtria, Fides i
Amor jocfloralescos a què ens tenen acostumats gran part dels
poetes que practiquen aquesta vessant poètica.
Per tant, la poesia jocfloralesca de J. Bru i Vidal demostra,
d’una banda, una notable fidelitat a la seua programació poèti
ca, malgrat les limitacions temàtiques i estilístiques que aquest
camp comporta. Potser el poemari que presenta una major ori
ginalitat és Glorieta (1956-1958) on replega un conjunt de com
posicions entorn a cançonetes i jocs populars, la qual cosa con
firma la devoció que la generació valenciana de postguerra
tenia per la poesia neopopularista d'un Garcia Lorca o d’un Alberti dins la poesia espanyola, o bé per la cançó popular de tra
dició catalana:

Caragol, caragol,
trau les banyes que ix el sol.
Pastura l’herba del marge
que te dóna gotes fresques
i acosta’t al bassiol...
(«Caragol»)

Un altre poema —«Toc-Toc»— ens en recorda òbviament un
altre de semblant del poemari La nit de Vicent A. Estellés, car

en ser companys generacionals arrosseguen de vegad.es preocu
pacions temàtiques i estilístiques semblants.
Potser la millor contribució de Bru i Vidal a la recreació li
terària de Sagunt es troba en aquells poemes en què el seu po
ble esdevé l’escenari de les seues peripècies vitals. Serà precisa
ment dins Els sonets del meu poble (1956-1959) on Bru i Vidal,
mitjançant la memòria i el record de la infantesa, ens oferesca
una transfiguració lírica del paisatge més conegut pel poeta: el
castell, el camí del grau vell, el dels cavallers, la botànica més
clàssica dels voltants —ametlers, garrofers, vinyes, tarongers—,
el cementeri o la gesta dels saguntins de fa dos mil anys desfi
len amb una solemne epicitat:
Quan ve la nit pareix que una altra troba,
dominant els silencis, duu la prova
de vianants antics que s’han perdut
entre aldarulls del temps, mentre a les portes
d’alguna llar perviuen les somortes
armes parlants i timbres d’un escut
(«Carrer dels cavallers»)

Però serà segurament Interludi, un recull que el poeta situa
entre 1949 a 1971, on Bru i Vidal mostre l’actitud més exultantment positiva de tota la seua lírica, cosa que contrasta força
amb la seua habitual càrrega existencial:
Vull cantar-la amb paraules, i amb ritmes i cadències
i amb paleta cromàtica, i amb formes ideals,
amb pensaments encesos tots plens de saviesa,
amb treballs pel futur i cercant el passat
(«Pàtria»)
Dins aqueix mateix context, podríem situar Cant al meu po
ble. Poemes de Pàtria i Amor (1969), on el Sagunt «arqueològic»
i «monumental» permet a Bru i Vidal de continuar el seu to
èpic i abrandat.
Finalment, el poemari Tres cançons de primavera (1958)
reprèn de nou el tarannà existencial, amb la presència de la

mort, la miserable condició de l'home, la preocupació pel pas
del temps i el consol religiós. Sembla que la figura de Déu apa
reix dins la seua lírica com a necessària davant la buidor i el te
di de la pròpia existència, de la solitud i l’angoixa del poeta.
Com a colofó, i en espera d’una classificació definitiva, hi
podem afegir un grup de «poemes esparsos», publicats aquí i
enllà, entre els quals figuren «Crit esperançat» i «Divendres de
poesia». En tot cas, caldrà advertir que, que el poeta saguntí es
troba en plena vigència creativa el recompte definitiu de la seua
trajectòria haurà de fer-se en un futur.

3.3. Estètica i sistema expressiu en la lírica de Bru i Vidal
3.3.1. Estètica i temàtica
La concepció estètica del poeta saguntí, segons F. Agües, és
el resultat de dos elements íntimament entrelligats i mútua
ment exigits: la seua actitud existencial davant la vida i el món,
i la funció que atribueix a la seua poesia. En efecte, és l’actitud
existencial de Bru i Vidal allò que el porta a la poesia i li'n deli
mita les funcions:

que aquesta carn que tinc tan lleu i fràgil
em sembla de vegades una closca
que cobreix un no-res que els altres creuen
quelcom, i qui sap si la carn és certa
o és un glop que ens enganya i anomena?

Davant la concepció pessimista de l’home, Bru i Vidal trans
forma la poesia en ressò de la seua vida, i converteix alhora la
seua experiència vital en literària. D'aquesta manera, el poeta
dóna una replica a l’angoixa, a la soledat i al tedi, amb un vita
lisme i una autoafirmació espiritual que menen a un retroba
ment de l’autor tant en el terreny personal com en el col·lectiu.
D’aquí que la poesia de Bru i Vidal esdevé una poesia de con
fessió, poesia feta «a colps de sentiments», fet que, a nivell ex-

pressiu, pot conduir que el poeta saguntí s’oblide de l’aconsellable ornament retòric i ens presente els versos despullats i carre
gats de sentiment, car en definitiva la seua és una poesia de
confessió i de sinceritat, sovint sense ambages formals, i que el
seu objectiu fonamental és el retrobament amb els altres:
a colps de sentiment, ara plens d'amor,
ara plens de ràbia, en instants que si en una determinada forma
eixien pletòrics d’amor,
d’amor exultant per i per
a tots, en les més brollaven amargs, plens d’impotència
en contemplar la brutedat del món, l’engany, l’odi
entre amics i de germans entre germans,
les malquerències, l’enveja, les males acciones pensades
i fetes a consciència...

Entre les funcions que Bru i Vidal atorga a la poesia es tro
ba, així mateix, la religiosa, en el sentit que la pregària, si és
sincera i confessional, reconcilia la interioritat de l’home amb
la vida, alhora que reconcilia Thome amb si mateix i amb Déu.
Un Déu que se li fa necessari des de la ratlla de la buidor i al
qual hom troba sentit des de la manca de sentit quotidià de la
vida:
Si visc aquests silencis és perquè Déu m’obliga
a viure entre silencis, i entre veus, i entre cendres,
i la nit i l'exili...

Per tant, actitud religiosa com a culminació d'una postura
existencial i moral, car el Déu de Bru i Vidal no és una instàn
cia de silenci, que menysprea impassible el patiment humà, si
nó que és el Déu de la fraternitat, i com diu F. Salinas: «un Déu
omnipotent, que estronca les ferides i dóna la mà a l’home»:
...Déu meu, mireu-me i la carícia
dels Vostres ulls faça el miracle
de trobar-me sencer, humà, tot Vostre
(«Ara»)

Com en el cas de Joan Valls o de Carles Riba, la poesia amb
ressonàncies religioses de Bru i Vidal prové d’una important
tradició literària, no sols de la lírica simbolista sinó també
d'importants arrels bíbliques.
Uns altres temes —o «recers», com diu F. Agiies— en la poe
sia de J. Bru i Vidal són: l’amor, el paisatge —en especial, Sa
gunt—, la seua pàtria i l’activitat poètica pròpia.
L'espai dedicat a l’amor és considerable en la seua obra i
més abundant en els primers reculls que en l’obra de maduresa.
En general són versos romàntics i melangiosos. Potser allò que
més destaque siga presentar l’amor com a recer enfront del dra
ma de la vida:
Sobre aquest món, sobre la melangia
que em sap vençut, l’odi i la peresa,
sent un sospir i palpe ta nuesa
com un passat que torna i t’anuncia
(«El meu cor i tu»)

L’altre gran recer espaciotemporal de Bru i Vidal és sens
dubte el descobriment del seu poble, Sagunt, que provoca els
dos reculls de poemes paisatgístics més importants de la seua
obra: Sonets del meu poble i Nocturns del meu poble. En el pri
mer, el paisatge saguntí s’aixeca com a memòria i permanència
enfront del canvi o de la desfeta del present, mentre que en el
segon el to contemplatiu s’hi fa més present, amb poemes for
malment més elaborats i distants.
Així mateix, Bru i Vidal ja havia retrobat abans un altre ele
ment bàsic d’identitat nacional: la llengua pròpia —perseguida
o marginada— durant el temps més fosc del franquisme.

3.3.2. L’expressió literària
La concepció de la poesia com a confessió i catarsi dels pro
pis sentiments tindrà clares conseqüències en una solució for
mal i estilística d’elaboració retòrica mínima, sovint amb pocs

recursos i filtres literaris. D'aquí que, com ha dit molt bé F.
Agües, el poeta saguntí reïx millor en el vers que en el poema.
Quant a la mètrica, Bru i Vidal és un poeta molt versàtil
amb poemes de construcció estròfica, com ara el sonet, i poe
mes de vers lliure. Lus del vers tradicional amb rima conso
nant o assonant té preferència en els primers poemaris. Més
tard, al llarg del cicle existencial, el poeta utilitzarà també el
verslliurisme, que acabarà irnposant-se en les darreres etapes
de la seua obra. Així mateix, el decasíl·lab i l’alexandrí seran els
seus metres més estimats. Un altre recurs expressiu utilitzat
per Bru i Vidal seran els encavallaments suaus i llarguíssims,
cosa que contribueix a donar una sensació de serenitat.
Quant al to confessional de gran part de la lírica del poeta
saguntí haurà de condicionar que el nivell del llenguatge no s’allunye massa del col·loquial, dels girs i modismes que omplen
la parla quotidiana. En aquest sentit, ens sembla que Jaume
Bru i Vidal aconsegueix una expressió formal que té bastants
coincidències amb l’expressió col·loquial dels seus companys
generacionals —Joan Valls, Vicent A. Estellés, Maria Beneyto i
Carmelina Sànchez Cutillas, entre altres—. Ara bé, en el cas de
Bru i Vidal, el seu lèxic, en manifestar una certa actitud religio
sa com a culminació d’una postura «existencial», presentarà
substantius abstractes, adjectivacions morals, i expressions gai
rebé metafísiques i grandiloqüents.
Finalment, Jaume Bru i Vidal utilitzarà, talment com fa
Fuster, la ironia, recurs expressiu que li servirà per a atènyer
l’esperança.

5. Flautes d’aigua, poema d’Isa Tròlec

1. Introducció

Lexit editorial que va obtenir Joan B. Mengual (El Sanet i ,
els Negrals, 1943-1992), amb el pseudònim d’Isa Tròlec, amb
les seues dues primeres novel·les, Ramona Rosbif (1976), amb
més de 30.000 exemplars, i Mari Catúfols (1978), amb més de
17.000 exemplars, van situar aquest escriptor com un autèntic
best-seller en aquells anys de la transició espanyola. La veritat
és que el producte Isa Tròlec encaixava de ple dins un clar pro
jecte d'expansió comercial d’una editorial valenciana, la finali
tat de la qual era, alhora que conformar unes interessos nacio
nalistes, sobretot la consolidació econòmica d’una empresa
dins un clar plantejament de mercat. Fou, en definitiva, un pro
ducte apte per a ser digerit en gran escala, per a poder arribar a
tenir un ampli reconeixement social i incidir com un producte
de consum en cúpes on generalment la literatura no arriba.
Altres casos semblants, com ara No emprenyeu el comissari
de Ferran Torrent o el Llibre de meravelles de Vicent A. Estellés,
quallaven plenament com a booms literaris al llarg de tot el do
mini català, car ben fàcilment arribaven al gran públic lector.
De tota manera, altres productes narratius segurament més ela
borats, com ara Matèria de Bretanya de Carmelina Sànchez Cutillas o Els cucs de seda de Francesc Mira, esdevenien així ma
teix best-sellers i, per tant, «eren obres capaces de cercar a fer
cristal·litzar un públic més enllà de l’estricte públic d’addic.tes»

com deia Joan Oleza l’any 1981 («La situació actual de la narra
tiva: entre l’autofàgia i la passió de contar» dins Trellat).

2. L’obra narrativa d’Isa Tròlec

La crítica va assenyalar al seu moment (v. L. Alpera: «La nar
rativa d’Isa Tròlec: un cas interessant per a una revisió en la
seua bibliografia crítica», Talaia de Migjorn, PAM, Barcelona
1995, pp. 139-150), l’originalitat de la narrativa del nostre autor
consistent en una tècnica avantguardista i en el caràcter de la
novel·la descordada com una mena d’esperpento satíric damunt
una societat rural en temps de la dictadura franquista. Així ma
teix, la innovació estilística, la senzillesa i l’expressivitat del llen
guatge, així com el ritme trepidant, colorista i barroc que acos
tuma a imprimir les seues obres fan d’Isa Tròlec una de les
aportacions més innovadores de la narrativa dels anys setanta.
L’obra literària de l’autor de la Marina Alta es compon de
cinc novel·les en català: Ramona Rosbif (1976), Marí Catúfols
(1978), Bel i Babel (1980), 7 per 7 = 49 (1984) i Ploure a la mar
(1995) i una en castellà, Cabo de Palos (1979). Així mateix, va
publicar un conte Qui té una dobleía. d’or? l’any 1978 i, a més,
havia guanyat diversos premis de narrativa i teatre, sense arri
bar a veure la llum les obres guanyadores.

3. Flautes d’aigua: una curiosa aportació lírica

Com que gairebé l’única activitat literària d’Isa Tròlec fou la
narrativa, sorprèn un xic la publicació d’un llarg poema que va
fer l'autor dins la prestigiosa revista dirigida per J. Fuster, L’Es
pill (v. 6-7, 1980, pp. 143-154), amb el títol «Flautes d’aigua»,
datat dins «el solstici d’hivern de 1979». Es tracta, doncs, d'un
llarg poema d’unes nou pàgines on combina de vegades els ver
sos amb la prosa. En conjunt, potser hauríem de considerar
«Flautes d’aigua» més aviat com una narració lírica que com
un poema pròpiament dit, pel to lineal i narratiu que supera

amb escreix els recursos expressius habituals de la lírica: imat
ges, metàfores, alè poètic... A més, el tarannà creador de Tròlec
per a la narrativa i el peculiar discurs autobiogràfic —vertader
o simulat— situa el poema més prop d'una confessió descriptivonarrativa que no pas d’una de lírica.
Isa Tròlec ens sorprèn, tanmateix, amb unes ben colpidores
imatges líriques:
«Amb flautes d’aigua
encendrem els vells papirs de la nostàlgia» (p.146)

«Els seus llavis eren ramells de mentes salvatges» (p. 146)
«Amb llengua eixuta de mots,
va rebre la vida en llit de roses» (p. 145)

Si en el conjunt narratiu de la seua obra podem afirmar que
la preocupació temàtica de les novel·les es vehicula de forma
diversa, des de la marginació i la caricatura de la dona en Rarnona Rosbif i Mari Catúfols i de l’homosexual en Bel i Babel
fins al discurs de l’alliberament individual i col·lectiu de 7 per 7
49, en el present poema veiem un discurs, com hem dit, més li
neal, entre l’autobiografia —fictícia o real— i el neguiteig per
una poètica que satisfaga les ambicions artístiques de l’autor.
Discurs, per tant, ben ambiciós que desenvoluparà un ampli
ventall de registres culturals i de sensibilitats païdes amb el co
neixement i l’admiració per llibres, quadres, instruments de
música, elements decoratius, estètiques enyorades, arts de tota
mena... Potser aquest fóra el punt d’inflexió més interessant en
aquesta creació insòlita d’Isa Tròlec: l’art de torsimany que hi
demostra en convertir una confessió autobiogràfica, de tall li
neal i narrativodiscursiva, en una altra dimensió més pròxima
a la lírica on el besllum de certes imatges i la sensibilitat amb
què les expressa transformen «Flautes d’aigua» en un veritable
poema, amb els suficients recursos expressius que suporten
aquest gènere.
Com hom ha dit a propòsit de la seua narrativa, el narrador
disposa d’absoluta llibertat per a jugar amb les seues criatures

de ficció, dotat com està de totes les prerrogatives. Segurament,
amb una òptica semblant, Isa Tròlec juga amb l’heroi del poe
ma —potser el mateix Mengual—• i el «dota» de les condicions
idònies per a l’Art:
«Des d’infant va tirar camí vers un sol lloc.
Andarejava pels solcs que sempre el duien a l’Art» (p. 146)

Curiosament, la música, la mitologia clàssica, la fauna sal
vatge, els encants de la natura, el coneixement dels mons bar
roc i gòtic (?), l'èxtasi davant la primera ejaculació..., tot ho va
recórrer el jove Joan sense satisfer-lo. Fins que va cloure’s dins
ell mateix i «va treballar com a poeta». L’ambició per la poesia,
la competitivitat i alguna que altra crisi conduiran per fi al pro
tagonista a obtenir el desitjat triomf poètic i, així, serà «unàni
mement acceptat per totes les capelles, crítiques i críptiques del
moment». Mengual confirma aquí allò que era pràctica habi
tual en les seues declaracions públiques: el temor i el menys
preu alhora envers la crítica literària de la seua obra narrativa:
«No hi ha una anàlisi amb rigor; quan aquesta es dóna queda
als convents, a les aules universitàries. Els crítics literaris pot
ser tinguen bons treballs soterrats per raons d’espai i temps.
Allò que es publica no són més que precipitades notes de preci
pitades lectures» (entrevista feta per Miquel López Crespí al
diari Última hora de Palma dc Mallorca, 1985).
Després de l’ambició de l’art, «quedava l’Art d’Estimar» tant
per dones enamorades del jove poeta com per «homes que s’ho
callaven» però que el desitjaven. I és clar, ell es va deixar estimar:
«Els pèls del pit, fils de safrà;
l’alé sincopat, vent de bonança;
un bes, concert de flautes;
les popes, bancs de coral vermell;
i els mugrons, percebes ensalnitrats amb gust de mar», (p. 151)

Un dels temes més estimats per Isa Tròlec, l’homosexualisme, incideix de ple a continuació en el poema, possiblement
coincidint amb la redacció de Bel i Babel, novel·la construïda

sobre la base de formularis entorn de l’homosexualitat. Sense
massa pèls en la llengua, Mengual ens parla de les anques que
el remeten a Miquel Àngel fins a afirmar que els aparcaments
subterranis i les boques del metropolità «eren catacumbes ro
manes reblertes de cristians perseguits».
El poeta es qüestionarà per fi la pròpia poètica des del des
doblament del jo en poeta jove i poeta vell. Des d’aquesta duali
tat, el poeta es qüestiona el sonet, la mètrica en general, la sig
nificació de l’Art, el plaer estètic, els principis formals, el
significat de les paraules, la destrucció del mot:
«Poeta
Po, riu, sense r
parla i escriptura
Poe, present d’indicatiu verb pouar, verb poar,
formes vives, formes mortes,
primera persona del singular.
Poe, escriptor
Poet, nom anglès, diminutiu de pou,
cavitat molt profunda feta per excavació en la terra.
Silenci categòric.» (pp. 152-53)

Aquest discurs literari, mordaçment trencador, ens recorda
els aforismes de Juan de Mairena d’Antonio Machado, sense el
contingut estètic i moral a què generalment el poeta castellà
apuntava. En Isa Tròlec el joc intel·lectual i la caricatura, so
vint. irònica i algun cop càustica, són els qui hi marquen la
pauta. Ara bé, contràriament als protagonistes de les seues no
vel·les —la dona en Ramona Rosbif i Marí Catúfols, l’homosexual en Bel i Babel, l'inconformista en Cabo de Palos i tot un
model social en 7 per 7 = 49—, l’heroi de «Flautes d’aigua», Jo
an —Mengual o no— trenca clarament el paradigma heroic i,
després de treballar per a triomfar, aconsegueix per fi l’alliberament individual:
«Amb flautes d’aigua
encendrem els vells papirs de la nostàlgia:
no ens detindrà el desànim en la lluita!» (p. 154)

Afirmació d’identitat —signarà diverses vegades Joan— i
alliberament que contrasten significativament amb altres dos
poemes breus que trobem dins la novel·la Bel i Babel: «Tristesa
(a Cristià)» i «Amistat (a Bernat)» i fins i tot amb les cites amb
què encapçala «Flautes d’aigua»; «...Allone, with-outen companye» de Chaucer i «blindfold and alone» de Kipling.

3. Vers una interpretació estructural del poema

Isa Tròlec sembla marcar perfectament les diverses etapes
per les quals travessarà la vida i les visicituds del seu heroi.
Aquesta separació vindrà subratllada bé per canvis de metàfora
simbòlics ben significatius, bé per canvis de ritme que assenya
len clarament la superació de la fase anterior.
En primer lloc, tenim una primera fase que abraçaria des
del primer vers: «Va nàixer sense crits, plors ni gemecs» fins als
versos de la p. 147:
«Als deu anys, el món barroc que l'havia bolcat
va canviar per pedres gòtiques: va eixamplar el silenci
sols esquinçat per la flauta - adés d’aigua, ara d’argent»

Aquesta primera fase plena d'elements líquids —plors, ge
mecs, marges dels rius, pedres humides, peixos, suor, sucs perfumats, pluja, tel d’aigua, etc.— podríem caracteritzar-la d'una
protecció «amniòtica» que envolta al protagonista. Posterior
ment, en arribar als deu anys, entra en l’època de la pubertat,
subratllada per una metàfora impecable: el canvi de metàfora
de la flauta d’aigua per la d'argent.
Una segona etapa, doncs, de pubertat marcada per un nou
color, l'argent, l’experiència de la primera ejaculació i el nou
color del semen «brillant i argèntic» i, finalment, com diu el
mateix poeta, per uns «materials metàl·lics». Etapa que el durà
a una tercera:
«Com un embrió dins l’úter es va cloure en ell mateix
i, definitivament, va treballar com a poeta» (p. 148)

O siga, al retrobament i a una decidida vocació poètica, raó
per la qual:
«Gastava hores i hores, dies i anys,
cercant i combinant mots» (p. 148)

Aquest primer esforç individual el dugué primer a tenir una
experiència acústica en comptar vocals, consonants, síl·labes i
fer rimar mots monosil·làbics o bisíl·labs per tal d’obtenir re
sultats brillants que no aconseguia. Posteriorment, va haver de
contrastar-ho amb la tribu, mitjançant la seua participació poè
tica en tertúlies, cosa que en principi esdevindrà un fet positiu
per al nostre heroi.
El pas de la tercera a una quarta etapa vindrà marcat quan
s’adona que el moment de la creació li surt de la incomunicació
de la mateixa manera que la masturbació: «Amb mà tremolo
sa» —desassossec— per primera vegada en la seua vida, va es
criure
«Inflant els ulls brillants
es palpen el llarg membre erecte
amb matussera llepolia
i premen fort les dents després
les mans dedins dels pantalons» (p. 149)

Incomunicació de la seua creació literària confirmada amb
una decisió irrefutable: «Mai no va recitar el poema al grup
dels sis» (p. 150). Dins aquesta fase d'incomunicació, el poeta
potser aguditza la incorporació dels elements urbans com a
font d’inspiració literària, cosa semblant al que havia fet un Vi
cent A. Estellés dins la seua poesia realista dels anys cinquanta.
Altres temes a destacar com a acompanyants del viatge literari
seran: l’insomni, la nit, l’estrella i, sobretot, la bellesa:
«Sols la bellesa, cabia en el seu món,
La Bella Helena,
la Bella Galatea,
la Bella Molinera,

la jove Bella de Perth,
la Bella dorment.
Totes, a la fi, sense música.» (p. 150)

Una cinquena etapa la constitueix l’anhelat:
«triomf poètic,
envejat insanament pel grup dels sis,
unànimement acceptat per totes les capelles
crítiques i críptiques del moment...» (p. 151)

Curiosament, Isa Tròlec no es deté gens dins aquesta fase
del triomf, car:
«Superat l’Art Poètic, quedava l’Art d’Estimar» (p. 151)

Així, doncs, amb l’amor inicia una nova fase, la sisena, on
sembla que ell mateix és el centre de la passió amorosa de tot
hom: les dones i també els homes, tot i que «s'ho callaven».
Sembla, així mateix, que el poeta es lliura a un amor passiu i
que:
«Com qualsevol obra d’art exposada al públic
es deixava estimar»

Tot al bell mig de:
«Orgasmes al compàs d’àries de Verdi, de Pau i Virgínia.
Bregues, baralles, lluites de carn:
jocs de Pel·leas i Melisanda». (p. 151)

Tot just la forta experiència aconseguida dins l'Art amatori
el va empènyer a escriure «un nou llibre de poemes», amb la
qual cosa entrem en una nova fase, la setena, que podríem titlar de «la nova poesia», car segons el mateix Isa abandona els
esquemes previs i es llança a «trencar no sols les estructures
poètiques tradicionals» sinó també «la gramàtica a l’ús». Així,
tot i partint d’un ben declarat narcisisme («El poeta jove s’esti

mava a ell mateix») i de la contradicció entre els interessos del
poeta vell i el poeta jove que portem al si, arriba per inventar
«un plural nou i reeixit»:
«Nosaltres me estimem» (p.152)

Amb tot, la conciliació entre totsdos poetes no arriba a ser
factible, sinó ans al contrari «s’hi desencadena (encara més)
la lluita entre el poeta jove i el poeta vell, la qual cosa deter
mina una nova fase, la vuitena, caracteritzada, com hem dit,
tant per una lluita generacional: nou/vell, com per una altra
de temporal on apareixen amb insistència termes com: el pre
sent, l’eternitat, el més enllà, d’una banda, i plantejaments de
nou entorn a l'Art com ara la significació, l’expressió emocio
nal, el plaer estètic, els principis formals, les postures hedo
nistes, el moralisme, el cognitisme, la funció social del poeta,
d'una altra.
Finalment, la solució de tanta turbulència interior la tro
barà mitjançant el descobriment d’un nou element: una carta,
que esdevé, de fet, la seua darrera fase. Així descobreix un nou
gènere creatiu: l'epistolari, un «art menor» com ell mateix diu,
«gairebé indigne, producte d'un instant fugaç, d’un sentiment
esvarós». Així, la necessitat imperativa de comunicació que ha
via anat augmentant al llarg del poema arriba mitjançant
aquesta nova provatura a extrems realment patètics, de verita
bles SOS, tot i que no trobarà cap comunicant, car la lletra, pa
radoxalment, no du signatura ni cap adreça:
«Ajuda’m perquè el meu esforç poètic
no es congele» (p. 153)

Paradoxa que caldria elevar-la a categoria, donat que el ma
teix poeta canvia la poesia per la narrativa, tant en el canvi del
gènere epistolar pel poema com per la trajectòria literària del
mateix Isa Tròlec, que mai no va reiniciar la lírica després d’a
questa interessant provatura i del seu final encoratjador:

«Amb flautes d’aigua
encendrem els vells papirs de la nostàlgia:
no ens detindrà el desànim en la lluita» (p. 154)

Tot i que el terme lluita és polivalent, aquí caldria aplicar-lo
tant a la lluita literària de Mengual —principalment la narrati
va— com, en aquest cas, la poètica.
Finalment, per acabar, caldria dir alguna cosa sobre els ele
ments líquids que apareixen dins «Flautes d’aigua». Com tot
hom sap, els elements líquids tenen un gran pes en la tradició
d’algunes literatures, sobretot les orientals. Pensem ara, per
exemple, en la poesia andalusí i, concretament, en la del valencianoàrab Ibn Jafaya d’Alzira, poble no massa allunyat de l’originari de Joan Mengual . Doncs bé, en el present poema, ja des
del mateix títol «Flautes d’aigua», és realment sorprenent la
quantitat de mots que tenen un component líquid, o que el po
den rebre, que apareixen dins el llarg poema. Heus-ne ací una
relació dels que hem trobat:
plors.- gemecs.-llengua.- solcs.- riu.- pedres humides.- mar
ges dels rius.-peixos.- mar.- onades.- llepar.-flautes d’aigua.- lla
vis.- suor.- sucs de bergamota.- pluja.- tel d’aigua.- semen.- úter.reg.- mel.- fel.- gel.- oli.- boiroses lletoses.- parpelles.- urinaris.ulls brillants.- gerani.- grisos volcànics.- broll d’aigua.- llàgrima.no va banyar les seues galtes.- sanglots.- bancs de coral.- perce
bes.- orgasmes.- pouar, poar.- pou.- corrents.- congele.

Com ja hem subratllat, sobretot dins una primera fase d’elements líquids, podríem caracteritzar-la d'una protecció «amniòtica» que envolta al protagonista i que sembla que el condi
cionarà durant tota la seua trajectòria vital i literària, el que
podria desvetlar-nos, amb una anàlisi en profunditat, alguns
aspectes encara foscos d’Isa Tròlec.

6. Pecats i pensaments,
poemari de J. L. Garcia «Guchi»

Josep Lluís Garcia «Guchi» és un escriptor de frontera, amb
tot el que això comporta. En el nostre cas, de valencians del sud,
és terriblement problemàtic per la configuració tan allargada del
territori, per l’escassa fluïdesa en els vasos comunicants en què
València i Barcelona mantenen la relació amb la frontera del sud
i, finalment, per l’allau immigratòria de penetració permanent.
Amb tot, el miracle de mantenir-se fidels a la llengua és viu
encara a la comarca del Baix Vinalopó. Mentre a Elx la voluntat
d’identitat literària és àmplia i diversa, amb noms com Gaspar J.
Urban, Andreu Morell, Maite Coves, Josep Blasco o Biel Sansano, a Crevillent la cosa perilla car es redueix pràcticament a un
parell d’escriptors: Josep Antoni Aznar (1963) i Josep Lluís Gar
cia «Guchi» (1949), a més de fer esment obligatori d'un professor
de literatura, Josep Sempere, que ha estat qui ha encoratjat els
poetes crevillentins esmentats. En definitiva, podríem afirmar
sense èmfasi que Crevillent, bastió fronterer amb Guardamar,
sembla afermar-se en la consciència idiomàtica, mantenint el ca
talà com a llengua d’expressió literària. Almenys, aquesta és la
voluntat del poeta crevillentí Josep Lluís Garcia «Guchi».
*
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Pecats i pensaments és el tercer poemari en català de Josep
Lluís Garcia «Guchi». Amb anterioritat havia publicat Vent del

poble (1990), premi Vila de Crevillent, i Manoll d’esperança
(1991). En el seu tercer poemari, l’escriptor manté la línia d’un
lirisme força despullat, on el tramat estilístic es redueix a ver
sos curts, gairebé de substantius i verbs com a únics elements
de càrrega poètica. Pràcticament sense adjectius i amb una mi
grada càrrega metafòrica. Les imatges que l’autor hi arriba a
utilitzar responen més aviat a expansions anímiques de re
bel·lia sense passar per un sedàs d’una elaboració poètica per
sonal.
Des del punt de vista conceptual, la preocupació moral i fi
losòfica sembla un xic obsessiva. Per fortuna, els versos curts,
de vegades bastant epigramàtics i lapidaris, alleugeren el mis
satge. Sobretot quan recorre a un cert to de saviesa popular que
confereix als seus poemes una frescor i una desimboltura inu
sual en la lírica actual. Així, «Guchi» mostra de tant en tant re
cursos metafòrics d’excel·lent factura:
«Nit d’espases llarguíssimes
Fent-li por al soroll
Sota el llampec de la lluna».

Al meu parer, el present poemari manté una obstinada fixa
ció pel pecat, tot i que el terme en «Guchi» és molt ampli i abs
tracte, més enllà d’un concepte religiós. Els pecats per al poeta
de Crevillent encaixen més aviat dins el regnat d’allò fosc, del
silenci, de l’enigma del ser humà, amb un regust que s’atansa a
l’existencialisme sartrià. Però sempre amb una voluntat de cer
car un camí d’esperança, de sobreviure, d’agafar qualsevol es
cletxa de llum:
«Pas a pas tens el cel,
L’infinit que no es veu,
L’ans i el després;
Sempre llum, mai de nit
Allà on els ocells són homes
Els homes vidres possiblement
I tu, tal volta demà.»

Tot i el discurs clarament narratiu, gairebé col·loquial que
«Guchi» imprimeix a la seua poesia, sempre en surt algun vers,
algun que altre recurs poètic, que reforça el lirisme de la seua
escriptura:
«Els homes vidres possiblement»
«Forats que miren la mar»
«Arrossegant trossos de llum».

Crec sincerament que aquest és el repte en definitiva que
«Guchi» s’ha traçat per tal de bastir una lírica pròpia amb un
mínim d’artifici i de recursos literaris. Certament s’exposa so
vint a esdevenir deficitari en el discurs líric i posar en perill la
mateixa poesia. Ell ho té present i s'hi arrisca. El lector també
ho haurà de tenir ben present, així com el difícil context socio
lingüístic en què aquest poeta de Crevillent treballa i defensa
les seues senyes d’identitat.

7. Notes entorn a Paraldelament a la fosca
de Marisol Gonzàlez

L’estudi i avaluació global de la literaura de dones al País
Valencià és un dels temes que reclamen una urgència aclapara
dora que els crítics i professionals de la literaura van ajornant
sine die. Per ignorància, menyspreu o peresa. 0 potser perquè
deixen que aquest col·lectiu potencial siga estudiat per alguna
representant de les mateixes escriptores, com és la pràctica més
generalitzada en qualsevol literatura.
La veritat és que podríem considerar que fins fa alguns anys
la presència d'escriptores era bastant reduïda per l’escassetat
d’obres publicades al nostre país. Amb tot, mestres de la crítica
com ara Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster o Josep Iborra
miraven de subratllar des de les seues corresponents tribunes
els esforços en la creació literària per part de les dones, tant en
la narrativa com en la poesia. Fins i tot, encoratjaven personal
ment aquestes autores en la seua tasca creativa i, més d'una ve
gada, hom els ajudava a trobar una editorial on publicar les
seues obres de creació.
Podríem avançar d’un estudi en procés que la poesia de do
nes al País Valencià presenta dues generacions ben diferencia
des des de l’acabament de la guerra civil fins a l'actualitat: una
primera fornada que podria estar composta, atenent la cronolo
gia, per Anna Rebeca Mesquita, Maria Ibars, Matilde Llòria,
Maria Beneyto i Carmelina Sànchez Cutillas i una segona gene
ració integrada per Fina Cardona, Teresa Pasqual, Anna Mon

tero, Maria Fullana, Silvia-Marina Aresté i Marisol Gonzàlez
Felip, entre d’altres. D’altra banda, una nòmina d'escriptores
més àmplia podria ben bé extraure’s de les darreres antologies
de poetes en general i sobretot de Les veus de la medusa, insòlit
aplec de poetes que La Forest d'Arana va publicar l’any 1991 a
València.

* * *
Marisol Gonzàlez (Nules, 1962) és la més jove de les poetej
esmentades dins el segon grup i, potser, paradoxalment, la més
agosarada i persistent quant a publicació de poemaris. Si fa no
fa, n’ha publicat, amb el present, uns deu poemaris en català:
Les hores breus (1988), L'edat deserta (1990), La tendresa dels
freixes (1991), Aprenc la separació (1992), Crònica de llunes
(1993), Afegiràs abril (1993), Simiris (Memòria de llavis) (1994),
Mar d’heura (1995), Papallones de dilluns (1996) i ara Paral·lela
ment a la fosca (1999). El fet d'haver publicat deu poemaris en
onze anys ens causa una mica de feredat per allò que té d'inu
sual no sols en la poesia de dones sinó en la de qualsevol crea
dor. No sé si l’exemple de prodigalitat lírica que fou Vicent An
drés Estellés i el magisteri en què s'ha declarat deutora Marisol
Gonzàlez del poeta de Burjassot ha influït també en la pauta
creativa.
Potser aquesta òbvia voluntat creadora per part de Marisol
Gonzàlez és una de les seues virtuts en l’ofici de poeta. La disci
plina, la regularitat d’escriure, la recerca i l’aplicació de dife
rents estètiques, tot allò que defineix amb més personalitat l’es
criptor per la seua estricta professionalitat és el que podem
trobar amb més solvència en aquesta poeta. I sobretot la per
sistència en les seues preocupacions temàtiques com ara la
confessió, la reflexió contínua entorn a l’amor/desamor, el pas
del temps i, sobretot, l’avaluació distanciada de la pròpia catar
si, punt màxim d’inflexió d’una intensa veu lírica que sorprèn i
destaca entre els poetes de la seua generació.

* * *

Paral·lelament a la fosca, el poemari que teniu entre mans,
ens sorprèn des de la seua formulació expressiva: aparença de
prosa epigramàtica, de calaix de sastre, com una mena de die
tari per a esporgar la catarsi personal, on conviuen tant la ga
leria dels records com medicines o cosmètics que la protago
nista pren o es posa per tal de sobreviure a les malifetes del
desamor: «Com traduir a les ratlles d’aquest quadern l’odi de
les ferides que couen massa, tot infectant-se de pus, dolences i
cançons!»
Com hem subratllat abans, l'autora és ben conscient de la
universalitat del tema i que la millor catarsi sempre ha de fer-se
a través d’una òptica personal reflexiva i lúcida que aclaresca
els fils de la teranyina en què s’ha deixat embolicar. D’aquí la
confessió que fins i tot la teràpia mèdica et serveix de ben poca
cosa: «Perdudament i intensa t’has enamorat d’una pell i d’uns
braços, d’un aixopluc de besos i galtes. La història saps que és
sempre la mateixa, però la remor i la mar del teu ventre no te la
lleva ni el Marcen 30».
Tot i que la poeta ho declara contínuament de manera ca
tegòrica: «Tot rutlla paral·lelament a la fosca» —sintagma que
esdevé tot un poema—, creiem que Marisol Gonzàlez no aban
dona mai l’alè líric i la intensitat dramàtica amb què impri
meix la seua poesia que, en més d’una ocasió, d’haver-la pre
sentada sota una estructura de versos a l’ús, potser podria cau
sar un major impacte líric. Vejam, si més no, una de les millors
mostres de tot el present poemari on podem veure una intensi
tat lírica dins d’una condensació expressiva que ens fa rememo
rar la millor dicció poètica:
Ara s’aquieta el cant de les fulles i versos de fusta trien esguards:
fotografies de silencis nus pastada amb fang d’oblit i xocolata, la
pols del pati escombra desig. Són tantes mans i una sola aurora,
tants dits per a una sola primavera!

Doncs bé, aquest prologuista ha volgut cloure els ulls i imaginar-se per un instant aquest bell missatge líric disposat d’una
manera poètica més conservadora (?) per tal de comprovar si

l’impacte líric continua funcionant —o potser, s’incrementa—
dins uns cànons més tradicionals:
Ara s’aquieta el cant de les fulles
i versos de fusta trien esguards:
fotografia de silencis nus
pastada amb fang d’oblit i xocolata,
la pols del pati escombra desig.
Són tantes mans i una sola aurora,
tants dies per a una sola primavera!

Per acabar, la novetat més gran de tot el poemari potser es
troba en l’aprofundiment d’un recurs secular per part dels poe
tes, sobretot quan entren dins el camp dels epigrames i de les
reflexions morals: el to irònic. Digam que no és un element nou
en la lírica de Marisol Gonzàlez però sí que s’ha intensificat
molt a partir d’aquest poemari. Entre nostàlgies i teràpies, la
ironia esmola el seu ganivet contribuint a una millor reflexió
personal i terapèutica. És així com creiem que la poeta dóna un
pas endavant en la seua poesia mirant d’aportar nous elements
en l’anàlisi de la seua obra, que s’obre pas amb una veu perso
nal i innovadora.

8. Elogi de la constància', divuit anys
de poesia a Sagunt 1982-2000

Els poetes sempre s’han defensat de moltes maneres davant
el fatum d’escriure, en general, un llenguatge simbòlic i sovint
ben críptic. El seu missatge literari és sovint catalogat com el
propi d’un cenacle al qual ben pocs són els lectors que hi acce
deixen. Parle d'una societat més o menys normalitzada, en què
difícilment entraria la nostra —sobretot la del sud-sud— per la
seua costra disglòssica.
El cas és que, com va dir fa uns anys Jaume Pérez Monta
ner, la literatura al País Valencià s’ha fet a base d’antologies,
com un estímul per als nous o futurs escriptors, i que calia considerar-les com a testimonis, mostres de la literatura o de la po
esia que es feia o s’intentava fer en uns moments o en uns llocs
concrets; una aportació més a l'ambient literari que, d'aquesta
manera, es volia estimular, potenciar o remoure» (Subversions,
1990, p. 244). Òbviament, Elogi de la constància és una clara
constatació d’una intel·ligent voluntat poètica a Sagunt per un
grup de conreadors que des de fa divuit anys ha mantingut ben
alta la flama de la creació que va encetar en els anys obscuran
tistes de la postguerra franquista un jove universitari saguntí,
Jaume o Santiago Bru i Vidal, que formava part d’aquella dèca
da «prodigiosa», la generació poètica valenciana dels 50, amb
Joan Valls, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Maria Beneyto,
sense oblidar-nos del mànager i editor del grup: Xavier Casp.
Altres dos poetes del Camp de Morvedre, Rafael Català i An

toni Gómez, han dut a terme la tria poètica que teniu a les
mans de la lírica publicada a Sagunt tant dins la col·lecció «Ardeas Poesia» com dels poemes publicats dins els vint-i-set vo
lums de la revista Abalorio. El resultat esdevé una bella mostra
lírica de vuitanta poetes, la major part dels quals del País Va
lencià, amb algunes excepcions notables com Vicente Aleixandre o Luis Antonio de Villena.
Antoni Gómez, l’autor d’una ben sucosa i didàctica intro
ducció, ens explica amb pèls i senyals la gènesi i la influència
del mateix riu en què desemboquen «Ardeas» i Abalorio, així
com les diverses vicissituds i fases que van a dur a terme els di
versos protagonistes.
Elogi de la constància (Divuit anys de poesia a Sagunt 19822000) és una notable mostra de resistència o supervivència li
terària dins una societat diglòssica i a més en zona perifèrica
dels centres de decisió i influència cultural dominants com
València i Barcelona. El fet i la voluntat d’escriure i de publicar
des de Sagunt, Dénia, Alcoi o Alacant esdevenen un «testimoni
literari de primera magnitud», talment com diu Antoni Gómez.
La doble marginació perifèrica que patim els escriptors valen
cians de les comarques allunyades de València i Barcelona és
un repte i una voluntat alhora de bastir tot un entramat propi
que ens articule i ens identifique amb el poble i la comarca en
la qual residim, llegim i escrivim. I ben sovint envers la indi
ferència o la manca d’ajut dels «capitalins», siguen mecenes,
editors o escriptors.
Les inquietuds estètiques dels promotors de les publicacions
Abalorio/«Ardeas» van anar més enllà de promocionar les veus
dels escriptors locals, car s’arriscaren a publicar tot un mo
nogràfic a un poeta com César Simón, quan encara no es troba
va dins el seu màxim reconeixement. Així mateix, van demanar
la col·laboració poètica de poetes com els esmentats Vicente
Aleixandre o Luis Antonio de Viullena.
Finalment, voldria destacar un fet que el mateix prologuista
subratlla dins la seua impecable introducció: que la revista
Abalorio ha estat una publicació que ha fet de la tolerància lin
güística i intel·lectual un llibre d’estil, una configuració literària

i editorial inalienable, i que el seu solatge s’ha fet assumint les
dues llengües del país com a pròpies. Aquesta posta en pràctica
d'un bilingüisme literari constructiu és encara, ens agrade o no,
un fet inqüestionable amb què hem de tirar endavant els valen
cians. Algunes de les nostres figures en són un bon exemple:
Joan Valls, Maria Beneyto, Matilde Llòria...
El reconeixement que l'Elogi de la constància ret al gran
poeta de Sagunt, Jaume Bru i Vidal, amb una col·laboració des
tacada de poemes, és una mostra de justícia i de gratitud i alho
ra esdevé un acte de fe premonitori de la concessió posterior
del Premi de les Lletres Valencianes 2000. La veritat és que «Ardeas Poesia» va contribuir al reconeixement de Bru i Vidal amb
la publicació l’any 1985 del poemari Poeta en darrer cant. Per a
un poeta que ha viscut i patit tantes baralles professionals, dó
na goig poder comprovar com de sòlid es troba l’engranatge
poètic i literari a la ciutat i al camp de Morvedre.

SEGONA PART:

ALTRES ESCRITS

1. La increïble lleugeresa dels valencians

i
La publicació d’una ambiciosa Antologia de poetes catalans.
Un mil·lenni de literatura, obra en quatre volums, ha desvetlat
una agra polèmica pel que fa a la ridícula representació d’es
criptors valencians dins els dos darrers volums.
L’antòleg, el professor italià Giuseppe Sansone, famós catalanòfil des de fa molts anys, n’ha elaborat per encàrrec de Mar
tí de Riquer, coordinador general del projecte, la part dels poe
tes catalans del segle XX. Així, al llarg de mil dues-centes
pàgines, Sansone antologa la poesia de noranta-nou autors de
tot el domini lingüístic català. L’obra, que òbviament pretén ser
representativa de tots els territoris de parla catalana, esdevé,
conscientment o inconscient, un producte amb «servitud principatina», amb l’òptica «endogàmica de Cap i Casal» amb què
hom acostuma a valorar ben poc les generacions, les estètiques
o els esforços literaris dels valencians, illencs o rosellonesos.
Així, el professor Sansone es deixa endur, una vegada més, per
aquesta sublimació endogàmica amb un resultat ben divers:
mentre els poetes del Principat obtenen la generosa quota de 76
noms —o siga, un 75% del total—, als poetes de les Illes els
concedeix la representació de 13 noms, al Rosselló/Occitània 3,
a l’Alguer 1 i, pel que fa al País Valencià, tan sols 6 poetes al
llarg de tot el segle xx.
Però, és que desconeix el senyor Sansone el gran esforç de

recuperació literària en quantitat i qualitat que s’ha fet al País
Valencià des dels anys trenta fins a l’actualitat? És que real
ment hom pot ignorar el pes i la transcendència que han tingut
—i encara mantenen en la poesia catalana— les col·leccions
poètiques valencianes com ara «L’Espiga» de Torre, «Poesia»
de Tres i Quatre, «Gregal Poesia», «Bromera Poesia», «Poesia»
de les edicions Alfons el Magnànim, Edicions de la Guerra, la
Forest d’Arana, Amós Belinchón, etc., per a esmentar-ne algu
nes de les de més prestigi? On es produeix tanta creació poètica
i es mantenen o es renoven tantes col·leccions i tants esforços
poètics? No creieu, senyor Sansone, que entre tanta creació líri
ca hi ha mostres de qualitat majors de les que vós hi aporteu?
No penseu que realment és ben ridícula la xifra de només sis
poetes, dels quals tan sols dos són vius? Com podeu apostar per
tanta gent jove del Principat enfront de cap valencià? És que ja
no ens queden «avalistes» o protectors principatins com al seu
dia ho foren les veus del senyor Casacuberta, el senyor Carbo
nell o el senyor Triadú?
Mireu, senyor Sansone, com que vós haveu tingut la de
ferència d’incloure-m’hi, em permetré d’assessorar-vos, de cara
a una nova edició. En primer lloc, se m’ocorre que si un hom
antologa un Bernat Artola, per què no incloure-hi, a més, un
Carles Salvador o, fins i tot, un Xavier Casp, pel que han repre
sentat d’innovació i d’esforç creatiu al seu moment? I, si parlem
de la generació valenciana dels cinquanta, per què no inclourehi un Santiago Bru i Vidal o interessantíssimes veus de dones
com Maria Beneyto o Carmelina Sànchez Cutillas, atès que a
penes hi ha dones en la vostra antologia? A més, com podeu
deixar de banda trajectòries consolidades a hores d’ara, ben
originals per cert, com les de J. Pérez Montaner, J. Palàcios,
Marc Granell, E. Rodríguez Bernabeu, S. Jàfer, J. Navarro o
Gaspar J. Urban? I, a la fi, per què no apostar, com feu entre
els principatins, per la lírica valenciana no tan jove de J. Balles
ter, R. Guillem, X. R. Trigo, E. Sòria, V. Berenguer, Teresa Pas
qual, M. Garcia Grau...?
D’aquesta manera, la contribució valenciana pujaria fins a
vint-i-cinc poetes, cosa que minvaria la secular discriminació

de la crítica barcelonina; i així, d'altra banda, es potenciaria
més el crèdit d’una literaura catalana comuna i participativa de
tots els territoris.
Haureu observat, professor Sansone, que aquesta lletra
oberta pretén ser constructiva —no ens queda cap més remei—
per a veure si arribem a respectar-nos i reconèixer-nos millor i
fer acabar ja allò de la literaura «gran» feta al Principat i la «re
sidual», feta i defensada des de la perifèria. La veritat és que,
amb l’espasa de Dàmocles que tenim darrerament els valen
cians, òptiques endogàmiques com la present ens poden acabar
d’ensorrar.
(1998)

II
Fa dos anys, arran de la publicació d'una ambiciosa Antolo
gia de poetes catalans. Un mil·leni de literatura, vàrem expressar
la nostra preocupació per la ridícula representació d'escriptors
valencians dins els dos darrers volums: «De Maragall als nos
tres dies». Mentre els poetes del Principat obtenien la generosa
quota de 76 noms —equivalent al 75% del total— i els poetes de
les Illes n’aconseguien 13, el País Valencià tan sols n'obtenia 6
al llarg de tot el segle xx, dels quals dos tan sols de vius. Pro
posàvem aleshores un just increment de participació per la
dinàmica tan intensa quant a col·leccions poètiques, premis,
activitats, revistes, etc. que hi ha hagut al País Valencià al llarg
dels darrers cinquanta anys.
Més enllà que totes les antologies són subjectives i que, en
principi, no han de respondre a criteris com ara el geogràfic o
el sociolingüístic, sí que és ben evident que en el cas d’antologies preparades i publicades per catalanòfi’ls estrangers la in
formació més o menys dirigida per intel·lectuals —professors,
crítics, editors o poetes— autòctons pesa molt a l'hora de la tria
definitiva de l’antòleg. Parlem ara de l’antologia en rus de la poe
sia catalana contemporània, A l'ombra de l’altre mar, de la pro

fessora Elena Zernova, amb la participació de la Institució de
les Lletres Catalanes, «que ha ajudat en la traducció».
Per les pàgines de «Cultura» de I’Avmz ens informem d’algu
nes de les característiques de l’antologia, que du una il·lustració
a la portada del poeta i pintor Narcís Cpmadira. El total de
poetes antologats són 17, des de Jordi Sarsanedas fins a Àlex
Susanna, dels quals 15 són del Principat, dos illencs i cap del
País Valencià, del Rosselló o de l’Alguer o del Principat d’Andorra. Sembla que l’antologia du un pròleg de Joan Margarit,
poeta antologat amb 15 poemes, car, segons Elena Zernova, la
seva lírica és la que més s’acosta als millors models de la poesia
contemporània arreu del món.
Òbviament la mateixa tria de 17 poetes no és massa perquè
tots els Països Catalans pugam trobar-nos representats. Però és
un nombre suficient perquè hi haja alguna mostra ben signifi
cativa, com és el que han fet amb les Illes. La veritat és que si
hi figuren noms com Jordi Sarsanedas o Blai Bonet, per què no
hi han de figurar altres tan significatius com els valencians Vi
cent Andrés Estellés i Joan Fuster o el mallorquí Josep M.
Llompart o el rossellonès Jordi Pere Cerdà?
Ja hem assenyalat que, tot i recaure la responsabilitat de la
tria damunt la professora Elena Zernova, loptica dels assessors
un cop més pateix d’una miopia —per no dir, menyspreu—
principatina, aquesta vegada disfressada una mica amb dos au
tors mallorquins, l’un encara viu i l’altre mort.
La veritat és que no acabem d’assimilar el fet de marginar
sistemàticament veus de la poesia catalana contemporània tan
vàlides a les antologades per la Zernova com ara Marc Granell,
Josep Piera, Emili Rodríguez Bernabeu, Maria Beneyto, Jaume
Pérez Montaner..., car també són membres de l’Associació d’Es
criptors en Llengua Catalana, del Pen Club Català, del Qui és
qui a les lletres Catalanes. Tampoc no acabem d’entendre la be
nedicció d’algun crític principatí a la premsa davant aquesta
òptica antològica on és tan notòria la mancança esmentada.
No caldrà dir, amiga Zernova i amics assessors principatins,
que aquesta lletra oberta —talment com la primera fa dos
anys— pretén ser constructiva per a veure si arribem a respec-

tar-nos i reconèixer-nos millor. D’aquesta manera, podrem vèn
cer allò de la literatura «gran» feta al Principat i la «residual»
feta i defensada a la perifèria. La veritat és que amb òptiques
endogàmiques com la present —i, darrerament, en patim mas
sa— ens poden acabar d'ensorrar el vell esperit del principatí
Joan Ballester: «Entre tots ho farem tot».
(Novembre del 2000)

2. Literatura i viatges

M’acaben de demanar un article entorn a «Literatura i viat
ges». Per la dimensió i l’ambició del tema em trobe bastant
incòmode. Tanmateix, no he sabut negar-me davant el repte
amb mi mateix de veure si podria improvisar alguna que altra
reflexió a compartir amb algun lector.
D'entrada, crec que no caldrà recórrer al tòpic massa gene
ralitzat que els viatges han estat, són i seran una de les fonts
neuràlgiques de sensibilitats i emocions, de records i nostàl
gies, de parers i contrastos amb altres gents i cultures i, sobre
tot, de motivació per a la feina d’escriure i de descriure allò que
veu i sent l’artista. Siga músic, plàstic o escriptor.
L’avanç tecnològic actual sembla minvar de vegades l’ambi
ció de l’escriptor per treure directament dels viatges el «brou»
amb què farà els seus relats o els seus poemes. Sovint acudeix
amb comoditat a una bona biblioteca o documentals «didàc
tics» que supleixen —això creu un tipus d’escriptor— el viatge
en qüestió. Car compta amb la literaura d'altri i, sobretot, amb
la seua pròpia imaginació, la qual, per subjectivament arbitrà
ria, arriba a oferir-nos contextos de problemàtic reconeixe
ment.
Per la meua banda, a hores d’ara podria assegurar-vos que
personalment no he viatjat ni molt ni poc, sinó tot el contrari,
com diria aquell dramaturg espanyol tan agudament divertit,
Jardiel Poncela. Val a dir, que no he viatjat tot el que hauria
volgut, però amb tot, no he deixat de moure’m i conèixer països

—i literatures— en la mesura que em convidaven o em decidia
a costejar-m’ho. I us puc assegurar que, evidentment, m’ha ser
vit no sols per emplenar l’animeta de noves sensacions en po
der eixamplar els pulmons, sinó també per a reflectir-ho en un
compromís escrit, bé en la creació poètica, bé en un assaig.
També hi ha la història de l’escletxa que es produeix entre
allò que imaginem i projectem als nostres escrits, sobretot els
de ficció, abans de conèixer in situ el país i la constatació pos
terior en visitar-lo, ja que generalment no el reconeixes o el re
coneixes en part. Amb la qual cosa, t’adones, com a creador,
que l’imaginari pot mantenir un poder tan fascinant com la
realitat. I no digam quan l’imaginari és d'un gran pes en la tra
dició literària, com podria ser el cas d’ítaca, en què per a l'es
criptor li val més aferrar-se a l’imaginari o somni idealitzat—
que no pas anar a visitar l’illa grega en qüestió, que, d’altra ban
da, pot oferir una seducció increïble per al turista.
En una literura com la nostra, on hem tingut bons represen
tants d'escriptors que havien de combinar la literaura i el viatge
per obligació i devoció —Jordi de Sant Jordi, Joanot Martorell
o Josep Pla—, no caldrà dir que tots dos han estat aspectes
complementaris que han potenciat extraordinàriament la quali
tat del llegat cultural, així com sovint han servit per aguditzar
la seua cosmovisió i la profunditat dels conceptes, si més no en
els tres escriptors esmentats.

3. El món de les falles

Amb seixanta anys ja a les costelles, m’agrada de tant en
tant de fer un flash-back, com diuen ara, i furgar enmig dels recors de la infància de la fam, la ignonímia i l’estraperlo, com
afirmava un poeta realista, amic meu.
Entre les motivacions més poderoses amb què comptava
pels finals dels quaranta es trobaven les falles, pel que significa
ven de festa, soroll i, sobretot, perquè disposava personalment
d’un guia i ambaixador plenipotenciari únic: el meu oncle, Pere
Alpera.
L’oncle, que havia patit en carn pròpia —com tants d'altres—
la presó i el confinament, residia a Ciudad Real, on mirava de
guanyar-se la vida amb dificultats. Tanmateix, en arribar les fa
lles, se’n venia cap a València. Era l’«il·lustrat» de la família, car
a més de ser col·làborador de revistes falleres —i en concret del
mateix Pensat i Fet, això sí, amb pseudònim— havia guanyat un
premi de contes del concurs organitzat per «Nostra novel·la»:
En el jardí de la infantesa, publicat l’emblemàtic abril de 1931.
El llibret duia una entranyable dedicatòria al meu pare.
El cas és que, en arribar temps de falles —jo no sé d’on treia
els diners l’oncle Pere per al viatge—, sempre se’n venia a casa
dels pares i em feia de guia oficial de les festes. A més, era el
parent ideal per a furgar en la meua imaginació d’adolescent,
per encoratjar-me a veure el món de les falles a través de la
seua òptica, del seu humor, de la seua visió irònica de les coses.
Per posar un exemple clar: m’aconsellava durant eixos dies

d’aixecar-me d'hora per tal de veure i llegir de prop els cartellets de les falles més interessants sense que massa gent ens po
gués impedir-ne la lectura. Així mateix, em duia a l’«Exposició
del ninot indultat» i em comentava moltes coses referents a te
mes i crítiques de les falles del passat, d’on realment procedien
els ninots.
Va ser l’oncle, doncs, qui em va iniciar en el món i l’alegria
de les falles, sobretot qui em va obrir moltes finestres des de les
quals podia interpretar la saviesa popular, l’humor i la paròdia
esdevinguda catarsi col·lectiva, la fraternitat i generositat dels
fallers —homes, dones i xiquets—. Eren evidentment temps de
frustració social, ideològica i política que incrementaven el po
der catàrquic de les falles... Més tard, arribaria el «desarrollo espanol» del franquisme i l'alineació capitalista i turística d’una
festa rica i popular ben poc manipulada pels anys quaranta...

4. Desintegració o reconstrucció?
(a propòsit de VAlacant contra València)

Alacant és la terra de frontera pel sud que, com a zona fron
terera, rep l’embat d’una penetració lingüística constant. Viure,
per tant, la cultura en una perifèria territorial no és el mateix
que en un centre de difusió cultural com Barcelona o València.
Joan Fuster ja posava damunt la taula la qüestió del cas d’Alacant en escriure el pròleg al llibre Alacant a part (1996) de Josevicente Mateo, un foraster integrat a la ciutat. L’il·lustre escrip
tor de Sueca admetia que «els valencians no alacantins no s’han
fet encara càrrec del cas dAlacant ni de les seues possibles im
plicacions, ni els alacantins no semblen gaire més conscients
del problema». Des de Nosaltres els valencians Fuster insistia en
el fet inqüestionable que tots ens hi jugàvem la unitat del país i
que hi havia «l’amenaça o el principi d’un desballestament irre
parable».
El mateix Fuster, amb aquelles intuïcions tan genials que el
caracteritzaven en la seua reflexió ideològica, l’any 1966 recla
mava la urgència d'un escriptor indígena que analitzés la qües
tió palpitant: «Jo m’hauria estimat més que, aquell llibre, l’ha
gués escrit un alacantí. Un alacantí —un alacantí conscient— li
hauria posat un ingredient que li és impossible a Mateo: la con
fessió. L'home del país que hagués tingut el coratge i la volun
tat d’emprendre una revisió del cas dAlacant hauria d’haver
parlat amb paraules estremides, fetes d’ansietat i de dol, de por
i d’ambició, en una barreja caòtica i aspra. Però on és aquest

alacantí? L’he buscat i no l’he trobat. No n'hi ha cap?» Vint-ivuit anys més tard, amb Alacant contra València, de Rodríguez
Bernabeu, metge i escriptor alacantí, es realitza el desideràtum
fusterià.
Aquest llibre, que va obtenir el premi Carles Rahola 1993
d'assaig, és el fruit de tota una sèrie de reflexions covades als
anys seixanta, precisament arran del mestratge de Sanchis
Guarner i del mateix Fuster, que van traduir-se en publicacions
esporàdiques els anys setanta, com la seua anàlisi sociolingüís
tica dins «Migjorn» o socioliterària dins YOhra Poètica de J.
Valls, fins a esclatar darrerament en una munió d’articles inci
sius entorn a la situació cultural i nacional dels alacantins en
El Temps com a la Revista de Catalunya.
Al llibre, el doctor Rodríguez Bernabeu fa un repàs de diver
sos temes amb una decidida pretensió d’assaig ideològic més
que no pas «històric», atès que, segons ens confessa l'autor, da
vant una cruïlla històrica no hi ha solucions científiques, sinó
posicions ideològiques. Posició valenta i arriscada que confir
ma el desideràtum fusterià.
A partir de la seua òptica, el doctor Rodríguez Bernabeu ens
ofereix una sèrie de reflexions i d'anàlisis entorn a la imatge i la
essència d’Alacant, el xovinisme i l’autocomplaença dels alacan
tins, els sentiments disgregadors i les dicotomies determinants,
la vigència actual de la catalanitat, el desenvolupament social i
cultural de la ciutat, Alacant en la cruïlla actual...
De tot el seu discurs ideològic, podríem aventurar-nos a dir
que l’èmfasi el posa principalment en el valor d’Alacant com a
terra de frontera amb un valor estratègic o geopolític i, en se
gon lloc, en la imatge d'una terra —a mitjan camí entre Valèn
cia i Múrcia— amb una llengua feble i una idiosincràsia va
cil·lant. Per a Rodríguez Bernabeu el canvi demogràfic i urbà
tan radical en els últims anys ha posat en perill la manera de
ser tradicional, secular, de la ciutat. D’aquí ve que a l'escriptor
alacantí li calguen unes reflexions retrospectives —una recons
trucció històrica?— sobre la catalanitat d’Alacant, sobre «La
Terreta», sobre el paper del port, que forneix de poder i de ri
quesa la ciutat, sobre la defecc.ió dels intel·lectuals envers la

llengua pròpia, sobre l'enfrontament històric d’Alacant i Valèn
cia, sobre l’aventura en una futura «Comunitat mediterrània»
amb Múrcia...
València ignora Alacant, i Alacant odia València, d’una ban
da. De l'altra, València veu en Alacant una possibilitat més de
negocis futurs, mentre que Alacant sent com València li lleva
serveis, influències, poder, però València simula no adonarse’n. Per a Rodríguez Bernabeu aquest contenciós entre Alacant
i València és de difícil solució, perquè és fruit de dues evolu
cions col·lectives que van trobar en la separació el llançament
politicoeconòmic que necessitaven. Almenys en el cas alacantí
el fenomen és absolutament cert. La història d’Alacant és un es
forç prolongat per a deslliurar-se del poder de la ciutat de
València. Però la seua província no participa en el joc estratè
gic de la capital.
Potser la tesi més original —i revulsiva!— del llibre siga la
«invitació» als murcians en un procés de futur. Al llarg d’uns
suggeridors capítols —«La murcianització d’Alacant», «Múrcia
també és Catalunya», «Actitud cap a Múrcia»— l’escriptor ala
cantí afirma que «les formes de vida alacantina han estat sem
pre motiu d'atracció per als murcians» i que «Múrcia forma
part —per a alguns economistes i polítics— de l’àrea d’influència de la cultura catalana». Interessos sociopolítics del passat
com la ideologia del «Sureste» o el fet que la primera reflexió
sobre la catalanitat d’Alacant sorgís d’un murcià —Alacant a
part de Josevicente Mateo— confirmen a Rodríguez Bernabeu
l’atractiu d’un projecte comú: la nova «Comunitat mediterrà
nia», composta pel País Valencià i Múrcia, tot i advertir que
caldria una tasca mentalitzadora prèvia.
Més enllà de les incisives reflexions i les naturals polèmi
ques que Alacant contra València desvetlarà, la projecció in
tel·lectual i cívica de l’escriptor alacantí és ben original i exemplificadora, com mai no s’havia donat en la història de la ciutat
d’Alacant d’ençà del segle XVIII. Podríem dir, sense cap èmfasi,
que Emili Rodríguez Bernabeu ha obert la porta a la coherèn
cia ideològica de la consciència cultural i nacional dels alacan
tins.

5. El Sr. Valor

Sempre enyorem les bones coses del passat. Tot i que mai
no vull aturar-me i mire sempre cap al futur. Supose que algun
dia hauré d’escriure els records del passat. Si més no, per allò
de fer un exercici literari desconegut. Vaja! Per no perdre mai
la disciplina i l’hàbit d’escriure.
El cas és que se m’ocorre que una primera plana d’un possi
ble dietari —o memòries del passat— podria ser —per què
no?— els meus primers records del Sr. Valor. Possiblement, el
primer cognom de Valor que vaig conèixer fou el del «Sr. Va
lor». O, almenys, no me’n recorde ara de cap altre d’anterior.
Desconec si per una simplificació generacional, ens agrada
va, quant al tractament, fer dos blocs de persones entre el na
cionalisme cultural valencià: aquells a qui t’adreçaves directa
ment pel nom i cognom i els parlaves de tu, i aquells altres, ben
pocs per cert, a qui, per l’edat o per un posat de cert respecte,
els parlaves sistemàticament de vostè i, òbviament, esdevenien
senyors: Sr. Beüt, Sr. Pizcueta, Sr. Martínez Domínguez, Sr. Rigal... i Sr. Valor.
En el cas d’Enric Valor em sembla, i potser és una opinió
ben personal, que era, més enllà dels cenacles dels senyors,
aquell a qui més teníem a mà per la seua disposició a ajudar-te,
i a més, sense perdre la categoria de senyors, es feia voler més,
sempre d'una manera ben desinteressada i generosa. El Sr. Va
lor, amb la seua bonhomia, saviesa i alguna fórmula secreta
per a la didàctica tan eficaç com senzilla, arribava ben fàcil

ment a tothom. Semblava que tenia tot el temps del món per a
atendre’t, per a servir-te, per a aconsellar-te.
De fet, com tothom sap, era, a inicis dels seixanta, al costat
de Carles Salvador, una de les persones que més havia divulgat
el fabrisme al País Valencià i que, per tant, no sols sabia bona
cosa de normativa sinó també de lèxic, per la seua gran afició a
escoltar —i destriar amb encert— la parla viva. Recordem que
a finals dels cinquanta ja es trobava Sanchis Guarner a Valèn
cia, i tot i que també era un altre gran «senyor» a qui també
agradava rebre i aconsellar la gent, la seua ambició bàsica eren
les aules acadèmiques i la investigació. Per això, per a mi, l’un
era D. Manuel, i l’altre era el «Sr. Valor», tot i que tots dos t’ins
piraven confiança, respecte i seny.
No sabria dir-vos ara quan fou el moment exacte que vaig
conèixer el «Sr. Valor». Sí que recorde els mots d’encoratjament que em va dedicar pel fet d’assabentar-se que em trobava
treballant amb el mestre Sanchis en aquell projecte de sistema
titzar totes les dades de recerca que teníem de YAtlas Lingüístico de la Península Ibérica. Allò devia ser l’any 1959, quan jo aca
bava de tornar de Madrid. Enric Valor em va parlar molt bé de
Sanchis Guarner, amb qui tenia molt bona amistat i crec que,
de tant en tant, li demanava consell. En Sanchis també s’esti
mava molt Valor per aquella època. Quan el mateix any 1960 es
va publicar L’ambició d'Aleix, recorde que el mestre em va par
lar molt bé de la novel·la, sobretot, pel gran domini de la llen
gua, de la contrucció i del lèxic. Així mateix, posteriorment, en
fer-se càrrec D. Manuel de la direcció literària en la segona eta
pa de L’Estel, va publicar dos volums de Meravelles i Picardies
de Valor, amb un pròleg elogiós i contundent.
Les converses amb el Sr. Valor em resultaven ben fructíferes
per l'afabilitat i pel seu ampli coneixement, tant lingüístic com
literari. A més, semblava que disposava de tot el temps per a tu.
Si algun cop recorria a l'humor, aquest era molt fi, sense cap to
irònic, i plenament divertit. Humor que no ha deixat mai de te
nir, fins i tot en circumstàncies adverses. Ara deduesc que es
notava que era una persona que havia escoltat bastant la gent
del camp contar les seues històries i n'havia tret un gran profit.

Un bon dia, no sé si per indicació del mestre Sanchis o per
iniciativa meua, vaig deixar-li un esborrany de treball meu so
bre el lèxic de botànica valenciana en Francesc Eiximenis, que
més tard esdevindria la meua tesi doctoral, per tal que me'n do
nés la seua opinió. Generós i treballador, sabut i amable, al cap
de poc temps em va retornar tot el material, acompanyat de
nombroses i sucoses informacions sobre variants dialectals,
precisions terminològiques i diversos registres amb una gran
precisió i coneixement. Posteriorment, les hi vaig incorporar i li
vaig agrair ben de cor la seua inestimable aportació.
Finalment, voldria recordar l’«impacte» que ens va produir
a la gent de la meua generació la lectura d’una «senyora» no
vel·la: L’ambició d’Aleix, que va aparèixer l’any 1960, però que
ja estava redactada des del 1948. Més enllà de la vàlua estilísti
ca, ens colpia perquè, com molt bé ha assenyalat V. Escrivà, la
peripècia d’Alex i Pauleta esdevenia un «un cant a la pròpia ter
ra, a la comunitat de llengua, història i cultura que fan d’un po
ble allò que els romans en deien una nació».
Enric Valor i Vives, amb aquesta primera novel·la encetava
el camí que va des del ruralisme català del segle xix i del realis
me a l’estil de Narcís Oller fins a una narrativa actual, capaç de
relatar les vivències mínimes.

6. Alacant amb Enric Valor

Des de les comarques meridionals del domini lingüístic ca
talà que planta cara a l’aculturació, producte de l’heretada alie
nació lingüística dels darrers cinquanta anys, des de la ciutat
d'Alacant que va tastar les primeres inquietuds culturals d’Enric Valor i Vives, presentem uns estudis i semblances en home
natge a l'escriptor i lingüista castallut, consagrat des de fa ja
temps com un dels grans narradors de la literatura catalana del
segle xx.
Un còmput de vora quaranta col·laboracions d’intel·lectuals
i artistes valencians —entre escriptors, lingüistes i pintors—
s’han aplegat per primera vegada a la ciutat d’Alacant per retre
un homenatge, potser un xic tard, a un dels fills més il·lustres
del País Valencià, que ha rebut, al llarg de la dècada dels vui
tanta, els màxims reconeixements intel·lectuals i cívics: Premi
Sanchis Guarner (1983), Premi de les Lletres Valencianes
(1985), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1987), la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993) fins a obte
nir el grau de doctor honoris causa per la Universitat de Valèn
cia (1993). Si exceptuem els diversos homenatges que Castalla
ha anat oferint al seu fill predilecte i la institucionalització re
cent del Premi Enric Valor de Novel·la de la Diputació d’Alacant, ben poc se’n recorden les comarques meridionals del País
dels seus grans escriptors en llengua catalana. Fet que contras
ta aclaparadorament amb els continus homenatges i publica
cions dels fills il·lustres que van escriure en castellà.

La ciutat d'Alacant, com a capdavantera que hauria de ser
en l’esforç de redreçament de la llengua del País, li devia des de
fa molts anys un reconeixement cultural de primer ordre. Per la
nostra banda, vam donar un avanç d'homenatge dins la revista
literària Serra d’Or (maig de 1991), amb l’ocasió dels 80 anys
d'Enric Valor. Per fi, podem ara portar a terme aquell home
natge literari i plàstic que l’escriptor castallut mereixia, encara
en plena activitat intel·lectual.
Caldrà recordar ara i ací el que ja dèiem, l’any 1991, per a
més d’un desorientat sobre l’enorme vàlua d'aquest intel·lectual
i l’extraordinari abast que la seua obra ha aconseguit: «Com ha
assenyalat la crítica, sense la producció narrativa de l’escriptor
de Castalla no comptaríem a hores d’ara, al País Valencià, amb
la tradició novel·lística que podria embraçar des del s. XIX fins
als nostres dies. Sense cap èmfasi, els professionals de la litera
tura han conceptuat la seua aportació comparable a la dels
grans.narradors històrics: Víctor Català, Narcís Oller, Llorenç
Villalonga o Mercè Rodoreda. A més de la seua creació literà
ria, Enric Valor ha dit a terme una ingent tasca rondallística,
semblant a la d’un Joan Amades o un Mossèn Alcover, i ha es
tat, així mateix, un dels primers i més ferms i lúcids normalitzdors fabristes al País Valencià».
Precisament, aquest darrer aspecte, el de normalitzador i di
vulgador de les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932), serà
un dels primers objectius que posarà en marxa, des de ben jove,
a la ciutat d’Alacant. Concretament ho farà des del setmanari
satiricopolític més important —i de més llarga durada (19141936)— de les comarques meridionals: El Tio Cuc. Segons con
fessió del mateix Valor, aquesta tasca divulgadora de les nor
mes lingüístiques fou possible, d'una banda, gràcies al caràcter
«molt nacionalista, molt republicà i de clars coneixements so
bre la catalanitat» que tenia el director i fundador del setmana
ri, Sr. Josep Coloma Pellicer. El Sr. Valor ha destacat, així ma
teix, la sensibilitat positiva de l’Alacant dels trenta respecte de
l’interès per la llengua com ho demostra el fet que l’alcalde re
publicà, Llorenç Carbonell, tenia una llibreria ben muntada
amb llibres en català procedents de les Illes Balears, Catalunya

i València. A més de la pràctica de divulgació de les normes or
togràfiques, Enric Valor començava a fer una tria del veritable
lèxic popular i rebutjava alhora amb fermesa i seny els abun
dants castellanismes de la parla quotidiana, tasca que poste
riorment el duria a publicar l’excel·lent llibre Millorem el llen
guatge.
El colp d’estat del general Franco va agafar Enric Valor a
Castalla, on estiuejava, i després de ser moblitzat l’any 1937, va
passar finalment a viure al cap i casal valencià, on ha passat els
seus darrers cinquanta-set anys d’intensa i fructífera tasca dinamitzadora i creativa alhora. Fa ja algun temps, el prof. Joan
Oleza feia una magistral semblança —física i anímica— del Sr.
Valor: «Alt i prim de façana, amb aqueix bigot generacional i
casernari, Valor té la duresa resistent de filferro. Com En Ma
nuel Sanchis Guarner, du a sobre les marques d’una bonhomia
cordial, i exerceix de patriarca amb un posat dolç i senzill. Deu
ser una cosa de promoció. O de l’edat. O més probable, d’una
vida, les experiències de la qual deixen poc respecte pels gestos
de paó».

7. Els meus primers records
de Manuel Sanchis Guarner

Posats a triar davant una vida tan fructífera per al desvetlament de la consciència cultural dels valencians, he pensat que
podria fer una síntesi de tot allò que em va copsar agradable
ment en un període molt concret de la vida de Sanchis Guar
ner: tot just, de 1960 a 1964. Cinc anys importants en la vida de
Sanchis —i decisius per a la meua consciència i formació.
Recordem, d’entrada, que el mestre torna a València l'any
1959, després d’un exili de més de setze anys. És, per tant, l’època de retrobament físic —qu no pas cultural— amb la seua
Ciutat i amb el seu poble. Ara bé, retorna no amb les mans bui
des sinó precisament el contrari, amb un bagatge professional
realment impressionant: en la dècada dels 50 havia escrit unes
quaranta publicacions científiques, entre les quals destacaven
els sis volums del Diccionari Català-Valencià-Balear d’AlcoverMoll-Sanchis o monografies definitives per a la romanística
com «Factores históricos de los dialectos catalanes», dins un
volum d’homenatge a Menéndez Pidal, o Els parlars romànics
anteriors a la Reconquesta de València i Mallorca. Era ja, sens
dubte, el filòleg valencià de més volada i el romanista més
il·lustre amb què comptava el País Valencià.
Per la meua banda, acabava jo de tornar de Madrid, on ha
via estudiat Filologia Romànica, i tenia ganes de conèixer per
sonalment en Sanchis Guarner, car dues persones a Madrid
m’havien recomanat la visita, en haver mostrat interès per l'es

tudi del valencià. Es tractava de Rafael Lapesa, catedràtic d’
Història de la Llengua Espanyola, i de Jaume Vidal Alcover,
amic i company d’estudis. Aquest darrer va tenir l’encert i la ge
nerositat de regalar-me la Gramàtica Valenciana de don Ma
nuel.
Lògicament, després de llegir-me-la, va augmentar el meu
interès de conèixer l'autor d’una Gramàtica —per fi era la nos
tra!— que responia perfectament a l’anàlisi més rigorosa de la
lingüística descriptiva i historicista que predominava als anys
50.
Així que un colp vaig conèixer personalment Sanchis, m’a
doní que don Manuel podria esdevenir fàcilment un veritable
mestre per a mi. Sobretot perquè reunia una doble condició: en
sabia un munt de romanística i sabia com transmetre els con
ceptes i els problemes de la lingüística, per àrids que foren.
Crec que tots dos ens alegràrem de conèixer-nos. El mestre
Sanchis perquè li calia un ajudant professional per a la tasca
—aclaparant i minuciosa— de YAtlas Lingüístico de la Península
Ibérica ja que tant Menéndez Pidal i Navarro Tomàs com el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid li
havien confiat la confecció definitiva de tots els materials de
l’esmentat i ambiciós Aties.
D’una cosa n’estava ben segur des del primer moment: a
més d’un excel·lent mestre en romanística, havia tingut la sort
de trobar un dels intel·lectuals més lúcids del País, sobretot pel
que tenia de clara consciència crítica i alhora constructiva. Així
i tot, el que més m’agradava de Sanchis. per damunt de tot, era
la seua «condició humana»: un home que, malgrat haver patit
totes les conseqüències de la guerra civil, sabia mantenir un al
tíssim esperit de treball i exigència amb ell mateix, però que
disposava d’una gran dosi de generositat i comprensió per a
persones i situacions negatives per al País.
Com hem assenyalat, la seua capacitat de treball era ben al
ta i constant. Recorde que, en aquella època, a més de les clas
ses i les consabudes guàrdies com a Professor Agregat de Fran
cès a l’Institut Sant Vicent Ferrer, el mestre Sanchis donava
classes també a la Universitat tant de Llengua i Cultura Valen

ciana, com de Lingüística General i Romànica. A més, havia de
dedicar un mínim de nou hores setmanals, que sempre esdeve
nien moltes més, a la confecció de l’Aties. Però d’on treia Sanchis el temps per a atendre puntualment els nombrosos com
promisos d’investigació, la direcció i la correcció dels originals
de l’editorial L’Estel, les correccions de treballs d’altri, les con
ferències, els aplecs, les tertúlies, les contínues visites de caràc
ter cultural, cívic o polític...? Sense dubte el temps el treia de
totes les hores lliures de la seua vida, però sobretot com ho vaig
poder constatar en aquella època, el treia principalment del
temps de vacances escolar, que consagrava totalment a posarse al dia en tots els compromisos pendents.
En definitiva: Manuel Sanchis Guarner, el «mestre», va ser
un valencià totalment compromès amb el seu poble, i que mai
no sabé ni volgué negar-se a qualsevol esforç, qualsevol iniciati
va, que pogués traduir-se en una altra contribució al redreça
ment cultural i cívic dels valencians.

8. Recordant el mestratge
de Manuel Sanchis Guamer.
Taula rodona

Ens trobem reunits Josep M. Llompart, Joan Triadú, Jordi
Carbonell, Jaume Pérez Montaner i Lluís Alpera, com a mode
rador.

Alpera: Es tracta de commemorar, o de recordar, el desè ani
versari de la mort de Manuel Sanchis Guarner, de recordar-ne
algun aspecte que potser no s’ha tocat gaire en els homenatges
que se li han fet, sobretot a la Universitat de València, publicats
dins la Miscel·lània Sanchis Guamer. Potser no s’ha recordat
prou, i aquest és el motiu d’haver-nos reunit: recordar aquella
capacitat, interès, devoció i, fins i tot, fruïció que tenia Manuel
Sanchis Guarner per la creació literària, com a encoratjador de
voluntats de gent que s’aplegava entorn d’ell per tal que els po
guessin publicar alguns versos, i, en definitiva, també la capaci
tat que ell va tenir d’organitzar aquests interessos, de vegades
individualment, de vegades com a director de col·leccions li
teràries, de vegades com a encoratjador, des de la mateixa Uni
versitat de València, de moltes activitats en la creació literària,
etc.
No és cap coincidència el fet que ens trobem precisament a
Taula Pompeu Fabra a l’Institut d’Estudis Catalans, a la Secció
Filològica; una sala en què, dissortadament, Sanchis no va po
der estar perquè abans del 1982 era en un altre lloc, i, com hem

dit, no va tenir aquesta oportunitat. De tota manera, és molt
significatiu que tant ell com Francesc de Borja Moll varen ser
dos dels primers membres de l’Institut nomenats de fora del
Principat de Catalunya, i precisament dos exemples insignes de
la defensa de la unitat lingüística.
He pensat, si us sembla, d’entrar en un recorregut cronolò
gic de Sanchis —i per descomptat que trobarem Sanchis en la
postguerra, exiliat, o forçosament exiliat, treballant amb Fran
cesc de Borja Moll— i d'aquells anys. A veure, en Llompart,
quina visió té en aquest sentit que hem quedat?
Llomparf. Crec que és un tòpic dir que la cultura catalana a
Mallorca, i a les Illes en general, és una cosa gràcies a Manuel
Sanchis; és a dir, hauria estat una altra cosa sense la seva
presència, sense el seu estímul, sensa la seva influència, i una
cosa, segurament, més pobra i més baixa de sostre i de nivell.
Sanchis, en definitiva, a Mallorca va exercir —diríem—
quatre activitats bàsiques: és clar, en primer lloc, va ser el
col·laborador de Moll en la redacció i l’elaboració des Diccio
nari català-valencià-balear —el Diccionari Alcover-Moll. En se
gon lloc, pro pane lucrando es va dedicar a fer classes de
francès a s’Institut Joan Alcover, l’institut femení d’aleshores;
després va, en certa mesura, agafar l’orientació de sa col·lecció
literària de l’editoral Moll, concretament «Les Illes d’Or». Ales
hores, és clar, Moll era sobretot un lingüista, era un home
molt tradicionalista —i no ho dic en sentit pejoratiu, sinó que,
en fi, era així—, i en canvi, és clar, Sanchis tenia uns criteris
més avançats, més moderns,, i aleshores va donar una obertura
a la col·lecció «Les Illes d'Or».

Carbonell: Sanchis va ser, l’any 1930, membre fundador de
l’Agrupació Valencianista Republicana, de València —el que
després havia de ser Partit Valencianista d’Esquerra—, i repre
sentava una dinàmica progressista dintre la cultura catalana;
no solament una dinàmica unitària en el concepte cultural, si
nó també una dinàmica progressista, que el va portar, és clar,
durant la guerra a ser capità d'artilleria de l'exèrcit republicà. O

sigui, Sanchis era una home molt obert, i això lliga amb el que
deia Josep Maria Llompart.
Llompart: Sí, efectivament, tenia una sensibilitat literària
prou notable, i estava prou al dia. Per exemple: d'alguna mane
ra, va ser ell un dels responsables que la nostra promoció de
poetes, dels anys cinquanta, en els primers llibres, al comença
ment, acusés una marcada influència dels poetes castellans del
27; és clar, es una lectura que, bé —ho he dit en diverses oca
sions— nosaltres érem jovenets que no havíem tingut mestre ni
havíem tingut accés a cap lectura realment important, perquè
ja sabeu que, en aquest país, a la postguerra hi havia coses que
no sols no les podies llegir, sinó que pràcticament les havies
d’ignorar.
Això lliga amb la quarta tasca —diríem— que va exercir
Sanchis a Mallorca, que va ser servir d’aglutinant de tota una
generació d'escriptors joves, d’orientador d’aquests escriptors.
A més, era un home d'un atractiu personal extraordinari. Era
un home molt minuciós, que et donava tota classe d’entressenyes, tota classe d’aclariments...
Aquesta va ser la quarta direcció de sa seva activitat, i en
aquest aspecte va ser extraordinari, perquè no únicament va
aglutinar els escriptors joves, sinó que, a més, va reagrupar els
escriptors de generacions anteriors. Per exemple, Llorenç Villalonga, si va escriure en català —és a dir, si es va reincorporar a
la literatura catalana—, va ser en gran part gràcies als bons ofi
cis de Manuel Sanchis. Es clar, els supervivents de l’escola ma
llorquina en aquells moments consideraven Llorenç Villalonga
el seu enemic, no hi volien cap tracte; en canvi, Sanchis va fer
tot el contrari: es va acostar a ell, el va atreure, amb aquesta ca
pacitat de suggestió que tenia Sanchis, i, aleshores, l’any 1952
Llorenç Villalonga es va reincorporar a la literatura catalana
amb La novel·la de Palmira.

Triadú: Ha passat, en això, que tot s’ho menja l’aparició de
Beam. Amb l'aparició de Beam, resulta que la història que lliga
la represa de Llorenç Villalonga i la seva recuperació per a la

cultura i la literatura catalanes, amb el fet que havia escrit Beam en castellà i després el passa al català —en castellà no va te
nir èxit—, i aleshores el converteix en un escriptor català fa
mós; aquesta part s’ha d’atribuir a Joan Sales, però és que hi ha
una prehistòria del fet, que és aquesta que acaba d’explicar Jo
sep Maria Llompart, quan ha dit que és Sanchis Guarner el pri
mer que furga per allà, i quan surt La novel·la de Palmira, que
aquí ens la comencem a mirar amb sorpresa..., enllacem amb
Mort de dama, de manera que diem: «Aquest senyor, què ha fet,
mentrestant? Què li ha passat?» I aleshores, Joan Sales, pres
cindint d’històries sobre Villalonga que podien enterbolir
aquesta evolució, se’n va a Mallorca amb Benguerel.

Tríadú: Ara, és molt important dir que el primer que va
aconseguir que Villalonga es tornés a posar en línia amb la lite
ratura catalana va ser Sanchis.

Llompart-. És que, segurament, sense aquesta intervenció de
Sanchis, aquesta recuperació de Villalonga, la segona recupera
ció a través de Beam, potser no s’hauria produït.

Carbonell-, Jo voldria dir que, aquesta funció, la va fer també
en el terreny dels estudis lingüístics gramaticals, de donar un
impuls als estudis de sintaxi, als treballs de sintaxi. Jo recordo
la impressió que em va fer Sanchis, l’interès que tenia Sanchis
pels problemes de la sintaxi, que eren els que m’interessaven a
mi també, i l’empenta que em va donar Sanchis cap al desenvo
lupament dels estudis d'aquest tipus: cap a l’estudi del Roís de
Corella, per exemple, de la valenciana prosa, que va ser un dels
primers punts d’interès lingüístic i literari del País Valencià que
jo vaig tenir, juntament amb el d’Antoni Canals. I en tot això,
Sanchis Guarner va contribuir, juntament amb Aramon, certa
ment, a endegar-ho, i vèiem aquell entusiasme que ell tenia, i a
partir de l’any 1950... Ja n’havíem parlat abans, de la seva gra
màtica, però a partir, l’any 1950, de la publicació de la seva
gramàtica valenciana, va tenir un gran impacte damunt la gent
jove.

La Universitat era el pur desert; nosaltres, a la Universitat,
no vam tenir res. L’única cosa que ens va donar: una formació,
i res absolutament sobre cultura catalana. La nostra formació
sobre cultura catalana, la vam rebre dels Estudis Universitaris
Catalans: del doctor Rubió per a la literatura i del doctor Aramon per a la llengua, i a través d'això vàrem conèixer el món en
què hi havia Sanchis, i Sanchis va actuar com un dinamitzador.
Sanchis va viure a la Secció Filològica de l’Institut sempre
en situació de clandestinitat i de dificultat, perquè Sanchis
—ho deia en un altre moment— era un lluitador.
Aquest esperit de lluita és present en la seva intervenció a
Barcelona, a part de la que va tenir a València, que vosaltres
coneixeu molt bé. Jo no sé exactament el paper que va tenir a
l’aula Àusiàs Marc —vosaltres sí que en podeu parlar—; jo vaig
anar a l’aula Ausiàs Marc..., i també a una altra cosa que, en
aquells moments, era el Rat Penat, que en aquells moments te
nia una altra funció que la que ha tingut després, amb Llorenç i
Romaní i aquella gent que actuaven amb un sentit nacional.

Llompart: Ell procurava sempre, no sols ajudar-nos un per
un, sinó donar-nos una certa consciència d'equip, una certa
consciència de grup; per exemple, quan es va publicar aquella
antologia que ell va preparar, que va ser la plasmació de tota
aquesta labor d’aglutinament i d'ajut, que són els Poetes insu
lars de postguerra, que es va publicar el 1951, a partir d’aquesta
publicació, ell va fer que tots els que hi havíem pres part, o sa
immensa majoria, ens reuníssim en unes excursions domini
cals que ell mateix organitzava, o bé en unes tertúlies setma
nals que tenien lloc a diversos cafès de Palma.
Sanchis era un home un poc dels temps anteriors, home de
tertúlia; això li agradava molt. Bé, idò, realment allò va ser real
ment profitós per a nosaltres; nosaltres ens vàrem formar mú
tuament els uns als altres, i crec que va ser realment una tasca
admirable: aquest donar, aquesta consciència d’equip, aquesta
consciència de classe —diríem entre cometes i en es bon sentit
de sa paraula— que ell ens va saber donar.

Alpera: Abans de donar la paraula a Jaume Pérez Montaner,
podem dir, d'una manera sintètica, però potser excessivament
esquemàtica de tot el que hem estat escoltant: sembla que era
un filòleg, un lingüista, que llegia en tot moment, amb una
gran fruïció, la creació literària del moment, i que fins i tot des
cobria valors o, almenys, n’incorporava a la literatura catalana.
I després, que va ser un encoratjador de joves generacions li
teràries —sabia aglutinar-les—, comprometent-se fins i tot com
a antòleg i, fins i tot, disposant d’un gran temps de la seva vida
en una visió, com tu has dit molt bé, Llompart, de la belle époque del 19, un poc d’aglutinar la gent en el temps de lleure i te
nint molta generositat amb ells. Si us sembla, podem veure el
que passà a València.

Pérez Montaner: Volia incidir una mica més en el que havia
dit Josep Maria Llompart. Jo vaig tenir l’ocasió de llegir el que
ens va passar el mateix Sanchis: l'àlbum que els escriptors ma
llorquins li van dedicar quan va marxar de Mallorca, i em va
cridar l’atenció l’amplíssima gamma d'edats i de tendències
dels escriptors que hi apareixien. I fins i tot hi va col·laborar
amb un poema en català titulat «Odette».

Alpera: El pas per València. Jo confirmaria la mateixa línia
establerta o assenyalada per Llompart, sobretot en açò d’agluti
nar gent molt dispersa; gent que, en un moment donat —sobre
tot la generació universitària del 60—, se sentia més disposada
o capacitada per a unes altres activitats més compromeses,
com podria ser l’assaig, la història, la reflexió, sobretot a partir
de La llengua dels valencians, el llibre fonamental de Sanchis en
l’aspecte dinamitzador, encoratjador, de consciència...
Carbonell: Sobre aquest punt m’agradaria subratllar la im
portància que ha tingut La llengua dels valencians, un llibre es
crit als vint-i-dos anys, publicat l’any 1933 en uns quaderns d'orientació valencianista...; i, a partir de la reedició de l’any 1960
esdevé un llibre de capçalera per als estudiants universitaris a
tot arreu. Aquest ha estat un llibre que jo he fet servir a les clas

ses, perquè era un llibre que donava un aspecte de la cultura
unitària del país que en altres llibres no es trobava.
El caràcter d’autor d'obres de divulgació i, encara diria més,
de catequesi —perquè La llengua dels valencians és una mica un
llibre de catequesi—, i el seu objectiu, els anys seixanta, era
despertar en els valencians l’amor per la llengua autòctona i
aclarir-los les idees; o sigui, no com un fet pur d’entranyes, que
et ve de dintre, del ventre, sinó com un fet mental, com un fet
racionalitzat; això ha tingut un paper important, no solament
al País Valencià: La llengua dels valencians ha exercit també la
seva funció fora del País Valencià, damunt dels universitaris,
molts dels quals, és clar, han estat després escriptors del país i
han tingut una funció de proselitisme considerable, que era
una de les grans funcions del Sanchis Guarner.

Pérez Montaner: A mi em crida l’atenció que alguns escrip
tors valencians, després de la guerra, comencen —quasi diria
«per generació espontània»— a escriure en català i penso que
hi té molt a veure, precisament, La llengua dels valencians. La
llengua dels valencians, penso que va influenciar Fuster, va in
fluenciar Jaume Bru. Quan Sanchis Guarner arriba a València,
els escriptors estan esperant-lo, una mica perquè es vinculi —hi
arriba, momentàniament, de visita— a les tertúlies que organit
zava Casp, etcètera. Per tant, jo penso que, després, hi ha una
doble etapa. Primera etapa: la primera edició de La llengua dels
valencians. La segona etapa, ja és dels anys seixanta, quan es
torna a publicar. Hem tocat també un punt interessant, que els
escriptors valencians esperen la vinguda material de Sanchis, la
seva presència física a la ciutat de València.
Recordo, d'haver-m’ho contat Sanchis, com Casp i Adlert,
precisament, estaven esperant que Sanchis fos aquella persona
dinamitzadora en tots els camps; és a dir, no era exclusivament
el filòleg, el lingüista, sinó que era una persona amb aquella ca
pacitat de generositat per a les altres activitats de la vida social,
del nacionalisme cultural de què parlàvem abans, i sobretot
amb aquest gran atractiu personal de què ha parlat abans en
Llompart, capaç, per la seva bonhomia, per la seva seguretat en

tot allò que manifestava...; és que ho transmetia: era una perso
na que, fins i tot..., imagineu-vos Casp i Adlert, persones d’un
temperament fort, dogmàtic, capdavanteres indiscutibles i que
no volien..., doncs, deixen a Sanchis aquest paper de ser el dinamitzador, cosa que no toleraven en unes altres persones.
Triadú'. Jo vaig ser un dels que va acompanyar per aquí, per
Barcelona, Casp i Adlert. A nosaltres, la generació que en podrí
em dir «d1’Ariel», ens els va portar sobretot el senyor Aramon...,
i la nostra generació, doncs, buscava valencians, i fins i tot a
Ariel, hi ha tot un apartat dedicat als escriptors valencians, en
el qual hi ha el mateix Casp, i em sembla que el va presentar
Adlert.
Aleshores, aquests dos escriptors eren molt diferents; el que
passa és que, Adlert era l’home —podríem dir-ne— fort i el que
no en deixa passar ni una, i en canvi, Casp era el poeta que ha
via acceptat una bona rebuda, però ja parlaven de Sanchis, que
aleshores no recordo si ja era a València o encara era a Mallor
ca, perquè estem parlant de l'any 1946... Feien un panorama de
la situació a València: «Aquest el vull, aquest no vull; aquests
van per mal camí, aquests no faran mai res», i, en canvi, deien:
«Sanchis, el dia que vingui...», etcètera. Aquest és un fet que
marca la importància que, en aquell moment, va tenir Sanchis
per acostar tota aquesta gent a la situació d’aquí, i bé, veritable
ment, a la unitat de la cultura catalana.

Alpera: Aleshores, allò va culminar amb la publicació de la
Gramàtica Valenciana de Sanchis per aquest grup. Tot aquest
fervor i aquest respecte eren sobretot també per aquest gran
atractiu personal que Sanchis tenia damunt la gent. Era una
persona que, tot i que ell estava segur dels seus coneixements
filològics, sempre estava obert al diàleg, fins i tot amb persones
recalcitrants. Va ser ell precisament el que va aguantar molt.
Aguantava molt tots els embats de Casp i Adlert per tal que no
es trenqués el lligam d'aquests personatges amb el que era una
realitat esplèndida de Fuster, Estellés, etc., que ja se n’aparta
ven, perquè no podien aguantar.

Llompart: El que, per ventura, diria és que Sanchis va tenir
una rara virtut, que era d’ajuntar la fermesa i sa paciència.

Pérez Montaner: Ell sempre tenia l’esperança que les coses
s'arrangessin.
Carbonell: L’any 1954 va tornar a fer cursos d’un mes a Va
lència. Aquells anys van ser uns anys molt importants de San
chis: té una presència real a la ciutat de València i en relació
amb els centres universitaris, encara que només hi vagi uns
quinze dies o un mes cada any, perquè és un període prou llarg
perquè les relacions s’estableixin d’una manera més regular,
més tranquil·la, més segura. És clar, és també un període en
què la gent de Barcelona anem a València, perquè fins alesho
res hi havia hagut, sobretot, la presència de valencians que ve
nien a Barcelona; però aleshores s’incrementa l'anada de gent
de Barcelona cap a València i la participació en l’Aula Ausiàs
Marc, la relació personal amb la gent de València.
Aleshores, això fa —aquestes anades i vingudes de la gent
d’ací a València i la presència regular de Sanchis a València—
que Sanchis es converteixi en un estímul molt més segur, molt
més llarg, diguem-ne, que amb les estades interrompudes, o
breus, que havia fet anteriorment a Barcelona i els contactes
breus amb Barcelona; Mallorca és diferent, perquè a Mallorca
hi viu, però a Barcelona hi fa unes estades breus, i són impul
sos momentanis. En canvi, aleshores, la relació es fa més esta
ble i més llarga. Per això penso que és un moment important.
Alpera: Voldria puntualitzar-te una cosa: precisament, els
cursets que dóna són d’història lingüística de València. Sanchis
sempre ha tingut, i això ens pot donar la mida de tot el nostre
interès en aquesta taula, aquesta concepció, la seva formació
historicista, dins la qual llengua i literatura, llengua i societat,
és tot un lligat.

Carbonell: Et discutiré la paraula historicista, perquè no és
«historicista», que és «històrica». Tu pensa que en la «Història

de la llengua» de Sanchis, que ell va publicar dintre la Història
de Catalunya de Reglà, introdueix una sèrie d’elements de
presència econòmica, de presència d’emigrants, és a dir, tota
una sèrie de factors que fins en aquell moment no havien estat
presos en consideració. Dir «historicista», en certa manera, em
fa pensar una mica en una tradició del segle XIX, i ell portava
una tradició molt contemporània d’història —diguem-ne— so
ciolingüística.

Pérez Montaner'. Penso que la seua tradició es vincula clarament amb els seus mestres: Dàmaso Alonso..., Américo Castro,
Navarro Tomàs, i que són, precisament, filòlegs que no separen
mai la lingüística de la literatura, sinó que les relacionen ínti
mament; fins i tot, el mateix Navarro Tomàs, que, tot i dedicarse a la fonologia, no abandona mai els estudis més pròpiament
literaris.
Ja molt després de Sanchis Guarner apareix una generació...
D’una banda, va la lingüística, que s'ha desenvolupat molt i que
es creu una ciència; de l'altra banda, van els estudis literaris,
pràcticament dissociats. En Sanchis Guarner es dóna aquesta
identitat, que té una visió molt més humanística que no tenen
els professors universitaris, relativament joves, actuals.

Alpera-, A banda d’això, el que deia abans en Jordi té interès.
Ell va incorporar, des de l’admiració de l’escola de Vicens Vi
ves, tots els factors socioeconòmics que determinen la història,
i d'això me’n recordo perquè vaig tenir converses amb ell a l’inici dels anys seixanta.
Ara, però té elements, també, de personatge del xix. És a
dir, això àlEls pobles valencians parlen els uns dels altres, aques
ta tradició de Wòrter und Sachen, de «paraules i coses», d’anar
buscant... Les paraules esdevenen símbols i medul·la central de
tota una entitat de poble; tot això, ho tenia molt clar, el que
passa és que va evolucionant: és un home que evoluciona, com
tu dius, fins i tot cap a la sociolingüística. Historicisme, visió
sòcio-econòmica i sociolingüística, i sobretot globalització, cos
movisió global...

Carbonell: La integració és molt important: la integració no
solament entre la gent, gent de l’esquerra...

Alpera: És una visió humanística, que és la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Carbonell: ...el 63, aquell llibre, Els valencians i la llengua
autòctona dels segles XVI, xvn i XVIII, que lligava amb les posi
cions que teníem els que aleshores fèiem recerca sobre literatu
ra; perquè això coincidia amb la repressió que teníem en aquell
moment, i aleshores interpretàvem els segles de la Decadència
a la llum i amb el prisma de la repressió que sofríem nosaltres
en la carn de la nostra societat, en aquells moments sota el
franquisme. I aleshores, ell ho va copsar, això.
Triadú: Les vingudes a Barcelona de Sanchis a l’època
d'Òmnium Cultural d’allà el 61 o el 63 en endavant, fins i tot
quan Òmnium Cultural era clausurat, i ens reuníem esporàdi
cament..., era un home perillós, perquè ell tenia temps, sempre
tenia temps; era un home que va treballar molt. És una cosa
que admiro i encara no entenc, perquè el que feia amb nosal
tres era agafar-te del braç i caminar, i de tant en tant gosaves
dir: «On aneu? Que aneu a l'hotel?»
Llavors, això i les seves múltiples dedicacions —abans heu
parlat del segle xix— em feien pensar habitualment en un ho
me de la Renaixença. És a dir, que et preguntava què feies, s’hi
interessava, punxava, burxava...; de vegades volia que diguessis
a veure què pensaves de l’obra —no de la persona, mai; de l’o
bra d’aquest o de l’obra d'aquell. No li agradava gaire, em sem
bla recordar, les que en podríem dir «formes avantguardistes
excessivament futuristes» de la literatura; li agradava una cosa
que fos molt maca que arrenqués de la literatura popular, que
fos ben escrita, que fos correcta, que fos coneguda, però que no
li anessin amb coses massa estranyes, i tot això amb una dedi
cació, és a dir, que a l’Òmnium Cultural havíem de començar
alguna cosa a les vuit, ell anava parlant i era difícil de tallar. I el
pitjor ei a que, una cosa que havia d’acabar a les dotze, ell l'aca

bava a les dues, fins que el senyor Coll i Alentorn o el Sr. Aramon deien: «Bé, però ens n’hem d’anar». Era l’interès per tot i
temps, un temps que, potser, ho feia més quan venia aquí, per
què venia aquí, era en pla treballador.

Triadú: Ell passava pels llocs amb un interès constant per
les persones, per les coses, per les obres, i amb aquesta bonho
mia i amb aquesta disposició. En aquella època algunes perso
nes parlaven de «nova renaixença»; era una fita, sobretot a l’exili. Sanchis Guarner era per a nosaltres, aleshores, un home
d’aquesta nova renaixença, perquè feia multitud de feines, i
l’especialització, que sembla més normal per a les cultures en
condicions normals, en el seu cas, malgrat l’aprofundiment en
cada tema, era en certa manera coberta per una visió general i
un interès per tot, d'ocupar-se de totes les coses que feia.
Alpera: Recordo, des del 59-60, que vaig estar al seu costat,
precisament això: era un home republicà, esquerrà, i, per tant,
molt definit en aquest aspecte en aquell moment, és a dir, digam que, de poder econòmic, de poder institucional, ben poc
en tenia; era un home que havia de treballar moltíssim, i que
me deia sempre: «Lluís, Lluís, quina llàstima que al País Valen
cià no hi haja entre tots els joves universitaris gent que puga
decantar-se per una dreta civilitzada! Perquè arribarà el mo
ment que aquest país no tindrà aquesta dreta que li cal per tal
que hi hagi un joc polític des d’una política nacionalista». I mi
reu el que ha passat, l’espectre d'eixa dreta, que l’ha pres.

Carbonell: És que ell tenia una visió de conjunt de país. Se
sentia com un home que representava el País Valencià, i s’hi
sentia tant que, quan li van donar el Premi d’Honor de les Lle
tres Catalanes l’any 1974, les paraules d’agraïment foren: «Jo
no sóc tan vanitós que no sàpiga distingir què hi ha en aquest
guardó de premi a Sanchis Guarner i de premi a un valencià...
l’únic que m’heu pogut premiar no és la vàlua dels meus tre
balls, sinó la meva constància, la meva perseverança, potser di
ria, fins i tot, la meva contumàcia, i això sí, us prometo a tots,

que seguiré essent contumaç: continuaré en la lluita, en la línia
combatent per aquesta comunitat nostra; nosaltres, els Països
Catalans, no som un poble molt important en el concert de la
humanitat pel que fa a les nostres dimensions, però tampoc no
som cap poble insignificant, i el pes de la nostra cultura de
pendrà del nostre esforç col·lectiu», i acabà amb una cita de Sè
neca: «Ningú no estima la seva pàtria perquè és gran, sinó per
què és seva». I quan baixava les escales, recordo que va tornar a
pujar i va cridar «Visca València».

Llompart: Jo, precisament en aquest sentit que dèieu —un
home d’una mentalitat integradora, d’una mentalitat, és a dir,
de país sobretot i per damunt de tot—, jo recordo que una ve
gada, això era durant, els primers anys cinquanta, ens deia:
«No, no, compte. Ara seria prematur fer un plantejament polí
tic: la política separa, la cultura uneix; o sigui que nosaltres el
que hem de fer aquí és un plantejament absolutament cultural
per trobar aquesta aglutinació; el plantejament polític ja vindrà
després».

Pérez Montaner: Crec que aquest és el llegat que a molts de
nosaltres ens ha deixat, i és la preeminència del nacionalisme
cultural per damunt de tot. Això, almenys personalment, ho he
cregut així; crec que ha estat per a molta gent, en un moment
de crisi, en un moment de pèrdua de valors, en un moment d’aburgesament i de no se sap on estan dretes i esquerres i tota
aqueixa història, el que podia salvar-nos en definitiva era la
identitat cultural.

Carbonell: És que, això, ja ho deia l’any 33 en la primera edi
ció de La llengua dels valencians; deia: «Qui renuncia a la seva
llengua, renuncia a la seva pàtria». La identificació llengua-cultura-pàtria era una constant des que tenia vint-i-dos anys.
Pérez Montaner: Tal com ha dit Lluís, pense que és això: els
valencians li deuen sobretot una recuperació cultural, un senti
ment d’unitat cultural, d'unitat lingüística evident i de cons

ciència de país a partir de la cultura, i potser per aquí van una
mica les crítiques; és a dir, el que li han criticat, a Sanchis, que
ha anat massa a poc a poc. No crec que Sanchis hagi anat mas
sa a poc a poc; ha anat segons les circumstàncies, simplement.
Que no havia donat un pas decidit a l’activitat política..., però
tampoc era Sanchis un polític; Sanchis era bàsicament un filò
leg, un estudiós de la cultura, estudiós de la cultura que va fer
massa coses, perquè, a més d’estudiós, es va dedicar realment a
fer país de tot el país, i segurament en tots els Països Catalans,
en realitat, tasca pròpia i obligada del polític.

Alpera: Jo demanaria a en Jaume, en relació amb això, si el
pas de Sanchis per la Universitat de València significà alguna
cosa més que una preocupació docent i acadèmica?
Pérez Montaner: Jo pense que sí. Pense que va tenir sempre
molt clar el que estàvem dient: que la cultura havia d'estar ínti
mament relacionada amb la societat, i fins i tot la Universitat,
de la qual ell tenia, com a alumne primer i professor després,
plena consciència que havia d’estar en contacte amb tota la so
cietat; de fet, ell donava tanta importància al fet d’anar a donar
una conferència o una xerrada al poble més insignificant i més
llunyà del País Valencià, tant com una classe o com un curset
monogràfic, i era present a tots els llocs i ens recomanava que
hi fóssim presents. De fet, pense que tota aquesta fòbia que van
agafar els «blaveros» contra Sanchis estava justificada precisa
ment en la bonhomia, estava justificada perquè sabien que
Sanchis era una persona molt eficaç. Sanchis sabia arribar a la
gent, sabia convèncer la gent, sobretot la gent, diguem-ne, del
poble. Jo l’he acompanyat moltes voltes i, sí, generalment repe
tia el discurs, però variat, i és lògic. Era un discurs atractiu, un
discurs que arribava a la gent, a la gent valenciana i que la po
dia convèncer, i per eixa raó Sanchis, més que ningú, era el
centre dels atacs blavers...
Barcelona, novembre de 1991

9. Entrevista amb Maria Beneyto

P. —Ens trobem a casa de Maria Beneyto, autora que signi
fica moltes coses per a la literatura al País Valencià tant per la
seua producció en català com per l’obra escrita en castellà. En
primer lloc, parlarem de la teua condició d'escriptora bilingüe i
voldríem que ens explicares un poc els condicionaments o les
circumstàncies per les quals la teua infància va transcórrer tant
a València com a Madrid.
R. —Sí, clar que me'n recorde. Vaig viure a Madrid com
saps, completament aïllada de la nostra llengua. Els meus pa
res parlaven castellà, la meua formació, la poqueta que he tin
gut, doncs en castellà també. I clar, no tenia ningú. La cosa va
començar quan vaig tornar a València.
P. —Els dos parlaven castellà a casa amb tu?
R. —Sí, els dos. Llevat d’algun acudit o conte, alguna excla
mació així un poquet intempestiva, quan mon pare s’enfadava.
I ma mare tan sols deia «Mare meua!». I la veritat és que ho
deia molt.
P. —Amb el temps, la mare i el pare et deien que la llengua,
el valencià, et serviria de ben poc?
R. —Sí, sí, sí. Quan jo vaig començar a practicar el valencià,
ma mare s'hi oposava prou. Pensava que no feia «fi», que era
de gent de poble, de gent de baixa extracció. Que els que volien
ser alguna cosa, ser importants, ser «senyorets» havien de par
lar castellà.
P. —I que et serviria de ben poca cosa per a triomfar en la
vida.

R. —Sí, que seria un impediment, perquè la gent important
ho miraria malament que parlara una llengua que no era la
llengua oficial.
P. —I davant d'aqueix ambient hostil a la llengua o, si més
no, de menyspreu per la llengua del país, tu per què decidei
xes escriure en català?
R. —Jo vaig pensar que havia nascut ací, que era valenciana
i allò que parlava la gent era el nostre idioma i, per tant, havia
de practicar-lo. Tanmateix, com que em resultava més fàcil es
criure en castellà, doncs he escrit molt més en castellà que no
en valencià. Però jo sempre he tingut aqueixa sensació de tin
dré un deute que havia de pagar d’alguna manera i que havia
de comprendre tot aqueix món i estar al seu si... I m’agradava
moltíssim veure parlar la gent i em sonava molt bé, era simpà
tic. La gent dels pobles, els meus parents de Catarroja i d’Oli
va... m’encantava. Allí sí que m’atrevia a parlar-lo, però ací, a
València no. Em pensava que se’n podrien riure per la meua
mala pronunciació i tot allò, però amb els meus parents m’esplaiava i m'hi trobava en la glòria.
P. —Quan tornes a València l’any 1937, als dotze anys, es
coltaves sovint el català al carrer?
R. —Sí, però tampoc no massa, perquè la gent que pretenia
l’ascens social no parlaven valencià. La gent més humil sí.
P. —És a dir, els obrers...
R. —Els obrers, perquè com que jo he tingut també molta
simpatia als obrers, em sentia molt a gust escoltant-los.
P. —D'on ve aquesta simpatia?
R. —Jo què sé, potser perquè mon pare era socialista. Em
sentia més a gust. Els comprenia millor. Pensava en la injustí
cia de la seua situació. Em posava en el seu lloc moltes vega
des. I això era quelcom que em pertanyia també. Em posava al
costat d’ells inconscientment, segurament per les idees que
mon pare m’havia tramès d’alguna manera.
P. —Quan va morir ton pare?
R. —Va morir quan jo era jove, tenia tretze anys. Encara no
havia acabat la guerra. Va ser un accident molt absurd. Estaven
a punt de mobilitzar-lo, i als qui estaven en aquesta situació els

posaven un distintiu, i els dedicaven a serveis auxiliars i, quan
hi havia un bombardeig, ell anava a auxiliar la gent, a conduirlos als refugis i tot això. I en una d’aquestes circumstàncies, un
tros de metralla el va ferir en un turmell i no varen donar-li cap
importància, va vindré a casa, el vaig curar amb alcohol, ma
mare era cega de cataractes i no hi veia massa. Jo pràcticament
era una xiqueta. Mon pare malalt i ma mare cega. Tot un dra
ma, com pots imaginar. Llavors vaig curar-lo, vaig atendre-lo al
millor que podia, però allò anava fent-se..., no vaig donar-li im
portància, pareixia una raspadeta de no res, però hi havia un
mal que anava complicant-se i quan ens n’adonàrem, se li havia
fet la cama plena de pus... Jo havia de fer les cures, era una co
sa terrible perquè ma mare no podia, es queixava moltíssim, la
ferida feia mala olor. Jo em posava malalta en cada cura que
havia de fer. Fixa't en quina situació em trobava. Havia d’anar
a escola, a classes nocturnes per a completar un poquet la
meua formació, que ja havia quedat prou minvada.
P. —En castellà, naturalment.
R. —En castellà, sí. I després atendre la casa ja que ma ma
re estava totalment cega i, a més, curar mon pare. Jo no m’as
sabentava de res. Després he volgut fer una novel·la de tota
aquella situació, de la València que vaig viure, que sembla un
tema interessant, i no me'n recorde de res, perquè vivia immersa en el món de ma casa, i allò de curar mon pare era un marti
ri. Per abreujar et diré que es va declarar una gangrena, el và
rem portar a l’hospital, li varen tallar la cama. Ell era diabètic i
no ho sabíem a casa, i allí es va quedar per sempre.
P. —De tota manera tu...
R. —Vull dir-te que mon pare va morir l’any 38 i no va tin
dré temps d’alliçonar-me en aquest sentit. Ell no parlava el ca
talà, perquè vivia en el món de les coses franceses. Era fill de
francesa i quasi era més francès que espanyol, i les nostres co
ses l’esveraven un tant...
P. —Tu m’has dit que ell va entossudir-se a anar a Madrid
perquè tenia inspiracions d’autor dramàtic en castellà...
R. —He de dir-te una cosa perquè pot ser important. En tor
nar ací va fer una lletra de la Internacional en valencià.

P. —Ah, això no ho sabia. Potser fóra per encàrrec.
R. —No sé si seria per encàrrec o de motu propio, no ho sé.
El que sí que sé és que tenia moltes faltes gramaticals.
P. —De tota manera, ell no utilitzava el català?
R. —No. Només per a aquestes coses. Quan anava a Oliva a
veure els parents, pense que sí.
P. —iCreus que la llengua de relació dels teus pares, que
com m’has dit fou el castellà, venia imposada per la mare quan
eren promesos, ja que ella creia que el valencià no seivia per a
res? Pense que, almenys, ton pare li trobava alguna utilitat...
R. —Precisament perquè era més humil.
P. —Com més humil és algú més prejudicis pot tenir en con
tra de la pròpia llengua. És el que els sociolingüistes anomenen
l’autoodi. Tenen odi a la pròpia llengua. Creuen que és un estig
ma que els impedeix de ser més «fins», més elegants, i de poder
integrar-se en la societat dominant que utilitza l’altra llengua,
el castellà. Bé, anem a deixar aquest capítol que, com has dit,
ha estat trist i d’altra banda...
R. —He contat allò de mon pare perquè la seua mort va im
pedir el meu desenvolupament...
P. —En un sentit va ser negatiu, però en l'altre va ser edi
ficant perquè va contribuir en la teua formació humana bas
tant solidària. Vas haver de ser dona abans de temps amb
una càrrega i una responsabilitat familiar que no te l’espera
ves i que segurament no et corresponia tan jove. Però abans
de morir, en el el temps lliure, ell t’estimulava a llegir, et dei
xava llibres, t’orientava. Quin tipus de literatura te’n recordes
que llegia?
R. —Recorde que li agradaven els autors francesos. Flaubert
i Stendhal li agradaven moltíssim, en general, els novel·listes,
els qui no eren poetes, vaja! La veritat és que ell era també poe
ta, perquè escrivia les seues obres en vers...
P. —En castellà?
R. —Ell no arribava més que a Rubén Darío, Villaespesa i
tot allò. Tenien certa influència en el seu teatre.
P. —Quan dius Rubén Dario, vols dir que li agradaven els
versos sonors, musicals...

R. —Practicava un vers que ara estic intentant de practicarlo, el dodecasíl·lab, que és molt sonor.
P. —La poesia que fas en castellà quan comences no té res a
veure amb això, amb aqueix tipus de simbolisme sonor. En rea
litat és tot el contrari.
R. —Jo volia jugar a coses difícils. Tenia un llibre que era
Las mil mejores poesías de la lengua castellana i aprenia la mè
trica i practicava i jugava amb allò. Tindria uns setze anys, no
en tindria més. Prenent de model la mètrica i la rima vaig fer
uns quants llibres per a jugar i fer una cosa difícil. Però em
vaig il·lusionar en un, vaig posar unes tapetes i ja tenia un lli
bret. Tenia un amic, un pintor que em va fer unes il·lustracionetes i me'l va enquadernar molt bonic i em donava molta il·lu
sió, i després el vaig oblidar completament, però ma mare el va
guardar i va pensar que allò era un tresor de la seua xiqueta,
que havia fet alguna cosa important. Quan menys m’ho pensa
va, ma mare em va donar la sorpresa d’editar-lo.
P. —Allò va ser Canción olvidada?
R. - Sí.
P. —Aleshores, això es publica l'any 47 i et donen una sor
presa.
R. —Una sotpresa desagradable perquè ja escrivia un altre
tipus de poesia més moderna, ja que havia pres la poesia serio
sament, no era jugar a rimes i a mètriques.
P. —Quins llibres cauen en les teues mans quan dius tu que
escrivies una poesia més seriosa?
R. —Jo llegia tots els poetes coneguts, Alexandre, Neruda i
Vallejo. He parlat molt amb Estellés de la influència que te
níem tots dos d'aquests poetes. Ens interessaven moltíssim en
aquella època. I clar, tots els de la generació espanyola del 27:
Lorca, Alberti, Salinas...
P. —Ja que esmentes l’Estellés, tu quan el coneixes aproxi
madament?
R. —Doncs, quan em varen donar el premi València, l'any
53. Pense que li varen fer una injustícia perquè el seu llibre era
en valencià i el meu en castellà i, finalment, varen tindré pre
ferència pel meu.

P. —O siga que no hi havia dues modalitats, sinó que ator
gaven un sol premi al millor, fóra valencià o castellà, i te’l do
naren.
R. —Sí, ell va quedar finalista, i va ser molt agradable que,
després del premi, vinguera a conèixer-me, a saludar-me, i ens
férem amics.
P. —Va ser quan vàreu reconèixer-vos les preferències literà
ries?
R. —Sí, però també vàrem parlar del tema en moltes oca
sions. Tinc un article seu, molt simpàtic, on parlava de la cir
cumstància en què ens vàrem conèixer.
P. —Però tu prèviament ja havies entrat en contacte amb al
gun altre grup, amb alguns altres que escrivien en valencià
abans de conèixer Estellés personalment. Amb quines perso
nes?
R. —Casp, el seu germà Vicent.
P. —Què em dius de Carles Salvador i d’Almela i Vives?
R. —No varen tindré cap influència. És més, coneixien les
meues obres en castellà i no em digueren mai: això per què no
ho escrius en valencià?.
P. —Potser et consideraven ja una poeta en castellà i, per
tant, ja no entraves dins els seus plantejaments.
R. —Doncs, no ho sé. Potser pensaven que ja era un poquet
grandeta per a rebre influències.
P. —Però els Casp no pensaven això.
R. —No, els Casp no pensaven això, perquè el meu veritable
primer llibre va ser Eva. en el tiempo. Altra veu fou simultani a
Eva en el tiempo.
P. —Això els germans Casp ho sabien?
R. —Sí. Pensaven que el meu valencià era massa corrent i
calia catalanitzar-lo. A mi de moment no m’agradava, perquè el
que jo sentia era allò que la gent parlava i allò m’era un poquet
estrany. Jo veig moltes coses ara que són permeses, i que ell
aleshores no les tolerava.
P. —Vols dir que en aquella època ell era més fabrista que
aquelles normes valencianes de l’any 32?
R. —Sí.

P. —I aleshores quan tu li ensenyes el manuscrit, Casp et
diu que allò calia catalanitzar-ho?
R. —Sí, clar, totalment. Jo ho havia escrit d'una manera
molt corrent. Eren mestres, en sabien més que jo.
P. —Tu ets una escriptora a qui la família sempre t’ha parlat
en castellà. A més, el teu ambient, l’escola i la formació ha estat
castellana, i de sobte apareixes escrivint també en català alhora
que ho fas en castellà...
R. —Tenia el propòsit de practicar el bilingüisme literari
més sovint, amb més dedicació a totes dues llengües, però em
va dominar la facilitat i vaig anar pel camí més directe, més fà
cil. Açò ho he de confessar perquè és la veritat.
P. —A partir d’aleshores, sembla que publiques més poemaris en castellà que en català. Criatura múltiple el 1954, Poemas
de la ciudad el 1956, Tierra viva també el 1956. I d’altra banda
es publica un altre poemari en català, Ratlles a l’aire.
R. —Recorde que el vaig escriure al balneari de Cofrents,
l’any 1955.
P. —A petició de Casp, potser?
R. —No, a petició de ningú.
P. —I tu li’l dones a Casp perquè pràcticament és l’única
editorial que hi ha al País Valencià i ell te’l publica.
R. —Després de publicat el presente al premi Ciutat de Bar
celona, perquc era permès de fer-ho amb els llibres publicats
durant l’any.
P. —Sembla que te’l premien i dos anys més tard torna a haver-hi una altra edició. Quina repercussió arriba a tenir a
València la publicació dels teus dos poemaris en català? Et fa
cap de cas la crítica establerta?
R. —Molt poc, perquè hi havia un crític, que era Rafael Ferreres, que sempre m'havia dit que el meu futur no era el valen
cià i, per tant, que havia d’escriure en castellà.
P. —Però era perquè ell, amb una trajectòria diglòssica,
aconsellava a tothom de fer el mateix.
R. —El cas és que no vaig rebre crítiques escrites als dia
ris, però quan vaig anar a Barcelona vaig trobar-me amb un
ambient molt agradable. Recorde amb moltíssim agraïment

Carles Riba i Salvador Espriu perquè no estaven massa en con
tra del bilingüisme literari, almenys del meu, ja que el com
prenien, el disculpaven, a diferència d’algun cas que m’he tro
bat ací, a València, que han arribat a dir-me que era una traïdora,
que havia d’escriure sempre o bé en castellà o bé en valencià,
ja que la pràctica bilingüe esdevenia ambigua i desorientado
ra. Però jo he tingut aquest caràcter que mai no m’ha agradat
fer cas a la gent... sempre he volgut fer allò que em pareixia
just, i em pareixia just col·laborar i fer alguna cosa en la meua
llengua, però clar la facilitat del castellà, com he dit abans,
em podia.
P. —És que potser uns i altres no s’adonaven que la teua
llengua materna havia estat el castellà i no el valencià.
R. —En efecte, jo no he estat mai una dissident de la meua
llengua.
P. —Ara sabem millor que la teua llengua a casa, a l’escola i
en la teua formació ha estat sempre el castellà. Per tant, tu ets
una escriptora en castellà que, en un moment donat, com que
vius al País Valencià i tens amor per la gent que t’envolta i pel
llegat històric rebut, decideixes també d’escriure en català. Però
sense abandonar mai el castellà, que ha estat la llengua en la
qual t’has identificat plenament des de ben jove.
R. —Jo no he pensat mai que haja traït ni a uns ni a altres,
no ho he pensat així.
P. —Què em dius del premi Calvina Terzarolli, per la publi
cació de la teua primera Antologia general? Em sembla que fou
iniciativa d’uns promotors...
R. —Sí, d’unes escriptores veneçolanes que varen vindré ací
a Espanya i que feien una petita revista que es deia Lírica His
pana, que tenia molta difusió, distribuïen els llibres que publi
caven pertot arreu, fins a Itàlia van arribar i allí és on els varen
conèixer...
P. —Tu creus que el fet d’escriure d’una manera més «mo
derna», com has esmentat abans, en el sentit de fer una lírica
narrativa, de vers lliure, sense tanta preocupació per la retòrica
formal, tu creus que aquesta manera de versificar li anava més
al teu esperit de dona lliure, rebel davant les coses. Potser les

escriptores veneçolanes també ho valoraren, com també el fet
de ser una poeta en lloc d’un poeta.
R. —Sí, clar, jo sempre he tingut un caràcter independent,
he estat una dona independent. Mirava d’escriure de manera
molt «moderna» en el sentit de reflectir els sentiments, les vi
cissituds, les diverses maneres poètiques dels grans autors com
Neruda, Vallejo... és a dir, la «nova manera» dels cinquanta.
P. —Amb el premi esmentat, el Calvina Terzarolli, vas obte
nir un reconeixement tant a nivell de l’estat espanyol, sobretot
a Barcelona i a Madrid, com internacional. De fet, comences a
connectar amb dos personatges, un crític literari com Castellet
que vares conèixer a través del Premi Boscàn, i després un poe
ta, Vicent Aleixandre, a Madrid. El que que passa és que des
prés hi ha com una mena de silenci en castellà. Tu tenies més
expectatives perquè això es multiplicarà en més coses ja que
disposaves de més originals. Què va passar a partir d'aleshores?
R. —Em va interessar més la prosa i vaig interrompre, pràc
ticament, la poesia llevat d’un volum de Poesia (1947-1964) que
em va publicar Plaza y Janés.
P. —A Joan Fuster, quan el coneixes?
R. —El vaig conèixer pels anys 53-55. Precisament, l’any
1955, sent tots dos jurats dels premis «València», vàrem orga
nitzar un viatge a l’illa de Tabarca. Pensava aleshores que Fus
ter ja era una persona interessant, llegia els seus poemes que
m'agradaven moltíssim, tant com els de l'Estellés.
P. —T’agradava, per exemple, Criatura dolcíssima?
R. —Sí, molt. Després ja va fer una poesia més desenfadada
i ja m’era un poquet més estranya i sempre l'admirava i ell era
amable amb mi, ens saludàvem i xarràvem.
P. —I mai no va insistir en el teu bilingüisme literari? No et
va dir res en aquest sentit?
R. —No, i molt de temps em va parlar en castellà.
P. —Però, et preguntava què escrivies? Quins projectes te
nies?
R. —Una vegada em va fer una entrevista.
P. —Per à quin diari? La tens?
R. —De Barcelona. No la tinc. L’he perduda. Tinc la carta

on em demana l’entrevista i em cita al cafè Lara per a veure’ns i
parlar...
P. —En tot cas, sembla que et demana tant material poètic
com narratiu per a les dues antologies que publicarà els anys
1955 i el 1958. És evident que Fuster en aqueixa època, comp
tava amb tu com una escriptora perfectament «integrada».
R. —Pense que sí. Sé que la qüestió de la reedició de la Do
na forta, ja portava cinc anys, perquè ja en feia cinc que havia
ressuscitat l’assumpte i que van tardar massa a reeditar-la.
P. —Quan lliures el conte en català La intenció, continues
escrivint més contes fins que apareix La gent que viu al món el
1966?
R.-—En tenia algun altre sí, i després en vaig escriure més
per pressió de Sanchis Guarner.
P. —A Sanchis quan el coneixes, pels anys 60?
R. —No me’n recorde, fou a casa de Casp.
P. —Quan es constitueix l'editorial l’Estel Sanchis era pràc
ticament la persona que la portava, i ell de seguida et parla que
li has de preparar un llibre de contes. Fou així?
R. —Sí, sí, i no saps amb quina insistència. Venia quasi tots
els dies i em demanava com va i què fas, em corregia la prosa
perquè en la poesia em desenvolupava més fàcilment perquè no
estava tan.pendent de la sintaxi. La veritat és que em va ajudar
moltíssim, i li vaig estar molt agraïda perquè va prendre molt
d’interès. Aqueix interès que no vaig veure ni en Estellés ni en
cap altre. Una mena de tendresa en parlar-me...de vegades em
deia Marieta...
P. —Potser projectava un tant el paper de protecció «filial».
Com ho veus?
R. —Potser sí. La seua manera de conduir-se amb mi s'as
semblava a la d’un pare alliberat. Ell em trobava bona xiqueta i
tot això, i no massa estrafolària, no massa femenina en el sentit
de voler cridar massa l’atenció.
P. —És a dir, el que trobaves en Sanchis Guarner era el su
port intel·lectual i anímic que va esdevenir un suport de debò.
R. —No ho vaig trobar en ningú com en Sanchis.
P. —Ni en Casp tampoc?

R. —La veritat és que quan vaig obtindré el premi València,
l’actitud de Casp amb mi va canviar, no tant per ser en castellà,
sinó perquè em donava, ja una certa categoria i em permetia escapar-me un poquet del deixeble humil, ja que pujava uns graonets un poquet més alts dels que ell pensava que em mereixia.
Això em van dir que havia ocorregut també amb Estellés i amb
Fuster.
P. —En definitiva, que Casp ja no podia protegir ningú que
valgués la pena. Es així?
R. —A més tenia un amic, Miquel Adlert, que segons Artur
Zabala deia que era su dngel malo i la part negativa li la atri
buïen sempre a Aldlert, que l’aconsellava sempre malament
perquè sempre volia endiosarlo i que els altres no li feren om
bra.
P. —Aleshores no has trobat mai, en el terreny dels cercles
de la cultura catalana al País Valencià, un personatge com San
chis?
R- No, al principi era aspre, però això va durar poquíssim.
Ja quan li vaig donar el segon llibre, Ratlles a l’aire, va canviar
de seguida.
P. —Valor no et va encoratjar mai en aquest aspecte?
R. —No, no he tingut a penes tracte amb ell. La correcció de
la novel·la la vàrem fer a través de Sanchis.
P. —I posteriorment de publicar La gent que viu al món i la
Dona forta, quines converses vas tenir amb Sanchis? Què passa
des del 1967 en què es publica la teua novel·la fins al 1981 en
què mor Sanchis? No et torna a demanar pel teu quefer literari?
R. —Doncs, pense que no perquè jo potser hauria donat una
resposta interessant.
P. —És a dir, si no hi ha aquest personatge clau que en un
moment donat actua d’àngel protector en la literatura, que t’encoraja per tirar endavant, no saps per tu mateixa eixir del pas,
almenys en la teua creació en català?
R. —Això és, perquè jo tinc el complex d'inferioritat i d’ins&guretat i em quede un poquet estancada.
P. —Això realment ha estat un condicionament negatiu per
a la teua contribució a la nostra literatura.

R. —D’altra banda, crec que si hagués pogut formar un veri
table grup amb el Fuster i amb l’Estellés potser tot hauria estat
molt diferent per a mi.
P. —És a dir, tu veus ara que generacionalment hauríem po
gut agrupar-vos tots tres, però alhora veus que eren personali
tats molts fortes i molt individualistes Fuster i Estellés.
R. —I potser també perquè jo era una dona.
P. —Però també t’adones que ells tampoc van fer un grup, ni
tan sols quan Fuster decideix apadrinar decididament l’Estellés
l’any 71 amb el famós pròleg al volum lr. de YObra Completa.
Per cert, hi ha un altre escriptor de la vostra generació, Santia
go Bru i Vidal, què en penses?
R. —Ell sempre ha estat al meu costat, no insistint massa
però sí reconeixent allò que escrivia en valencià, sense cap me
na de pressió perquè tampoc no érem tan grans amics. És una
persona molt simpàtica.
P. —En definitiva, per a tu l'amistat, el consell, la revisió de
manuscrits, tota aquesta protecció literària i cultural, tot això
t’hauria agradat molt tenir-ho a tothora al teu costat. Ho veus
normal en un escriptor o potser ha estat per la teua condició
d’escriptora bilingüe i de dona aïllada?
R. —Més bé de dona insegura que es creu inculta, i que es
creu poc apta. Necessite que em diguen tu vals i pots fer-ho i
deus fer-ho tant en català com en castellà. Sempre pense que
tinc el defecte de no dominar bé la llengua, de pronunciar-la
malament.
P. —Supose que aquesta és la raó que et va portar a un pro
longat silenci en unes declaracions que feres a Josep Ballester,
on manifestaves que havies de fer una mena d’exili interior a la
vista que ni uns ni altres, a partir de l’any 1977, et feien massa
cas. Però has de pensar que en aquella època l’any 70 no hi ha
via cap crítica especialitzada al País Valencià. L’únic crític d’ofici potser era Josep Iborra.
R. —Ara conec que existien unes revistetes i unes coses que
abans no coneixia. Podia haver-me posat en contacte amb
aqueixes tribunes.
P. —Abans els poemaris publicats per institucions locals

com el teu Vidre ferit de sang no arribaven pràcticament a nin
gú. Tu m’has dit de tota manera que acostumes a enviar el lli
bre pel teu compte a alguns crítics i poetes.
R. —També els envie a la premsa, als diaris i a persones aï
llades.En aqueix cas, pense també que hi hagué una qüestió po
lítica, perquè havia estat substituït un jurat d’un signe per un
altre completament contrari, i això va posar en contra la gent,
perquè el premi havia estat producte d’un jurat que havia subs
tituït l’Estellés. Xavier Casp es trobava al jurat, i em va dir que
li donara el llibre per a la seua publicació perquè volia aplicar
unes normes que ell ja estava posant en marxa.
P. —L’any 1977?
R. —Doncs sí, l’any 1977. I jo li vaig dir que no, que jo l’ha
via escrit així i que havia de publicar-se talment com me l'havia
corrregit Sanchis. No sé fins a quin punt amb la meua actitud
vaig causar-li problemes.
P. —Però, Sanchis s’hi trobava també al jurat?
R. —No. Havien substituït el jurat no sé per quina maniobra
política, un jurat on es trobaven en un prinicipi Sanchis i Este
llés. La veritat és que fou substituït per un jurat de signe con
trari, amb Ferreres i Carola Reig, que per altra banda eren
amics meus i allò, pense jo, que va influir molt.
P. —És possible que això va influir posteriorment en alguns
sectors de la crítica literària de València. D’altra banda, sembla
que t'encoratja bastant la publicació de la segona edició de la
Dona forta, que sembla que Fuster ja la tenia programada cinc
anys abans però que apareix el 1990 i, a més, hi havia un altre
escriptor, Josep Ballester, que ja estudiava la teua obra i que
fou qui finalment et va preparar l’edició esmentada. Des de
quan comences a escriure de nou?
R. —Crec que va ser dos anys abans de 1990.
P. —El cas és que el 1992 et concedeixen el Premi de les Lle
tres Valencianes i publiques, entre altres coses, Després de sote
rrada la tendresa i una antologia poètica, per part del Consell
Valencià de Cultura. Bé, tot això et porta segurament a una ac
tivitat en català ben interessant. Les institucions i el públic
sembla que et donen suport de nou. Ara bé, creus que Vidre fe

rit de sang i Després de soterrada la tendresa, tenen un to dife
rent dels teus dos primers poemaris en català?
R. —Sí, crec que sí, encara que Ratlles a l’aire té poemes que
m'agraden. Tanmateix, jo en salvaria només uns deu poemes
del llibre Una altra veu.
P. —Hi ha una cosa interessant que voldríem saber: deter
minats temes, els pot expressar millor en una llengua i uns al
tres diferents en una altra. Això com ho veus?
R. —Pot ser que siga veritat, perquè em sent més intimista
en la poesia catalana. La poesia social no podia fer-la amb la
mateixa facilitat que la feia en castellà, perquè era un altre
món, altres coses les que jo volia dir, tornava al meu paradís
perdut o quelcom semblant, i em trobava a mi mateixa i parla
va de mi mateixa i, quan parlava en castellà, que era l’època de
la poesia realista i tot això, pensava més en el món envoltant i
fugia de mi mateixa i parlava d’uns altres temes: de la relació
del món més o menys hostil que m'envoltava, i en la poesia ca
talana em refugiava més en mi mateixa i parlava d’un clima
més idíl·lic, més íntim.
P. —De tota manera «Ciutat Bombardejada» (1966) és un
poema a banda amb una problemàtica social i cívica. No és així?
R. —Sí, en aquest poema vull fer allò que feia en castellà,
vull mirar el món que ens envolta i la gent, allò que no havia fet
abans vull fer-ho ara en la nostra llengua, perquè pensava que
el que havia fet anteriorment era això més intimista i que tam
bé calia mirar el món que tenia al voltant.
P. —No creus que aquesta opció de llengua que havies fet,
complementària del castellà, no era traslladar tot açò del món in
timista o de reflectir-lo en poemes en valencià, no era part del
que tu possiblement ignoraves...? Potser una part del subcons
cient jugava a identificar-se no sols amb la terra sinó també amb
tot allò que més t'hauria agradat, totes aquelles tendreses mater
nes, familiars, més íntimes que volies expressar-les en valencià.
R. —Per a mi la poesia castellana era més dura, menys inno
cent, més conscient de la duresa del món, de la vida de les ciu
tats, de les injustícies, mentre que aquí em refugiava en una al
tra cosa, en un altre món

P. —També hi havia una altra rebel·lió, la rebel·lió cívica i la
rebel·lió personal de dona que no tenia el paper necessari, que
et porta a una dimensió d’escriptora feminista, no sols a la «do
na forta» sinó també de la «criatura múltiple». Aqueixa re
bel·lió la portes fins als darrers poemes en català?
R. —Sí, en la part que es diu «Des de la Finestra». Vaig pen
sar a escriure sobre aquesta dona que es plany ara dels seus de
lers, de le seues preocupacions, del seu món trist i aïllat, i que
mira per la finestra i veu també els altres.
P. —En tu aquesta sensibilitat mai no serà producte de la
boratori o de filantropia, sinó que suposa que a partir de tota
aquesta descripció que m’has fet de patiment real, de drama
personal de fer-te major abans d’hora, tot això t'ha portat a una
sensibilitat dels altres més pura que en altres que ho fan més de
laboratori o per conjuntures o perquè és un tema literari que
pot pegar, donar resultat.
R. —I també per qüestió de caràcter perquè sempre pense
en els altres, abans de fer una cosa pense si perjudicarà algú, si
faré mal, no sóc egoista.
P. —Pot ser el fet de no haver estat egoista t’haja portat a
exiliar-te, és a dir, si no veig una capacitat de resposta si no
m’encoratgen, és que segurament no els interessa.
R. —No vull molestar, no vull imposar-me.
P. —Això indiscutiblement diu molt objectivament molt en
favor teu, en favor d'una independència, una rebel·lia molt lúci
da i molt crítica, però clar també comporta que la literatura ca
talana ha deixat de tenir més producció teua. Encara estem a
temps, supose que continuaràs escrivint- no sols poemaris sinó
que crec que hauries d’intentar d’escriure narrativa.
R. —Precisament, estic escrivint una novel·la, Al límit de
l’absurd. Serà el meu tercer llibre de narrativa en la nostra llen
gua, a més dels cinc poemaris ja escrits i en part publicats. Si te
n’adones, veuràs que els llibres venen ara menys espaiats...
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10. Entrevista amb Gaspar Jaén Urban

Gaspar Jaén Urban (Elx, 1952), arquitecte i escriptor, apa
reix a l’antologia de poetes del sud —Migjorn (1977)— classifi
cat com neopostsimbolista. Ha publicat els poemaris següents:
Cadells de la fosca trencada (1975), Cambra de mapes (1982), La
festa (1982), Fragments (1991) i Del temps present (1998). En el
terreny de la narrativa ha publicat un conte titulat Àngels bar
rocs d’algeps en el corredor de l'orgue (1978). Autor d'un llibre, a
cavall entre la didàctica i la poesia, el Llibre de la Festa d’Eix
(1984). Ha obtingut diversos premis poètics, entre els quals els
dos premis «Vicent Andrés Estellés», el de València (1991) i el
de Burjassot (1997). Es Mestre en Gai Saber dels Jocs Florals
de la Ciutat de Barcelona.
P. —El 1975 publiques el teu primer llibre, Cadells de la fos
ca trencada, poemari que reviu i evoca una història d'amor en
la memòria d’una nit transfigurada. Llibre que a vegades resul
ta críptic i que per això algú el va classificar com un clar expo
nent del «retoricisme màgic» dels 70. Creus que esdevenia un
intent de canviar la realitat mitjançant una contínua operació
sobre el llenguatge, talment com ho intentaven de fer els poetes
formalistes d’aleshores?
R. —Cadells per a mi era el resultat d’una trajectòria personal
d’uns quants anys abans de poesia en castellà i en català a través
de la qual intentava recrear el món que m’envoltava. Açò ho he
fet sempre, però en aquell moment escrivia sota la influència for
mal dels «novíssims» poetes castellans i de les veus més «abran

dades» de la generació dels 70 que començava ja a configurar-se,
com era el cas de Navarro, Jàfer, Pinyol, Bru de Sala, Marçal...
P. —El 1977, Emili Rodríguez Bernabeu t’inclou dins Mig
jorn (Poesia jove de les comarques del Sud) subratllant la quali
tat dels teus versos. Et vas sentir en alguna mida identificat
amb el grup de poetes antologats, o més aviat els teus interes
sos ja anaven per un altre camí?
R. —Aquell any ja tenia escrit uns quants poemes de Cam
bra de mapes i fins i tot revisava un llarg poema inèdit encara
avui que formarà part de la versió «canònica» de Cadells. En
tots aquells treballs anava allunyant-me del rabiós postsimbolisme d’aquella antologia i fins i tot de l’acumulació d’imatges
plàstiques, visuals que s’hi amuntegaven. Per tant, sí que hi ha
via una certa distància respecte dels meus poemes antologats
dins Migjorn, però l’obra de R. Bernabeu féu que m’acostara a
la producció poètica de les comarques del sud i que m'hi sentís
plenament integrat dins el col·lectiu. A més, el 1977 ja hi havia
a Elx una colla de poetes joveníssims —prop de deu anys més
joves que jo— que consideraven la meua obra i que reforçaven
el meu arrelament al Migjorn.
P. —El 1982 publiques dos poemaris, Cambra de mapes i La
Festa, que representen un salt qualitatiu tant en l’aspecte formal
i mètric com en l’estructura i l’abast dels continguts. Sobretot,
Cambra de mapes per la seua expressió liriconarrativa que sem
blava que t’acostaves un xic al discurs del mestre Estellés. Quina
cosa significaven —signifiquen— per a tu tots dos poemaris?
R. —Cambra de mapes està escrit entre el 1975 i el 1982. És,
doncs, un llibre que replega poemes al llarg de diversos anys.
És un llibre de «llibres». Crec que s’hi poden veure els canvis
temàtics i formals que conformen la meua pràctica més perso
nal i que es mantindran en l’obra posterior: versos alexandrins i
decasíl·labs, versos curts en ocasions, estudi de ('accentuació,
to elegíac, el viatge com a argument del poema, el sentiment
davant la pèrdua amorosa, el tema clàssic del retorn...
La Festa, en canvi, és un llibre d’un sol poema, encara que
aqueix poema estiga dividit en vint-i-sis sonets. És un llibre es
crit en una setmana, però que va sorgir mentre enllestia Cam

bra de mapes. La Festa, per tant, el vaig escriure d'una «tirada«,
però fent servir les tècniques que havia après al llarg dels anys
anteriors. Pel seu contingut, a més, en aquell llibre encetava la
meua aproximació directa al paisatge i als temes d’Eix, tot uti
litzant el dialecte del Baix Vinalopó.
P. —En efecte, en La Festa, fas gala d’un domini formal i
musical del vers, i rets tribut a les arrels de la teua ciutat i de la
teua gent. Precisament l’Estellés va escriure el Llibre de Merave
lles com un tribut a València i, ara mateix, E. Rodríguez Bernabeu acaba de publicar un poemari semblant amb el títol à.’Ala
cant. On apuntaven els teus objectius en escriure el poemari?
R. —La meua impressió a posteriori, aquests coses sempre
passen a posteriori, és que perseguia una doble intenció: fer una
obra popular, comprensible, emotiva, però per altra banda,
acadèmica per l’ús del metre, de l'estrofa, del sonet i el ritme. I
per unir els dos aspectes, popular i acadèmic, utilitzava un llen
guatge profundament viu on es barrejaven termes cultes amb
termes dialectals. Llenguatge que mai no he tornat a utilitzar
amb tanta intensitat.
P. —Sembla que ets un poeta de pocs llibres, però significa
tius i ben meditats. Vas estar una llarga època sense publicar.
Però, el 1991, ens sorprens.ben agradablement amb Fragments,
amb què guanyes el premi «Vicent Andrés Estellés» de Valèn
cia. Dins el poema introductori, confesses la teua lentitud i les
teues dificultats a l’hora de publicar els versos, tot i ésser cons
cient que la literatura és l'única realitat transcendent. Com vas
resoldre el dilema?
R. —Doncs mira, com he après a resoldre les dificultats:
amb treball. A fi de comptes, sóc fill de la petita burgesia agrà
ria i em van acostumar a treballar i a pensar en el treball ja des
de petit. De Fragments existeixen unes vint versions, a més de
les que s’han perdut en l’ordinador, car aquest fou el primer lli
bre que vaig fer amb ordinador. Algunes d’aquestes versions
van ser sotmeses a la crítica d’alguns amics, bons lectors, com
ara Joan Margarit i Biel Sansano, els quals m'ajudaren a reta
llar, reconstruir, desfer i refer. És un llibre, d’altra banda, que
va «dormir» durant molts mesos al calaix. Tant pel tema com

per les qüestions formals, Fragment és un llibre que tardà molt
de temps a estar acabat.
P. —Crec que Fragments reflecteix com cap altre dels teus
llibres anteriors la comunicació lírica d’allò més corrent del fet
quotidià, de les penes i misèries humanes. Fins i tot, una «vul
gar història» de l'amor i l’amic perdut l’acabes amb un ressò
fusterià. Es el teu poemari on més catarsi n’has fet i on la teua
confessió ha estat més explícita, a la manera estellesiana, apa
rentment sense massa artifici?
R. —Sí, clarament. Fragments és un llibre d'un sol i llarguíssim poema, un poema íntim d’un tema vulgar i en un escenari
vulgar. Però per a cadascun de nosaltres la història vulgar que
viu i l’escenari vulgar on la diu pot esdevenir la història i l’escenari més important del món. La meua dificultat en aquell llibre
era com elevar a categoria, sense més armes que la poesia, un
argument d’encontre amorós amb el seu lògic desenvolupament
i la posterior separació, dramàtica, de la qual t’has de sobresor
tir. Una experiència que tots hem viscut i que hom ha escrit
nombroses vegades en la història de la literatura. Si Fragments
té alguna originalitat, és la capacitat d'interessar i emocionar
només amb un llenguatge nu, però intensament treballat.
P. —Alguns poetes tenen oficis diferents als habituals de
professors de literatura o de gent que en viu al voltant. Altres
com G. Vidalot, farmacèutic, R. Bernabeu, cardiòleg, J. Margarit o tu mateix, arquitectes, practiqueu la creació literària des
d'una òptica més relaxada, més distanciada del món de les lle
tres. Potser en el teu cas, es manifesta una preferència pel con
trol del poema, així com una major diversitat en la seva resolu
ció. Com ho veus?
R. —Efectivament, no haver de viure de la literaura em per
met veure-la a distància, com a lector i com a escriptor. Açò fa
que les influències que tinc puguen ser diverses i barrejades,
fins i tot anàrquiques, i que el meu temps d’escriptor el puga
allargar o acurtar tot el que vulga o ei que em demane el poema.
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11. Postfaci a Els cercles de l’infem
de J. Jorge Padrón

El fet de justificar una traducció literària d’una llengua a
una altra hauria de ser, en principi, impensable i innecessari si
no fos perquè es tracten de dues llengües en contacte dins un
mateix estat, una de les quals ha exercit en tot moment de llen
gua oficial i protegida i l'altra, perseguida durant segles, ha
aconseguit tan sols recentment l'oficialitat compartida dins el
seu propi territori. Això explica que per a un catalanoparlant
l’aprenentatge de la llengua i la literatura espanyoles siga una
realitat bastant estesa als diversos nivells d’ensenyament, fet
que pot fer supèrflues les versions de textos literaris d’aquesta
darrera llengua al català.
De fet, la major part de les editorials catalanes de Barce
lona, València o Palma de Mallorca —per esmentar-ne tres
centres neuràlgics de la nostra llengua— pràcticament no tra
dueixen absolutament res de l’espanyol al català. Potser menys
preen, d’altra banda, el fet innegable que en la lírica, per exem
ple, la llengua i el pensament, l’anàlisi i la síntesi, són factors
que determinen el gran poder simbòlic de la paraula. O siga,
que tot i que el lector català puga accedir perfectament a la
comprensió del poema d’un autor castellà, mai no podrem
fruir-lo del tot si no el traslladem a la nostra xarxa viària del
pensament i de l’expressió poètica. Potser l'editor no li done a
aquest fet massa importància, però opine que sí que hauríem
de donar-li’n els poetes, els crítics i el públic lector en general. I

així mentre anomenades col·leccions de poesia universal en ca
talà continuen ignorant la traducció dels grans poetes caste
llans, alguns autors catalans comencen a preocupar-se de pu
blicar algun que altre poemari en versió bilingüe, fet que hem
pogut constatar tant a Barcelona com, per exemple, a la matei
xa ciutat d'Alacant.
Per la nostra banda, creiem precisament que Alacant, com a
terra de frontera lingüística, manté un tarannà més permeable
en l’intercanvi de llengües i cultures, almenys amb les anome
nades llengües de contacte. Per això el nostre interès en la tra
ducció d’un poemari com Los círculos del Infiemo del poeta ca
nari Justo Jorge Padrón, que ha estat traduït i, per tant ben
reconegut, a nombroses llengües. Més enllà de la vàlua lírica
innegable de l’obra, un fet socioliterari tan impressionant com
l'abast del poemari a més de seixanta països no havia de passar
desapercebut entre nosaltres. Hem d'assegurar, doncs, que Jus
to Jorge Padrón és, a hores d’ara, el poeta castellà més univer
sal dels darrers cinquanta anys.
No sabem si iniciatives com aquesta tindran la seua reper
cussió a casa nostra o a casa del veí. El que sí que volem és en
cetar una política poètica de vasos comunicants mitjançant la
qual totes dues literatures —la catalana i l'espanyola—, con
demnades a conèixer-se millor, arriben a compromisos d’intercanvi més fefaents i més directes. Nosaltres, catalans del sud,
que hem patit la penetració del castellà durant segles, gosem
donar un pas endavant en aquest sentit.
Em permet ara d’afegir unes petites notes crítiques al lúcid i
penetrant pròleg que el poeta suec Artur Lundkvist li va fer a la
primera versió al suec de Los círculos del Infiemo. En primer lloc,
ens sembla que el poeta assumeix el rol de ser ell mateix el destí
de la raça humana. Ens ho diu al frontispici del llibre: «Sóc l’ho
me / jo sóc tots els homes». Padrón situa el seu infern dins el nu
cli d’aquest pensament, és a dir, al seu si. Contràriament al que va
afirmar Sartre, «L’infern són els altres», el poeta canari pren un
amagatall en asseverar: «L’infern sóc jo, que sóc tots els altres».
En segon lloc, aquesta obra esdevé en el sentit més ampli
una veritable cosmogonia de l’home contemporani, amb la re

creació dels mites destructors i més foscos de la seua història,
per una banda, i dels temes més coneguts entorn al dolor
humà, d’altra.
En tercer lloc, allò més curiós i original d’aquest poemari no
és el fet que remeta al passat de l’home, ni tan sols al mes im
mediat, sinó que es tracta del primer llibre que crea una realitat
virtual. No es tracta de l'ésser davant el no-res que els existen
cialistes van assumir de Pascal. És un nou malson, una irreali
tat real mantinguda amb tècniques subliminals que creen les
bases d’una nova tècnica o invenció poètica. Ell esdevé el testimoni-víctima que encarna tota la humanitat. Allò que resta de
la raça humana, potser un mutant que conserva tota la seua
sensibilitat humana dins un cos estrany.
Finalment, Padrón dins Els cercles de l’Infern sembla desco
brir, a través del dolor i de l’espant, noves emocions per atènyer
aqueixa alta temperatura dramàtica, aqueix autèntic escalfred
que s’apega al moll de l’os per obtenir una commoció aterrido
ra que enriqueix la sensibilitat del nostre temps. Per això el
ressò universal d'aquest llibre que ha sintonitzat amb la sensi
bilitat dels lectors més diversos i llunyans, i ha esdevingut pot
ser l’obra més difosa de la lírica europea del nostre temps.
Quant a l’estilística tan sols un apunt: la utilització de la
metàfora visionària que apel·la al si de l'inconscient amb la fi
nalitat de ressaltar el sentit atàvic i metafòric de la consciència
humana. Esdevé, així mateix, ben original la utilització d’una
simbologia zoomòrfica per a l’expressió dels diversos estats aní
mics i la inquietud del terror.

índex

Pròleg, per David Castillo .....................................................
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Com assenyala David Castillo en la presentació d’a
quest llibre, Lluís Alpera ha estat un dels poetes fona
mentals no tan sols per la seva qualitat inqüestiona
ble, sinó perquè la seva evolució és un exemple de la
poesia catalana de la segona meitat del segle xx.
Parlant de crítica, els assaigs de Sobre poetes valen
cians i altres escrits són un resum de les seves pre
ferències, de la seva història personal i, també, un
codi estètic. Aquí trobareu articles sobre alguns dels
escriptors que el van marcar, com ara Vicent Andrés
Estellés, Joan Valls, Jaume Bru i Vidal, Enric Valor,
Manuel Sanchis Guarner, així com un parell d’entre
vistes amb una poeta de la generació dels 50, Maria
Beneyto, i una altra amb el gran poeta il·lícita de la
generació dels 70, Gaspar Jaén Urban. Alpera també
fa lectures de la poesia femenina valenciana de la
postguerra (Beneyto, Sànchez Cutillas, Matilde
Llòria, Anna Mezquita, Maria Ibars) i aproximacions a
autors joves, com ara la poeta de Nules Marisol
Gonzàlez. Tot plegat ofereix un mosaic suggerent
d’una literatura que davant les dificultats es mostra
molt activa.

