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I. LIMINAR

A

Palazón1 centra perfectament la problemàtica en estes paraules: «Tot anàlisis d’una obra lliteraria es un poc una dissecció aseptica que, si be vol i preten desentranyar els fils magics de la creació, no aplega mai a explicar-la i nos els presenta des d’una objectivitat
gelada i crua. [...] A mes, l’ensaig critic, la teorisació de la lliteratura li es necessaria a l’escritor perque l’escritura es una forma de comunicació, en u
mateix fonamentalment, pero tambe en els atres. I la critica es constituix en
forma de transmisió, de recomanació o reprobació que moltes voltes orienta ad aquells que usen la lliteratura com a element vivificador de l’ànima».
Si aboquem estes encertades consideracions sobre l’obra en prosa de
X.C., es planteja encara algun que atre problema afegit, perque tot i haver
segut un POETA conegut i reconegut, nomenat i cantat, que alcançà el lloc
preeminent que li proporcionà la seua obra poètica en la lliteratura universal, fou ademés un PROSISTE, menys conegut i reconegut, nomenat i
cantat, que no ha alcançat, encara, el mateix lloc en la seua obra en prosa.
El primer problema derivaria del fet que, tal com es diu a l’introducció ad estes Obres Completes, l’escritor Xavier Casp vullgué, per voluntat
pròpia, que se n’ocuparen i preocuparen d’elles BELLVESER (per a la poesia) i SIMÓ (per a la prosa). I alvançe, encara que pareixca que som/soc
orgullosos/ós, que els dos coneixem la poesia i la prosa de X.C., que en
certs punts son d’inseparable «calificació». En relació a la poesia, si respectem la classificació de l’autor expressada en un llibre en prosa (Confesión
LICIA

1. «L’obra de Xavier Casp; les aigües profundes», Cresol, Bulletí de l’Associació d’Escritors en
Llengua Valenciana, Valéncia, 1995.

13
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con Ausiàs March), ell considerava la seua poesia com «ensimismada».
¿Cóm considerava la seua prosa? Mai la calificà ni la classificà. Pot ser perque una obra poètica, de qualsevol tema, permitix una calificació «única»,
omnicomprensiva, mentres que una obra en prosa només admetria com a
«única» calificació la de «adequada» (oportuna, apropiada, convenient, ajustada, llògica), encara que l’adequació puga entendre’s cap a dins (poèticament «ensimismada») o cap a fora (sociològicament circumstanciada).
Atre problema o complicació afegida. X.C. repetix fins l’asseciament,
en poesia i en prosa, que és «home entre homens»; que viu el «yo soy yo
y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo» (Ortega y Gasset).
I com «home essencial» que distinguix el «ser» i «estar», al no poder –ni voler– renunciar al seu «ser», siga quina siga la circumstància sociològica, casi
sempre s’«ensimisma». No es pense que açò és un galimaties, sino claríssima claritat. M’explique només en un eixemple: els artículs periodístics.
N’escrigué prop de doscents quaranta, de tota classe: filosòfics (pensament, sentiments, fe, pàtria, família...), llengua i «essència» valencianes
(senyes d’identitat del poble valencià, vulneracions de la paraula i les paraules, pancatalanisme...), i seria com trobar una agulla en un pallar trobar-ne alguns en que no s’ensimisme, siga quina siga la respectiva circumstància, el moment i la reacció al «moment» en que foren escrits.
I lo mateix caldria dir-se de la seua prosa irònica o crítica (la que firma
com SERENETA), de la tràgica (Proses en carn), de la clarament poètica
(Confesión con Ausiàs March) o de la filosòfica (Flexions i reflexions), per
no dir més eixemples (multiformes en l’apartat Miscelànea), que després
«criticaré» separadament, al tractar els seus escrits. Sí que dic, de bestreta,
que la seua prosa mereix, com la seua poesia, el calificatiu explicatiu d’Alicia Palazón: «les aigües profundes». La paraula clau és PROFUNDITAT. Trobem en ella Deu, amor i música, i família, i evocacions; l’estructura més
utilisada del epítet metafòric; la reiteració de la metàfora; la freqüència del
substantiu en sintagma complement com adjectiu; els canvis de ritme; la
supressió, quan cal, de paralelismes; la lírica constant; l’intertextualitat i el
saber quin és el lloc exacte de cada paraula.

14
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Per a mi és difícil, per no dir impossible, acometre un estudi com cal,
pero quan la devoció supera l’obligació no hi ha més remei, atre remei,
que no siga «escabussar-me» (terminologia d’Alicia Palazón) en eixes profunditats: obra ampla i rica en continguts, temes i estils.
I ara, ¡va de bo!, com dia ell, ademés de músic, poeta, prosiste, articuliste... jugador de pilota a llargues, com a bon carletí. Anem a vore, «criticar» la seua obra en prosa, des d’este aclariment liminar. M’he plantejat l’orde o plà a seguir, i he dubtat entre el cronològic o el llògic. No se si encertadament he combinat els dos, començant per l’obra de pòstuma publicació, Flexions i reflexions, perque gràcies ad elles poden entendre’s millor
les demés (primer, els principis filosòfics, del «sentit de la vida»). Seguiran
Memories d’un important sense importancia, Proses en carn, Confesión
con Ausiàs March, una miscelànea (conferències, discursos, pròlecs, obituaris, correspondència) i doscents quaranta artículs periodístics.

II. FLEXIONS I REFLEXIONS

E

meu pròlec ad esta obra,2 que recomane llegir, necessàriament
breu, com cal, em servirà per a desenrrollar la meua personal flexió i reflexió sobre les flexions i reflexions de Xavier Casp, el seu
TESTAMENT essencial, la seua DOCTRINA total, la CRÒNICA d’una mort
assumida. Esta flexionada i reflexionada afirmació necessita una explicació
que supere existencialisar la semàntica. Vejam-ho en tres paraules: testament, doctrina, crònica.
L

* TESTAMENT. Declaració que una persona fa de l’última voluntat seua.
En este cas, millor, declaració d’allò que creu i en que creu, dirigida als
llegidors, en aspectes de pensaments, de ciència, d’activitat social. Qual2. Promoció de Cultura Valenciana, Del Sénia al Segura. Valéncia, 2005, 108 pàgines; ilustracions de les cobertes i del text, Kati Casp. En les notes que seguiran el número correspon a
la numeració aràbica de cada flexió i/o reflexió.
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sevol persona pot morir-se intestat, sense testament, encara que del seu
viure i conviure personal, de ser humà, puga deduir-se alguna que atra
«acotació». En llatí, testimonium deriva de testis (testic, testimoni), i d’ell deriva testar, fer testament. Testimoni és tant la manifestació com la persona
que manifesta, «suau e feel», tal com exigix el nostre Consolat de mar.3
En X.C. l’obra ve precedida d’esta advertència: «Aço no ha tingut mai
concepcio de llibre. Son acotacions, sense finalitat al ningú que podem ser
tots». Són, diríem, testimonis de consciència, de com, «ple de fe», s’arrastrà
per la vida, conscient de que tenia que morir. I són testimonis, acotacions,
hològrafes, escrites totalment de mà pròpia de l’autor (la transcripció, a
carrec del seu fill Salvador i del seu amic Paco Ruiz), que ademés les numerà quasi totes acomodant-se ad una ilació personal. L’he calificat d’«essencial», millor que vital, per a evitar confusions en lo que ara es diu «testament vital» (declaracions de voluntat de lo que se vol que es faça quan
u perga la capacitat de decisió per rao de malaltia). Essencial és allò per
lo que una cosa, un home, és lo que és (del llatí escolàstic essentia, derivat del verb esse, ser). X.C. era lo que era perque ademés volia ser-ho.
* DOCTRINA. Del llatí docere, ensenyar. Tot testament té un contingut
de les més distintes declaracions i disposicions materials o immaterials, un
conjunt de principis que professa el testador. Podria dir-se que es tracta
d’un llibre «doctrinal», que conté doctrina, flexions i reflexions que són
regles i preceptes, que fa doctrina perque l’ensenya. I si be les doctrines
són parcials perque els principis solen referir-se ad una branca determinada de coneiximents, l’he calificada de «total» per lligar-la a l’«essencial» del
«ser» home que fon X.C.
* CRÒNICA. És allò que es conta. Si tinguera que calificar-la, diria crònica (substantiu), crònica (adjectiu), inveterada. I no crònica d’una mort
anunciada, sino d’una mort «assumida», o siga presa per a sí; i, afegiria, des
de la fe. La paraula clau de X.C.: FE.

3. Cap. 57.
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En llatí, fides servix de substància al verb credere, creure: la fe, creença; i la fe, compromís solemne. De la mateixa arraïl que fides, fidere (fiarse, tindre confiança), naix confidere (confiar). El tindre fe de X.C. és una
actitut mental que al mateix temps implica lliure compromís i asentiment,
adhesió ad un orde de coses que transcendix el domini de l’experiència i
de la pura racionalitat: fe religiosa, fe en els valors familiars, humans, patriòtics, filosòfics (en tot lo que comprenen i comporten estos valors). En tot
cas, una fe sincera, obradora, treballadora (la fe que no obra, ¿és una fe sincera?), una fe que prengué partit contra el materialisme, la religió de la ventura i el pessimisme, una fe esperançada, força i no debilitat de l’esperit.
Per a entendre la fe de X.C. no cal sino pensar que la seua actitut «essencial» suposava tindre clares dos interrogants sobre de qué tenim desesperadament necessitat: ¿d’una fe per la que viure? o ¿d’una fe per a la qual
viure? Ell vixqué sempre la segona. Ara tractaré d’analisar les flexions i
reflexions de X.C. baix l’angle de la FE OMNICOMPRENSIVA.
1. FE TEOLÒGICA

És una virtut teologal que té a Deu per objecte: es basa en la paraula
de Deu, sinònim de creença, acte de fe en la doctrina revelada i en la que
la confiança es referix a la virtut de l’esperança i no a la virtut de la fe. La
certea de la fe de X.C. li venia de l’autoritat d’un Deu que parla i que mai
pot enganyar (per això, com Deu li parlava, ell li parlava ad Ell). Aixina
no s’estranyen de la seua opinió sobre els ateus (perque si no estan convençuts per la raó de que hi ha un Deu, ¿cóm ho estaran de que els
parla?).
Estic convençut de que quant més fort s’està en els verdaders principis de la metafísica, s’està més ferm en les veritats de la fe. Esta fe que ve
de Deu a nosatres té que ser assimilada, és dir, entesa, indiferentment de
que la paraula de Deu siga o no un misteri. La fe chopà sempre la vida de
Xavier, i això és tot. A la fe religiosa es referixen, directa o indirectament,
més de trenta flexions i reflexions, les suficients per a, conjuntades, arribar ad esta doctrina.
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(a) «Ell, fill d’Ell, germà de cada u, cristià entre cristians, tots fills del
Pare. Ell, u només...».4 «Tot lo que es cosa d’Ell... la creu... la fe...».5 «Yo
tambe tinc fam, fam de Deu per Tu en la creu...».6 «Yo no oblide mai que
Crist va morir per mi i que depen de mi el que resucitara per mi, no perque soc fill del Pare, sino perque soc germà del Fill».7 «Crist, qué poquet
sé de Tu, ¡pero qué be m’ho sé, sentit des d’allà dins.» 8
(b) «¿Hi ha alguna força mes bella que la de creure en la fe?».9 «L’ateu,
¿en que creura que creu?».10 «Totes les religions se saluden donant-se la
pau. ¿Cóm es pot ser ateu?».11 «No preguntes, no dubtes; tot està en l’amor
que eixercita l’invicta capacitat d’amar.» 12
Tot a resumir en poques paraules: «la resposta nomes està en cada u
dels que pregunten, perque sentint-se està coneguent-se cada u en l’Ell
d’Ell»,13 perque no és lo mateix «en» (inseparable, dins de) que «de» (possessió, pertenència, pero també procedència i orige, calitat i condició). És
per això que asegura que sap poc de Crist, pero que lo poc que sap s’ho
sap ben be, perque ho sent des de dins.
Per no dir poesia pura, prosa pura, des de la mateixa musicalitat de
les paraules. «A sovint i sense buscar-les trobem raons per a creure que la
música es la veu de l’ànima.» 14 I conste que la poesia pura i la prosa pura
no són, sense dubte, tan lliures com la música en els seus mijos. Només
en un gran esforç conseguix ordenar al seu gust les paraules, les formes,
els objectes de la prosa. Conseguit aixina, aixina és la prosa pura.

4. Núm. 65.
5. Núm. 74.
6. Núm. 104.
7. Núm. 164.
8. Núm. 181
9. Núm. 154.
10. Núm. 180.
11. Núm. 90.
12. Núm. 166.
13. Núm. 65.
14. Núm. 176.
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2. FE FAMILIAR

Crec no equivocar-me si dic que en X.C. la «fe familiar» és una prolongació obligada de la «fe religiosa», perque lo que unix a la família és algo
més que el naiximent o el sentiment, és la religió de la casa. Un filòsof
gens dubtós com Comte entenia que la vida de família és l’eterna escola
de la vida social, ya siga per a l’obediència, ya per l’autoritat: la vera unitat social consistix, sens discussió, en la família.
X.C. tenia de la família un sentit ample, respectant perfectament l’escala de valors, conscient que el llatí familia deriva de famulus, o siga servidor: tots servidors, els uns dels atres. Deixà constància escrita d’este sentit (per eixemple, les serventes: Gracia, en l’artícul periodístic núm. 1, o
Eloïna, en Memories d’un important sense importancia). Naturalment en
les flexions i reflexions trobem la quintaessència d’esta fe.
(a) «En bon juï: l’home, el cap de casa; la dona, la casa. No les quatre
parets i el trespol, sino l’eix sobre el que s’harmonisen l’home, els fills i
tot lo coherent al viure junts: ¡familia!».15 L’eix harmonisador, gràcies al viure junts. Es pot viure, i conviure, junts en cases separades, quan els fills es
fan grans (per això a X.C. li «plou lluminós el goig per fora i per dins» quan
sa filla Caterina riu, i li «ploren les llàgrimes que voldrien estalviar-li a ella»,
des de la seua «sana paternitat»).16
(b) Roser és punt i apart, «dona del yo marit en matrimoni»,17 un matrimoni de «capçal singular»,18 ¡cada 7 d’octubre, un poema recort del dia que
uniren per a «sempre» les seues vides! Vull traslladar als llegidors una confidència. La flexió-reflexió núm. 117 s’escrigué en 2004, al voltant de la
«festa nacional de casa Casp» (Xavier naix un 7 d’octubre, Roser un 7 d’octubre, i un 7 d’octubre es casen), quan els nostres encontres, les nostres
filigranes d’encontres, per raó de l’obra, les seues Obres Completes, que
porte entre cap, cor i mans, eren constants. La reflexió núm. 117 no fa falta
15.
16.
17.
18.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

92.
105.
117
51.
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explicar-la, ni per lo tant entendre-la, pero Xavier me la llegia i me contà
com es despertava procurant no fer roïdo per a «sintonisar» el ritme del respirar de Roser, la dona del seu yo, sense despertar-la. ¡Quín sempre novedosament tendre! Per favor, fasen vostes una «pausa» i tornen a llegir el
núm. 117, per a que les reflexions, com ell volia, se «nos pausen [no passen] sucosament essencials».
(c) La casa és la «suau costum de la família... lo privat de continuar
vivint»,19 perque «professar el conviure es de conmovedora salut personal».20
Tot això pot ser perque la família es l’encarnació de lo «social privat» i l’institució de l’«intimitat social». Pero hi ha adjectius que mereixen atenció.
«Suau», referit a costum, delicada, grata, dolça, assossegada, dòcil i tranquilament pacífica; «commovedora», referit a salut personal, per professar el
conviure, emocionada, impressionada i entendrida. Lo que es fa en família es fa en confiança, confidència, fiducia, fe, llealtat… tal i com se parla
a Deu de tu.
3. FE PATRIÒTICA

Assentem conceptes. Pàtria, en llatí, és femení de l’adjectiu patrius,
que perteneix al pare, pater, d’a on «terra pàtria» (la terra dels pares), i després, per elipsis del subjecte, «pàtria», la Pàtria. La pàtria és algo carnal, un
llaç en la terra i en els antepassats en que la terra s’ha fet sagrada per ser
un verdader ossari. Essencialment, la funció de la pàtria consistix en traslladar a la categoria de lo «públic» els sentiments naixcuts en la categoria de
lo «privat». Per això, el patriotisme és un sentiment de preferència que nos
porta, i fins nos obliga, a tindre amor al passat i respecte a les generacions
que nos han precedit. Pàtria és, ademés, orige, niu, breçol, terra, autoctonia, poble, història, cultura, llengua, senyes d’identitat, bandera..., «no hi ha
mes que una patria autentica, que es la de cada patriota, perque ni l’autenticitat ni la bellea no estan en l’objecte amat, sino en el cor de qui ama».21
19. Núm. 173.
20. Núm. 148.
21. Núm. 118.

20

001-032 LLIBRE III.qxd

10/7/07

18:17

Página 21

INTRODUCCIÓ

(a) El passat deu servir per a reforçar el present: «Ser eco del passat es
no tindre veu de present».22 «Qui s’emborracha d’història... no digerix el
present... Fa massa segles que els valencians tinguerem un Segle d’Or:
¿Qué hem fet d’ell? Proclamar-lo no es mereixer-lo.»23 «Es una sort que en
la llarga nit que nos venen estenent als valencians, hàgem deixat de plorar per a vore les estreles de la nostra revivificació, estreles que van omplint de llums d’esperança l’harmonia de l’univers valencià!».24
(b) No s’oblida de la llengua, ya que en tot cas «hauriem de parlar de
la llogica natural, que es la disposició natural per a reflexionar acertadament. ¿I qué mes natural que una llengua?...»,25 «per aixo la filologia té de
ciencia només la part investigadora, pero no la resolutiva».26 X.C. tenia molt
clar que l’amo de la llengua és el poble, que és en definitiva qui té que
entendre’s (en esta idea coincidia en Carles Riba; millor dit, Carles Riba li
ho va dir a X.C.).
4. FE ESSENCIAL, EXISTENCIAL I ONTOLÒGICA: EL SENTIT DE LA VIDA

Jean Grondin27 pren com a text de partida esta frase de Plató: «una vida
sense examen de sí mateix no mereix ser vixcuda».28 I eixe és el sentit del
«despullar-se de lo inverosimil»29 de X.C. Se n’ix a l’intempèrie en exigència voluntària, per a sentir-se «en lo natural de lo inverosimil» perque «la
persona s’endormisca en ella i en el pensament palpa el desig que es fa
idea i la dòcil imaginació que la despulla imprecisa»,30 i des de l’inocència
de Sereneta, «eixe yo tan meu des de que era Paquito, al braç de la meua
vida no m’ha impost les caricatures naturals en ell, a les que ya no he sa-

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Núm. 20.
Núm. 21.
Núm. 96.
Núm. 72.
Núm. 101.
Du sens de la vie, ed. Bellarmin, d’acort en ed. Fides, Montreal, Québec, Canadà, 1993.
Apologia de Sócrates, 38.a.
Núm. 141.
Núm. 175.
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but arribar... ¡encara!».31 És un despullar-se en que lo despullat complix la
pròpia flexió: «Pensa i decidís a conciència sospesant lo espiritual»32 i «no
penses massa en lo mateix; lo mateix seguira sent-ho i tu et descobriras
garbellant rutines i vicis. No arribes mai al garbell; desfulla abans la realitat que et fa pensar oblidant el sentir».33
El principi de partida és, per lo tant, el diàlec interior que som. X.C.,
a l’igual que Descartes, va saber comprendre cabalment que u mai pot partir sino de la pròpia activitat de pensament. I conste que personalment
crec que X.C. era més partidari d’un «existixc, per lo tant pense» que d’un
«pense per lo tant existixc». El seu pensament essencial es qüestiona pel
sentit de la seua existència: ¿Per qué i per a qué o per a quí estem en este
món, vivint i convivint? ¿Qué fem o que devem o que podem fer ací? ¿Qué
o cóm poder esperar? I totes les interrogants des d’una «passió útil», antípoda de la sartriana «passió inútil». Tota la filosofia caspiana està basada, sub
specie aeternitatis, en l’espera i l’esperança, com anem a vore.
El diàlec essencial suposa una relació física i psíquica invertida, corcervell, en tant que és el cor qui deu oir no tots els estímuls del cervell,
sino només els estímuls «cordials» del cor en el cervell,34 i sempre des del
silenci, pero no de qualsevol silenci, sino del silenci «voluntari» de qui ha
sabut callar molt tancant els ulls, perque en ulls oberts la mirada conta lo
que mira i lo que veu sense mirar.35 La coincidència dels números 11-12 i
125-126 pot paréixer com una repetició o insistència, encara que pot trobar-se una atra explicació: l’11 i 12 son la reflexió a la flexió del diàlec del
9 i del saber callar molt del 10; mentres que els 125 i 126 aclarixen la definició de cultura en el tram final d’entendre el «silenci d’un vell». Tinc el
convenciment (conseqüència de moltíssims raonaments junts, front a front,
costat a costat) de que X.C., conscient de la seua «vellea», donava una

31.
32.
33.
34.
35.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

182.
183.
185.
9.
10, 11, 125 i 126.
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«pista» per a entendre els seus silencis. ¿Quantes voltes escoltava o llegia
interrogants sobre els seus silencis culturals? ¿Qué pensa X.C.? ¿Per qué
calla? Inclús, tomaca va tomaca ve, guardava un silenci «voluntari» que hui
tenim l’obligació d’entendre’l, perque callant no deixava de fer cultura valenciana.
(a) RESPECTE DEL TEMPS, no hi ha que tindre pressa, perque «sempre
es pronte»,36 encara que no hi ha que perdre-lo ni fer-lo perdre als atres,
per «manament de consciència»,37 ya que «encara que no sabem a on està,
el temps no se pert mai»,38 i només pot furtar-se «per a utilisar-lo be i sobre
tot, que te’l furtes a tu mateix».39
Només la via de Sòcrates està oberta, el camí del coneiximent de sí
mateix o del dialec interior. La vida té un sentit direccional, una carrera
que va des del naiximent a la mort. Esta carrera respon, per a X.C., a qué
és la cultura, «des d’interpretar el plor d’un chiquet fins a entendre el silenci d’un vell».40 El profesor San Valero Aparisi definia la cultura com el «saber
viure humà»: en tenia prou en tres paraules, i no es tracta de «viure» sino
de «saber viure», ¿cóm?, «humanament».
(b) RESPECTE DE L’ESPERA I L’ESPERANÇA, X.C. ho pensava clar: ni de
més llunt no son parentes, ya que «l’espera respon sempre a motius i
temps; l’esperança, mai».41 Diríem que l’esperança és immanent a la vida,
que no hi ha vida sens un horisó d’esperança perque sens esperança la
vida no té sentit; si la vida suposa creiximent i aspiració a un ser-millor, a
un «ser-més», l’obliga a preguntar-se i preguntar-nos: «¿conseguirem que est
enigmàtic i destarifat sigle XXI siga el de l’esperança i de la fe?».42 En tot cas
hi ha que intentar-ho perque «a lo millor podem mereixer-ho» (anoten que
no diu conseguir-ho, perque lo essencial és intentar-ho).
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

6.
177.
82.
83.
127.
36.
37.
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El guia, per lo tant, un ariston (superlatiu del be grec, del aghaton), i
a l’afegir a l’esperança la fe, la fa més forta contra la desesperança: la confiança en l’esperança nos permitix fer proyectes i proyectar-nos, des de la
llibertat (quan les lleis s’ajusten a la justícia),43 l’eficàcia i l’eficiència (quan
els eficaços no llastren als eficients).44 No hi ha vida sens esperança. La
perogrullada «mentres haja vida hi ha esperança» és tan vera com la del seu
inventor, que «a la mano cerrada llamaba puño», perque l’horisó d’esperança és lo que fita la vida de sentit. Esperança llògica per l’immanència de
creiximent, aspiració vital i vivificant, de ser millor.
(c) RESPECTE DEL VIURE I EL CONVIURE, pense que exageradament
Albert Camus, en El mite de Sísifo, reduí els problemes filosòfics a només
u, verdaderament serio: saber si la vida mereix ser vixcuda, o si se vol, si
pot tindre algun sentit. Crec que la vida no pot no tindre sentit, seria absurda, i si ho fora seria perque deuria tindre un sentit o una espera esperançada de sentit (per a no deixar solt el fil que venim desenrrollant).
X.C. partix d’una afirmació indiscutible: «el viure no se deté»,45 i en conseqüència lo important és l’ara de cada instant, que fuig cap al després
carregat d’ahirs. I si el viure no se deté, i no pot detindre’s (títul d’una molt
estimable novela), el viure deu ser constant i per això la constància del
viure reclama cansaments i pauses reparadores, deixant-se seduir «sempre»46 per «alguna evangèlica veu que invita a remar al amunt de lo alcançable». ¿Quína és la recepta per a viure sabent que el temps no se deté?
X.C., entre atres molts, flexiona47 que l’han ajudat a viure: el dubte, l’autopregunta, l’agraiment, el queixar-se només per a ell mateix, i tot lo que va
implicit. Recepta que és aplicable a tots.
La vida pot ser sentida (sapere) o no sentida (desipere) perque la doctrina agostiniana és contundent: l’ànima té que existir sempre i ella viu més

43.
44.
45.
46.
47.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

33.
32.
47.
114.
159.
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si és sentida i menys quan és «no sentida», millor expressat en el seu llatí:
«sed quia magis vivit cum sapit, minusque cum desipit». Sapere vol dir simplement que una cosa, la vida, té «sabor», que dona gust viure-la.
Pero X.C. va més allà. «No nos porten al mon per a viure sino per a
conviure».48 El yo deu conviure en els atres, des de la tolerància recíproca:
yo tolere als demés i els demés em toleren a mí. Difícil tolerància pero
absolutament necessària perque personalisa. La convivència, per allò del
llatí cum, vivere cum, convivere és compartir el viure, de tal manera que
«qui no viu vivint-se, és un miserable en l’amor del conviure»49 i que «professar el conviure és de commovedora salut personal».50
És possible que sent el conviure el mantenedor del viure (no es pot
viure sense convivència), siga més fàcil reflexionar-entendre a Heidegger
i, parafrasejant-lo, dir que el conviure és allò en lo que se sosté el meu
viure, perque em compromet i orienta segons alvançe. Si no tinguera sentit no sostindria ni aniria a cap part. La qüestió del conviure aspira a tal
coherència i sapiència que és la raó de ser, l’esperança, de tota la doctrina filosòfica de X.C. Viure i conviure, ¿cóm deu viure’s i conviure’s? Les
respostes són multiformes.
* DES DE L’AMEN. Que és transcendida i transparent unió i comunió.51
Pero no una comunió de participació en lo comú, sino una comunió de
persona que reflexiona entre persones i és capaç de transubstanciar-se
totalment del yo a l’atre i de l’atre al yo, en conversió quasi eucarística,
perque constituix el fil de l’intelecte de l’humanitat, i perque perdre l’ànima és perdre irrepetiblement una «llesca d’identitat» que s’arranca a la personalitat del yo.52
* DES DE L’ALEGRIA. Que és la fonamentació del treball i del dolor, perque si no fora aixina no seria tal, sino només un canvi de postura indife-

48.
49.
50.
51.
52.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

63.
69.
148.
40.
41.
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rent,53 apàtic, indolent, insensible i fins i tot despreocupat, que seria igual
d’una forma o d’atra. L’alegria és un conveni, un pacte, entre lo positiu i
el desig, o un esclat primordial, principal, fonamental d’u mateix, una aptitut natural de «ser» alegre, que pot «estar o no estar» alegre.54 L’alegria del
viure se sent sobre tot en la vellea.55
* DES DEL RIURE. Que és procurar no esvarar-se.56 ¿Cóm?, somrient cara
al riure i sospirant cara al plor,57 passar del somriure al riure i del sospir al
plor sense llàgrimes,58 perque les sonoritats del plorar i el riure són fidel
adscripció personal de cada yo, originals i naturals.59 La màxima definició
i desig del riure arriba en la reflexió final,60 quan X.C. es queda en les
ganes, per difícil, de riure’s de sí mateix, perque les ombres l’amarguen
eixes ganes.
* DES DE LA CRÍTICA. Que és bona i deuria ser necessària si el crític
mereix ser-ho perque és l’honestitat inteligent per a jujar en llibertat. Lo
dificl és que a tots nos agrada criticar i no ser criticats.61
* DES DE LA PAU. Que si és una pau colossal, espectacular, ingent, admirable, sobresalient, magnífica, no és cosa de la persona sino de l’humanitat, ¡qué difícil!,62 que podrà obtindre’s gràcies als silenciosos àngels de
l’esperança.63 Per este raonament, humanisar la guerra, siga «irracional» o
«santa» és un destarifo.64 Per a sentir l’immensitat de la pau deu estar el yo
en pau,65 i amar-la és molt més que negar la guerra.66
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

35.
68.
134.
156.
31.
88.
131.
187
147.
110.
130.
93.
109.
89.
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* DES DE L’AMISTAT. Que és una joya si mires la claror dels ulls.67 Dos
paraules per a la reflexió: joya i claror. És joya lo que val molt: l’afecte entre
amics, pur i desinteressat. Sense nomenar a Pitàgores no és possible comprendre el concepte, perque segons Yamblico68 fon l’inventor i codificador
de la paraula i del concepte: la philia, qualsevol forma de correspondència entre «sers» (devoció, religiositat, capacitat contemplativa, fisiologia),
formulada en dos màximes: tot lo dels amics és comú, i val l’equivalència
amistat-igualtat (Plató, Aristótelis, Ciceró). L’amistat humana és una elecció,
sí, pero afecta i fa vibrar a un sentit de vida. Una determinada paraula no
pot a soles esgotar la complexitat d’un fet humà intens. X.C. no està referint-se a la camaraderia (la hetairiké homèrica, passada del camp guerrer
al politic), sino a la forma de relació caracteristica de l’home virtuós, perque tindre els ulls «clars» (estar en possesió de la claror dels ulls) no cap
més que en l’home virtuós i més encara en la mirada recíproca que reflexiona sobre un fet interpersonal aristotèlicament relacional per excelència.
El «mirar-se» és un be superior a l’home, que podria arribar a la felicitat de
la contemplació pura. La reciprocitat de l’amistat és una virtut ètica, pròpiament arquitectònica, perque requerix el concurs de al menys dos actes
virtuosos, dos mirades des de la «claror».
* DES DE L’AMOR. Que és no prostituir la seua conjugació verbal:69 d’amar, amor, que és voler encara que no te criden.70 Aproximació al loghion
de Crist: és millor donar que rebre, en tant que l’home té set d’amar i de
ser amat. El yo se salva únicament convertint-se en nosatres, perque l’amor és un be de comunió, no un be material de divisió. Encara que no ho
diga ací, la fe religiosa de X.C. és ben clara: l’amor de i ad Ell basa el verdader amor per l’home, i l’horisó de la seua «consensio» no és ya ideològica sino voluntària i personalista, és dir, un acte d’amor cap a un «tu».

67.
68.
69.
70.

Núm. 154.
De pythagorica vita, 228-30.
Núm. 39.
Núm. 79
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(d) RESPECTE DE LA SEUA PRÒPIA ACTITUT PERSONAL. Que és obrir-se
a dos actes fàcils de dir-los pero difícils de fer: agenollar-se i reflexionar.
La primera71 és una flexió seguida de reflexió, perque la flexió deu ser del
cervell i no del genoll, genuflexió de l’enteniment conscient no inconscientment. I estos dos actes tenen moltes manifestacions.
* DES DE LA DINÀMICA PERSONAL, que sempre és certa perque si vol
és que vol, si pot és que pot i si sent és que sent,72 i viure de certees és
buscar la veritat. És tracta d’experiències que no podem comprendre si no
és participant nosatres en el sentit interior de les paraules: voler, poder,
sentir. És per això que «tot serà profitós si no te n’ixes mai de tu».73 I com
en la pròpia personalitat «personal» tenen cabuda vàries «personalitats» no
hi ha més remei que atendre a la que mereix la pena 74 i per la que cal
aventurar la vida, com digué un sabut (per gran) al que li dien Sancho
Panza (la llibertat i la honra).75
* DES DE LA SET I LA FAM. X.C. creia que era «més insoportable la set
que la fam», per això escrigué YO TAMBE TINC SET. Pero pensant-ho be,
està convençut, al flexionar, que ha de ser evitable el futur esclat del «¡tenim fam»!,76 lo que faria possible que qualsevol diguera «yo tambe tinc fam»
junt a l’atre que també ho diguera. Pero per a que tal siga aixina, és precís comprendre la diferència entre solidaritat (estrictament, una voluntat de
la naturalea, càlcul matemàtic entre consciència i sentit comú) i la fraternitat (interiorment una superació inefable i transcendent de l’essencialitat
humana, conquista per amor que és amar).77 I ¡cóm no!, només la fe inferix la diferència.78 Com que X.C. era músic i coneixia més que be a Mozart,
esta fe de que parla és la resposta al seu Requiem, «quid sum miser tunc
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Núm. 2.
Núm. 26.
Núm.27.
Núm. 98.
Núm. 102.
Núm. 73.
Núm. 58 i 59
Núm. 60.
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ducturus?» (miserable com soc, ¿qué diré en eixe moment?). No hi ha atre
remei que «comprendre», entendre, que també la fe és la causa de que tingam que viure com si la vida deguera ser jujada, en quant l’home busca
afanossament comprendre i ser comprés, encara que l’humanitat pareixca
viure de l’incomprensió.
* DES DE LA RELACIÓ LLIBERTAT-JUSTÍCIA. El núm. 33 és una flexió que,
sent com és curta, té moltes reflexions i per a entendre-les devem llegir-la
aixina: si les lleis s’ajusten a la justícia, la llibertat només la tindran els que
la mereixen (perque la justícia pot privar de llibertat), i si l’ajustament se
fa, la conseqüència serà el benestar de que el món podrà viure en pau.
Ara anem a la contra; a la contra de la pau tenim la guerra, i ¿per qué el
món viu en guerra?, simplement perque les lleis injustes (no ajustades a la
justícia) permitixen la llibertat als qui per justícia no devien tindre-la.
Montesquieu79 venia a entendre lo mateix al definir la llibertat com el dret
de fer lo que les lleis permitixen, pero si un ciutadà o una ciutadana fa lo
que les lleis prohibixen (ad ex., matar) ya no gojaria de llibertat, perque
els demés tendrien també eixe poder. No deixa de ser tràgic tindre que admetre la veritat de les paraules que Madame Roland cridà mentres pujava
a la guillotina: ¡Llibertat, quants crims es cometen en el teu nom! Tot perque orde (justícia) i llibertat són inseparables i correlatius.
* DES DE LA POR. «¿Per qué la por fa por?»80 En realitat la por consistix
en la por a tindre por, l’espera de la por. I la por a la por aumenta la por.
Pero resulta que la por no la té qui vol tindre-la. Si la por poguera tindre’s
a voluntat, o raonadament, ya no seria por, que no és més que la natural
inquietut de l’home que no se sent ya amo dels seus moviments. I lo curiós
és que la por té un poder de fascinació que inclús els més valents han
experimentat. La por no deu confondre’s en el pavor, que al derivar del
llatí pavere, equival a «tremolar de por»; ni tampoc en el temor que nos
entra quan descobrim l’objecte de la por i tenim que actuar.

79. Esprit des lois, XVI, III.
80. Núm. 44.
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* DES DEL PROGRÉS, entés com «trapijar».81 Entre cometes «trapijar» (no
trepitjar) és un mossarabisme valencià derivat de trapig (modificació del llatí trapetu, molí d’oli), molí per a moldre la canya de sucre (en castellà trapiche), documentat en l’Àpoca del Trapig de sucre de Castelló de la Plana,
en 1471. I també trapijar el raim per a esclafar-lo. Perdone el llegidor esta
incursió que no té atra explicació que no siga demostrar la riquea lèxica
inefable de X.C., que pugué escriure «calcigar» pero escrigué «trapijar», que,
significant les dos «pisotear», són diferents les chafades o esclafats. El trapijar de l’autor explica la predicació (només predicació) que des de la paraula vibrant i a la fi manipuladora, nos volen fer creure que el progrés es concreta en frases buides que mai s’acaben de complir: «per la llibertat i la justicia», «per l’igualtat de possibilitats», «per l’igualtat». Aprofitant la flexió, dos
reflexions importants... i valentes, sense temor i sense por: igualar no és
uniformar; no és millor qualsevol novetat (sobre tot si ve d’EE.UU.). I és
que el progrés, el sentit de progrés, no por oblidar-se de Gracián:82 «no bastan alentados principios, si son desmayados los progresos». Per desgràcia
lo difícil no és el progrés de la tècnica, sempre superable per atre progrés
millor, sino el progrés de la consciència moral, perque mantindre el coneiximent explicit de la llei natural sempre suposarà progrés de l’humanitat. I
açò no és reacció ni tradicionalisme ni conservadurisme, de modo i manera que el progrés no és guanyar l’igualtat, sino més be complir-la i fer-la
complir perque està en la llei natural ínsita en el cor de l’home que ni pot
ni deu perdre la moral ni perdre les bones costums. La causa primera, ho
digué Rousseau,83 és la voluntat i no la parleria de conceptes que no complixen en el llatí: progressus = gressus (pas) = pro (avant).
* DES DEL CANVI, perque ¿quí no canvia en el «menudet món tan canviant...» convivint com a persona entre persones i mai com a indeterminat
en la massa.84 L’illa pot no canviar, sense menysprear l’inesperat tifó. La
81.
82.
83.
84.

Núm. 42.
El héroe, 38.
Émile, IV, 330.
Núm. 97.
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pregunta és esta: si a u li peguen, ¿cóm pot defendre’s, pegant, fugint o
claudicant?85 La perogrullada és imminent pero també immanent. Comencem per «pegar», excluint l’apegar, unir utilisant alguna matèria aglutinant
per contacte, sens oblidar que segons el Proces de les olives «se pega l’enveja molt més que el rovell», de lo que podia deduir-se que algun colpejador pega per enveja: colpejar (en la mà, en atra part del cos, en un instrument o objecte) i també «atacar», dirigir-se contra algú. Davant del colp
o de l’atac, el colpejat o l’atacat, no té més que tres respostes o possibilitats: pegar (colpejar o contra-atacar), fugir (actitut negativa que ni colpeja ni contra-ataca, pero que encara pot tornar-se arrere per a colpejar o
contra-atacar) o claudicar. I acabem per «claudicar», que no és cedir ni coixejar, sino molt més greu: «faltar al seu deure o als seus principis»
(Diccionari CVB). ¡Ay del lèxic! Yo m’atrevix a dir que X.C. no claudicà
mai, que mai va faltar al seu deure de la multiforme fe que venia aclarint
i que mantingué «recte com un fus» els seus principis de la mateixa multiforme fe.
5. CONCLUSIONS FINALS

Després d’esta aproximació, crec estar en camí d’analisar el sentit total
de les flexions i reflexions de Xavier Caps, el sentit de sa vida: LA FE
TOTAL.
De lo prop a la distància, partixc de dos afirmacions filosòfiques que
li venen al pèl. Una de Heidegger,86 quan diu que el sentit és «allò en lo
que me sostinc» i en lo que estic compromés, lo que me dona una estatura pero també una orientació conforme alvançe, perque algo que no es
sosté, no sosté i no va a cap de part. L’atra de Kant,87 quan diu que dos
coses omplin el cor d’admiració i renovació sempre renovades i creixents
en la mida en que la reflexió s’ocupa d’elles: el cel estrelat sobre ell, i la
llei moral que hi ha en ell. Anem per parts.
85. Núm. 128.
86. Ser y tiempo, pàrraf 32.
87. Crítica de la razón práctica, Espasa Calpe, 1981, pàg. 221.
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(a) UNA VIDA QUE TÉ SENTIT és una travessia poblada per significats,
una trama a deduir de les flexions fetes en busca del ser, a través del lenguage, de les paraules reflexionades, diferides a l’enteniment del que les
llig. X.C. pretén i testimònia el seu llenguage interior, conscient de que sa
vida té sentit, pero que no hi ha sentit sense transcendència de sí mateix
cap a fora. Lo difícil, per no dir impossible, és saber i no errar en la relació hermenèutica entre lo dit i lo callat (els coneguts «silencis» caspians,
des d’un llibre de poemes d’este títul, al conte Historia d’un silenci). Segurament és per això que escriu que reflexionar no és repetir la flexió sino
entendre-la, lo que suposa obrir-se a l’alteritat, a nous sentits que puguen,
si poden, entendre el seu sentit. No es tracta de fer un joc del llenguage
sino de comprendre que per a entendre la flexió, esta queda investida
d’una capacitat de sobrepassar-lo a ell mateix: vestida la flexió, tenim que
despullar-la per reflexió.
La qüestió del sentit a partir de l’interior caspià, per a viure i viure-nos
en ell fa que tingam que entendre lo que ha dit i lo que ha callat: totes les
seues variades experiències. Per a entendre-les tenim que participar nosatres en el sentit interior de les seues paraules i dels seus silencis, perque
només si ho fem aixina podrem comprendre lo que intenta dir-nos, per
eixemple en les formes discursives pròpies de l’espai mediàtic-polític exteses en l’us quotidià.
Buscar el sentit de la vida de X.C., desgarrat el diàlec interior de cada
u, el seu i el nostre, obliga a descompondre-lo en quatre sentits possibles,
pero involucrant-se en ells: el direccional, el de significació, el de capacitat de sentir i el de sapiència. Pense que X.C. més que preocupat pel sentit de la vida, ho estava pel sentit que podia i podíem donar a la seua vida
i a les nostres: d’ahí les equacions viure-conviure i espera-esperança. Tota
vida té una aspiració, la del coneiximent. ¿Cap a qué? Hi ha que estar atent
a la tensió elemental de tota vida, perque la dominació humana ha arribat a ser tan refinada, pero també tan total, que pot acabar dominant-se
a sí mateixa: lo que afecta i deconstruix totes les clases de fe indicades
adés.
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(b) ELS PRINCIPIS MORALS DE X.C. descansen, sempre, sobre un sentit
del Be, de lo just comprés en el trans-fondo que unix i reunix (deu reunir) les consciències, perque té l’experiència de que la verticalitat nos
sobrepassa i no podem deslligar-nos d’ella. Per ad ell l’evidència de lo diví
és una consciència de llímits. El sentit de X.C. apela al bon juï, a la capacitat de sentit, lo que encara denominem «bon sentit», que distinguix el be
del mal, lo just de lo injust i el sentit del sensesentit. I, clar, és la fe omnicomprensiva la veritat que nos espenta, la veritat de l’esperança, l’única
que dona sentit a la nostra pelegrinació en el temps: lo que fa la vida digna
de ser vixcuda, conscient del llaç, dels llaços, d’home entre homens. El
sentit de les nostres vides no tenim que inventar-lo, només tenim que
retrobar-lo, sentir-lo i fer-lo sentir a l’atre, als demés.
Per això, Xavier Casp tenia dret, tot el dret humà possible, de dir que
vivia per a la VIDA, i naturalment després de tantes flexions i reflexions,
sa mort no estava anunciada. Sí assumida per ell ad Ell. ¡Quanta lliçó i doctrina de fe!

III. MEMORIES D’UN IMPORTANT
SENSE IMPORTANCIA
tracta d’un llibre de memòries,88 ilustrades les cobertes per Kati Casp en
dos dibuixos històrics: un tramvia, dos unitats de motor i jardinera en la
«parada» que fea front a la Telefònica i l’Ajuntament; i la pròpia plaça, en
lo que es nomenava pastís, o elevació, que en el seu sotsol contenia el
«mercat de flors», plaça que en el lapsus temporal de les memòries tingué
varies «rajoletes»: Sant Francésc, Emilio Castelar i del Caudillo; després, del
País Valencià, i hui, de l’Ajuntament. Pero no és pròpiament una novela,
encara que podria ser-ho si l’autor haguera vollgut, perque no «inventa»
res, i, sent memòries, està més d’una vegada al costat d’una rondalla de
rondalles. Noveles i memòries no poden menysprear els quadros costumis-

S
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tes quan certes actituts vitals arriben a categoria de costums, inclús esperpèntiques.
Qualsevol llibre de memòries, acceptant el principi de que el memorialiste ha segut fidel a lo que vol CONTAR quasi tant com a lo que vol
CALLAR, afavorix les reflexions dels llegidors, haja o no vixcut els temps i
els aconteiximents del temps memoriat, sobre lo contat i lo callat, perque
és clar que cap «memòria» ho conta tot, i no és possible més que aprofitar
la fidelitat de lo que vol contar, lo contat, e imaginar lo que vol «callar» i
per qué ho vol callar, per raons endógenes o exógenes. Normalment es
calla per respectar l’intimitat pròpia, pero pot callar-se per respectar l’intimitat de l’atre, dels atres. Decissió que correspon només al memorialiste,
que és qui vol contar i callar.
La presentació pública de les Memories tingué lloc en El Corte Inglés,
i com constava com autor SERENETA, X.C., titular del seudònim, escrigué
una nota descobrint el secret. El seu text és este: «Benvolguts amics Vicent
Simó i Pere Astillero: esta malaltia, tan impertinent com totes, pero esta
més per lo interminable, me té enclaustrat en casa ya fa més d’un any. Per
això quan Pere em notificà que, com editor, tenia molt d’interés en presentar Memories d’un important sense importancia considerarem de quina
manera salvar la meua impossible assistencia a l’acte de presentació. I trobarem la feliç solució: Vicent Lluïs Simó Santonja, amic cordial en la fidelitat de tants anys i fratern en les més essencials afinitats personificadores,
glossarà el meu llibre que Pere Astillero aporta com a editor. Perque
Sereneta es el seudonim que he usat sempre que he escrit impulsat per l’ironia crítica o per l’humor agut i, naturalment, ha segut Sereneta qui ha
recopilat eixes memories d’un temps tan atractiu com mal historiat. Gracies
ben efusives».
Al fer la crítica lliteraria de les Memories, Antoni Atienza89 la titulava
«Torna l’ironia de Sereneta», en tot encert, perque X.C. fon un escritor «complet» més conegut i valorat com «poeta» d’alts vols, pero que mai deixà de
ser filòsof, un filòsof que com home entre homens i home en el temps,
quan tenia que ser irònic sabia ser-ho, perque la seua ploma irònica era
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molt rica des de que comença a utilisar-la en el Pensat i Fet dels anys quaranta, en companyia del caricaturiste Emili Panach (l’inoblidable Milo), i
continuant-la en la revista Murta (entre 1978 i 1983). Esta ironia periodística tindrem ocasió de vore-la quan corresponga. El mateix X.C., en la nota
adés transcrita, afirma que Sereneta és l’impuls a l’ironia crítica i a l’humor
agut. Ya hem explicat que Sereneta és un seudònim autobiogràfic, provinent de son «güelo», Vicent Casp Serena, i ya se sap, de Serena, Sereneta.
Esta aclaració és obligatoria irònica i críticament per evitar confussions en
«sereneta» (intensiu de «serena», l’humitat de l’aire en les nits serenes, «la
serena mata les dones») i «sereneta» (espècie de sargantana que mossega).
1. L’ARGUMENT DE LES MEMÒRIES és extremadament senzill. El «yo» és
un aristòcrata, fill d’aristòcrata valencià dels que no se n’anaven a Madrit
(com feren atres), que quan torna de la guerra, al retrobar-se en el paissage valencià, troba el seu personal beatus ille en l’alqueria de l’horta. Fa poesia, la primera, a banda de crítiques i ironies, de la declaració d’amor a Maria, la filla dels masovers, i com passa en algunes películes, deixa als expectadors (llegidors) en la mel en la boca, intrigats, per saber si després d’exclamar «¡Soc feliç, ridiculament feliç!», es casà, i de veres, en la realitat fon
feliç.
El memorialiste dona unes senyes clares: acaba de complir cinquanta
anys, en 1964 (X.C. en tenia quaranta nou). ¿No volia que ningú pensara
que les memòries eren autobiogràfiques? Llegint-les hi ha molts més arguments: era fadrí i no sabem si es casà o no en Maria (X.C. era casat en
Roser); era aristòcrata (X.C. no ho era, encara que lluia aristocràticament);
per estiuejar en La Coruña, va fer el servici militar en zona nacional com
alfereç provisional (X.C. estiuejà en Valéncia, és un dir, i va fer dos servicis, el primer en zona republicana, els tres anys de guerra, i després l’obligatori d’atres tres anys en zona nacional, ya quan tota España era «nacional»). Pero una cosa és «no ser» casat, aristòcrata ni alfereç provisional, i atra
ben distinta, «estar», viure i conviure en els fets. La memòria d’eixes senyes
està distribuida, al meu entendre «irònicament», en tres etapes. La primera,
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(b) ELS PRINCIPIS MORALS DE X.C. descansen, sempre, sobre un sentit
del Be, de lo just comprés en el trans-fondo que unix i reunix (deu reunir) les consciències, perque té l’experiència de que la verticalitat nos
sobrepassa i no podem deslligar-nos d’ella. Per ad ell l’evidència de lo diví
és una consciència de llímits. El sentit de X.C. apela al bon juï, a la capacitat de sentit, lo que encara denominem «bon sentit», que distinguix el be
del mal, lo just de lo injust i el sentit del sensesentit. I, clar, és la fe omnicomprensiva la veritat que nos espenta, la veritat de l’esperança, l’única
que dona sentit a la nostra pelegrinació en el temps: lo que fa la vida digna
de ser vixcuda, conscient del llaç, dels llaços, d’home entre homens. El
sentit de les nostres vides no tenim que inventar-lo, només tenim que
retrobar-lo, sentir-lo i fer-lo sentir a l’atre, als demés.
Per això, Xavier Casp tenia dret, tot el dret humà possible, de dir que
vivia per a la VIDA, i naturalment després de tantes flexions i reflexions,
sa mort no estava anunciada. Sí assumida per ell ad Ell. ¡Quanta lliçó i doctrina de fe!

III. MEMORIES D’UN IMPORTANT
SENSE IMPORTANCIA

E

tracta d’un llibre de memòries,88 ilustrades les cobertes per Kati
Casp en dos dibuixos històrics: un tramvia, dos unitats de motor i
jardinera en la «parada» que fea front a la Telefònica i l’Ajuntament;
i la pròpia plaça, en lo que es nomenava pastís, o elevació, que en el seu
sotsol contenia el «mercat de flors», plaça que en el lapsus temporal de les
memòries tingué varies «rajoletes»: Sant Francésc, Emilio Castelar i del Caudillo; després, del País Valencià, i hui, de l’Ajuntament. Pero no és pròpiament una novela, encara que podria ser-ho si l’autor haguera vollgut, perque no «inventa» res, i, sent memòries, està més d’una vegada al costat
S

88. Del Sénia al Segura, Valéncia, 2003.
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d’una rondalla de rondalles. Noveles i memòries no poden menysprear els
quadros costumistes quan certes actituts vitals arriben a categoria de costums, inclús esperpèntiques.
Qualsevol llibre de memòries, acceptant el principi de que el memorialiste ha segut fidel a lo que vol CONTAR quasi tant com a lo que vol
CALLAR, afavorix les reflexions dels llegidors, haja o no vixcut els temps i
els aconteiximents del temps memoriat, sobre lo contat i lo callat, perque
és clar que cap «memòria» ho conta tot, i no és possible més que aprofitar
la fidelitat de lo que vol contar, lo contat, e imaginar lo que vol «callar» i
per qué ho vol callar, per raons endógenes o exógenes. Normalment es
calla per respectar l’intimitat pròpia, pero pot callar-se per respectar l’intimitat de l’atre, dels atres. Decissió que correspon només al memorialiste,
que és qui vol contar i callar.
La presentació pública de les Memories tingué lloc en El Corte Inglés,
i com constava com autor SERENETA, X.C., titular del seudònim, escrigué
una nota descobrint el secret. El seu text és este: «Benvolguts amics Vicent
Simó i Pere Astillero: esta malaltia, tan impertinent com totes, pero esta
més per lo interminable, me té enclaustrat en casa ya fa més d’un any. Per
això quan Pere em notificà que, com editor, tenia molt d’interés en presentar Memories d’un important sense importancia considerarem de quina
manera salvar la meua impossible assistencia a l’acte de presentació. I trobarem la feliç solució: Vicent Lluïs Simó Santonja, amic cordial en la fidelitat de tants anys i fratern en les més essencials afinitats personificadores,
glossarà el meu llibre que Pere Astillero aporta com a editor. Perque
Sereneta es el seudonim que he usat sempre que he escrit impulsat per l’ironia crítica o per l’humor agut i, naturalment, ha segut Sereneta qui ha
recopilat eixes memories d’un temps tan atractiu com mal historiat. Gracies
ben efusives».
Al fer la crítica lliteraria de les Memories, Antoni Atienza89 la titulava
«Torna l’ironia de Sereneta», en tot encert, perque X.C. fon un escritor «com89. Letraferit núm. 62, abril de 2003.
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plet» més conegut i valorat com «poeta» d’alts vols, pero que mai deixà de
ser filòsof, un filòsof que com home entre homens i home en el temps,
quan tenia que ser irònic sabia ser-ho, perque la seua ploma irònica era
molt rica des de que comença a utilisar-la en el Pensat i Fet dels anys quaranta, en companyia del caricaturiste Emili Panach (l’inoblidable Milo), i
continuant-la en la revista Murta (entre 1978 i 1983). Esta ironia periodística tindrem ocasió de vore-la quan corresponga. El mateix X.C., en la nota
adés transcrita, afirma que Sereneta és l’impuls a l’ironia crítica i a l’humor
agut. Ya hem explicat que Sereneta és un seudònim autobiogràfic, provinent de son «güelo», Vicent Casp Serena, i ya se sap, de Serena, Sereneta.
Esta aclaració és obligatoria irònica i críticament per evitar confussions en
«sereneta» (intensiu de «serena», l’humitat de l’aire en les nits serenes, «la
serena mata les dones») i «sereneta» (espècie de sargantana que mossega).
1. L’ARGUMENT DE LES MEMÒRIES és extremadament senzill. El «yo» és
un aristòcrata, fill d’aristòcrata valencià dels que no se n’anaven a Madrit
(com feren atres), que quan torna de la guerra, al retrobar-se en el paissage valencià, troba el seu personal beatus ille en l’alqueria de l’horta. Fa poesia, la primera, a banda de crítiques i ironies, de la declaració d’amor a Maria, la filla dels masovers, i com passa en algunes películes, deixa als expectadors (llegidors) en la mel en la boca, intrigats, per saber si després d’exclamar «¡Soc feliç, ridiculament feliç!», es casà, i de veres, en la realitat fon
feliç.
El memorialiste dona unes senyes clares: acaba de complir cinquanta
anys, en 1964 (X.C. en tenia quaranta nou). ¿No volia que ningú pensara
que les memòries eren autobiogràfiques? Llegint-les hi ha molts més arguments: era fadrí i no sabem si es casà o no en Maria (X.C. era casat en
Roser); era aristòcrata (X.C. no ho era, encara que lluia aristocràticament);
per estiuejar en La Coruña, va fer el servici militar en zona nacional com
alfereç provisional (X.C. estiuejà en Valéncia, és un dir, i va fer dos servicis, el primer en zona republicana, els tres anys de guerra, i després l’obligatori d’atres tres anys en zona nacional, ya quan tota España era «nacio-

35

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 36

INTRODUCCIÓ

nal»). Pero una cosa és «no ser» casat, aristòcrata ni alfereç provisional, i atra
ben distinta, «estar», viure i conviure en els fets. La memòria d’eixes senyes
està distribuida, al meu entendre «irònicament», en tres etapes. La primera,
inclòs el «com si fora un prolec», comprén XII capítuls, fins al «soparot» del
13 de juliol de 1936: naiximent, primeres lletres, infancia, estudis superiors,
la mort dels seus pares i d’Eloïna, la fidel serventa, i les seues conseqüències, i els seus primers éxits «públics» i «de públic», sorpresa inclosa. La segona és la justificació d’un encallador «de casi tres anys en blanc», i si estaven
en blanc, és llògic que «si no cuentan», poc tenia que contar, no compren
més que un capítul, el XIII, que per a evitar supersticions tracta de passar
sens enganchar-se, encara que hauríem de completar-lo en el XIV, que sí
valora la guerra i els conceptes retaguardia-front. I la tercera, des del retorn
a Valéncia, a l’acabar la guerra, fins a 1964. Anem a tractar de diseccionar
asèpticament les tres etapes, prenint com a guia els personages que intervenen, la majoria de nom desconegut i tots sense llinage (una «Garcia» no
passa de ser anecdòtic), que no estan descrits físicament, per fora (salvo
rares, mínimes, excepcions descriptives), i sí «mentalment», per dins.
2. LA PRIMERA ETAPA va precedida, com he dit adés, d’un a modo de
pròlec en el que explica el seu llinage i les raons d’escriure les memòries,
¡cóm no, si ho fan els tararots que es creuen importants!, criticant als aristòcrates que vestits de l’anacrònica vestimenta interior no es dediquen «a
treballar-se i a treballar», en certa confusió entre lo que és l’amo i el «señorito andaluz», en esta vida que nos toca viure, que «son quatre dies mal
contats i tres ya se n’han passat», sense saber «lo que es un ou i lo que es
un parell d’ous». Lo que fa pensar que si no se treballaven ni treballaven
és perque era dubtós lo del «parell».
Del naiximent no pot memoriar perque «era molt menudet» i li ho contaren. Menys mal que la mare (no sabem el nom) va confondre el crit «¡El
meu Black!», i al creure que el pare cridava «¡El meu cap!», es possà a parir
de sobte. Black era un cavall, l’únic nom, d’animal, que apareix en esta
primera etapa.
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¿Com era ell, el yo memorialiste? De chicotet: «de cara grossa de graciós bufa sopes». De major: estirat, llinia de distinció, llest, home cult, «mai
filenrrollat ni lluna plena... recte com un fus i clar com un rellamp».
¿Com eren els seus pares? Per supost, aristòcrates. La mare «el va parir,
pero no el covà»; segons el pare, «no tenia res de coquette». El pare, alcalde de la ciutat, era algo femellut o doner, segons resulta de dos anècdotes memoriades: la de que va a comprar unes calces «millors» (o siga, no
per a la seua dona) i la de que en la festa del sant del memorialiste «tota
la vesprada anares entre amics i hi havia cada joveneta com per a encendre els cigarrets dins de la bojaca».
¿I les relacions fill-pares? El memorialiste no s’escapa a la llei de vida,
tenen que morir-se els pares per a que un fill «plore» no haver-los conegut
prou. Quan la mare mor, a ell, en deneu anys, no li venien les llàgrimes,
a pesar de la presència del pare jesuita, professor de Teologia en Paris. Al
remat unes llàgrimes «suaus» li rentaren els ulls i, galtes avall, l’humitejaren
els llavis en un «salobrenc» calmant (atenció a l’adjectivació). Després el
recort la fea «mes mare cada dia». El dolor de la mort del pare s’agreujava
per la soletat del buit, com «un vel de boira eixuta, una soletat de paraula
ofegada» (torneu a prestar atenció a l’adjectivació).
Hi ha que detindres en el «descobriment del pare», a poc d’haver-se
proclamat la República, en 1931 (el fill, desset anys, que en el pare havia
vist només el «maquillaje», i clar «l’havia jujat com un clown». Els raonaments del pare, consells a la fi, són un monument a la sapiència:
* «Fill meu: per a ser no basta en naixer». Ara que yo ya me’n vaig,
pensa que encara que l’home s’oblida dels peus, els peus el sostenen.»
* «¿Per qué creus que em vaig fer pintar este gran retrat?... Perque la
meua obligació era que vivira este pintor que es moria de fam.»
* «Repassa, repassa: ¿quants tituls valencians queden en mans valencianes? Aço es la pijor de les traicions, perque es traicionar-se a u mateix.»
* «Alfons XIII se n’ha anat, deixant-nos tota una refrega de plats en l’aire i per escurar... se n’ha anat d’aci, pero ell (com yo i com tu) d’on no
se’n pot anar és de l’historia futura.»
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* «Cada home naix en una obligació, com naix en un nas... Per aço, tal
com el captador dona gracies a Deu quan rep una almoina, nosatres tambe
hem de donar-les a Deu quan rebem l’almoina de posar-nos el frac. Per
Deu capta ell com per Deu nos ben vestim nosatres» (atenció a la fe teològica).
* «Tu has tingut la sort de traure el fisic de ta mare i la meua inteligencia... Ella i yo hem sacrificat molts caprichos de tindre’t en nosatres i tu,
d’aço, nomes hauras vist l’aspecte de comoditat de no tindre’t a la vora.»
* «¿Economia? ¿I quan s’ha parlat en ma casa d’economia? Aci nomes
pot parlar-se d’administracio.»
* «¿Saps qué dia Strawinsky? Si em lleven els obstaculs, m’arrebaten les
meues forces.»
* «Nomes em dol, fill meu, un aspecte de l’idea que tinc formada de
tu: pot ser estic equivocat i bona cosa que m’alegraria d’estar-ho. I és que
te crec una micoteta covart... Nomes una cosa te dire: l’home alla en el
fondo, sempre és un sentimental... la dona al reves... és epidermicament
sentimental... Et dic tot aço sense acabar en consell que no seguiries, sino
en simple exposicio a fi de que no ho oblides en instants oportuns.»
* «¿Qué me passa, fill? ¡Besa’m!», i se desgavellà sobre els braços del fill.
La família no estaria completa sense ELOÏNA (present sempre la fe familiar), definida en quatre paraules: temor (per al servici), gràcia (per a les visites), fidelitat (per als pares, per un sacrifici voluntari i constant) i companyia
total (entretela de l’història íntima, salvació de fallides), «mes efectivament
mare meua que la meua propia mare». Anoten calificatius: llàgrimes detingudes, gust de fulles caigudes, lluna alta i clara. I la metàfora: «yo vaig tirar
el primer grapat de terra sobre l’ataüt... i encara tinc el pes sobre el cor».
Apareixen atres personages, no exactament «malditos», pero casi: la
mademoiselle melindrosa i seca que li donà les primeres lletres; la chiqueta Garcia, de veueta temerosa, preocupada per la perdua del llinage Garcia; el colega nano, Fulanet o Fulabrut; el mestre de «força pedagògica»
que castigava braços en creu; la jove «molt agraciada» salvada del mar que
parlava francés.

38

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 39

INTRODUCCIÓ

La carcassa final d’esta primera etapa és inefable: la galeria de personages, verdadera per increible, un autèntic esclafit musical insuperable,
d’aquell círcul «d’amants de perdre el temps», que les mullers els odien més
que els cabarets, en un moment en que les sigles dels partits «s’engolien
totes les activitats i inclus les inactivitats», a on conversaven al voltant d’una
tauleta en la que no podia faltar el graciós de turno, d’eixos que quan
conten algo sempre pregunten ¿veritat que açò té gràcia? Allí el graciós
contraposa soterrar-festa, calificatius, i al dir-li al memorialiste «aiguafestes»,
éste el chopa en una botella d’aigua, dient-li mentres el chopava «efectivament, senyor festa». Pero anem a la «galeria» del «soparot» del 13 de juliol
de 1936.
El memoriat presidia una directiva, com «un naufreg presidix la mar»,
que era un pot-pourri: des d’un carcamal «vitrina ambulant de títuls oficials»
a u que menjava en les ungles i a un atre que es menjava les ungles; des
del gat vell egoiste a la joveneta ilusionada; des de l’imberbe «que es dia
rapsoda, per no dir-se marieta» fins la dona de certa edat, que és la més
incerta, que es dia novelista, i el descarat poeta de vantguarda.
* El secretari general a l’esquerra del president. Home dels que ya naixen secretaris generals, «saltamartí».
* El senyor que tocava el bombo en una coneguda banda de música,
associat actiu a les idees d’igualtat, «sense parar-se aclarint a qué i a quí
nos calia igualar-nos, si a ell o al bombo».
* Un atre senyor, antropòlec que tenia un parar i un vestir de representant de drogueria fracassat, miop i fadrinot, molt calmós i formal per a
tot menys per a charrar, indiferent i desconectat per a tot lo que no fora
l’antropologia. Que, ademés, de professió ajornalada era telefoniste. Científicament antropòlec i políticament cavernícola. Un tocat del bolet encarregat de l’hemeroteca del círcul, a qui tots coneixen pel «moroteca».
* Un atre senyor, autor novell, de llarga barba blanca i amplíssima circumferència feliç en la pancha, que fea poc havia estrenat el seu primer
i únic drama teatral, que acabà ballant La tarara al final de la representació.
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* Una joveneta, a la dreta del president, «escultora», sent aixina que a
ell li pareixia «escultura», i que reclamava les formes pures, ella que tan
pures les exhibia.
* El rapsoda que estava fent una rapsodia (ensisam de troços).
* La novelista incerta que parlava al poeta vantguardiste de la perduda gracia grega en baixrelleus d’efebos sense corbata i de venus sense corset. Estava «menesterosa de posseir l’inquietut d’un secret feliç de pecat
sexual».
* El poeta vantguardiste, esmonyit, llarguerut, en un incipient bigot i
els ullius com dos puces irritants darrere dels greixuts cristals de les ulleres (contraposició: la novelista-homenota, el poeta-donet).
* Un jove molt quiet, i prim, molt prim, que estava davant del president, que no l’havia vist perque el tapava una botella de vi, que era germanet de la seua germana, la novelista. Charlot no superaria la conversació jove-president, ni com els dos se prengueren un «café en cigarret».
El president no pugue «improvisar» el discurset que portava preparat.
Només després d’aplaudir-lo estrepitosament, cridant «¡Vixca el president!
¡Vixca!», va poder afegir: «yo voldria dir-vos...». I reflexiona, per a sí mateix:
¡Quina exacta lliço de lo primitiva i blanquissimament natural que es la
solidaritat.
3. LA SEGONA ETAPA és la més curta pero la més crítica. Important l’etimologia. «Encallador» pot ser el lloc on s’encalla la nau o el vehícul per
raó d’un obstàcul (pedra, arena, fanc), o, simplement, una situació difícil.
«Encallar» és parar-se de progressar, de parlar, d’actuar en qualsevol sentit,
per l’acció d’obstàculs que ho impedixen. Ironia pura: com són casi tres
anys en blanc, poc hi ha que dir, pero lo poc sucós. La segona etapa comença el 14 de juliol de 1936, quan el memoriat se’n va a La Coruña a estiuejar, i durà fins l’abril de 1939, en que va poder retornar a Valéncia. Són
tres anys que consistiren en «deixar» la vida unipersonal a una vora, «enrolar-se» a la vida gleva fins arribar a l’atra vora, per a «rependre» la vida pròpia. Des del punt de vista estrictament personal, el memoriat fins ara ha
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explicat i contat com era i com va arribar a ser en el moment «d’esclatar el
tro», un tro «d’un fragment contra un atre d’humanitat despersonalisada».
La seua valoració personal coincidix en la de molts espanyols: si per
conte d’estiuejar en La Coruña se li antoixa estiuejar en Alacant, ¿qué hauria passat?; un joc de ruleta, per fortuna. ¿Qué seria d’ell si encara ho era?
Perque alguns no varen arribar a ser-ho. Tal era el cas de Maria, que entrarà en les Memories quan li pertoque, que se quedà sense pare quan est
intentà pasar-se’n a l’atra banda i el trobaren a les afores de Valéncia, estés
i en quatre bales en el cap. En realitat, les dos zones no feren la guerra,
sino que se trobaren en la guerra. X.C. descriu magistralment l’antitesis
retaguàrdia-front. La retaguàrdia era el pa del cor i l’aigua de l’esperit dels
qui, estant en el front, demanaven un permís per tal de passar uns dies en
ella. Ningú en la retaguàrdia demanà mai ni el «pa de trilita» ni «l’aigua iperitada». L’antítesis és aborronadora: «es en la retaguardia on n’hi ha persones de veritat, valents de veritat, ministres de veritat, plans de veritat, traïdors de veritat... En els fronts no n’hi ha res d’aixo, ni fa falta; al cap i a
la fi en els fronts, pel fet de ser fronts, ya sobra per a que nomes hi haja
por inteligent, por serena, por hipocrita, por covart...»: la retaguàrdia és lo
que decidix una guerra.
4. LA TERCERA ETAPA comença a l’arribar a la vora de la nova pau, «¿ya
estem en pau?» En veritat, contesta X.C., la pau proclamada oficialment és
un peu ferm sobre l’esperança, pero l’esperança només és un punt de partida, perque quan s’arriba a la vora de la nova pau necessitem començar
a harmonisar-nos en societat. Per al memoriat, l’orquesta social no funcionà perque, com en tota llei d’orquestes, la qualitat del director té poc a fer
sense la qualitat dels músics, «perque si es cert que el director en la seua
vareta mana els maestosos i els stacattos dels musics depen el pensar que
maestoso vol dir ma estesa i que stacatto ve d’estaca; clar que en eixe moment es quan el director (¿?) confon la vareta en la verga». ¡La culminació
metafòrica, elegant, poètica i sugeridora!: mans que no s’estengueren i vergues que confongueren.
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En moltes noveles, sobre tot de les dites «negres», arriba un moment
en que, lligant caps, el llegidor pot «endevinar» qui és l’assessí o «com acabarà la película». Pero tratant-se de memòries, quan encara no coneixes a
tots els personages, és missió impossible. En este cas que nos ocupa, el
memorialiste ho deixa clar: després de dir cóm era i cóm va arribar a ser
en el moment d’esclatar el tro, té que dir cóm ha arribat a ser el que és a
l’haver passat «pel» (no és lo mateix «el» que «pel») tro. Confesse que llegint
açò, i la següent advertència sobre la situació d’aquella persona que era
ell, camí de deixar de ser qui era, em vaig qüestionar: ¿i ara qué, qué passarà? ¿cóm reaccionarà? L’única «pista» que tenia és que era patriota: se
queda en Valéncia i no torna a La Coruña. El cóm no me’l podia imaginar.
«Passat el tro», ya tenim al memoriat en Valéncia i, després de «l’ineludible desfilada», corrent més en el cor que en les cames, «a sa casa». Començem per la casa. Una descripció «dolorosa»: el pati pareixia un «clown
impertinent», «emblanquinat», la pedra tapada, «gòtic de pacotilla». Incautat.
¡Quina pena de salons!: departaments, taules bessones, cadires sense estil,
archivadors... retratos de Stalin... vitrines buides. Tot abandonat a pressa,
inclús, com si fora un objecte, una jove taquimecanògrafa «rossa», que
mirava «en ulls de chiquet sorpres furtant fruta» i que deixava al seu pas
«un espes perfum d’amiga fàcil»... Tingueren que donar-li una tassa de tila
perfumada d’aiguanaf.
Seguim per les persones: els porters, «benvolgut matrimoni», «apreciat
matrimoni», dos bonassos viva estrofa dels sofriments amagats de les retaguàrdies, envellits els dos. I les persones que no estaven: Pepe, que es feu
el «Comisario José»; Lluis, l’administrador, «que se’l feren»; Maria, que s’amigà en Pepe, que s’havia casat en la cuinera. És natural que el memoriat
filosofara sobre lo vist i conegut.
«Aço es un despusahir sense ahir, un despusahir que et deixa el dema
a l’aire; ompli el hui pronte per tal d’afermar-te, no se t’assorre damunt tota
una tirera de dies que esperen, de temps a vindre.» És la fe essencial i existencialista fàcilment explicable des del principi filosòfic. L’ahir no existix
(son els tres anys d’encallador en blanc) i, per lo tant, el despusahir, sense
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ahir, vist des del hui, et deixa el demà a l’aire, perque no és lo mateix
«seguir» hui l’ahir, en blanc, que seguir hui el despusahir. La decisió és correcta: ompli el hui, «pronte». En valencià sol parlar-se «cuida no se t’amuntone la faena». És el «afermar-se», pronte, per a que no caiguen damunt els
dies i temps que inexorablement tenen que vindre. I de seguida decidí
omplir el «ara ya»: un passeig per Valéncia i una visita a l’alqueria. Fe
patriòtica: «Valencia es tan mare meua com filla, perque Valencia nos fa als
valencians tant com els valencians fem Valéncia», i per tant la volem, la
sentim, l’estimem i l’apreciem fins l’extrem d’amar tant les traces d’ella que
nos identifiquen que nos fan dolor, pero un dolor amorós com el del pare
davant de la gepa del fill o del fill davant del cauqueig del pare.
(a) Una nit d’abril, el memorialiste paseja Valéncia explicant i explicant-se per qué és una de les ciutats que mes coses té personals i intransferibles. La paraula clau és «davant», preposició, «en presència», que significa a la vista d’una cosa o d’un fet que obliga a actuar en un cert sentit.
* davant de la felicitat, el recel de perdre-la;
* davant de l’adversitat, la caricatura redentora;
* davant de l’abundància, la prudència de no fer-la sentir;
* davant de l’escassea, l’orientalisme d’alçar els muscles;
* davant de l’enveja, la comoditat de l’esforç mínim;
* davant de la facúndia, la tissora de la sàtira;
* davant de la facilitat, la perea del ya està massa be;
* davant de la dificultat, el talent laboriosíssim;
* davant del treball i de la taula, el yo puc més (qui no menja després
de fart no treballa després de cansat).
Tants «davants» fan que Valéncia «siga terra d’extremats, de poques mijanies» (ad ex., «que la capital no siga massa capital ni els pobles massa pobles: no deixa de ser veritat que se parle de la capital de la Costera, la capital de la Safor, etc.»).
(b) Al sendemà se’n va a la Valéncia «hortolana», eixa que té «l’oriental
bellea del pecat», salvat per l’alegria de tindre’l massa fàcil. Des del trenet
eléctric a l’horta, «cocktail de perfums nets de terra esponjada i sembrats
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jovens, com una ilusionada puber eixint del bany de l’alba». El paisage li fa
sentir el goig «quasi voluptuós» de ser valencià. I a prop també és pàtria l’alqueria, les teules blaves de la mija taronja de la capella, les palmeres «arringlerades i esveltes», el cos de la mateixa alqueria, «severament lineal com la
serenitat», els lladrits dels gossos que «triscaven repentins i precisos»...
A partir d’este moment els personages cobren nom i figura:
* Joanot, el masover de sempre, «senyor de l’amplaria», homenot de mà
aspra, de braços de roure i pancha esferoidal, cor d’home tan segur en la
vida que fea un pom-pom-pom acompassat, «com el pas d’oca germanic»,
que no era un «home corrent» (perque si corria se sofocava);
* Rosa, la dona de Joanot, «femella de la fondaria», d’ampla cintura;
* Maria, ¡Ah, Maria!, la filla, soidisant del matrimoni, quieta i somrient,
que al pujar l’aigua de l’alchup, a cada moviment, «la cintura s’estrenyia i
s’eixamplava i el bust oscilava», «lluminosa i sempre ingràvida»;
* I fins el gossos, els vells Polp i Carbó, que el reconegueren.
Bucólica la visita a l’alqueria, des de la quadra al galliner fet granja i
la pallisa feta graner, passant pels camps, i no oblidant el desdijuni, «unes
botifarretes en oli i un ensisam de lletuga i rave». Un «beatus ille complet».
I en retorn a la ciutat, ya no en el trenet sino en un cabriolet que tirava
«una egüeta pia, de coll en noble esse i mans fines i agils».
El memoriat necessità dos capítuls, pocs dies, per a prendre la decisió
final, contestant-se a sí mateix l’interrogant ¿seré capaç de descobrir-me? I
es va descobrir, filosofant des de Heraclit, passant per un Colom que de
sobte haguera vist un avió supersònic, per acabar en Don Quijote, que «era
un trastornat del bolet» perque vea les coses tal com se les imaginava.
Aixina arriba a la seua pròpia filosofia: «L’home no es una torre incommovible, sino un pèndul pot ser massa obedient al tic-tac de les circumstancies: que les has de vencer pessic a pessic, tic; que has d’entendre el seu
zigzag, tac. Si este tic-tac t’aconsona al del cor, eres feliç; pero quan a este
tic-tac el cor et fa tac-tic, home a l’aigua».
El tac-tic, «la ciudad no es para mí», el tenia clar: no li fea gràcia ni el
¡estraperlo!, ni els enchufats, ni els «haigues», ni la gent que chafa fort sense
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importar lo que se chafa, ni tornar a la directiva d’una societat «cultural i
recreativa» (¡quin fantasmagòric mesclat!), perque no comprenia com volien donar-li importancia «si no ne tinc ni la desige». Abans de res es va dedicar a fer be a aquells gràcies als quals ell podia fer viure be.
El tic-tac també el tenia clar: viure definitivament en l’alqueria, «en
oberta naturalea i entre persones naturals». I casar-se en Maria. La declaració d’amor, antològica, res de te vull, ¿em vols?: «acceptaries donar-me fills?
[...] epistola escoltada i bendicio rebuda». Ella deixà el cap sobre el seu pit.
I ell, besant-li els seus cabells, «estant aixina», escrigué sa primera poesia.
Segurament qualsevol llegidor, o tots, al arribar a este final feliç, «Soc
feliç, ¡ridiculament feliç!», té/tenen dret a pensar que és massa dolç o edulcorat, com un conte de fades en que el senyoret se casa en la filla dels
masovers, pero Sereneta ho té advertit: «Llegidor: si vols acceptar-les [estes
Memories], accepta-les aixina; si vols refusar-les, refusa-les aixina. Aixina,
nomes aixina, poden ser elles, i aixina son».
Com yo les accepte, tinc el dret d’explicar-me, d’explicar la meua interpretació, perque el final feliç no pot ser atre. En els contes de fades, el
premi de la felicitat és per a la patidora, la que patix d’unes situacions
injustes de les que la salva el cavaller fantàstic sempre. En este Memories
no dic que Maria no haja patit, pero està clar que el patidor física i psíquicament ha segut el memoriat, encara que el calvari foren només els tres
anys d’encallador «en blanc». Pero el problema no és el calvari propi, són
tots el calvaris dels demés quan un home no viu aïllat sino com «home entre homes»; són també el seu calvari, els calvaris compartits.
La gran ironia d’estes Memories està amagada en el «ta ta-chim, ta tachim, ta ta ta-chim» final. ¿A quantes vides la vida els girà com se gira un
calcetí? ¿Quantes persones, passat el tro, no pugueren mai, mai, recuperar
l’estat físic i psíquic d’abans del tro? ¿Quantes vides, en les dos zones, passaren del blanc al negre, vull dir, no ompliren mai el blanc? I s’han mort
sense omplir-lo, encara que hajen vollgut omplir-lo, i s’hagueren donat per
satisfets de poder exclamar: ¡soc ridículament feliç!, i no ser ridículament
infeliços.
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A tots ells els farà gracia, al llegir el final, que encara no ho foren,
pugueren ser feliços, pero millor encara diran lo que, sense dir-ho, volia
X.C. que digueren els llegidors: ¡ironies de la vida! Hi ha que tindre clar el
concepte d’ironia: figura retòrica consistent en fer entendre lo que es vol
dient lo contrari, e inclús ingeniant-se-les per fer sensible a l’esperit advertit la falsetat o inverosimilitut de lo que es diu. D’este concepte podem
derivar algunes reflexions concretes aplicables a les memòries que tenim
entre mans:
* L’ironia de X.C. pareix revelar-se sobre tot quan l’existència humana
experimenta una crisis, individual o històrica. En este cas, individual i històrica.
* L’ironia de X.C. pot entendre’s, segons l’eixemple socràtic, com un
camí cap una definitiva fe, com una estació de trànsit cap el descobriment
de valors. En este cas provoca la destrucció d’allò en que ya no se creia.
* L’ironia de X.C. és l’alegria de la reflexió i el goig de la sapiència;
enganya ajudant e inclús, només per a que endevinem, revela ocultant; és
un pudor que se servix d’un teló de bromes per a cerndre un secret. Hi
ha paraules que deuen pronunciar-se molt rarament i atres que no es
diuen més que una volta en la vida; be sap X.C. que bromeja en els valors
perque creu en ells.
* La gran ventaja de l’ironia radica en que permitix dir veritats que no
serien tolerades sense utilisar un subterfugi. ¿Per qué tant d’interés de recalcar que les memòries s’acaben en 1964? ¿I cóm i per qué no se publiquen fins a 1988? ¿Quína veritat no estava permitida dir-la en la calificada
per X.C. de posguerra «massa linial»? X.C. flexiona la diferència entre novela i memòries en l’advertència (entre parèntesis) que encapçala el capítul
XIV. M’agradaria haver-la entesa be, al reflexionar-la. Un noveliste fa ploure quan vol, o diu que hi ha sol torrador quan està nuvolat i fa fret. El
memorialiste, al fer memòria, està lligat de mans per lo passat, i en conseqüència, si ploia en un moment de l’història contada no pot dir que fea
sol. Pero lo que no és preocupació per al noveliste ho és per al memorialiste, perque al memoriar pot tindre, de bona o mala fe, mala memòria, o
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millor seria dir uns pensaments, si expressa pensaments diferents dels que
tenia en l’exacte moment memoriat. Això explica l’advertència caspiana,
«este capitul procurare escriure’l TAL I COM PENSAVA EN AQUELLS MOMENTS». De lo contrari, escriure tal i com es pensa en el moment d’escriure distorsiona la realitat i la veritat, convertint-se el memorialiste en un jugador de ventaja, oblidant que «tota persona es com un vestit, que passa
per distints periodos abans de deixar de ser qui es».
* L’ironia de X.C. no té res que vore en el concepte sartrià, ya que, al
revés, dona a entendre per a ser cregut, no afirma per a negar, ni nega per
afirmar; no és un yo de ficció que ad hoc vol destacar per a que se les
entenga en el objecte.
* Massa voltes es confon l’ironia en la broma, quan la veritat és que
esta vol fer riure i l’atra fer somriure... o plorar.
* L’ironia de X.C. és «quotidiana», natural, cassolana, d’anar per casa,
pero sense perdre el seu natural «lirisme» expresiu; i no és hipòcrita perque no mira al seu interés egoïste; ni menys és de mala fe. Esta és, crec,
la raó de l’ironia final. Només tenint fe, ferma i forta, pot arribar-se a un
final feliç que no aniquila, sino que deixa oberta l’esperança a un futur
superador de trons.

IV. PROSES EN CARN

E

l’any 1952, Premi en els Jocs Florals de Tolosa, les edità
Torre el mateix any (huit contes). El titulat «Ele seguix soltera» es
publicà l’any 1958 en Recull de contes valencians.90 La segona edició, calificada per l’autor com «redaccio definitiva», és de 1988 91 i comprén
ya els nou contes. En la present edició de les Obres Completes, seguint la
voluntat de l’autor, he utilisat la de 1988, si be utilisem les ilustracions de
SCRITES

90. Número 40 de la «Nova Col·lecció Lletres» d’Albertí Editor, Barcelona.
91. Promoció de Cultura Valenciana, Del Sénia al Segura, Valéncia, 1988, 131 pàgs.
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Valentí Durbán (de 1952) i de Kati (Caterina Casp Montero, 1988). Per atra
banda, apareixen anotades les paraules «essencials», diferents en abdos
edicions, excloses flexions verbals, alguns artículs, preposicions... El llibre
té dedicatòria: «A Carlet, el meu poble, el recort del qual m’es tan fidelment sentit, que em du a la victoria d’imaginar-me’l». Correspon ara la
dissecció separada de cada conte per a facilitar la seua comprensió i les
respectives estructures (epítets metafòrics, simbolismes, metàfores perifràstiques, composicions, descripcions, intertextualitats, etc.). Són nou relats
de temàtica molt diversa.
1. Aquella nit en Carlet
Es diu que se tracta d’una reactualisació del complexe d’Edipo (atracció sexual del fill a sa mare), procedent del mite Edipo-Yocasta, per la trista soletat d’una jove viuda i enamorada de l’home per l’espill del fill, que
baix la metàfora del disfraç gira en una voràgine de confusió. Pero, ¿és,
ademés, la tragèdia de la mare que s’enamora del fill? Això suposaria, ademés, la reactualisació del complexe d’Electra, procedent del mite Electra–
Agamenon i, per lo tant, el fill mor en comprovar la realitat. El conte està
dedicat a Joan Triadú.
Està contat en tercera persona, no pel protagoniste. Els actors principals són, per via paterna, la seua yaya i son únic tio. No apareix cap de
nom, només el parentiu. Totes les tragèdies, si les considerem «malalties a
mort segura» tenen la seua incubació bacteriana.
Els yayos paterns se casaren quan ella tenia dihuit anys i ell vintiú. Ell
havia fet estudis i viajat bona cosa, home elegant, senyor generós, d’éxits
sonats entre les dones, morí als vintisis anys (o siga, la yaya era viuda als
vintitrés). Ella havia segut educada en el millor colege de monges de la
capital, famosa com a bellea, desimbolta i alegre («terrerola primaverenca»), mal de cap de moltes pretensions d’un eixam d’enamorats, amiga
d’espillar-se. Al morir el yayo es donà sancera als fills, que n’eren dos, el
tio del contador, un any major, i el pare del contador, abdos educats en el
Jesuites de Valéncia, que quan acabaren el bachillerat diversificaren el seu
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futur. El tio es quedà en la yaya per ajudar-la en el menament dels bens.
El pare, «pianiste vocacional», decidí seguir estudis musicals. Els dos tenien
una simpatia diferent: el pare, contagiosa, inspiradora d’una immediata
amistat; el tio, una simpatia d’atracció admirativa. El tio tenia un voluptuós
temor de carícia, i el pare, una «amorosida intimitat», oberta a les carícies
sense accent. Primera «pista» de la tragèdia. La yaya era la «maravella sensitiva».
Incubació de la tragèdia. Lloc: Carlet. Actors: la yaya (trentanou anys),
el tio (vint anys), el pare (deneu anys), i en escena l’amor del pare (vintidos anys), definida com «bellea pura, gràcia lenta, lasciva cadència, mirada augural i paraula càlida». Eren les festes d’octubre. El pare demanà a la
yaya un mantó de Manila per al seu amor. I en el ball, la primera inflexió
de la tragèdia. Ballen el pare i el seu amor (la que seria mare del contador) fins que arriba la polca. Moment en que el pare, poc ballador, emparella al seu germà en el seu amor. El tio ya no deixà a l’amor del pare en
tota la nit, i al dia següent s’ufanava: «ya et diguí que una bellea és sempre un perill [...] no vull prendre part en est examen sentimental; vosatres
sempre teniu molta noveleria. Yo, en canvi, vos aventage en decisió».
La tragèdia, «un atre Carnaval per tal que se’m trabucara atra vegada
l’existencia» (diu la yaya). I la clau de la fatalitat, una frasse en boca del tio
a la yaya: »he quedat en ella [l’amor del pare] que la duré al Saló Giner, al
ball de Carnistoltes». Buscaba un disfraç i la yaya trobà el que vestia el
yayo aquell dia de Carnistoltes, quan se conegueren. L’ajudà a vestir-se. Al
despedir-se el va abraçar i besar «en una satisfacció especial, recreada»,
advertint-lo «sigues formal... estàs molt guapetó». És la segona inflexió de
la tragèdia. La yaya es provà el disfraç d’aquelles històriques Carnistoltes,
que «li parava be», donant-li una «esveltea grega», el bust més esclatat que
en aquell temps.
El llaç, un pensament punchós: «un fill en la bulla del ball en l’amada
de l’atre fill absent». ¿I tu que fas, mare, que no ho salves tot? Fon un repent: es possà la caraceta, agarrà la clau... i al carrer. Mai se sabrà, ni ningú
pot saber ni imaginar, si se tirà al carrer per la «recreació» del bes al fill (el
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tio) o per la salvació del fill absent (el pare del relator). Siga lo que siga,
la resposta, és dir la raó de la decisió, presa per pecat (¿?) o per evitar el
pecat (¿?), el desenllaç, el mateix, la mateixa tràgedia de fatalitat.
El desenllaç tràgic en el ball. El tio ballava en la futura cunyada i a l’acabar la tocata se n’anà cap a sa mare (la yaya). La seua actitut era ¿pecaminosa?: preguntava, s’insinuava, sugeria, l’abraçava, un bes de brasa li
cremá (a la yaya) l’espala nueta. Ofegada pel silenci, cridà: ¡No! Retornada
a casa, es despulla lluitant entre el penediment i el dubte, ¿casualitat?, en
la cambra del fill (el tio), al qui al sendemà trobà mort sobre el disfràs d’ella i la caraceta d’ella, ¿mort sobtada d’emoció? Amagà les proves, disfrassos i caracetes al fondo de l’arca. Desprès cridà a la gent.
Lo demés no deixa de ser anecdòtic, encara que explicatiu. La confessió, la carta de la yaya al fill, pare del relator, l’anada al convent i sa mort
de monja clausurada. No minve la tragèdia, pero no deixe de pensar que
la gran tragèdia no fon la mort sobtada del fill, sino els anys conventuals
en que la yaya no degué parar de qüestionar-se: «la pau meua, ¿on està,
Senyor?».
Caben algunes consideracions sobre la fe omnicomprensiva de X.C.:
* La fe teològica és patent: bastaria l’expressió «¡Deu sap!», referida a
l’actitut perdonable.
* La fe familiar és patent: el matrimoni dels yayos, un amor que no
muigué per l’absència impossada de la mort material del yayo, i la viudetat feliç de la yaya, dedicada als fills sense «refer la vida», com es diu ara,
perque la tenia complida acariciant els fruits de l’amor.
* La fe patriòtica és patent: des de la dedicatòria al seu poble, Carlet,
perque li diu la «victoria» d’imaginar-se’l; fins la geografia urbana, tan coneguda que hui pot passejar-se: la Plaça, els carrers Major i San Bernat, de
la Trinitat i de l’Hostal Vell, el carrer de Dalt, el de les Flatoses, el Convent,
el carrer del Roig, el Tabaler i el Llarc, l’església de campanar «robust i
sense filigrana, com els bons carletins» o la Placeta dels Bous...
* I la fe essencial també és patent: en la música d’eixe «vent llarc inconquerible» que travessa els adagios de Beethoven; en el «pianiste vocacio-
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nal»; en les melodies armòniques yaya-fill; en el pensament de que la vida
«s’ofrena ampla i llarga per cada cami del mon», encara que alguns el tinguen «estret i dificil»; en la penitència que «deu beure’s glop a glop»; en l’amor que es sentix «definitiu i sol per tota la vida»...
2. ¿Retrobament? ¡No res!
És la tragèdia quotidiana d’històries no coincidents i d’asincronies
amoroses, poèticament explicada des de la minva d’aspectes d’una camèlia, des del recort a l’ara. Està dedicat a Josep Sanç Moya.
L’història espacial és curta, com curt és el recorregut d’un tramvia entre
les parades, encara que te’n passes tres. El curt viaje obliga a pensar cóm
passa el temps, que pot ser llarc pero sempre és curt. Fea quinze anys que
no s’havien vist. A l’hora, ell setze anys, ella vintiquatre («que concretaven
al menys vintiquatre segles d’estilisacio femenina»); ara, ell trentaú, ella
trentanou. Està contat en tercera persona per un narrador omniscient.
¿Autobiogràfica? Coincidix en ell que als setze anys, «per sacsejades dificils
de familia» era aprenent en una botiga de robes (¿casa Cogollos?), a on
ruborisant-se començava cada dia per espolsar les cadires. Allí la veia
algun dia i els companyons li digueren, ficant «carases felines», que era la
modelo principal del modiste. Només se digueren «hola», encara que ell
«treballava la seua imaginació en una follia d’aventures amoroses». Després
la guerra, el constant «encallador» en blanc de X.C.
El narrador escriu «es trobaren». X.C. titula, com dubtant, ¿Retrobament?, i contesta entre interjeccions ¡No res!, que no acaba de ser ni «res»
ni «casi-res». Alicia Palazón pensa que «ella no el retrobava, sino que el
trobava». El cas és que es trobaren i/o retrobaren, mirant-se, ell «escrutador», ella «somrient», convençuts que eren l’una i l’atre. Una cosa és com
se miraren i atra ben diferent com se «valoraren» per comparació «recordatòria».
Ell queda decepcionat de l’aspecte físic; era la mateixa bellea, pero
* no assaonada com calia esperar, sino «desvencillada en una llei de
derrota»;
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* no com «una poma madura que invita al mos des de la rama del presentiment de suc total», sino «com una poma madura, sí, pero caiguda a
terra qui sap per quin vent».
Esta decepció la justifica pel «toqueteig del viure», recurrint a la simbologia floral magnòlia-violeta-camèlia, i prenint la traça de la camèlia a l’endemà del ball, fa una comparança antològica, en un orde visual de dalt
abaix i de l’ahir a l’ara.
* EL FRONT, ahir, «vellut lluminosament tranquil de carn de narts»; ara,
«llimitat de clarobscurs, fruncit de concrecions».
* ELS ULLS, ahir, «iriscions d’aigua corrent»; ara, «verdor empantanada
de fondos remenats».
* LES GALTES, ahir, «seda tendra de bresquilla sana»; ara, «superficies de
pergami resignat».
* EL NAS, ahir, «en decisions brillants»; ara, «en pausa d’obligacions».
* ELS LLAVIS, «¡Ah els llavis!, potser eren l’unica veritat que li quedava
imperativa» (l’única coincidència entre l’ahir i l’ara).
* EL BUST, ahir, «sobre tot el bust, que era l’agilitat voluptuosa dels ensomis»; ara «fea un defallit parar de servitut».
Ella també el mira pero des d’un ahir difuminat i perdut, potser perque a ell «anys arrere no se l’endivinava camí d’ara, un home dret de dins
a fora [...] alçat com un domini incapaç d’aceptació i segur de conquesta», tant que quasi no semblava el mateix, perque el troba millor, més
valent:
* AQUELLA MIRADA, ahir, «estesa als seus peus com una catifa d’oferiments, que ella no calcigava alant les seues pases»; ara «la cenyis, tota
nueta, com una túnica d’acaronats desijos».
* AQUELLS LLAVIS, ahir, «de somris sense sanc»; ara «eren una ferida
coral».
* AQUELL PARAR SUAU, ahir, «de silenci expectant»; ara «era un himne
al goig».
Pero sobre tot el troba «fet un vi valent», per al qual ella «de tan bon
grat es faria got. Sí, got nomes on ell posaria els llavis».
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Es cert que X.C. canvia el ritme comparatiu, pero conservant un cert
paralelisme que manté metàfores perifràstiques i epítets metafòrics. Pero
mentres «ell» no repassa en la «memòria urgent» les traïdories del temps sobre el seu cos ni sobre el seu esperit, «ella» sí ho fa, rebel contra lo irremeiable de la seua realitat, que no podia amagar cor a dins només. Se
tenia llàstima:
* perque el vestit que portava «no l’afavoria gens»,
* perque les mans «aparentaven la veritat» d’escurades i bugades diaries,
* perque es sentia «diluida en la mirada d’ell, que mirava a l’atra ella»
i desproporcionava la comparança.
La tragèdia del conte radica en que quan el temps, l’ocasió passa, ya
no torna (sempre el savi grec Pitaco ha tingut raó, la raó), i que un hola i
atre hola, sense més, conduixen al buit de la separació, al ¡No res! del títul.
Ni ell ni ella han segut capaços d’una evocació forta, de trencar el silenci
(perque «hola» no deixa de ser un silenci). «Hola» és una interjecció de salutació familiar, pero també d’extranyea. De modo i manera que els dos «hola» del conte són diferents: el de la tenda de robes és «familiar» i contraposaria dos pensaments ben distints: hola, tu a lo de sempre = hola, tu estàs
més bona que el pà blanc, ensomie en tu; mentres que el hola del tramvia contraposaria també dos pensaments distints, pero aproximables de
sentit: hola, ¿qué ha passat en estos quinze anys de no vore’s? Pero ni ell
ni ella digueren «mu» després del hola primer i segon. Els arabs ho tenen
més fàcil perque «ua-Allah», en tot cas vol dir «¡per Deu!», o a lo millor
«redell», per no dir «redeu», com hem canviat.
Ademés de tràgic, el conte és desesperançat i desesperançador, agre,
perque ell, que hauria d’haver baixat fea tres parades, no baixa correguent,
es queda «quiet» pensant «que era delicios deixar-se dur». No sabem que
pensà ella al baixar-se’n, pero no errem al dir que estava penedida de no
haver aprofitat l’ocasió del primer «hola».
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3. Fit a fit
El mal de la família humana s’inaugurà en un fratricidi: Cain, el fill major d’Adam i Eva, cultivava el camp i l’enveja el va fer roïn; Abel, el menor,
era pastor d’ovelles, era bo. Un dia Cain, sense cap de provocació, atacà i
matà Abel, després fugi a l’est de l’Eden, en Terra Perduda. En este contemonòlec, narrat en primera persona, hi ha un interlocutor, un tu al que se
li conta, que no és atre sino Deu: «Bon dia, Deu». Està dedicat a Adolfo de
Azcárraga.
No pot dir-se que és una reactualisació de Cain-Abel, de no ser entesa al revés, perque Abel, el bo, mata al roïn Cain. Són dos germans de
nom desconegut, que direm l’assessí i l’assessinat, que no descobrixen les
amèriques de la realitat. Lo que passa entre ells, passa, segur, més d’una
vegada al dia, en cada dia de tot el món. És una tragèdia endèmica, ínsita per desgràcia en el cor de l’home i la dona. Aci el Cain és l’assessinat,
pero en realitat ell és l’assessí sobre el que recau, per fatalitat, tot el pes
de la llei natural, encara que no puga ni dega matar-se a Oste ni Moste.
Recordem que en les Flexions i reflexions, X.C. afegia un manament a la
llei de Deu: NO MARTIRISARÀS. I en efecte, l’assessinat ha martirisat al ser
germà des de sempre, cometent varios actes delictius, sense fonament ni
defensa:
* li «furta» la dona, sense atenuants (perque a voltes són les dones les
que se’n van o les que provoquen a qui les furta per a que les furten); tal
furt ve agravat per ser còmpliç i colaborador necessari en l’abandó del chiquet que té el matrimoni i pogué anar endavant gràcies a la colaboració
de la «veina moixa»;
* el desdona de les terres al endarrir-se en l’arrendament, proposant-li
ser jornaler d’ell, i no perque no li pagava sino per deslligar-se’l;
* el denuncia com a lladre del furt de la casa de la muntanya;
* i com sempre passa, estos tres martiris d’allò que d’humà té l’home,
un home, s’agreugen per «odis menudets» que ferixen la ferida del martiri,
com ara: avergonyir-se del germà en el casino del poble; deixar correr la
veu de que era un malfaener a qui ningú llogava; desoir el consell de la
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mare, dient-li que sens ell «rodaria com un sisó fals»; oir cóm li enviava la
criada a dir-li que no estava en casa, estant...
Ací l’Abel és l’assessí, un «fracassat en l’horta», quan el germà, per afillament de tercers, era un senyoret de poble. Abel, el ruc qui estirava el
ramal, deixant la màrfega a l’alba per ajudar a la mare a mantindre la miseria i a repartir-se la fam, donat tot el dia al treball del camp i a boqueta nit
a «rodar margens» fent brossa per als conills, i tot per a menjar «un rossego de pa en llicsons». El coneiximent de X.C. d’expressions i sentencies
hortolanes és, al sà i al plà, complet i divertit: «qui sembra safanories no
pot collir flors», «creixia mes apressa que una carabassera», «es pansia com
una figa en mal orage», «viu alla vas cabas», «gos de femer», «traure els peus
de l’arganell»...
Un home que pensa que germà és aquell «que la vida nos agermana»,
¿qué pot fer quan el germà, en conte d’agermanar, martirisa? ¿Qué pot fer?
Abandonar-se a la vida tràgica grega i pecar matant al martirisador, per a
després repetir «perdut soc i perdut estic» (el constant «ser» i «estar» caspià).
M’he referit a la tragèdia grega (la dels tres grans, Esquilo, Sófocles i
Eurípides) perque si a l’assessí li passa, li ha passat, lo que li conta a Deu,
té tot el dret a tindre «un sentit tràgic de la vida» (la catàstrofe humana quotidiana; el misteri de la força ¿sobrenatural? que l’obliga a prendre una
decisió ininteligible baix el pes de la «fatalitat»): ¿Per qué açò? ¿Qué he fet
per açò, per a mereixer açò? ¿Qué vol de mi Deu, que em creà feliç i he
vixcut martirisat?
Lo més interessant d’este conte és l’explicació que fa l’autor de la FE
RELIGIOSA, fe de carboner d’un home senzill, que la planteja senzillament
i en silogismes llògics, «Bon dia, Deu», i en el nom del Pare, del Fill i de
l’Esperit Sant (tot alhora i complicat). «Tu ho saps tot i tot ho veus… si tot
ho saps i tot ho veus, només Tu i yo sabem lo que he fet; és natural que
ens ajuntem cara a cara. Ya has vist lo que he fet, pero tambe saps per qué
ho he fet».
El monòlec, i monòlec és, ¡perque Deu està sempre callat!, no té més
raó de ser que li donen la raó, la seua, a qui creu que «si fora possible que
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els jujes s’enfrontaren als delits fent memòria només, perdonarien molt».
En defensa dels jujes hi ha que dir que apliquen (lo que suposa «perdonar») les eximents i les atenuants tal com poden, si «la prova» les confirma
i justifica. ¡Ah de la justícia justa i de les proves provades! Lo que no pot
un juje és condenar sense proves, i per desgràcia les proves internes, dels
sentiments de dins, son difícils de provar, tal com jujar les «actituts» quan
ademés l’assessinat ya no pot parlar ni defendre’s. Queden els jujes entre
el Scila i Caribdis dels advocats defensor-acusador privat i del fiscal defensor de la llei. Falta, pero podria haver-la, una llei que diguera: ¡mort al tirano martirisador!
La fe de carboner de parlar tu a tu no és exigent, perque confessa:
«¡l’he assessinat!», pero «hauria preferit que ell m’assessinara», i perque,
menesterós, implora: «¿no podràs per lo manco no rebujar-me?». Eixa és l’exacta fe: si no em perdones no em rebuges. Pero la fe exigix que la confessió l’escolte un ministre de Deu, que és qui va dir que podia «perdonar
els pecats». Del monòlec, l’assessí passa a la confesió-raonament en el retor, ¡que sempre parla per a dir «els teus pecats son perdonats»!
Ací acaba el conte, de genolls davant el perdó... després l’imaginació
pot imaginar-se cóm es va fer justícia en la terra, perque la del cel... l’assessí tenia fe i estava perdonat del pecat de «matar», pero l’assessinat ¿confessà i es penedí del pecat de «martirisar»?
4. Llum al retorn
És una tràgedia, la d’un silenci. No cal dir que a X.C. sempre li preocuparen els silencis, com hem vist i vorem. Un silenci que per contar mentires fa mal. Pero és una tragèdia que no acaba tràgicament, perque, gràcies a ella, el «pecat» es compensa i es condona per l’ajuda als qui s’ha ferit.
El conte està dedicat a Joan Garcia Rigal.
És, ademés, un conte que manifesta la fe patriòtica, en la «patria chica»,
el seu Carlet, recreat. «Carlet no es aquell Carlet de la nostra infancia, com
nosatres no som tampoc aquells», explica el narrador-protagoniste a la
seua germana, que se’n va anar a la «felicitat del matrimoni» (fe familiar,
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extesa als besos d’adeu entre els germans al despedir-se) en San Francisco
de California.
L’argument és, com en tots els contes, senzill: la despedida de dos germans, que podria titular-se «tu a San Francisco i yo a Barcelona»; la vida
en Barcelona, de lluita a braç partit en les realitats, d’espenta en l’ambició,
de l’apassionat destrelladament per una dona (que vivia la seua «pròpia
pantera»), la negativa d’esta a casar-se (dient-li que era casada) i el retorn
a Carlet per a serenar-se i buscar un poc de descans. Allí, com el món és
un mocador, li arriba l’amor i la felicitat. ¿Cóm? Anem al conte.
El Carlet està, com he dit adés, «recreat»: la casa de camp que compra
en el Camí de la Mola, no massa separat per a que la ya vella Eloïna puga
fer les compres (s’enrecorden, l’Eloïna és la serventa fidel, tan ben descrita i definida en la vida i en la mort, en Memories d’un important sense
importancia); la festa del 23 de juliol, vixcuda tants anys junt a sa germana (els patrons Sant Bernat, Maria i Gràcia, matats pel seu germà Almanzor
en camps d’Alzira quan eren coneguts com Amet, Zayda i Zorayda).
El camí a l’obrir el dia, quan «encara badallava la nit estival», està plé,
més que plé, rebosant d’images poètiques:
* el primer toc de missa «al llom del vent gràcil»,
* els ciprers del cementeri, que «despullaven la nit de les seues flames
sense foc»,
* les terreroles «insospitades», que «esgarraven l’aire en els seus vols»,
* el despertar d’ales, que vibrava «cada abre fulla a fulla»,
* atalls i senderoles entre salces i magraners «vorejant sequies» (les
seues aigües acariciant «ombres ballarines»),
* les pedrasses socarrades,
* els garrofers vells i els ceps nerviats,
* i fins un gos «ossut com a d’ermità».
Arribat al banc d’obra de davant de la porta principal de l’ermita: el
recort que el cridava des del silenci, l’última vegada que germana i germà
anaren junts (l’harmonium «sanglotava... llitúrgica musica improvisada»), i,
ya dins, va «pregar harmoniosament» (mà dreta, mà esquerra), apianant les
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melodies, possat el celeste. En este moment apareix l’actora principal, la
primera actriu, que al ¿quí eres? contesta: la filla del Pobriu, qui al donar
les gràcies va fer un acte de fe: «la seua musica m’ha transportat a la llum,
que des de fa temps, nomes esgarra la meua memoria i ablama la meua fe».
Baix l’emparrat a l’ombra fresca, davant dos gots «d’aigua fresca de l’aljup»,
en escorrims de llima, el mocador del món se fa chicotet, com gran la fe
del narrador protagoniste. «Nomes un home, el Crist, i perque era Deu, que
es tant com dir el tot de tots, pogue ser de dins afora perque el seu adins
era illimitat, l’infinit». Resumint en poques paraules. El Pobriu (que no vol
dir el nom per que no el descobrixquen) era un «magnific pintor» que es
casà en la «pantera» d’adés (donada a lo fastuós dels adinerats admiradors)
i que per raons comprensibles tingué una pujada de sanc als ulls i es quedà
cego. Deixà lliure a la seua muller i de la mà de sa filla, com un «Edipo en
Colono», se’n anà a Carlet (Colono, colonos agoraios d’Atènes; l’ermità és el
Colono de Carlet), on toca l’orgue i viu en una modesta casa. El narrador
protagoniste mai li contarà al Pobriu el seu destrelladament per la «pantera». Ara lo que vol és chopar-se en la «senzillea cordial» de la filla, de la que
es reconeix «innocentment enamorat». Ara sí, es retrobarà en la seua constant pregària: «No m’esperes, terra, vaig eixir de tu per a no tornar nomes
que en circumstancia. L’halit de Deu, forma del meu fanc, em perpetua en
pecat, pero de paradis. I la sanc del Fill em chopà la senda per a triumfar
de mi. I de tu, terra». Pensem... que foren feliços, ¡s’ho mereixien! La filla
d’Edipo (cego en Colono) no tingué la mateixa sort...
5. Ele seguix soltera
És el conte de la dona sense parella que pot ser i no ser tragèdia, en
quant que no deixa de «ser» vida quotidiana, perque l’aparellament és lliure, siga quina siga l’opció sexual de la dona, si be al temps d’escriure-lo
X.C., i per lo que conta, es tractaria d’una opció heterosexual negativa. La
falta d’aparellament és per algunes dones una tragèdia, per considerar-se
fracassades, pero per a atres és una sort (pot escoltar-se ¡gràcies a Deu que
no m’he casat!) o un conformisme «conformat». Comença la narració en ter-

58

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 59

INTRODUCCIÓ

cera persona de narrador omniscient, pero el punt de vista narratiu canvia
immediatament per a deixar apareixer un tu que li conta la vida a la protagonista, per a reprendre la veu del narrador al final del relat. Està dedicat
a Pere Astillero Gómez. Les solteres és llògic que es pregunten ¿per qué?
La resposta és «per esta cara... ¡i per este nom!». Lo del nom té menys importancia, perque no deixa de ser anecdòtic que alguns «malignes» escriguen
«L» i, «aflamencats contrafets», llançen interjectivament «¡ele!, ¡ele!». El nom,
Eleuteria, li ve per haver naixcut un 26 de maig i ser son pare «devot a
ultrança» d’aquell sant pontifex romà. Pero pijor és Carlota, que tant va fer
patir a Werther, o Carmesina, que arribà a ser la princesa de tot un cavaller
com Tirant lo Blanch, i no digam Boule de Suif, que tragué de «quadratura» a un oficial prussià. Lo de la cara és resolt per X.C. no per lloança sino
per justificació de la realitat natural de traure-li partit a lo que’s veu o mira:
* EL FRONT, «massa ample i bombat, no es cap d’inconvenient (aixina
el tenia l’atractiva actriu Claudette Colbert)»;
* ELS CABELLS «han segut sempre rebels pero te’ls has pentinat a
remolc de modes»;
* EL NAS «el tens prou recte encara que un poc massa eixamplat i les
aletes poc flexibles»;
* LA BOCA, «un poquet bifia sense arribar a ser borbonica, prou recollida per al bes encara que obligue a pensar en el bes cast»;
* LA BARBA, «desdibuixada, ni fu ni fa, complix l’obligacio anatomica»;
* LES GALTES «les tens ben tendres en uns clotets centrals ben alegres
i incitants»;
* EL CUTIS «de lliri ruborisat, que els anys no han pogut macular sino
accentuar la morbidea»;
* ELS ULLS, «ni grans ni chicotets, de color indeterminat, no tenen temperatura ni dimensions en la mirada, son tranquils sense pau, sincers per
falta d’amagatalls, suaus per submissió, per... vulgaritat».
La reflexió positiva: «el conjunt no es avaricios dels defectes ni exaltador de les poques perfeccions... les cares no son mai un fragment deslligat de la persona».
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«La paraula clau: la discrecio». La resposta al per qué de la solteria: no
tirar al recte «sense tombar sempre pel canto de la discrecio». I tot seguit
els eixemples de tanta discreció, ocasions perdudes per a deixar de ser soltera: ser la perfecta chica ben acomodada de la clase mija en modals de
bona educació, «encollida i sense llibertat»; no permitir-se cap fogositat,
«d’eixes bellissimes i necessaries fogositats de joventut»; ser la filla major
«entenimentada i ben educada» dins d’un hàbit impertorbable d’ama de
casa; anar a la casa de la germana a fer «un poc de tot» (senyoreta de companyia, servici, etc.)... les ocasions passen i no tornen. Ele tingué l’ocasió
un dia lluntà en que la besà Jaume. Pero ella va fugir: «No vares fugir per
sorpresa, sino perque allò era besar a un home... i no estava be». Va fugir
per por a ella mateixa, per desconeixer el punt de resistència femenina i
perque sabia que si no fugia l’haguera «besat suculentament»: «l’amor es un
instant insensat». Una no sap dir-se qué és, perque no l’ha conegut, pero
haver sabut qué no és, és un motiu de solteria. Perque és pero pot no ser
solució casar-se com Lluïsa en «un fadrí d’edat, que viu a soles en bona
posició i es un home bo». Casos aixina, a orri. Pero Ele ha passat a fixar
com definitiu, en el multiplicar-se, l’adjectiu EXAGERADAMENT:
* CAP A FORA: educació exagerada, amabilitat exagerada i orde exagerat que acaba en cursileria.
* CAP A DINS: susceptibilitat exagerada, secor exagerada, ansietat exagerada que acaba en neurastènia.
Poc a poc, Ele ha canviat de caràcter. Fins a tal punt que ya no podrà
canviar-lo més. Perque caràcter designa una forma constant de l’ànima
(l’humor és forma pasagera), un hàbit d’obrar conforme a principis, baix
la seua màxima feta ya ànima de la discreció. El caràcter d’Ele no és ya
una simple suma de tendències, sino una forma que s’imposa a totes les
tendències, de modo i forma que fixa totes les determinacions passades,
inclús les que son irrepetibles per raó d’edat. L’originalitat és inalienable.
I clar, Ele seguix soltera, viurà soltera i em pareix que morirà soltera. ¿Per
qué? Per lo de sempre: aprofita l’ocasió, aprofita el temps, que si passa,
com el temps no se deté, l’ocasió no torna, perque no pot tornar, i si torna
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algo pareguda, no és ya la mateixa. L’experiència humana és aixina i no
pot ser d’atra manera, encara que han transcorregut cinquanta anys des de
que s’escrigué el conte i les circumstàncies actuals pareguen no ser les
mateixes. Queden moltes Eles, encara que alguns mijos de «consolació»
siguen diferents i impensables fa mig segle.
6. Historia d’un silenci
És una història d’omissions que es fa o té conseqüències tràgiques,
perque l’omissió de la paraula, el silenci, se pert, passa, i no torna. La tragèdia és no parlar quan se deu parlar, en tant que el silenci voluntari pot
fer-se definitiu, per resultat de mort. Està contat des del yo, en primera persona i dedicat a Vicenta Pont d’Adlert. En l’any 1986 Miquel Adlert, a expenses seues, autorisada per l’autor, la publicà en un follet «per a memòria i testimoni del constant recort de qui fon son marit» (l’esposa Vicenta
Pont Segrelles).
La tragèdia ve de l’últim silenci trencat, «¡qui sap si m’he exaltat massa!». Es tracta d’un conte curt, pero carregat de profunditat, contat per qui
no parla, pel silenciós que només escolta a l’atre, a qui en el conte no
escoltem, ya que sabem lo que degué dir per lo que se conta des de «la
difícil amistat que es millor premi entre els homens». Cal tindre clar el concepte d’amistat, en tant que la poma de la discòrdia, el trencament de l’amistat, és un simple bes, «pero en la galta» de la germana. ¿Este bes mereix
dir-li, el germà de la besada al besador, que «defendria a la seua germana
contra ell»?
Si no arribem al concepte, mai comprendrem les discrepàncies. Potser
en el de Kant trobem un argument. Per al filòsof alemà, l’amistat, considerada en la seua perfecció, és la unió de dos persones lligades per un amor
recíproc i un respecte mutu. Si l’amic considera el bes com una falta de
respecte, l’interrogant podria contestar-se en tant que la paraula amic no
té atre correlatiu que ella mateixa. Pero ¿eren amics o companyons que es
creien amics? Ser camarada és sentir-se unit per un sentiment d’igualtat,
pero ser amic és molt més, és combregar en una mateixa idea. L’amistat
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és un sentiment elegant perque l’amic sempre respecta a l’amic sense invadir-lo.
Analisem el bes «en la galta... com si tastara un cor». Els dos amics
sabien ben be comprendre «el cromatisme de l’illimitada escala dels besos».
Este bes no era besar a «les dones de pas», sino algo més, «sentir-se un filet
endogalat el cor d’esperança en el retorn», entés com estreleta «d’optimisme parpallejant en l’immensa nit dels combats de cada dia».
Un bes en la galta por arribar a l’altar o a l’infern, perque l’amic no
dubta, desconfia i això és pijor. Els besos en la galta també tenen «cromatisme» que depén de l’intenció, la pressió i el pensament. Dins d’eixe cromatisme, la multidisciplinarietat pot fer que un bes en la galta tinga tanta
càrrega d’amor com un bes en els llavis, de morreig. No és justificatiu que
l’havia vist besar-la, perque vore no passa de ser vore l’acció externa, sent
impossible vore el sentiment, lo que sentia al besar-la. I algo no voria clar
quan arribà a «desconfiar»: el pensament és una conducta que els demés
no poden vore. Ara be, lo que el besador creu és que el seu bes era inocent i, per lo tant, no digne de desconfiança. Tan inocent que era «com si
tastara el cor», el cor, lo més valuós d’una persona, i que traduia «l’esperança en el retorn», l’alegria que per a un aviador suposa retornar després
de soltar la càrrega. Este filet és qui endogalava el cor.
Explicat aixina, tot comprés, pero si no s’explica, tot dubtat.
«¿Cóm has desconfiat de mí, amic?», no deixa de ser una pregunta
«callada», és dir, pensada pero no expressada, ¿per qué no la digué? En este
cas no val l’idea pascaliana de que el silenci val més que la paraula, que
l’eloqüència silenciosa entra més que el llenguage. Lo greu és que quan la
pregunta no se fa, és patix una pérdua eterna que els majors tesors de la
sapiència humana no podran reparar, perque perdem l’ocasió d’escoltar a
l’amic i donar-nos un instant d’existència. Hi ha moltes vides en les que
les ocasions no se presenten dos vegades. Sobre el silenci tenim idees contradictòries. És cert que parlar be consistix en gran part en saber callar a
temps. Pero «saber callar» vol dir també «saber no callar». Lo que hi ha que
saber és «callar i/o parlar» quan pertoca. Perque, per defecte, silenci, parau-
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la no dita; per omissió també pot arribar l’enemistat. El secret essencial, la
ciència, està en no callar quan se deu parlar.
En este conte la lliçó és ben senzilla: l’ahir no torna, i deu parlar-se i
plorar si fa falta i en el temps que toca, perque pot passar eixe temps únic
i ya no poder parlar. Per això, X.C. era amic de contrapondre el silenci
voluntari al definitiu, i lo que no té retorn possible és el definitiu, quan no
pots parlar «obligatoriament» des de la voluntarietat.
De res servix penedir-se engolint-se les paraules no dites en un silenci que no degué ser voluntari, o si volen voluntàriament negatiu. Perque
en este conte la lliçó i la tragèdia se donen en el moment de deixar caure
sobre el llit a l’amic embriagat, el germà de la besada, i que diguera entre
dents «¡Qui sap si m’he exaltat massa!». Són paraules que neguen el dubte
i la desconfiança. Era la resposta a l’interrogant plantejada, perque el «si»
condicional ve a ser com dir «m’he exaltat massa, i no puc desconfiar de
tu». I té mèrit dir i pensar sobre tot tal cosa des del silenci del besador.
Esta possibilitat, i l’anècdota del avió derribat, convertix el penediment
en penitència. Una penitència que a voltes dura tota una vida i no deixa
viure en pau.
7. Flames sofocades
És la tragèdia del tall sobtós que provoca la mort en la joventut, agreujada pel sentit humà del dubte, l’indefinició del narrador protagoniste, que
vol a dos germanes «sense pensar a quina mes i de quina manera». Està
dedicat a J. E. Martínez Ferrando i és un deliciós conte «musical», que, ademés del protagoniste (un «¿qué tal, senyor C.?» ¿significaria que el conte és
autobiogràfic?), té dos personages en nom propi, les germanes Teresa i
Adelaida, «tanto monta, monta tanto», que tenien de semblant «una mateixa harmonia de moviments».
Per començar, dos substantius musicals. L’harmonia és el conjunt de
regles que regixen la formació i els encadenaments d’acordes en la musica tonal i que proporciona una dimensió vertical de la música, en contraposició a la melodia o succesió lineal o horisontal de sons; l’harmonia de
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les germanes seria «modal» perque descansa en una estructura contrapuntística de «moviments». El moviment és una part, d’entitat pròpia, dins
d’una obra més ampla que es denomina aixina, moviment, perque cada
moviment té un tempo determinat. No m’atrevix a profundisar si els «moviments» de les germanes eren conjunts, de graus conjunts, contraris, directes, disjuntius, oblicuos, paralels o a l’estil Chopin del finale presto de la
Sonata núm. 2, opus 35. Pero era important començar aixina en esta digresió, per a fer més fàcil les definicions que seguixen.
ADELAIDA era clavecinista. Lleja i de cos desconcertat, baixeta, sense
apenes cintura, confusa ondulació del sí, «moviments perfecta sensacio
d’acordes», «la seua paraula era com si el silenci de les flors se vos confessara per un imperatiu de presentiments». Profundisarem:
* Caràcter: ensomiadora, «que vivia mirant cap arrere».
* Descripció: Els ulls, «serens... no vos deixaven mirar com volieu sino
com volien... per inabastables». Els llavis, massa quiets sempre. El nas,
«unic motiu sensual de tota ella». Les mans, «amigues lentes... d’ales imaginades, pero no d’angelet festiu sino d’arcangel anunciador».
* Tracte: «sempre aixi, entre ella i yo, no entre yo i ella, aixo mai».
Important l’incís contat: estigueren un instant quiets al contacte de les
mans; ella preguntà: ¿per qué vols tant a la meua germana? La contestació
del senyor C.: «a la teua germana... i a tu. Pero no em preguntes per qué
ni com». Es besaren «lentament, llargament». Ella digué: «cal que oblides...,
¡yo no!». Dialec curt: oblida, no, ¡mai!, sí, ara mateix.
TERESA era flautista. Aguda d’ingeni, satisfacció de la forma, que vibrava tota actual, àgil per la gràcia instintiva d’aquell punt de maravella on llimita el pudor en l’encant. Profudisarem:
* Caràcter: paraula espontànea, vivea llatina de l’enteniment.
* Descripció: Els ulls, «tan intuitius que vos despullaven qualsevol
silenci, encara que fora a canvi d’invitar-vos a mirar-la a plaer». Els llavis,
«inquiets i sempre humits, ablamaven l’aire en batecs de sanc indomita». El
nas «manava una pau dificil i precisa». Les mans «eren un desig constant de
caricia… sense mes realitat que la d’incitar».
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* Tracte: sempre «entre nosatres, no mai entre ella i yo ni yo i ella».
Important l’incis contat: En el Saler li dedica al senyor C., «en ulls d’ovelleta retrobada», una melodia; s’adinsen per la pinada; ella l’abraçà dient-li
«¿me vols?»; «nos besarem, una vegada, mil...»; Teresa s’escapà botejant, cridant: «¡Adelaida! ¡Me vol, me vol!»; la resposta: «Ya ho sabia, nena, ¡ya ho
sabia». Al despedir-se en el port de Barcelona, Teresa em «besà moltes
vegades, en llagrimes als ulls»; Adelaida, «en l’ultim instant, m’agarrà, em
mirà lentament, i em besà, nos besarem... també en llàgrimes als ulls».
El senyor C., al coneixer que el barco s’afonà al topar en una mina de
guerra perduda en l’Atlantic, acaba el conte certificant sobre les llàgrimes:
«ara tinc, les d’elles i les meues, en el cor».
No em preocupa si el conte és edulcorat, massa sensible, ni inclús si
és fals, fabulat o autobiogràfic. Pero que cal reflexionar-lo, sí. Per això he
volgut diferenciar caràcter, descripció i tracte de les dos germanes, després
d’explicar musicalment «l’harmonia de moviments». Perque les dos germanes no poden ser més diferents: en l’instrument que toquen, en el caràcter, en el físic, pero per damunt de tot en el tracte. I he referit un i atre
«incís», perque els besos de despedida no desvirtuen que les vullga a les
dos, pero sí, cóm i per qué les volia. Voler, lo que és voler, poden volerse dos persones (siguen o no germanes) al mateix temps, pero amar, amarse, estar enamorat, ya és més difícil i d’impossible llealtat (no dic ya fidelitat).
Adelaida, llesta, encara que se besaren lentament i llargament, comprengué de seguida que no estaven fet l’u per l’atra, i diu oblida tu... yo
no (recordem el «tracte»), i nena, ¡ya ho sabia! Teresa i ell es besaren una
volta... i mil, és el goig de l’enamorament, que en son primer impacte lo
que vol és repetició quantitativa... la qualificativa arribarà quan calga. Per
a mí, que diga el senyor C. que les vol a les dos no és sino dir la veritat:
les vol a les dos, de manera diferent; i encara que els plors de les dos en
la despedida siguen diferents, és veritat que les llàgrimes de les dos les té
en el cor. Dolgut.
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8. ¿Ara... qué?
És una tragèdia dels dubtes essencials i existencials d’un cap de casa
front a la guerra, narrada en tercera persona i dedicat a Emili Beüt i
Belenguer.
Comença: «Ell te una dona... i uns fills... ell te una familia: ell és cap
de casa». Escrit açò en 1952, en tota raó Alicia Palazón ho intertextualisa
en Yo cap de casa, escrit en 1959: «Tinc dona i tinc fills, Senyor; / son l’amor fructificat / Ho diré: ser cap de casa / es una cosa important».
Tan important com per a mantindre dubtes essencials i existencials.
Dubte deriva del llatí dubitare (dubtar), que pareix format per l’arraïl du,
de duo (dos). El qui dubta està dividit entre els dos membres d’una alternativa. Poden completar el quadro sinònims com: incertea (radicada en la
ment; el dubte té per objecte lo que és l’incertea, lo que serà), irresolució
(està en la voluntat i naix del dubte o de l’incertea) i perplexitat (que és
una irresolució mesclada d’inquietut perque s’encontren en perill d’elegir
lo pijor).
Lo que fa falta és tindre certea, seguritat i convicció. ¿Era això possible en el Nadal de 1936? Fea cinc mesos que havia esclatat la guerra, un
moviment que el cap de casa creu «que s’ha desorbitat per tots». No diu
per uns ni per atres, «per tots», tots responsables de la revolta incivil i de
la clandestinitat endolada, capaç d’odis i despits, entre families i amics.
Ell, «sacsejat d’idees», pero respetuós a totes les idees, començant per
les de la seua dona, «bona catolica», i la dels seus pares, «planots catolics
per costum», no compren com la creença religiosa té que vore en el moviment polític:
* mai ha segut traïdor a res, pero de sobte, insospitadament, s’ha trobat «lluitant a la palpa»;
* des de les cavilacions religioses de «creure a la bona de Deu» o igualar religió a capellans, frares i monges, a les cavilacions polítiques de l’eloqüent que millor parla, d’ilusió en ilusió quan escoltava teories, i de
desilusió en desilusió quan descobria actituts o astúcies en despullar les
fallides dels contrincants, més que en fer propostes positives;
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* a pesar de tot, cada dia s’havia llançat més al treball polític. Quan va
coneixer a la que seria la seua muller, ella havia notat que ell no tenia oratòria de miting i que pareixia que més que convencer, intentava convencer-se a ell mateix. Després de casat va minvar l’actuació política. I estos
minvaments, arribat el tro, tingueren per a alguns resultats tràgics, perque
es carregaven a canvis de jaqueta. Perills de deixar d’anar a missa com d’anar, de minvar l’activitat política com d’intensificar-la. Un constant mirar de
reüll;
* deixa caure la diferència dels Nadals de quan era chiquet als d’ara;
del dia «mes endumenjat que tots els dumenges de l’any», en que Valéncia
«estenia pels carrers un aire agermanat (AGERMANAT) de fira pobletana», «la
policromia de vestits novets i en les bochaques... la llepolia monetaria de
les estrenes; els passeigs Seu-capella Mare de Deu dels Desamparats,
carrer Saragossa, plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent; de la Baixada de Sant
Francesc als rogles de la Glorieta...», una pau burguesa de poble SENSE
MISERIA. Y ara..., poques paraules descriptives: «¡quín trencament de tot!».
Lo que passà el 18 de juliol, en el conte només té cinc paraules:
¡QUINA POR TINC PER TU! En aquells temps no hi havia enquestes, pero
estic segur que en les dos zones el 90%, per no dir el 100%, de dones
varen repetir eixes cinc paraules, als seus marits, conseqüència d’un ¿per
qué? Eixa por era temor, i fins pavor, estat d’inquietut resultant del pensament d’un perill o d’un mal futur. Alguns dels qui tingueren «por» acabaren tràgicament, i molts (aci no dic molts o pocs), molts la palparen sense
arribar mai a trobar una explicació raonable.
Entre els inexplicats, el consol de la veu sigilosa de la dona i els fills
que cantaven: «A Belem van els infants / i els amics dant-se les mans / i
els promessos i els germans / [...] / ¡Aleluya, vianants! / ¡Aleluya, en nostres cants».
Anell al dit de la fe esperançada sempre de X.C.: MANS, GERMANS, ALELUYA. En aquells temps s’havia «perdut l’aleluya», el sentit... per falta de
donar-se la mà i de ser, de veres, germans.
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9. Veu en off
L’últim conte del llibre, escrit des del tu: «la vida, la Vida» (minúscula,
Mayúscula), està dedicat a Maria Beneyto. Són tres estampes, com si volguera dramatisar la tragèdia dels cels i de l’impossible entre els personages que intervenen. Ad este respecte, una intuició inicial, de localisació i
noms. Este conte s’escrigué en 1952, segurament abans que Memories d’un
important sense importancia (acabades en 1964), de les que ya nos hem
ocupat: este conte es localisa en una alqueria, la masovera es diu Rosa i
té una filla de l’amo, i un fill dels amos estigué en Galicia els tres anys de
guerra (no sabem el nom del masover); en les memòries, la mateixa localisació, la masovera Rosa i el seu home Joanot no tenen fills (perque Maria
és afillada) i el senyoret també passà la guerra en Galicia. ¿És que a X.C.
no li agradà el final tràgic de la Veu en «off» i volgué «edulcorar-lo» en les
Memories? Tot és possible, ¿simple coincidència, «qüestió de noms»?
El conte comença, com les tràgedies gregues, per una certa lliçó liminar, en «la finestra oberta al hui [que fa rebre] la frescor per al pensament
afeixugat de tants ahirs», des de les senderoles da cada sentit, que la vida
anava escrivint veritats per «les venes famolenques d’experiència». La fe
religiosa venia de «les campanes de l’iglesia del poble», que penjava «medalles sonores a l’hora en calma».
La conversació de la mare i el fill (germà d’Enric), aclaridora: MARE:
«Yo, per al teu vol, em vaig fer cami, cami de l’aire inicial [...] eres tan fill
meu com Enric ho és del pare [...] eres tu mateix la llum que esperes alcançar, portant en tu per principi una reverberacio de la fi convençuda». FILL:
«No, no, mareta; que el cami es passa i es va deixant, i yo no passe per tu,
perque el nostre passat tot va quedant en el meu cor [...] Tu eres, mareta
dolça, la ma que em tria el cami [...] Eres el descobriment constant del yo
millor que hi ha en mi».
PRIMERA ESTAMPA

La «vida» seguix parlant, recordant la primera despedida de l’alqueria
de l’Enric i les reaccions recíproques en Isabel. Enric la besà al front; Isabel
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l’ofrenà un ram de margaritetes i fenoll i plorà «quasi igual» que la «mareta», mentres s’acariciava el front (no el front, sino el bes dels llavis d’Enric).
SEGONA ESTAMPA

La «vida» seguix recordant un migdia calorós, quan Tomás, el carreter
de casa, arribà al galop desbocat d’un caball. Un crit, «¡Rosa!», anunciava
mal auguri... «la força del crit d’Isabel: ¡Mare!, la llançà a plorar sobre el pit
de Rosa»... al girar-la li veren tres navaixades al pit. El masover fon empresonat al presentar-se ell mateix a la Guardia Civil. L’enigma, Isabel, que era
filla de la masovera i no del masover sino de l’amo. Un enigma que tots
sabien sense voler saber-ho: el pare, «vagaros sempre, sempre solitari»; la
mare, en la mirada «de suplica i de perdo»; el germà; Isabel, «sacsada per
la revelacio feridora», i clar, Rosa, ¡quí millor que ella sabia que era la mare
d’Isabel i qui era el pare!
I ENCARA UNA ATRA ESTAMPA

Les tràgedies no acaben en la tràgedia «tronc», lo pijor són les branques
de la tràgedia, al meu entendre, la verdadera tragèdia. ¿Cóm no el constant «encallador» de X.C., la guerra? En la guerra s’amuntonen: la mort del
germà entre dos linees, l’assessinat del pare (segons dien, per enviats del
«lliurat» masover). Encara arribà el narrador a temps d’abraçar «aquella
mare pansida d’envelliment precipitat», i a Isabel, «cor a cor, entrecreuats i
sospirats». Mor la mare. ¿I ara qué? Ara lo pijor, la tragèdia de lo impossible: Isabel plorant sobre els genolls del mig-germà, i éste «desijant –a contra seny, pero a esclata cor–», alsar-la al seu pit i acaronar-la ad ell: la llum
del seu bes al seu front, ¿s’enrecorden? X.C. nos deixa en la realitat de que
la Vida (Mayúscula) és «passat i pervindre conjugats en present».
Lo difícil és «conjugar» en present el passat i el pervindre, perque tot
pervindre té un passat més o menys enigmàtic. El «ser» en entelèquia s’oposa al «ser» en potència. I el present no és entelèquia sino realitat. O siga
que l’ara té caràcter de lo realisat o acabat. Pero ¿cóm acabarà el conte? Se
suposa que el seny guanyarà al cor. Encara que X.C. l’acabe dient «no em
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cal la resposta». El Temps (Mayúscula) seguirà incitant inquietuts. Lo que
no sabem és cóm l’esclavó que encadena als dos mig-germans els farà
patir, i fins quin punt, de sacrifici i de «passió».

V. CONFESIÓN CON AUSIÀS MARCH

E

es el título del discurso leído el 6 de junio de 1972 por Xavier
Casp en su recepción como académico de número (entonces, director de número) de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (entonces, Centro de Cultura Valenciana). El discurso lo podría haber incluido en el apartado siguiente, Miscelànea, donde aparecen otros, pero es tal
su relevancia que considero absolutamente necesario analizarlo separadamente, por cuanto es una de sus más acertadas investigaciones y reflexiones, esta vez referidas a AUSIÀS MARCH.
El discurso fue hecho en castellano, según explica, a plena conciència: «para los valencianos a los que nos es habitual la lectura del valenciano, incluso del clásico, hay ediciones suficientes de la obra de nuestro
poeta y extensísima bibliografía. Mi intención, hoy y aquí, es la de dar mi
toque de atención a aquellos valencianos que no tienen tal facilidad, para
que se decidan a conocer y a autointerpretar, como yo lo hago, una de las
grandes obras de entre las más grandes de la poesía de todos los tiempos
y de todos los pueblos». Y en castellano, creo, me corresponden estos
comentarios, e incluso, avanzando más, aunque parezca desobedecer al
autor, lo que no está en mi ánimo, utilizaré la versión castellana de Ausiàs
March que tan pulcramente hizo en 1979 Rafael Ferreres Ciurana para
Clásicos Castalia.
Confesión significa tanto «declaración que uno hace de lo que sabe»,
como el acto y efecto de confesar, decir y declarar uno sus hechos, ideas
y sentimientos. Confesante (participio de confesar) es el que confiesa. X.C.
sería el penitente que se confiesa a Ausiàs March. Pero en este caso se trataría de una confesión «recíproca», porque a través de sus versos el poeta
STE
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«confesor» también confiesa o se confiesa con X.C., que se pregunta, como
punto de partida, «¿de qué aptitud decidida, de qué decisión anímica, de
qué alma varonil, de qué hombre pensativo, de qué pensamiento cordial,
de qué corazón limitado, de qué limitación ilimitable nace la poesía de
Ausiàs March?»; y se responde, autointerpretándola, recreándola a su imagen y semejanza, porque todo lo que en el vivir alía, alía a través de quien
lo vive.
Como Ausiàs March no es el que se cierra en biografía sino el que se
cierra en su obra, X.C. prescinde de toda referencia al currículum, que tendré que facilitar, aunque sea suscintamente, para mejor comprensión de
los lectores que no la conozcan, y de las afirmaciones y valoraciones del
propio X.C.
Nació en Gandia (Valencia) hacia 1397, siendo sus padres el poeta
Pere March y su segunda esposa, Leonor Ripoll, que se habían casado en
Valencia el 2 de septiembre de 1379. Desde el fallecimiento de su padre,
en 1413, se convierte en cabeza de la rama valenciana de la familia March,
hasta tal punto que interviene, como valenciano, en las Cortes Valencianas
de 1415, 1435 y 1437. En 1425 se le concede el privilegio de la jurisdicción civil sobre el lugar de Beniarjó y las alquerías de Pardines y Verniça,
en el entonces Reino de Valencia. Alfonso el Magnánimo le nombra falconer major en la Albufera de Valencia. Su madre muere en Gandia, donde
aparece documentado y fija su residencia para mejor administrar sus bienes y ejercer su señorío.
En 1437 contrae su primer matrimonio con Isabel Martorell, hermana
de Joanot, autor del Tirant lo Blanch, también gandienses. Al morir Isabel
hereda los lugares de Ràfol, Traella y Cuca, en el valle de Xaló. Se casa
por segunda vez, en 1443, con Juana Escorna, de una antigua familia de
Pedreguer (Alicante). Habitaron en Gandia hasta 1450, en que se trasladaron a Valencia, desde donde vigilaba sus bienes, e incluso viviendo en
Gandia entre 1455 y 1456. Estando enfermo, el 29 de octubre de 1458 otorga su primer testamento en Valencia, ante el notario Berenguer Cardona,
ante quien también lo revoca el 4 de noviembre de ese mismo año. Otorga
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codicilo el día de su muerte, el 3 de marzo de 1459. Y ese mismo día, ante
los testigos Johan Moreno, Pere Rubiols y Pere Ferrández, se hace el prolijo inventario de sus bienes, hasta 113, del que merece destacar que su
casa estaba en la ciudad de Valencia, parroquia de Santo Tomás, frente a
las casas de Mossén Miquel Julià y las de Besaldú, con dos calles sin salida; y que entre otros, en su biblioteca, contaba con dos libros de poesía,
la Sciencia de Llull, el Cum proverbium sit brevis propositio, las Costums
d’Espanya, un Mestre Miquel de la Gaya Sciencia, las Exposicions dels
Salms, el libro de Ben morir y el Secundum quod dicit filosofus in secundo de ánima.
Con todos estos datos fehacientes, no cabe duda alguna de que Ausiàs
March era y se consideró gandiense y valenciano. Y como hombre entre
hombres, no habrá más remedio que reconocer que hablaba la lengua que
se hablaba en su pueblo, llámesele, si se quiere, «romanç plà». X.C. dice: «es
él el primero que escribe en pura lengua valenciana, la de su pueblo, liberada por completo del lenguaje trovadoresco que se ha venido llamando
provenzal; por eso es él el que eleva a categoría literaria su lengua de cada
día, la de su tierra, desde él ya para siempre lengua valenciana en la historia de nuestra cultura, por obra y gracia de su monumental personalidad»:
* XXIII.1. «Dejando aparte el estilo de los trovadores, los que por pasión exceden la verdad.»
Es discutible que la palabra «verdad» englobe o se refiera al estilo (exagerado, en afirmaciones inexactas de una realidad de dama menos bella y
menos virtuosa que la amada) y a la lengua, pero Xavier Casp insiste, «y
se expresa llanamente, claramente, valencianísimamente», y lo prueba
transcribiendo seis textos:
* VI.I. «Mucho he tardado en descubrir mi falta, por juventud que me
negó experiencia.» VI. «Siguiendo el estilo que natura consiente y aquello
que el sentido alcanza a ver claro, negro trigo no da blanca masa, ni asno
cojo es animal corredor.»
* LXXX.I. «A todo labrador se le paga el jornal, y al abogado que pierde el ganado pleito.»
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* CXIX.VII. «Así como está turbado algún buen médico cuando el mal
del enfermo no puede conocer, y ve buen pulso pero su vida decrecer,
con buen cerebro, corazón, vientre, bazo, hígado.»
* XI.VI. «Lirio entre cardos, siento la hora cercana en que civilmente mi
vida estará terminada.»
* XLVI.II. «Hervirá el mar como la cazuela en el horno.»
* II.VI. «Muy sensata, dadme una corteza de vuestro pan que me quite
el amargor. De toda comida me ha venido un gran desabrimiento, excepto de aquella que mucho amor me cuesta.»
Adentrémonos en el contenido y en el sentido de la Confesión, por lo
que X.C. llama «digresión». Para responder la interrogante «¿cómo y por qué
se hizo mía la [poesía] de Ausiàs March?, expone cómo llegó él mismo a la
poesía, «posición incómoda», a su llegada, muchos años después de haberse pronunciado la tan «incitante como espectacular» sentencia de «el arte por
el arte», y cuando los poetas «ya maduros», todavía libres y privilegiados, se
desenvolvían en las subsiguientes experiencias y teorías estéticas, aquellos
«todavía libres y privilegiados» aún discurrían «en su distante estrado de dignatarios intelectuales: primero artista y luego hombre». Por eso «¡no fue feliz
mi llegada!», exclama X.C., que se decía venir de la música, de la que se
servía para intensificarse, «y por tanto buscaba en la poesía la concreción
en la palabra, de lo que en la música me resultaba abstracción inefable».
CONCRECIÓN, creo, derivada de los escolásticos, para quienes concretus, derivado de concernere, significa ver con, en compañía de (sin abstracción). Serían concretos: lo existente, el hombre, el sabio, lo blanco;
serían abstractas: la existencia, la humanidad, la sabiduría, la blancura. El
concepto concreto presenta al espíritu «lo que» es esto o aquello (id quod
est); el concepto abstracto presenta al espíritu «aquello» por lo que una
cosa es esto o aquello: lo concreto es el hombre en el mundo. ABSTRACCIÓN, creo, es la acción de sacar (trahere) fuera de (ab). La abstracción propiamente dicha comienza con la consciencia de la semejanza y de
la diferencia, de modo que abstraer es distinguir el carácter común a varios
objetos o el carácter diferencial de un objeto. El progreso de los conoci-
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mientos no va en modo alguno de lo concreto a lo abstracto, sino, por el
contrario, de lo abstracto a lo concreto. Creo que así se entenderá mejor
la digresión de «venir de la música» para «llegar a la poesía».
Pero si su llegada no fue feliz, su desasosiego «sí fue fecundo», porque
fue de descubrimiento en descubrimiento hasta llegar a «la humilde bendición de descubrir lo descubierto», y ¿qué descubrió X.C.?, que para:
* aportar algo, hay que tenerlo,
* aportar un hombre a los hombres, hay que ser hombre,
* ser hombre, hay que realizarse como tal,
* realizarse como tal, se ha de comprender,
* comprender, se ha de conocer.
La cuestión es «ser yo», ya que «sólo siendo yo, conoceré que tú eres,
el yo de ti para el cual es tu mi yo». No hay que olvidar el singular de cada
plural, porque es el único modo «de alcanzar la justa armonía de la pluralidad de cada gran singular». Y como sigue con su fe teológica: «el máximo singular, el único por excelencia, el perfectamente uno, Dios: pluralidad del singular de cada persona de la Santísima Trinidad».
Hecha esta digresión, «con cierto orden razonado» inició X.C., según
confiesa, el «sacrificado ejercicio de selección» y el «denodado examen de
afinidades», en los que se iba haciendo suya la poesía de un hombre que
en su época consiguió ser hombre entre hombres: «Ausiàs March, un
valenciano como yo, que lo dijo en lengua valenciana, que es la mía y
desde un ámbito que es también el mío, de tal forma que su dintorno y
su contorno son mi contorno y mi dintorno. ¡Cómo no había de adentrárseme entrañablemente si resultábamos isoperímetros!».
¿Y dónde está la isoperimetría? Xavier Casp propone, parcialmente, el
Poema XIX:
* I. «¡Oíd, oíd, todos los que bien amáis, y compadecedme si debo ser
compadecido y después ved si un caso tal ha sucedido en los [tiempos]
presentes ni en los que son pasados! Doleos, pues, de mí, vuestro semejante en sufrir el dolor deleitable, ya que presto de mí se dolerá el diablo
cuando verá mi mal semejante al que él pasa.»
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* II. «¿Quién es el hombre vivo que, sufriendo tal dolor, desea eso por
lo que desespera? Tan grave es que no parece cosa verdadera desear aquello por lo que se está desesperado. No me engaño de mi mal estado, todo
lo que hago siento que en daño se me convierte, sin poder me encuentro,
teniéndolo grande, porque me esfuerzo en mostrar mi deseo.»
* III. «Mi primer mal es mi perdición, porque me enfurezco y por nada
me acuso; y lo segundo, el terrible rechazo que vos mostráis si os hacía
requerimiento. Me encuentro llevado muy cerca de mi fin, pues mi querer
contempla el caso imposible, no tardará la hora, que ya se retrasa, en que
pondré los pies en el aborrecido camino [de la muerte].»
* V. «Amor lanza un sabor agridulce que mi gusto no lo sabe separar,
en mis deleites cabe dolor mortal, y tal dolor tiene atadura con el deleite.
Pero yo me reprendo de cómo me ha gustado hablar de eso para lo que
me falta ciencia; abundancia de amor me lleva a ignorancia; amo y desamo sin ningún motivo.»
De donde resulta que la isoperimetría radica en: dirigirse a todos invitando a dolerse del dolor que sufre, por desear lo que se desespera, sufriendo males de terrible rechazo y conociendo los sabores agridulces que
no es capaz de separar: su querer contempla el caso imposible. No hay
duda que hay isoperimetría en el sentido de la vida de ambos poetas, que
tiene muchos iso en contornos y dintornos, y más en estos últimos.
Repasen, lectores, la biografía elemental y el análisis pormenorizado que
sobre sus Flexions i reflexions he tratado de hacer acerca de su fe omnicomprensiva.
Considerándose X.C. «hombre entre hombres», ¿cómo le responden
algunos hombres de su «contorno»?: agridulcemente, no sé si atreverme a
decir que el «agrio» injusto, pero lo digo.
Cuando se encontró con Ausiàs March, «andaba calificando de un modo muy particular la gran poesía». No corresponde, no me corresponde,
porque «lo hacía de una manera propia», asentir o contradecir la calificación, porque si la discrepo no podría seguir el hilo de su reflexión. Los
calificativos, con su ejemplo, son cuatro: magistral (López-Picó), visionaria
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(Rilke), deslumbrante (García Lorca) y ensimismada (Ungaretti). Confesión: la suya es «temperamentalmente ensimismada»:
* porque puede participar de todas las otras sin arriesgar nada de lo
que le es propio;
* porque al ensimismarse sabe que «es hombre y se pone en camino
de saber qué es ser hombre».
Definición de Ausiàs March: «es de los mejores que nos mejoran, de
los que se afirman para afirmarnos, de los que nos comunican haciéndonos partícipes, porque actúa desde el hombre tal como es, única forma de
intuir la posibilidad del hombre tal como puede ser, dentro de la idea personal de cómo debe ser». Definición que podría provocar cierta duda: ¿es
que la poesía de Ausiàs March es filosofía? Pues no, es poesía, porque la
filosofía mueve, conjetura, habla, aspira, es ciencia; mientras que la poesía conmueve, intuye, expresa, inspira, es arte. Comparto las conjugaciones verbales, pero pienso que la poesía, y mucho más la prosa poética,
puede conmover filosóficamente, intuir filosóficamente, expresar filosóficamente, inspirar filosóficamente, y ser arte filosófico sin dejar de ser poesía.
Es cierto que hasta los siglos XVIII y XIX filosofía era sinónimo de ciencia o conjunto del saber desinteresado y racional, llegándose incluso a los
conceptos de filosofía química o filosofía hermética, pero también se dijo
que el conjunto de la filosofía era como un árbol, del que la raíz es la
metafísica, el tronco, la filosofía, y las ramas que de ese tronco salen todas
las demás ciencias. Pero los conceptos ciencia-arte, aplicados a la filosofía-poesía, se solapan cuando esa ciencia es la del Ser en cuanto ser, tomado universalmente y no en una de sus partes. Y así la filosofía no es más
que una técnica reflexiva aplicada a las vivencias. Cuando X.C. poetiza «vivir y convivir», poetiza, pero está filosofando, como lo hace cuando diferencia «ser», «estar» y «estar siendo».
«¿Por qué «trochas» la poesía de Ausiàs March le orienta en la maleza
de las dudas? Por las del dolor, total, puro, desnudo, idílico entre razones
y pasiones, real, íntimamente acariciado, amorosamente guarecido, impú-
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dicamente viril; un dolor, fuerza motriz «que toma la poesía como expresión». Por las del recuerdo en la imaginación, que abarca pasado, presente y futuro; la protesta, propuesta distinta. Por las del estilo, porque únicamente la realidad humana es «capaz de conseguir estilo literario, precisamente para tomar el dolor para la especulación artística; por la realidad
de dolor tiene estilo». Por las de no ser poeta encastillado en su poesía,
sino saber ser «hombre intensificado entre los hombres».
La justificación sencilla es el poema XI: tú y el otro tenéis una vida
«irrenunciable e indivisible».
* XI.I. «¿Qué consejos tan seguros vas buscando, corazón desventurado, enojado de vivir? Amigo del llanto y enemigo del reír, ¿cómo sufrirás
los males que te han de llegar? Apresúrate, pues, a la muerte que te espera, y para tus males te alargas los días. Tan lejos está tu deleitoso descanso como quieras huir de la Muerte halagadora.»
* XI.II. «Con los brazos abiertos ha salido al camino llorando sus ojos
por la abundancia de gran gozo. Oigo el melodioso cantar de su voz, que
dice: “amigo, sal de casa extranjera. Siento deleite en darte mi favor, que
jamás ningún hombre lo ha sentido, porque yo huyo a todo hombre que
me llama, tomando a aquél que huye de mi rigor”.»
* XI.III. «Con ojos llorosos y cara de terror, mesando los cabellos con
grandes aullidos, la vida quiere darme heredades y de estos dones quiere
que sea señor, llamando con voz horrible y dolorosa, tal como la Muerte
llama al bienaventurado, ya sea que si el hombre está aparejado con los
males, la voz de la muerte le es melodiosa.»
Volviendo a la filosofía, X.C. se aproxima a mi anterior opinión sobre
la poesía-prosa filosófica con estas dos interrogantes: ¿la filosofía no es una
interrogación?, ¿y la poesía no es una intuición lanzada desde el arco de
tal interrogación? O sea, arco filosófico, flecha poética lanzada desde su
pasión extremada, caballo desbocado, porque es «totalmente valenciano y
Valencia es un país de furiosos contrastes que hacen a quien sabe amarla
alentar sus grandes virtudes y aceptar sus necesarios defectos. Valencia es
un país de extremos y los contrastes facilitan el salto a la personalidad». La
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pasión de Ausiàs March es genuina acción de padecer, padecimiento activo por el que logra «compadecer», compartir padecimiento, padecer en sí
todo padecimiento.
La obra de Ausiàs March «es la más perfecta trayectoria de amor» que
nos ha sido dada por un poeta, perfecta por completa y analítica. Pero la
complejidad del mundo que se siente total sobre él nos lo lanza al miedo
heroico de quien ha sido lanzado a la vida en una habitación obscura que
le sorprende: por la espantosa sensación de soledad de quien cae en el
vacío; por la sensación de angustia que dificulta incluso el palpar. El
miedo en la poesía ausmarquiana «nace de sentir su amor a la verdad y de
saberse confinado y entregado a la realidad».
De ese «estar» en la realidad y «amar» nace «una de las más inmortales
cualidades de la poesía: la compañía». Estar en la compañía de X.C. significa que lo dice con su dolor, uniendo miedos, cuando dice esto tan terriblemente real: «que la desidia nos lleva a la facilidad, de tal forma que
corrientemente, por asimilación, llegamos a confundir facilidad y felicidad». Cuando la soledad acompaña es totalmente lógico que el poeta se
ate, ligue y religue al pronombre «yo»:
* LXXIV.IV. «Yo estuve contento con sus males sin los bienes, aunque
el mal sin el bien no puede venir, pero yo solicito de él más que morir.»
VI. «Yo lo sufriré, con el corazón muy animoso si la que yo amo pasa el
mal por mí.»
* XCIII.VII. «Yo no puedo decir que no sienta deleite del pensamiento,
puesto que no quiero perderlo.»
* XCIII.XII. «Yo no puedo decir que no esté abandonado de todo deleite cuando muerta la imagino; de mí mismo me espanto cuando yo me
muero pensando su muerte y me parece que no estoy seguro.»
* LXVIII.III. «Yo soy aquél que en tiempo de tempestad, cuando la
mayoría de las gentes se divierten junto a la hoguera, [...] voy descalzo
sobre la nieve.»
* LXIX.IV. «Yo grito a alguien porque con él excuso este miedo, para
que ella no me rechace, creyendo mi mal de mala parte procede.»
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* XCIX.VII. «Yo amo mi daño y mi bien aborrezco; el por qué amo
no es visible; el por qué del desamar muy claramente lo sé y el camino
no visto Yo sigo.»
* XCIX.IX. «Yo estoy enfermo teniendo el cuerpo todo sano, cada
humor con el otro concordando.»
* CXIV.XI. «Yo soy éste que se llama Ausiàs March (A la vez tengo el
corazón de acero, de carne y de madera).»
El caso es que «por la poesía apasionada de tanto amar» llega Ausiàs
March a la meditación de la muerte y al diálogo con Dios. El secreto está
revelado en el Poema CV, que se le titula Cant espiritual o Pregaria a Deu
(Cántico espiritual o Plegaria a Dios), de doscientos veinticuatro versos,
que es una larga conversación con Dios, desde la sinceridad desnuda y la
humanidad intensa:
* CV.I. «Pues que sin Ti nadie Te alcanza, dame la mano o levántame
por los cabellos; si no extiendo la mía hacia la tuya casi forzado tira de mí
hacia Ti mismo. Quiero ir hacia Ti al encuentro; no sé por qué no hago lo
que querría, pues seguro estoy de tener la voluntad franca y no sé qué me
impide este deseo.»
* CV.II. «Alzarme quiero y no me esfuerzo bastante en ello; esto lo
causa el peso de mis terribles culpas; antes que la muerte el proceso me
cierre, plázcate, Dios, pues quiero ser tuyo, que lo quieras; haz que tu sangre ablandezca mi duro corazón: ella sanó de semejante mal a otros
muchos. Ya la demora me denuncia tu ira; tu piedad no encuentro que
obre sobre mí.»
* CV.VII. «¡Ayúdame, Dios, pues sin Ti no puedo moverme, porque mi
cuerpo está más que paralítico! Tan envejecidos están en mí los malos
hábitos que la virtud me es amarga al probarla. ¡Oh Dios, piedad! Cambia
mi condición, que es mala por mi gran culpa, y si por la muerte puedo
remediar mi falta, ésta será mi dulce penitencia.»
* CV.VIII. «Yo te temo más de lo que te amo, y delante de Ti confieso
esta culpa; turbada está mi esperanza y dentro de mí siento terrible lucha.
Te veo justo y misericordioso, veo tu voluntad que, sin méritos, agracia;
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das y quitas con gusto el don sin méritos. ¿Quién es él tan justo, cuanto
más yo, que no tema?»
* CV.X. «Te ruego, Señor, que me abrevies la vida antes que casos peores me sucedan; vivo en dolor haciendo vida perversa y temo del más allá
la muerte para siempre eterna. Entonces, mal acá y mal más allá sin término. Tómame en el instante que mejor me encuentres; la dilación no sé
para que me sirva: no tiene reposo el que tiene que emprender viaje.»
* CV.XII. «... Perdóname, Dios, si te he culpado, ya que confieso ser el
culpable; con ojos humanos he enjuiciado tus juicios: quieras dar luz a la
vista del alma.»
* CV.XIV. «Tú eres el fin donde todos los fines terminan y no es fin si
en Ti no termina. Tú eres el bien donde todo otro bien se mide y no es
bueno quien a Ti, Dios, no se parece. Al que te complace, Tú dios le nombras. Para asemejarse a Ti a mayor grado de hombre lo levantas, de donde
es muy justo que el que place al diablo tome el nombre de aquel con
quien se conforma.»
* CV.XVII. «[...] Así como los ríos todos corren a la mar, también todos
los fines se adentran en Ti. Pues te conozco, esfuérzame que te ame:
venza el amor al miedo que te tengo.»
* CV.XXI. «¿Qué día será que yo no tema a la muerte? Será cuando de
tu amor yo me inflame, y no se puede lograr sin menosprecio de la vida,
y por Ti yo la menosprecie. Entonces estarán debajo de mí todas las cosas
que ahora me veo sobre los hombros; quien no teme las garras del fuerte
león mucho menos temerá el aguijón de la avispa».
* CV.XXVIII. «¡Oh cuándo será que regaré las mejillas con lágrimas dulces de agua de lloro! La contricción es la fuente de donde manan: ésta es
la llave que nos abre el cerrado cielo. De atrición nacen las amargas, porque en temor más que en amor se fundan; tal cual son, prodígame de
éstas, pues son camino y vía para las otras.»
Xavier Casp acaba: «bastaría este poema de humana sazón para que
Ausiàs March, hoy, aquí conmigo, haya enardecido la bíblica zozobra del
hombre». Y así es, aunque deba añadir algunas reflexiones.
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Explico mi recurrencia al latín, porque creo, y puedo estar equivocado, que entre las lenguas románicas es la lengua valenciana la «más latina»
(tambien la italiana, pero, aunque parezca curioso, menos). Sazón deriva
de satio, la siembra, y a su vez satio deriva de satum, participio del verbo
sero. Pero resulta que sero no es sólo sembrar o plantar, sino también producir, excitar, causar. Así resulta que sazón es el ocasional estado de una
realidad por cuya virtud ésta se halla en disposición de «producirse» de un
determinado modo y no de otro. Laín Entralgo92 lo explica mejor: «A la zeitigunt heideggeriana corresponde nuestra sazón; y así, la situación es
siempre mundo en sazón, realidad ocasionalmente dispuesta para que mi
existencia la modifique y haga suya de un modo más o menos fácil y gustoso. Cuando la facilidad y el gusto de la faena ontopoética y ontopatética de un hombre son notorios, es buena la sazón con que el mundo se le
ofrece; cuando, por el contrario, prevalecen la dificultad y el disgusto, la
buena sazón se le trueca en desazón y el mundo se le muestra desazonado y desazonante a la par».
En lengua valenciana saó significa estado de madurez, de perfección,
de aptitud para producir. Y como quiera que X.C. habla de «humana sazón», se refiere no a la fruta en sazón, sino al hombre en sazón. El refranero es tan sabio que dice en valenciano «faltar-li una saó» para indicar al
hombre al que le falta un poco de sentido, y aquilatando más «faltar-li la
saó d’abril que és la millor», porque de la lluvia que sazona se dice que en
abril, cada gota vale mil. Humana sazón, ser un hombre sazonado, suena
mejor en lengua valenciana, assaonat es ser maduro, llegado a la plenitud.
Si bien la sazón «humana» (a diferencia de la frutal) nunca es definitiva, porque todos vivimos, según Xavier Casp, hacia aquello que todavía
nos es posible ser. Bien claro está el sentido del YO TAMBE TINC SET, porque el vivir humanamente, para alcanzar la inalcanzable sazón no es otra
cosa que ir sintiendo una sed rara y esencial, porque vivimos y convivimos siempre sedientos de lo que no somos. Y no hay duda que calmar la
92. La empresa de ser hombre, Taurus, Madrid, 1963.
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sed, seco el campo, cuando llueve, conduce a la exacta sazón de los frutos. No deja de ser edificante que las últimas palabras de Cristo en la cruz
fueran precisamente «tengo sed». ¿Qué sed tenía Cristo, sólo la sed física
del sediento? Indudablemente no, porque en ese trágico momento la sazón humana de Cristo no era beber, sino culminar su obra en la tierra. Por
eso se dice que estar sediento comprende, además de la sed física, tener
sed de amor, de saber, de Dios..., y la «bíblica zozobra» no es otra cosa que
la inexorable y menesterosa comezón espiritual de querer ser lo que aún
no somos, que estamos siendo, sí, para llegar a la sazón completa y definitiva.
Hemos analizado ya en Flexions i reflexions el posible «sentido de la
vida» de X.C. Ahora en esta confesión de isoperimetría con Ausiàs March,
encontramos que éste llega a Dios, la plena sazón, apasionadamente de
tanto amar y meditando la muerte. ¿Cuál era su tarea de ser hombre?
Unamuno no le queda tan lejos: «Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, /
misterioso hogar...»; «Padre, Padre, Padre, Padre, / hágase la Voluntad». A
la sazón se llega creyendo en la realidad a través de la verdad.
Así resulta que la mejor isoperimetría entre Xavier Casp y Ausiàs March
es la fe, a la vez refugio y osadía. Osada, la fe les obliga a proponerse interrogaciones y a soportar el escándalo interior y exterior de no poder contestarlas satisfactoriamente. Como refugiante, la fe les compensa de ese
escándalo ineludible, haciéndoles sentir que Dios, un Dios a quien pueden y deben llamar Padre, les otorga la esperanza de una gozosa, por interminable, posesión plenaria de sí mismos. Cuando más adelante estudiemos la comparación caspiana entre el Cant espiritual de Ausiàs March y
el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, tendremos ocasión de repetir, con éste último, «mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura».
En todo caso, creo que X.C., al confesarse con Ausiàs March, consigue
su objetivo: autointerpretarlo, que por isoperimetría es autointerpretarse, y
que a los dos les es aplicable el poema Criatura afortunada de Juan Ramón Jiménez, que expresa elocuentemente el modo gozoso de hacerse
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palabra la ambivalencia metafísica, psicológica y filosófica entre la desazón, la zozobra, la sazón y el sosiego: «Nos das la mano en un momento
de afinidad posible, de amor súbito, de concesión radiante, y a tu contacto cálido, en loca vibración de carne y alma, nos encendemos en armonía,
nos olvidamos, nuevos, de lo mismo, lucimos un instante alegres de oro».

VI. MISCELÀNEA

E

apartat conté TRENTACINC escrits, que podien ser menys i podrien ser més, i que per extensió i/o contingut són més importants,
importants o menys importants, que he classificat en cinc sub-apartats: (a) quatre conferències (núm. 1, 2, 3 i 4); (b) quatre discursos (núm.
5, 6, 7, i 8); (c) tretze pròlecs, en els que incluix crítica i presentació de llibres (núm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21); (d) huit obituaris (núm. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, i 29), i (e) cinc cartes (núm. 30, 3132, 33-34 i 35, advertint que la 31-32 son cartes creuades i que el 34 és un
escrit complementari del 33 i per entendre’l al lliure reflexionar de cada
u).
STE

(a) Conferències
1. EL SEMPRE VALENCIÀ EN L’ARA DE PEDRO DE VALENCIA
És una conferència pronunciada per X.C. el 20 de desembre de 1962
en la Galeria Estil, on s’exposaven olis de Pedro de Valencia i que es recull
en ocasió dels 62 anys d’edat del pintor, complits el 30 de març de 1964.
La vinyeta i l’autorretrat són del propi pintor.
L’introducció tracta de la joventut, que «no és un temps de la vida; és
un estat de l’esperit», i sobre l’art, que «és el desig de comunicació del contingut psíquic d’un home als atres homens». «Estem ací per comentar una
obra d’art; l’artista és Pedro de Valencia, i el seu art és la pintura».
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No sé si parlar de joventut «eterna» és ventura, casualitat o càlcul, perque precisament en la Galeria Imperium, el poeta Joan Lacomba presentava abans de 1930 l’exposició «Arte Joven», i als expositors Genaro Lahuerta, Pedro de Valencia, Enrique Cuñat, Vicente Mulet i Vicente Beltrán;
i també per aquell temps, en la revista Murta (Mensuario de Arte, Levante
de España), Max Aub escrivia Nueva manera de pintar, que incluia «los
pintores nuevos de nuestra época recién nacida», referint-se a un «pregón
de feria» sobre la pintura de Pedro de Valencia i de «Genard» Lahuerta. Lo
cert és que Pedro des dels primers anys conseguí una nova visió del paisage valencià, incorporant una càrrega afectiva que fins eixe moment no
s’havia fet, desterrà el tòpic de la llum i estilisà tant les figures que les convertia en composicions íntimes.
Lo de l’art ya és paraula major, en tant que té per fi manifestar el caràcter capital, alguna qualitat pincipal, un punt de vista important, una manera de ser essencial de l’objecte, perque el treball de l’artista és tratar de
vore en la matèria algo diferent, creant un món en el que l’esperit se trobe
a gust, i a la seua mida, sempre entre lo particular i lo universal, com entre
lo etern i lo sobtat, mai separats. El llenguage de les imagens cobrix una
zona de la vida interior diferent del de les idees de les que les paraules se
nutrixen.
La definició conceptual pot ser esta:
* «Pedro de Valencia és un pintor valencià». No un valencià pintor. «Valencià» és l’adjectiu que determina la qualitat, la pertinença, la dependència, l’extensió: pertany a Valéncia, depén de Valéncia i es qualifica per
Valéncia, com a poble d’autèntica i profunda personalitat històrica. Veritat
que com a tal, està constituida per moltes veritats: virtuts i defectes necessaris per a ser totalment un poble.
* «Pedro té en ell la sensibilíssima València que convida a callar», per
això la seua pintura no charra mai, ni gesticula. Callar junts és només un
privilegi de l’amor oferit i correspost. ¡Sempre el caspià valor del silenci!
* «La pintura de Pedro, tan valenciana, s’aprima més cada vegada, com
si volguera no deixar en ella només que allò que hi ha d’esperit en la
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forma necessària per a sostindre-lo». És com si sempre pintara el moment
de trànsit entre la paraula expressiva i l’expressió inefable, que no pot definir-se en paraules. La seua pintura és una lliçó d’harmonia.
* La condició essencial de Pedro: la capacitat sentimental i lírica. Aixina
ho han reconegut els millors crítics d’art, entre els que no cal oblidar a
Kantner, Romulus, Lionello Venturi, Eugeni D’Ors, Víctor Ruiz Iriarte, Benjamín Jarnés i molts més.
* Pero no és prou dir que Pedro de Valencia és un «sentimental»,
perque ademés és un «romàntic», sentimental altruista, borracho dels sentiments, trencador dels preceptes considerats clàssics, desbordant l’individualisme i llançant-se d’ell a fora. Un romàntic reactiu dels sentiments que convertix en energia, com si foren les ales de la seua voluntat. Mentres que el
sentimental «aspira», el romàntic «respira». I per respirar s’aferra a la seua
terra.
* Pedro oferix ara un braçat inconfundible de la seua personalitat, uns
documents entranyables de la diària senzillesa valenciana, de la senzilla
alegria popular, de la sacrificada esperança humil...
* Pedro és qui és perque Deu i Valéncia ho han volgut.
2. IDEES EN MEMÒRIA DE NICOLAU PRIMITIU
Conferència pronunciada en motiu de la Clausura dels Cursos de
Llengua i Lliteratura Valenciana de Lo Rat Penat el 18 de juny de 1972, en
el Saló de Corts del Palau de la Generalitat.
Principi filosòfic: «la lliçó del viure, del viure autèntic és la d’anar al yo
tant despullat del tot que el tot resulte clar a través del yo», perque si la cultura i la humiltat no avancen paralelament «anirem a parar a la destrucció».
El fet de ser valencians deu ser un principi de verdadera aproximació,
pero la real i verdadera proximitat «essencial» vindrà de sentir-nos valencians. En 1934, quasi quaranta anys abans de la conferència, Nicolau Primitiu ya escrivia: «¿I què farem, valencians, d’esta Segona Renaixença que
comencem a viure per l’empenta romàntica d’ilustres ratpenatistes de bona
memòria, si ja renaixen, així mateix, les apetències fonamentadores de
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bandositats...? ¿Qué farem, valencians?... foragitar lo adjectiu i aleatori, que
alimenta la bandositat, junyint-los en una sola aspiració substantiva per a
què esta Segona Renaixença nostrada no aiga feta a péntols pels bàndols
de sempre...». Estava demanant que s’agermanarem en la substantivitat de
l’amor a Valéncia. «Heus ací un bon punt de meditació per a rectificació
urgentíssima, si volem ser més d’açò que som, allò que podem ser». Açò
seria la Pàtria.
Ara la llengua. També de 1934 és esta afirmació de Nicolau Primitiu:
«Esta cultura [...] té un exponent que assenyala el grau de la seua elevació
i profunditat; índex [...] i clau que obri de bat a bat el pit del poble, per a
retrobar en son si l’esperit de la cultura que és de la Pàtria [...] I esta clau,
este index, este exponent, ÉS LA LLENGUA DEL POBLE, LA LLENGUA CONSUETUDINÀRIA, QUE EN NOSALTRES ÉS LA LLENGUA VALENCIANA».
Utilisa X.C. certa afirmació del filòsof ianqui Olivier H. Holmes, qui
digué «que quan dos hòmens parlen, en parlen sis, per exemple: el tu que
ets, el tu que tu creus ser i el que jo crec que ets, o siga tres de tu i a la
inversa, tres de mi. Per això, tot és no com és l’home, sino com és l’home
entre els homens». Està clar que la llengua és com una herència que anem
gastant per l’us, modificant per necessitat, acoblant per temperaments, aclimatant per psicologia i inclús per geografia. «No hi ha cap orde humana
capaç de matar una llengua, perque la llengua no té amo determinat, sino
que pertany a cada home d’aquells que formen una comunitat de parlants
i no es pot matar per decret una comunitat [¡!, admiracions meues].»
«La llengua [...] no l’hem triada; la llengua ha crescut en nosatres com
nos varen creixer les dents: mamant del pit de la mare, [...] la salut d’una
llengua sobrepassa els segles i resistix les càries de les derrotes, de les infidelitats.»
La conferència es tanca en un conegut poema de X.C. sobre la llengua, bona prova de la fe patriòtica de que sempre ha fet gala, i esperança: «¡Llengua! ¡Meua i d’aquell que amb mi diu nostra! ¿Quina mà va a la
mà més viva d’ala que aquesta que ens du al pols el mateix ritme? Llengua:
¡fidelitat entre home i pàtria!».
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Quaranta anys separen les dos idees, que són la mateixa, perque la
«clau» d’abdos és la mateixa: la fidelitat. Cap de ficció, fe viva. Tindre fe en
este cas és viure inspirat per la pàtria, sentint-se dins d’ella, i sentint-se
aixina, deixar-se conduir i omplir d’ella. No és la pàtria per la que viure,
sino la pàtria per a la qual viure. En la fidelitat a la pàtria i a la llengua no
caben elements estranys, perque sempre serà una empenta de tendència
biològica que no admitix presures vinguen d’on vinguen.
3. LLITERATURA I PATRIA
Perteneix al cicle de conferències en motiu del 25 d’abril, editades per
Lo Rat Penat en 1985. Des de Castelló parla X.C. de certs interessos, gens
justificables, que intenten «clavillar-nos els fonaments» instigant suspicàcies
sobre un pretés centralisme. Aixina era en 1985 i aixina és hui, perque
obliden que «si ha hagut i hi ha en el mon una capital oberta i lliure, eixa
ha segut sempre la nostra; només un eixemple: mirem des d’on l’insigne
morellà Francesc de Vinatea defen front al rei els drets de poblacions tan
distintes i distants entre elles com Oriola, Castelló, Burriana, Novelda, Xàtiva, Morella, Morvedre, Elda, Alzira i Guardamar».
Explica lo que ha regit i rig el sentiment i el pensament del seu patriotisme «actiu» i de la seua lliteratura «viva». Actiu, derivat del llatí ago, designa l’activitat en eixercici continuat i essencialment duratiu: el vent sobre
les veles. El ser no és una cosa, sino actuar immanent, ya que l’activitat és
una traça distintiva dels que naturalment estan inclinats a l’acció. Viva,
estar viu és tindre la força creadora, perque la vida és la creació, el motor
sempre en marcha reaprovisionat d’energia per si mateix. L’estil és la força
vital de l’escritor i del poeta.
La pàtria és «amor... arrel... espill... salut... advent... caliu... combat... i
flor... es vindre... tindre... axioma... aroma i orde i dolor i fe ¡Amor!». I ací
el text més valent de tots els que l’he llegit en paraula crua, fins feridora:
«Vaig a parlar d’un aspecte... que a mi sempre m’ha mossegat la carn i
ferit l’anima. Em referix a que la nostra Patria ha vingut soportant u dels
regims mes ofegadors i mes indignes que se pot impondre a un poble; i
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l’ha vingut soportant, en lleugeres excepcions de poques tandes de temps,
des de fa uns trescents anys; si, des d’abans de la batalla d’Almansa: el
regim del silenci, regim que han posat sempre en practica els imperialistes,
els totalitaristes... Si fer callar a una persona es practicament inutilisar-la perque se la posa en el perfil de fer creure que està muda, fer callar a un poble
es esclavisar-lo a la paraula de qui impon la seua força totalitaria desijosa
d’arribar a ser totalisadora. El regim del silenci es el mes verinos de tots,
perque com no deixa oir nomes que lo que s’ordena, va fent cada volta
mes frangible, mes trencadiça, per insolidaria, la rao dels qui no poden raonar la seua substantivitat de ser. En el regim del silenci la patria està en
perill [...] sobreviu naturalment per la vitalitat invulnerable de la consciencia. Sobreviu naturalment perque es manté la flama familiar circumscrita a
cada llar. Pero ¿cóm s’ajunta cada flama per a fer la foguera reveladora? [...]
En el cas de la patria nostra, el regim de silenci podia arribar a fer creure
que havia degollat el valencianisme en quant a manifestació pública. Pero
lo que no podrà mai cap de forma de regim es matar la valencianitat, que
es el conjunt de caràcter i qualitats dels valencians i de lo valencià. ¿Pero
qui es el manyós per a despullar de silenci la valencianitat?»
La lliteratura de la Pàtria va ben servida: Tomàs Villarroya (1841), Teodoro Llorente (1880 i 1908), Josep Maria Bayarri (1934), també valent: «Nos
deslliuráreu de uns mòros fatídics, / i ara uns fatídics cristians nos han pres
/ la llibertat, l’espirit i la tèrra... / Bòna la hi ferem, Rei Jaume I».
Valéncia deu ser la suma voluntària de tots els valencians que se senten, se saben i volen ser valencians, per a poder dir com X.C. «soc, tant si
vull com si no vull, / ¡que si que vull!, valencià».
4. SAN JUAN DE LA CRUZ
Esta conferència sobre San Juan de la Cruz, en l’Ateneu Mercantil de
Valéncia, no datada, és un eixemple de la més alta mística de Xavier Casp,
al atrevir-se a comparar el Cant espiritual d’Ausiàs March i el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Contrast «tan vibrant i alhora tan concorde,
que em ficà per a sempre en la balança dinamica entre l’home que parla

88

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 89

INTRODUCCIÓ

a Deu perque ansia anar a Ell i l’home que parla de Deu perque el te dins
d’ell». És sentir idèntica ansietat, pero en Ausiàs, per la torçuda arraïl en
l’humida terra humana, i en San Juan, per la flor apunt d’esclatar-se en
sacrifici frutal. És com passar de l’anhel ofegador a l’esperar esperançat.
En Ausiàs March hi ha un lirisme de sanc cordial, i gràcies a ell nos escarbem, nos reconeguem, nos examinem. La seua paraula és l’audàcia del
migdia, circuida tan sols d’humanitat, pero que porta l’ànima com un múscul més del propi cos. És un home de Deu des de la raó treballada, d’un
yo tan esclatat, tan contundent en tots els seus juïns a pesar de l’atrevida
confessió de l’home atribulat. És ell sempre i sempre està ell en tot; quan
ell clama, no clama mai l’home en genéric, sino que és cada home, com
a persona el que clama.
En San Juan de la Cruz hi ha un lirisme de seda verge, i gràcies a ell
nos intuim, nos despullem, nos possibilitem. La seua paraula és claror d’alba embadalida tan sols de divinitat, que eixampla en «tendror altíssima» i en
«madurea fondíssima» les nostres soletats. Fa nostra esta súplica d’ell: «¿Por
qué, pues has llagado / aqueste corazón, no le sanaste? / Y pues me le as
robado, / ¿por qué assí le dexaste / y no tomas el robo que robaste?». I nos
ho explica: «La causa por que la enfermedad de amor no tiene otra cura sino
la presencia y figura del Amado... es porque la dolencia de amor, assi como
es diferente de las demás enfermedades, su medicina también es diferente.
Porque en las demás enfermedades, para seguir buena filosophia, cúranse
contrarios con contrarios; mas el amor no se cura sino con cosas conformes
a el amor». És la lliçó constant del poder de la paraula senzilla quan naix
del domini del concepte, de l’humiltat de la sapiència, de la voluntat de la
superació, del misticisme d’una ànima en missió de trascendència.
Entre els dos càntics hi ha coincidències: es valen de la naturalea per
arredonir els seus conceptes, encara que no acudixen igual ad ella; i no
senten més paisages que els interiors de la personalitat. Pero dins de la
coincidència hi ha diferències:
* Ausiàs March enten la naturalea com element natural que l’usa lliure
i nueta per a reforçar la seua metàfora.
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* San Juan de la Cruz és ben descrit per Gerardo Diego: «Juan de Yepes
nos ha dejado en las páginas milagrosas de sus Declaraciones o comentarios a sus canciones, agudísimas muestras de su plural sensibilidad para la
fruición de la belleza universal [...], lo que justamente nos interesa es cómo
el poeta, ante ésta o la otra realidad del paisaje preciso, aprehende su belleza esencial y la transporta y transfigura fuera del tiempo y del espacio a la
esfera de lo absoluto poético» (bosques y espesuras, prado de verduras,
montes y riberas, ínsulas, silbo de los aires amorosos, música callada, soledad sonora, noche sosegada en par de los levantes de la aurora).
Dámaso Alonso entén que llegint-lo «no queda sino abandonarnos en
los brazos de Dios, y exclamar, como yo ahora exclamo: ¡Por San Juan de
la Cruz, creo: creo en el prodigio!». Xavier Casp discrepa: «yo crec que no,
que no es un prodigi; es la congregacio dels incentius personals en la gracia que, per ser divinament graciosa, es gratuïta i no li calen els artificis
indispensables de l’art».
Yo discrepe dels dos, perque tinc la mística com algo relatiu al misteri, que és lo que en grec significa mystikos, fora del coneiximent ordinari,
per dalt, al marge o per baix. L’estat místic de San Juan de la Cruz fruia
d’un doble element: un coneiximent superior de Deu i un amor preciós
que el mateix Deu li comunicava. ¿Podem tots tindre esta «comunicació»?
Poder... podem, pero és ¡tan difícil! No seria cas de «prodigi», sino quasi de
«milacre».

(b) Discursos
5 i 6. Estan escrits en referència al mateix DIA DE LA LLENGUA VALENCIANA, que commemora la mort d’Ausiàs March, un 3 de març. Corresponen als anys 1994 i 1995. Són texts curts que refermen la fe patriòtica
de X.C. per la cultura i la llengua valenciana:
* 5. «No diguem no, diguem sí, sanc de la nostra sanc, rao del nostre
voler, paraula del nostre ser, fonament de la nostra veritat, llengua de la
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nostra expressió, llengua del sentir-nos valencians: tu, tan discutida com
indiscutible llengua valenciana, des de cada dia i per sempre ¡beneida sigues!» (Idea clau: «discutida com indiscutible», referida al nom i a l’autoctonia de la llengua valenciana).
* 6. «La persona s’agermana del tot quan s’enten de paraula, i agermanar es arribar a humanitat per lo huma raonat i entes. Si te comprenc i me
comprens, es ben facil el coneiximent correspost, la convivencia imprescindible per a constituir la cultura fonamental que eleva un territori compartit a patria irrenunciable» (Idea clau: agermanar-cultura-irrenunciable.
Agermanar no és afillar. Els germans són fills de la mateixa mare, mai u fill
de l’atre).
7. EXALTACIÓ DE LA REINA DE LA POESIA. Al dir «Regnar en l’entusiasme liric dels millors instants intims, es esclatar la soberania del sospir en
llibertat, del somriure oferit, de la caricia compartida, d’escoltar els silencis lluminosos». X.C. demostra que estava per damunt de l’ofici de «mantenedor o exaltador», perque no recorre a llocs comuns extranys, sino del
propi interior, de dins, lo que sap i deu: lirisme. Que culmina al final, «soberana majestat de la real excelencia mare del sempre de cada u».
8. LA CONTESTACIÓ AL DISCURS DE JAIME SILES, al ingresar en la RACV
com académic numerari, és fruir en monòlec oral el diàlec entre dos poetes transcendents i de transcendència: César Simón i Jaime Siles. I clar, el
«contestador» no té atre remei que bascular de l’u a l’atre per a mostrar-nos
eixa transcendència, explicant-la: «es com si cada vegada que César Simón
torna al camp de la seua collita espiritual, li punchen els rastolls que obstruixen el guaret. En canvi, Jaime Siles arriba i s’encorva a espigolar, perque enriquix la collita en les menudencies que se nos perden en la fatiga
de preguntar-nos si sols som pregunta».
X.C. complix la seua tasca, perque si el discurs és referix a César Simón, la contestació deu referir-se, al contestar no qui és Jaime Siles, sino
lo que és Jaime Siles, ademés de gran poeta, un erudit. Per això no estra-
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nya que comence per un fragment del poema de pulcritut metafòrica, Tragedia de los caballos locos; i quasi acabe per «Perdóname lector, por lo que
escribo / por lo que he escrito y lo que escribiré. / Ni tú ni yo tenemos
parte o culpa / pero la vida .. / aparece... / se demora... / y se extiende
por dentro / hasta formar un edificio con columnas /... Pero no hay nada
dentro sino esta / consciencia de la angustia / que es arquitectura y autorretrato del dolor / y tal vez su más cierta presencia imaginaria».
La relació ser-amor està ben aclarida: «no es gens senzill entendre perqué a César Simón li pesava tant el ser; Siles nos ho ha explicat un poc,
pero apenes un poc, perque Siles no naix envellit a l’existencia explicita
ni l’empobrix l’àmbit de la filosofia. ¿I qué dir de l’amor? En Simón està lo
tancat d’estar, en l’home i la dona, mentres que en Siles alena l’amor d’amar, que es el que fa de la realitat un extasis cap a la veritat».

(c) Pròlecs
9. UN LLIBRE DE GRAN INTERÉS és el títul de la presentació en el núm.
31 de Murta, giner de 1981, del llibre de Luis B. Lluch Garín Ermitas y paisajes de Valencia, dos volums de més de mil pàgines editat per la Caja de
Ahorros de Valencia. Impressiona parar-se a pensar: «24 anys de dedicació,
392 ermites valencianes, 30.000 kilòmetres en coche (i alguns centenars
més en el de San Fernando, o siga a pie o andando). ¡Quina ofrena tan
bona i profitosa nos ha fet Luis B. Lluch Garín als valencians!», en esta obra
de divulgació seriosament ben treballada.
10. PER ELL... SENSE ELL és el títul del pròlec al llibre Pensaments a
trossos, de Josep Mª Hervás, editat pel Grup d’Acció Valencianista en 1981,
que havia mort «massa jove i en moltes ganes de viure». Per esta raó X.C.
no parla d’ell, sino de la seua poesia, «en pressa per viure la vida», i tan
humil que preferí «quedar-se en el recòrt d’una cançó mes que en el d’una
victoria». Un llibre en el que «alena la memòria viva».
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11. COMENTARI INTRODUCTORI és el títul del pròlec al llibre La conjugació verbal valenciana, de Ricart Puig, editat i reeditat per Lo Rat Penat,
en 1971, 1980, 1981, 1983..., des de les paraules que «no tenen mes missió que la d’oferir un llibre eminentment practic», aprofitant l’ocasió d’escriure que «una llengua no se parla perque hi ha gramàtiques, sino que hi
ha gramàtica perque es parla». El millor elogi a Mossén Ricart Puig Martínez, professor en Lo Rat Penat, és que «la seua linia en l’aspecte llingüistic, s’acorda plenament en la de l’Académia de Cultura Valenciana» i que
«no es u dels molts excentrics (en el sentit geometric) ni quimeristes dels
que estan de sobra perque emboliquen sense raó».
12. PRÒLEC és el títul del pròlec (ací val la redundància) del llibre Fonetica de la llengua valenciana, de Josep Mª Guinot i Galán, editat per
Valencia 2000 en 1984, arribat a la «madurea intelectiva i en total humanitat», u dels pocs escollits «que no busca per donar, sino que dona els resultats d’haver buscat per a comprendre». Pronunciar i escoltar «eixa es la
doble magnitut de l’unitat de la paraula». Crec que lo primer que hem d’agraïr-li és que és un homenage al nostre poble que, a través d’uns centenars d’anys difícils per a la pròpia llengua nostra, ha sabut mantindre-nosla viva i en evolució constant i conseqüent a «l’esperit de la personalitat
irremeiable de ser lo que som, a pesar de les presions ordenancistes i de
les modes diferenciades del nort».
13. PREÀMBUL TAL VOLTA PERTINENT és el títul del pròlec del llibre
Gramatica de la llengua valenciana, de Antoni Fontelles, Laura Garcia i
Joaquim Lanuza, editat pel Del Sénia al Segura en 1987. Des de les paraules «que no se ni lo que se», quan, ¿gracieta pura?, acaba de citar a Rafael
Alberti, a Goethe i a Verlaine, ¡casi res porta el diari! I he dit «gracieta», perque gracieta fon parlar dels tres autors, «les trois Mousquetaires», oblidantse d’Artagnan, que no diu ser ell, ni per l’edat ni per habilitat d’esgrima.
Ni en un pròlec deixa X.C. de ser poeta: «en esta Gramatica, ¡quin plaer
–sucos de tendror immarcesible... m’ha repres les qüestions que ya no em
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qüestionava [...] eixe amor intuitiu dels valencians a la propia llengua seria
un eixemple d’heroisme patriotic». Per això, després «d’estar-me en esta
perficient Gramatica de la llengua valenciana», la memòria li afranquix
este desvelador vers de Goethe: «nomes per al pereos es de nit». I clar,
volia dir que ni el Toni ni la Marta ni el Chimo eren pereosos.
14. DE MI A TU és el títul del pròlec del llibre Homenage a Miquel
Adlert, editat per Lo Rat Penat en 1990, des d’unes paraules que voldrien
ser «blanetes, toves, suaus», com si foren de cotó en pèl, necessàries «als
valencians d’ara que vullguen saber-se patriota». Recordatori, des de la
barana del riu del viure, en les paraules pels dos que escrigué Unamuno:
«... por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos sido, nos salvaremos o perderemos. Dios lo premiará o castigará a uno a que sea por
toda la eternidad lo que quiso ser». Ara el premi és dels dos: ser eternament, ya eternament patriotes. X.C. es pluralisa, justament, ara estant allí,
junts, en els seus noms immortalisats.
15. No porta títul el pròlec del llibre Diccionari de sinonims, idees
afins i contraris, de Antoni Ruiz Negre, editat per Del Sénia al Segura en
1994, i sorprenent en quan l’autor és un reconegut i conegut comediògraf,
en més de vint obres a l’esquena. Pero no sent freqüent que un autor dramàtic es llance a la tasca constant d’un diccionari, ha fet possible que siga
profitossíssim per a tot aquell que vullga utilisar la llengua valenciana.
16. CARTA OBERTA A VICENT GONZÁLEZ LIZONDO és el títul del pròlec del llibre No sin nosotros. Consideraciones sobre la personalidad valenciana, de Vicent González Lizondo, editat en 1995, en la que reconeix
com l’autor ha circuït la seua personalitat (forta, sobreabundant, amurallada, vehement) a la voluntàaria tasca tan respectable, per ser voluntària, de
desenrrollar activament el seu amor a la pàtria valenciana, «[...] els dos
sabem qué senzill i qué complex es això tan rotunt que sentim i entenem
per pàtria valenciana». Encara que X.C. no vullga (ni dega, ho diu) influir
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en res ni en ningú, a propòsit del llibre, no pot fugir d’esta consideració,
que podria explicar la seua vena política eixercida «per l’integració i la solidaritat dels que eixercim l’amor ben actiu a eixa Valéncia que es tan nostra com nosatres d’ella, eixa Valéncia que nos ha fet valencians i que es la
que nosatres fem –perque la volem pulcrament, totalment valenciana». A
dia de hui, ara que han mort, primer Vicent, després Xavier, no resistix la
tentació de recomanar-los llegir entre linies, per si ya calia sospitar el canvi
de la solidaritat a l’atomisació, ¿personalista o necessària?
17. TE PARLE és el títul del pròlec del llibre Minims detalls, del que sóc
autor, editat per Del Sénia al Segura en 1997. Em parla Xavier d’afinitat entre
ell i yo, «en tantes lliçons... fidels a la corrent d’aigua pulcra de la fontana de
la nostra amistat». Crec que per coherència no dec enorgullir-me del seu raonament, pero no puc tampoc desistir de deixar constància de dos observacions al respecte que em fan i me faran feliç la vida que em pertoque viure:
una, que el llibre té de mi lo que yo tinc meu en la meua pell per lo valencià que porte en el meu ser valencià; l’atra, que «raonant de parlar», quedà
consternat al llegir-me: «¡Quantes veritats de pols!», pero s’entendrí al seguir:
«¡Quanta defensa de fanc!», perque som de fanc, pero al costat tenim «possibilitat de gràcia, barana / de misteri, d’amor, de llibertat». ¿Creus, Xavier, que
algun dia podré agraïr-te que açò ho digueres en Nàquera el dia del meu
sant, un 7 d’abril de 1997? ¡Tot un detall, i no mínim! Gràcies.
18. COMENTARI CIRCUMSPECTE és el títul del pròlec del llibre Tractat de
metrica valenciana, de Voro López i Verdejo, editat per Del Sénia al Segura
en 1999. X.C. explica que és un comentari, no resenya, ni crítica perque té
ganes i raons per a escriure’l en tant que no n’hi ha en eixe moment cap
de tractat sobre mètrica valenciana, i era poderosa l’obligació de «facilitar
ales al vol necessari de la poesia valenciana», en un llibre ben estudiat,
millor pensat i generosament didàctic, que enriquix el coneiximent d’eixos
alvançats que creuen que es pot desdibuixar sense saber dibuixar, compondre música sense saber solfa o dialogar sense saber escoltar.
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19. DES DE LA PORTA és el títul del pròlec del llibre Des de dins, de Aureli
López, editat en 1999,93 que explica com l’autor ha sabut creixer, sempre sacsant lo de fora des de dins, des de la seua personalitat, en la que lo que és
va casi sempre vorejat per lo que creu que deu ser. No cap dubte que Aureli
López ha sabut desviure’s vivint, encetant i triant respostes als eviterns «per
qué, cóm, quàn, i a on», no per atra raó escriu «en este despullar l’ànima que
és / escriure les idees, t’acostes molt, / sensen poder aplegar a l’amagada /
sinceritat». Un llibre que recorda a X.C. la maravellosa expressió del Dante,
«mireu la doctrina que s’amaga», que acaba en estrambot explicant com se
reproduix lo ya escrit en abril de 1994 respecte dels Pensaments lliures, del
mateix Aureli López, que deuen llegir-se sense pressa.
20. PRÓLOGO és el títul del pròlec de la tesis doctoral de Caterina Casp
Montero, Encuentro con la obra del pintor Valentín Durbán (1921-1963),
UPV, Facultat de Belles Arts, 2003. Valentí Durbán, amic pintor i pintor
amic de X.C., ilustrà la primera edició de Proses en carn. En estes Obres
Completes de Xavier Casp poden admirar-se estes ilustracions juntament a
les que va fer precisament Kati (Caterina) per a la segona edició definitiva de 1988. És curiós vore com «dibuixaren» la paraula de Xavier l’amic en
1952 i la filla en 1988. X.C. prologa la simple postura de fe en el viure de
cara a la vida que tenen els dos, un Valentí discret, suau, predispost a somriure... que pintava «seré pero decidit, meticulós pero indubtable, possessiu pero llegitim... tan artista cap a dins... poeta dels colors sobre el pensament del dibuix».
21. El 18 de març de 1989, en Lo Rat Penat, X.C. presentà dos llibres:
El Corpus. Poesia i color en la tradició, de Maria Jesus Coves, i La caixa de
les maravelles, de Vicent Ramon Calatayud. Respecte del primer, considera que l’autora en la seua actitut vital respon a la poesia el seu sentiment
bellíssim per prudent i senzill, pero, això sí, sancer. Les seues paraules són
93. Núm. 8 de la Colecció «El Rajolar».
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«calentes... paraules com les estreles que esguiten de brases el cel de les
nits fosques, estreles, com aquelles de les que Safo dia: «la nit està plena
d’orelletes que escolten». Respecte del segon, definit l’autor «d’ulls tan inquiets que no saps mai si està despullant-te o ajudant-te a vestir-te millor»,
d’ironia mai sarcàstica i de sàtira no llibresca sino d’inteligència natural, el
seu llenguage «riquissim, atractiu, lluminos», com que és de Vallada, que
està en una vall valencianíssima, s’adequa a la seua imaginació imparable
que dubtes si te conta una rondalla popular o te popularisa un recort.

(d) Obituaris
22. PASCUAL ASINS HA MORT,94 «quan un clima difícil, ofegador, ens
l’havia apartat per complet de la poesia». El fet de nàixer en 1896 i morir
en 1948 significa que en 1936 era un home dret i fet, i és l’obligada discreció caspiana la que deixa caure, com si només fora una expressió, sent
una veritat, el «clima dificil, ofegador» d’un poeta íntim, suau i cristià: «... la
melàngia ha estés son vel de misticisme /... he de fer una / rima gloriosa
del patir». Que el patir siga «gloriós» demostra tindre condició heroïca.
23. ALFONS VERDEGUER, EN EL RECORT VIU 95 d’una companyia de clara humanitat necessària, en comunió més que en convivència, a qui X.C.
volia fer-lo «ministre de la felicitat pública». Home de força de voluntat i
d’inteligència excepcionals, de mosso de càrrega i descàrrega a Bachiller,
a professor omnicomprensiu, a Llicenciat en Dret. L’enyorança d’aquelles
hores quan l’activitat valencianista «nos era ben dificilíssima», fins al dolor
estalviat «de vore qüestionades algunes qüestions que per a nosatres eren
i son inqüestionables com inqüestionable és la Pàtria valenciana» (l’obituari s’escriu en 1978; Verdeguer morí en 1971).

94. Esclat, maig-juny de 1948.
95. Murta núm. 6, octubre de 1978.
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24. HA MORT RAFAEL FERRERES,96 «en silenci i a soles...». Feliç ell que
només ha deixat de viure perque el seu nom i la seua obra no han mort,
ni moriran en l’alta història de la cultura valenciana». Home bo, laboriós,
inteligent, senzill i amic predilecte, valencià eixemplar que nos deixà un
gran número d’edicions, algunes definitives (Antologia de la literatura
valenciana, Obra poética completa d’Ausiàs March), i anàlisis increíbles
sobre Verlaine, Dámaso Alonso, Moratín, Gil Polo, Escalante... X.C. li escriu
en un sonet: «Raonavem paraules d’abecé / d’on naixien distints els nostres brins / en que –tu els teus, yo els meus– trenavem fins / al servici
humilíssim de la fe».
25. HA MORT UN POETA VALENCIÀ.97 FRANCÉSC CABALLERO I MUÑOZ
«és el nom d’un poeta valencià que sempre m’ha espavilat preguntes». La
pregunta és: ¿per qué des de 1919 fins a 1976 no hi ha cap llibre de
Francésc Caballero i Muñoz? (els dos llibres, publicats en 1912/13 i 1915).
No se sap, i tot queda en atra pregunta: «¿On està –perque crec que està–
la poesia posterior?».
26. HA MORT UN EXCELENT POETA VALENCIÀ, UN PATRIOTA FIDELÍSSIM, UN AMIC INSUSTITUIBLE: RAFAEL VILLAR.98 El títul tan llarc i complet
és el resum de l’obituari, que conté tres sonets de Rafael: «yo carreter del
món, porte la palla / per a cremar la vida que me sobra. / Duc una vocació i una medalla. / Tinc un algeps escrit damunt de l’obra. / Soc poble del
meu poble, veu que calla, / llavor d’atra llavor, fe que es recòbra».
27. ADEU DEFINITIU A «MILO».99 Vint anys dibuixant en Levante «El mon
per un forat»; quatre anys en Murta: en el núm. 1, maig de 1978, la vinyeta tenia a l’esquerra el kilòmetro 0 i, trobant-se pedres en el camí, un llau96.
97.
98.
99.

Murta núm. 31, giner de 1981.
Levante, 16 de novembre de 1976, reproduit en Murta en 1982.
Murta núm. 56, abril de 1983.
Murta núm. 60, setembre de 1983.
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rador portava entre les mans la revista, en la que humorística i irònicament
dia «LA MURTA VIVA» (per la famosa «morta-viva»).
28. EN MEMÒRIA DE MIQUEL ADLERT, 1999, rememora l’amic en les
Jornades que li dedicaren, i més que obituari és memòria autobiogràfica
compartida, ben estructurada i anecdòtica, que naturalment comença per
referir-se a l’amistat, «una de les opcions grans [...] del transcendent manoll
d’aspectes que és la persona en l’humanitat del viure, perque Adlert vivia
tan segur d’estar viu que la seua diligent vitalitat era una lliçó vivificadora
de l’existència». Anècdotes definidores: tindre en el seu dormitori la fotografia d’un burret, a la porta d’una cova de Paterna, en la que estava escrit,
«un paisà meu»; l’afany coleccioniste, des del carnet del Valencia C.F. de
1934, a la tarjeta d’identitat del Colege d’Advocats, també de 1934; i el carnet núm. 20 de la Filarmònica; fent parada en la donació al Museu del
Patriarca del seu monetari valuosíssim i del seu piano: la generositat cordial. Adlert, «sempre» una gran figura del valencianisme històric, abans i
ara, sense «era» (en passat). A propòsit de memòries: l’Acció Nacionalista
Valenciana en 1934 i el raonament de Miquel en la taverna que hi havia
en front de l’ermita de Vera: «ell era un amorós intèrpret de la poesia, i que
yo era [...] un amant protagoniste de la poesia». Raó de l’amistat, haver abolit «per covarts i egoistes, l’hipocresia i l’infidelitat».
29. MEMORIA TEMPORAL, del llibre Manuel Broseta Pont. Imágenes de
una vida,100 és lo que diu «memoria», o siga recort i, per supost, biografia
compartida: el monòlec en casa de X.C., tranquila la veu, sospesant l’eficiència de l’entendre, de qui arriba a saber lo saludable que és beure per
a la pròpia set i no per a embriagar desficis o per a ofegar inquietuts; el
treball detallat d’algunes qüestions: «l’aboqueta nit del dia que ha quedat
ya per a sempre com a vespra del seu definitiu no estar»; l’intervenció en
la sesió necrològica que el 24 de febrer de 1992 li dedicà el Club de En100. Diputación Provincial de Valencia, 2003.
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cuentro; «conversar, raonar, entendre, concordar, claror, esperança, pau, llibertat, justicia... ¡Quína plena rosa dels vents en tot aquell que, com Broseta, decidix fer del viure la serena passió de la vida!».

(e) Correspondència
30. A FRANCISCO CHELÓS, el 2 d’abril de 2002. Reflexió sobre el silenci, que pot ser explique o elegantment justifique o descalifique que «hay
algo –y algos– de esto cuando escribes, eres el bienaventurado lector del
original de ti mismo». La sospita en ve de que la carta comença «mi buen
amigo», i acaba, sense despedir-se: «Fdo. Xavier Casp, Excmo. Decano de
la Real Academia de Cultura Valenciana».
31 i 32. Són dos cartes creuades entre JORDI PUJOL (28 de maig de
1997) i XAVIER CASP (6 de juny de 1997). En conte de fer cap comentari
em llimitaré, com si es tractara d’una entrevista, a oferir, per a millor comprensió, les succesives afirmacions:
–J.P.: Aquests dies he pensat en vostè. He pensat que no és possible
que ni vostè ni jo estigam gaire lluny del que dèiem fa més de quaranta
anys. Quaranta anys són molts, però pocs pel que ha estat la història molts
cops centenària de la literatura i la llengua d’Ausiàs March, de Ramon Llull
i de Ramon Muntaner. I m’he preguntat quin malentès s’ha produït.
–X.C.: Em decidix a contestar la seua carta, a partir de la pregunta que
m’ix al pas, quan voste me diu Aquests dies he pensat en vostè. ¿Per qué
justetament estos dies, en un clot de quaranta anys de mutisme? Com
conec lo perillos de les interpretacions unipersonals, me pare a puntualisar.
–J.P.: Vaig passar una bona estona a casa d’en Miquel Adlert amb
vostè. Aquell dia –i només aquell dia– vàrem parlar de literatura, de cultura, d’història, etc. I mai no li vaig sentir a dir res que des de la seva profunda valencianitat fos contrari a la realitat de la llengua comuna de valen-
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cians i catalans [...] També algú m’havia dit que vostè havia tingut un paper
important en la defensa de la llengua en els jocs florals a l’exili.
–X.C.: Aquella especie de clandestinitat (inclus la no subversiva) impulsava a agrupar voluntats no per lo que tenien d’afinitats ideologiques i sentimentals, sino pels patiments pareguts que uns i atres soportavem; lo que
nos promovia (circumstancial) estava molt per fora de lo que erem cada u,
perque es tractava nomes d’un anti, cosa que tots sabem que no es res
quan desapareix lo que motiva l’anti. Clar que no perdurà aquella atmosfera. En quant a l’aspecte que entenc que voste aludix com a fondo del seu
fondo, el de la llengua, fon la superbia de cert catalanisme tararot, imperatiu i dogmatic, la que l’impossibilità, posant a l’aire diferencies reals que no
hi havia cap de rao per a ofegar-les. Lo que voste em recorda d’aquell
temps, no m’aborrona gens ni miqueta, perque els errors, si els hi hagué,
serien naturals de la jove impaciencia i es una sort haver-los salvat a temps
en rectificacions tan conscients com responsables. Perque es cert que en
l’any 1950 vaig presentar un poema en catala als Jocs Florals de Perpinya;
el premi me’l donà Pau Casals i vaig fer Reina a la filla de Pompeu Fabra.
Pero no es cert que vaig tindre un paper important –ni insignificant– en la
defensa de la llengua, de la vostra llengua. Allo fon, ni mes ni menys, la
festa nostalgica d’uns patriotes en l’exili, a la qual em vaig afegir com a un
patriota mes que, com ells, ho eren en temps dificils per a ser-ho.
–J.P.: Després han passat coses, moltes coses. En certs aspectes, han
passat més coses a València que a Catalunya. En tot cas el cert és que fa
molts anys que no hem reprès aquell antic contacte... També he pensat
que ara que les coses sembla que estan, o que efectivament estan tan
malament, potser és quan justament es poden arreglar. I que vostè probablement pot ajudar, si –com crec– l’atmosfera de ca l’Adlert de fa més de
quaranta anys perdura.
–X.C.: Me sorpren que haja pogut creure voste que podia perdurar l’atmosfera de ca l’Adlert de fa més de quaranta anys [...] Ara be, quan voste me
diu que les coses efectivament estan tan malament, en tota sinceritat he de
dir, perque ho crec, que no estarien si cada u en sa casa no se ficara ningu
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en la casa del costat, perque el sol fet de ficar-se fa perdre la confiança del
veï. I des de la serenitat de la meua experiencia treballada i treballosa, em
permet dir, en una claror sense ombres, que totes eixes constants afirmacions que nos arriben com, per eixemple, corona catalano-aragonesa, Païs
Valencià, territorialitat d’una llengua catalana en els Països Catalans, catalanitat dels classics –i no classics– valencians, etc., etc., son falses i falsedades.
–J.P.: Confio que aquesta carta mereixerà un bon acolliment per part
seva. Com pot comprendre, no l’hauria escrit si no hagués cregut que entre
vostè i jo, malgrat el silenci de tants anys, hi ha un sentiment de mutu respecte i comprensió. En tot cas compti amb tota la meva consideració.
–X.C.: Aixo si; pot voste estar segur de que seguix i seguire bon amic
de Catalunya i de tants catalans que he conegut i reconegut, com conec i
reconec la franca amistat dels quals m’honora i me satisfa. I encara que hi
ha molts aspectes mes, seria prou el meu amor a la vostra llengua catalana per a que, des del meu amor actiu a la nostra llengua valenciana, oferixca a la seua persona la meua sincera consideracio, com he acceptat ben
de veres la de voste que tan amablement m’ha oferit.
33. La carta dirigida al PRESIDENT DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA, des de la cortesia total (respectat, distinguit, ben atentament) conté la
dimissió de Xavier Casp com a vicepresident, mantenint «mes lliure aportació a les comissions», explicant la raó, «la situació actual del CVC, conseqüencia certament del DICTAMEN redactat a petició de les nostres Corts».
34. El fet de referir-se al DICTAMEN em plantejà el problema de si deuria afegir-se o no tal Dictamen «complet», i decidí que «complet» no, pero
sí en la part que afecta al VOT PARTICULAR CONTRARI, firmat conjuntament
per Xavier Casp i Leopoldo Peñarroja, solicitant que l’explicació raonada
de vot (que firma Leopoldo Peñarroja) «s’adjunte al referit Dictamen».
Sense entrar en tal explicació raonada (sobre l’us del valencià; del nom de
la llengua; del orige de la llengua; de la naturalea de la llengua), em remitix al text del vot particular, baix número 34 de la Miscelànea, no sense

102

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 103

INTRODUCCIÓ

destacar que el VOT CONTRARI raona la negativa perque «no constituix un
dictamen sino la redacció d’una negociació política; tampoc representa...
un consens ni un pacte llingüistic; [...] no dona resposta a la demanda formulada per les Corts Valencianes...». Afexig les bases per a la validea d’un
autèntic dictamen.
35. La carta dirigida a la PRESIDENTA DE LA ACADÈMIA VALENCIANA DE
LA LLENGUA el 10 de setembre de 2002, conté la biografia «física» de X.C.
al respecte. Si des del 24 de decembre de 2001 no assistix a les reunions
i faenes vol dir, que «les poques sessions a les que vaig assistir, abans d’enmalaltir-me [entre el nomenament de 23 de juliol de 2001 ad eixe 24 de
decembre de 2001] tractaren de la constitució de lo que podiem dir el cos
de l’Acadèmia». Cinc mesos i un dia, inclós l’estiu, en que «l’Academia encara no havia començat a ser. En veritat de veritat, sobre lo essencial, que
es tractar i prendre decisions sobre l’idioma valencià, no s’havia ni insinuat». X.C. deixa clara la seua interpretació de l’Estatut: se tracta NO de dos
idiomes (el valencià i el castellà) que SE DIUEN valencià i castellà, sino que
HO SON; desija i confia que «per vigorisar l’espera del nostre poble, solidificarà en primicia certes senyes d’identitat llingüistica valenciana»; i aclarix
lo de Monasteri i no Monestir. El final de la carta és una doble manifestació de fe i fortalea.
* de fe: «Dogmes nomes accepte, per catolic, els del Papa quan s’expressa ex cathedra»;
* de fortalea: «Quina gran follia es temer ser infamat pels infames» (lo
que en llatí digué Séneca fa dos mil anys).
Esta última carta de la correspondència tanca el cicle vital de Xavier,
home generós i valent. Alguns infames l’infamaren quan acceptà «entrar»
en l’AVLL; atres, «ignoscens» (la paraula és d’Ausiàs March), encara se pregunten ¿per qué? No puc, ni dec, ni vull, desvelar cap secret de mutua confessió, que per ser-ho és «secret de confessió». Només diré, perque puc, i
dec i vull, que Xavier Casp ERA TOT UN HOME RECTE COM UN FUS I ADEMÉS DIGNÍSSIM.
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VII. ARTÍCULS PERIODÍSTICS

L

major part de la prosa de X.C. és periodística: artículs apareguts
en diaris i revistes durant sixanta anys ¡Casi res porta el diari! N’he
arreplegat doscents quaranta, numerats del 1 al 240, prou per a fer
un estudi complet, d’un autèntic mestre del periodisme, que va saber compaginar la forma en el fondo, en absoluta naturalitat, i quasi sempre filosòficament, poèticament, encara que no fora més que dos linies, dos idees,
en cada artícul: cap d’ells sense una idea «essencial» del «ser» i del «estar».
X.C. no era del mateix pensar: «No he segut ni soc periodiste i crec que
no podria ser-ho encara que ho intentara; potser per aixo admire als periodistes i els admire mes que al periodisme que es per lo que han fet els
grans periodistes, seguit dels no tan grans i dels de talla mija i, també, dels
curts de talla. Per a un escritor, i sobre tot per a un poeta, l’escriure subjecte a periodicitat es la contraposta mes inquietant que se li puga presentar, lo que no vol dir que un periodiste no puga ser escritor o poeta, o que
un poeta o escritor no puga ser periodiste, ¡clar que sí!, pero sempre seran
excepcions a la regla. Arribe a aço que acabe de dir perque es lo que m’ha
dut a reconeixer que el periodiste i el periodisme tenen una fortuna molt
propia: la d’influir sense presencia personal; la paraula escrita i publicada
te, un si es no es que el sí que pot ser, la força notarial. ¡Alerta!».101
Puntualise que no he dit que X.C. fora «periodiste», que és una professió digníssima, necessària i d’eixercici ben difícil. He dit i repetix ara que
era un MESTRE DEL PERIODISME (no «mestre» periodista ni periodista «mestre»). No cal que faça història dels conceptes artesanals mestre-oficial-aprenent, ni dels possibles artesanats (diuen que els notaris practicaven l’Art
de Notaria). ¿Dubta algú que X.C. havia alcançat la categoria de MESTRE
(sense més que l’escola i sense estudis universitaris) DE LA PARAULA? Si
algú ho dubta és un «ignoscient» (clarament un ignorant, no un inocent).
Paraula dita oralment o escrita. PERIODISTA és la persona que es dedica al
A

101. Artícul núm. 90.
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periodisme, carrera o estudis de periodisme, pero també simple activitat
d’informar i reflexionar en els mijos de comunicació. Eixemple clar: la tercera de ABC. ¿Quàntes terceres inoblidables de periodistes i de no periodistes, artesans de lo seu, la ciència (Grisolía), la filosofia (Julián Marías),
les llengües clàssiques (Rodríguez Adrados), la lliteratura (Cela)... i un fum
més? Els periodistes, per professió... i vocació, van darrere de la notícia, la
conten i a vegades la reflexionen. Els no periodistes, sense anar buscant
la notícia, se la troben, se la desdijunen, els ix al pas, i com persones que
són, reflexionen sobre la notícia i faciliten el seu enteniment i a voltes el
seu perill. És per açò que sense ser periodiste es pot arribar a ser, sense
cap disminució dels demés, un MESTRE DEL PERIODISME, com he dit de
Xavier Casp.
Al fil d’este comentari, és evident l’impossibilitat de diseccionar, bisturí en mà, del 1 al 240, perque algunes reflexions serien tant o més llargues
que la flexió (artícul). La faena és difícil i no hi ha més remei que extraure-li la doctrina-suc, sucosa, tractant de despullar-lo ad ell, per a vestir-nos
dels seus principis bàsics, i després agrupar matèries per afinitat. ¿I cóm?
He llegit tot lo escrit, varies vegades: al ordenar-los, en el doble sentit d’un
cert orde, i d’ordenador, i al fer alguna que atra mínima acotació, nota a
peu de pàgina. I he pegat voltes i més voltes ad eixe «cóm». M’he decidit
per la coherència. A vore si m’explique be, me re-explique.
Justificava en l’inici el per qué de començar les Obres completes en
prosa, per l’obra pòstuma Flexions i reflexions, i ara em reafirme, al comprovar després de tanta llegida que la FE OMNICOMPRENSIVA és la «paraula clau» que obri de bat a bat portes i finestres. Les repeticions són llògiques, encara que no siguen exactament calcades. Ho explica X.C.:102 «Els qui
me coneixen be, saben que una de les facetes que mes sol amargar la meua
natural alegria del viure, es la de repetir-me, encara que si no ho puc prendre com a insuficiencia dinamica, també ho puc considerar com a us de
fidelitat estricta... Encara que m’amargue la meua natural alegria del viure,
102. Núm. 186.
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hi ha la senzilla condicio de ser qui he vingut i vaig sent, que me dicta la
repetició, perque qui no se repetix es el receptor de les meues consideracions que sempre les he escrites primer per a mi i, despres, per a qui s’acoste a llegir-me que, siga qui siga, no es el mateix i, per aixo, per a ello
no estic repetint-me. I en veritat, ben de veres, escric per a eixe ell que no
conec i per a qui me satisfa triar la paraula que ame i que desige obriga la
porta fraterna del seu amor».
Personalment crec que una cosa és «repetir», plagiar-se a si mateix, lo
que no està prohibit, i atra ben diferent és repetir l’idea per a explicar-la,
buscant-li i trobant-li atres fulles, atres consideracions que la reforcen per
si no estava ben explicada. En açò, X.C. és fidel a la seua definició de
«reflexionar», que no és repetir la flexió (l’idea), sino entendre-la; i és d’agraïr que si ell mateix ha reflexionat sobre lo escrit, quan la notícia es fa
sonsonet o cançoneta monòtona, torne a anunciar-la i/o denunciar-la,
explicant-se millor si cal i pot, per ajudar-nos a «reflexionar» i «entendrela».
Em considere obligat a fer una referència al plà d’anàlisis de la prosa
«articulística» de X.C. que, per supost, i sense que siga un joc, vostés podran completar afegint més eixemples i per supost llegint els artículs «sancers» (com he fet adés, parentisaré el número de cascú d’ells). Si anem al
fondo, a la «profunditat» de l’ideari caspià, yo diria que és estructuralment
matemàtic: els principis son clars i mai s’aparta d’ells. Mai desenrrolla un
aspecte vital fora dels principis. Aixina, deurem començar per encertar, per
deducció, quins són estos principis clars. I després, sobre rodes, cada problema té en ell la flexió i reflexió oportunes per a entendre-lo. No tracte
de defendre els principis (que qualsevol pot compartir o rebujar) de X.C.,
sino de demostrar com ni gens ni miqueta deixà de ser coherent. Màxima
virtut caspiana: la coherència.
1. «No cal que me pregunte ningu: ya me pregunte yo mes i mes a mi
mateix. Pero no sobre dubtes, sino mes i mes sobre els que van quedantme dels de sempre... Saber es sempre un proces inacabable i per aixo,
impossibilitat de ser sabut. AMOR, DEU, PATRIA: DEU, PATRIA, AMOR:
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PATRIA, AMOR, FE: FE, FAMILIA... No, no es un joc de paraules; yo sols

jugue en lo que naix per a ser joc; no en la paraula, que ya naix paraula
per a ser del propi ser.»103 Sí, no és un joc de paraules perque han naixcut
per a ser del propi «ser». Analisem-les, no per joc, sino per orde. Les paraules inicials són tres, i per este orde:
(a) AMOR, DEU, PÀTRIA
AMOR, del llatí amare, és «estar enamorat de», i acaba per amar-se tot
allò cap a lo que es rema (recorden l’artícul Remad mar adentro). En sentit volitiu, amar és voler el be de l’atre, emplear-se i consagrar-se al seu be.
Xavier Casp escriu: «L’home, com a simple ser viu entre tot lo que viu, cap
a fora d’ell pot esperar en la nit a que arribe el sol del dia per a vore clar.
Pero l’home com a ser racional, cap a dins no te mai el sol de llum rotunda; nomes la tremolosa, insegura llum del cresol, exposta a tots els aires
de les idees, que s’apagarà quan s’esgote l’oli del setrill personal. Per tant,
no demanem mes de lo que som. Pero no deixem de ser tot lo que som...
No hem d’ignorar mai que l’humanitat està constituida per nosatres i els
atres, per l’home i els homens. Yo no seria qui soc, sense el yo de cada u
dels que em circumden... L’amor es el dubte mes inquiridor cap a dins i,
com a resultat, la decisio mes generosa cap a fora. ¿Qui ama no dubta?
Perque amar és fer de l’existencia un pou inesgotable d’intencions pures...
I es que tambe, ¿qui ama no es dona sancer i sincer? Perque amar, cap a
fora, es desbordar els sentiments mes elevats sobre lo amat sense demanar res, pero desijant la collita fidel de la correspondencia».104
DEU és el Ser Absolut, sense mescla de no-ser, infinitament perfecte,
imprescindible i etern. És prou pensar en Deu per a saber que existix.
Xavier Casp escriu: «Als qui com yo, tenim un Deu en la fe viva, nos dona
llastima eixe fosquissim concepte que intenta reduir a necessari lo irreductiblement imprescindible. Per als que personifiquem l’existencia, Deu es la

103. Núm. 222.
104. Núm. 51.

107

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 108

INTRODUCCIÓ

sublimacio substancial de l’esperança, gracies a Ell, arribem a concebre lo
evitern els que, per procreats, no podem ser eterns perque tenim principi».105 I relacionant-lo en l’Amor, «¿Es que naix l’amor? No; l’amor fon per a
estar i es perque està; pero el d’abans de vindre Ell, nomes fon, mentres
que el que vingué en Ell, es sempre en el sempre de vindre d’Ell».106 I com
després me referiré a alguns eixemples de la projecció d’estos sentiments,
¿qué millor que dir-ho en les mateixes paraules de X.C.: «...crucificar i resucitar, conjugats en primera persona, son dos assercions verbals que me
resonen sanc a dins quan delibere per a mi sobre l’activitat eixercida...
Acostaré l’eixemple a la comprensio: en mi, ser valencià es una condicio
no condicionada mai; sentir-me valencià es una sensacio que ha anat creixent-me en lo sensacional; saber-me valencià ha segut un assaonar-me per
l’indagacio i la volicio de ser-ho certament. I tot coordenant-se en la voluntaria creu del meu dolor patri. ¿Del meu dolor patri o de la meua possibilitada resurreccio patriotica? El ser valencià en la virtual i plena concordança de ser-ho, m’esclatà la suma d’estar valencià, lo que vol dir que soc
valencià en la sostinguda creu de cada instant i estic valencià en l’amada
resurreccio de la substanciada fe».107
PÀTRIA és una persona moral a la que van dirigides els diversos sentiments resultants de la conciència de la nostra nacionalitat, més efectiva,
més carnal que la Nació i l’Estat. La pàtria genera patriotisme, expressió
d’amor dels homens a sa pàtria, sa terra, son poble. El nacionalisme és
menys natural, ya que implica una certa racionalitat a la vida emocional.
Xavier Casp conceptúa: «Tots sabem cóm se va afirmant a tot lo llarc de
l’historia del pensament, que l’home es tots els homens... no deixe de sentir que yo no seria sense els atres, perque crec que els atres son el cada u
d’entre els que soc... ya incitat, me recorde que ser persona no es nomes
naixer per a viure i, tambe, que no es prou sentir-se i saber-se persona;
per a ser-ho en plena magnitut d’especie humana, es indispensable el
105. Núm. 95.
106. Núm. 81.
107. Núm. 80.
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voler, perque el dinamisme constant de la volicio, manté alerta l’intuicio
del coneiximent i la gracia de l’esperit... ¡Ai patria meua, tan meua com yo
d’ella!... em sonen i em resonen vagaroses d’actualitat desijosa, Nacio,
nacionalitat, Estat... ¿I patria? Yo me la dic en minúscula, de tan intima com
me viu. ¿Hauré de proclamar-la en mayuscula, ¡oh Patria!, per a que, encara que nomes siga l’eco del meu clam, s’estenga pels aires de la veritat?».108
I com no podien faltar els eixemples de «desenfrenats interessos dels ambiciosos», estos són els de X.C. «¿Eixemples? De totes classes i coneguts per
tots; aci ne van uns quants, dels que nos afecten directament: realitat historica, Corona d’Arago; falsetat insistida, Corona Catalano-Aragonesa; realitat historica dins d’eixa Corona, Comtat de Barcelona; falsetat insistida,
Principat de Catalunya; realitat historica, Ausiàs March, classic valencià; falsetat insistida, Ausiàs March, classic català; realitat historica, Regne de
Valencia, secular realitat oral, Valencia, i realitat llegal, Comunitat Valenciana; falsetat insistida, País Valencià. I mes, i mes perque, per malaventura, n’hi ha de sobra, ¡sempre de sobra!... El passat es del poble i tambe del
poble es el present de cara al futur...».109
¿Per qué est primer orde? Ben fàcil si llegim entre linies l’interrogant
¿Per qué Pàtria després de Deu i d’Amor? Perque la Pàtria és un concepte
«imprescindible i etern» (com Deu) que no pot alcançar-se sens Amor.
(b) DEU, PÀTRIA, AMOR
Són les tres mateixes paraules. L’única diferència és la seua colocació.
Alvançen Deu i Pàtria, i naturalment Amor passa a l’últim lloc, lo que no
significa relegar-lo. Més be tot lo contrari, perque Deu-Pàtria, «imprescindibles i eterns», no poden «ser-ho» sens Amor.
(c) PÀTRIA, AMOR, FE
Ací ya no són les tres mateixes paraules, perque DEU, que seguint la
proposició caspiana passaria al tercer lloc, alvançant, com alvançen, Pàtria
108. Núm. 88.
109. Núm. 90.
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i Amor, és sustituit per la paraula FE (que no es personifica només en Deu,
perque, no oblidem, la fe caspiana és omnicomprensiva). És dir, la fe en
sentit religiós és creença, pero ademés la fe és un compromís solemne i la
confiança que resulta d’eixe compromís, llegint com cal, l’Amor a la Pàtria
no és possible sense fe en el compromís.
(d) FE, FAMÍLIA...
Encara que pareguen només dos paraules ne són tres: la Fe, la Família,
i els punts suspensius. La clau del joc son eixos punts suspensius, que
cada u deu omplir sense oblidar que la societat està fundada en la Família
(sentit ample), que al mateix temps reposa en la Fe. La Pàtria, per la fe i
la fidelitat, és, deu «ser», la gran família.
2. ELS PRINCIPIS DEUEN SER CLARS. «[...] Ara me’n torne a pensar que es
veritat, profitosament veritat, que el sol ix cada dia... i llance l’esperançada exclamacio de l’urgentissima falta que nos fa als que som, nos sabem i
nos sentim valencians, la companyia dels que desigem, en tot i per a tot,
la claror dels principis.»110 «Els qui estem esperant, començem a perdre l’esperança, i aixo no es bo per a ningu i es catastrofic per a Valencia.»111 Xavier
Casp profundisa,112 al dir-nos: «Deixe aci l’incitadora forma metaforica i vaig
a intentar entendre i fer entendre, la profitosa realitat que exponc: en qualsevol actitut o en qualsevol activitat del viure, si la sensibilitat o el coneiximent detecten possibles defectes d’interpretació o de resolucio o d’audacia, d’inmediat haurem de preguntar-nos si son defectes i quins son i, ya
coneguts, preguntar-nos per qué son: si no actuem aixina, no podrem mai
indagar correccions desijables ni millores factibles. O siga, fer de les respostes una fonamentacio aclaridora per a rendir noves tenebres des de la
salut de noves preguntes... Recordem que l’inteligencia s’alimenta de preguntes... Per aixo m’atrevix a preguntar, clamant a l’ambit mes ample que
110. Núm. 167.
111. Núm. 169.
112. Núm. 170.
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puc: ¿per qué no deixem de queixar-nos de lo que nos fan i comencem a
queixar-nos de lo que no fem?113 La «qüestio de principis» no és gens fàcil
perque «en una epoca com la nostra... lo ben cert es que es fa ben difícil
conformar la serenitat a l’esforç auster d’indagar les certees, o siga de calibrar els principis harmonisant les substantivitats d’humanisar-nos en lo
essencial. Eixir-se’n a una vora lo mes estable possible, per a observar les
tan distintes corrents del riu del viure que tan sovint se n’ix de mare, aixo
pareix que hauria de ser la pretensio de qui decidix pujar-se’n al servici del
poble en l’eixemple actiu de l’eixercici cultural, social, politic, artistic, mistic... ¿Pero quína riquea de capacitat, de vocacio, de voluntarietat ha de
repartir esperant a canvi nomes el reconeiximent o la silenciosa satisfaccio
de consciencia?... Per aixo, hui pense i repense en lo invulnerable dels
principis... principis inqüestionables».114 En resum, consciència de ser valencians, pero consciència activa: «Es veritat que cada dia (hauria de ser cada
hora) som mes els valencians que anem tenint consciencia de ser-ho, pero
com, per naturalea, en l’irrecuperable riu de descendents no ne serem mai
prou per a la realisacio total de la patria valenciana, es fa imprescindible
que eixa consciencia siga activa profundisant, elevant, conreant i eixamplant el cos sancer de la fortuna heretada, de la que hem de fer-nos protagonistes en honesta, pundonorosa i fecunda fidelitat».
3. ¿QUINS SÓN ELS PRINCIPIS DE XAVIER CASP? Deriven de la conjugació de tres verbs: creure, esperar i amar (CREC, ESPERE, AME), als que va
dedicar dos artículs, separats per 18 anys (en 1978, Crec, espere, ame, a
propòsit del testament de Pau VI; i en 1996, Ara tambe crec, espere, ame,
a propòsit d’un text de Laín Entralgo). Dihuit anys són bastants per a jujar
la coherència:
(a) «¡Qué madura la persona que arriba a dir afirmativament: crec,
espere, ame! Perque els que nomes som persones corrents, quan tenim la

113. Núm. 171.
114. Núm. 196.
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valentia de sincerar-nos intimament, se nos esclaten tres preguntes tremendes: ¿crec?, ¿espere?, ¿ame? I se nos encireren els dubtes: ¿en quí crec?,
¿en quí o en qué espere?, ¿a quí o qué ame? I tot aço des de lo mes simple a lo mes trascendent... les persones tenim una comodissima aptitut
per a no creure, pero nos costa un esforç titanic arribar a creure i, responsablement, actuar i viure conseqüents a tal creença... i qui creu, espera. Pero el que espera perque creu no te res que vore en el que es gita a
dormir a la bartola; este no espera, sino que es dete, es para, i tot lo que
es para viu mort... viure es creure que cal desviure’s guanyant-se l’esperança de cada dia; es creure que cada u naix en un temps determinat i en
una terra determinada i que si tots naixem nuets de cos, cada u portem
una fortuna humana que se nos ha donat graciosament per a que l’aprofitem no aprofitant-nos, sino fent-la profitosa i –¡no ho oblidem!– la fortuna nomes es profitosa quan la servim, no quan la fem que nos servixca... i qui espera d’esta forma, ama... la rao essencial no es mes que una
rao d’amor: perque es la nostra patria; perque es la nostra familia. ¿I per
qué es nostra? Per amor. I per amor esperem. I perque amem i esperem,
creem.»
(b) «[...] fa un bon manoll d’anys –en 1978– vaig publicar un artícul titulat en estes paraules del testament de S.S. Pau VI: Crec, espere, ame, i a
penes fa uns mesos que he llegit el que crec que és l’últim llibre de Pedro
Laín Entralgo, llibre sucosissim com els d’ell, titulat precisament Creer,
esperar, amar. Ell, llançat a la substantivitat, caracterisa “el pensamiento
de cada una de las tres actividades que –de algún modo, en alguna medida– permiten al hombre poseer su propia realidad y la realidad del
mundo: la actividad de creer, la de esperar y la de amar...”. I com soc persona entre persones, no oblide que crec, espere i ame l’autentica companyia d’acompanyar i sentir-me acompanyat... Si un acte tan important per
al viure diari d’un poble (el resultat de les eleccions), nos el servixen en
ocultes manipulacions de calculadora astucia, hem de prendre com a llogic el que tot lo que els puga distraure del cami que anhelen seguir, ho
aparten aduint eixa vergonyosa moda de las prioridades, tan de moda que
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inclus s’han inventat el verp priorizar... sols poden ser de veres prioritaries les que afecten necessàriament a la persona i les que ho fan directament al mon en el que viu i conviu la persona... aixi, ¿quí pot creure’m
frivol per promoure en tota la meua capacitat la categoria de llengua
materna (la valenciana) que, per secular i sempre viva, no se li pot discutir? [...]».
Lo verdaderament important és «Lo evident dels principis»: «[...] estic
repassant-me apassionadament i serenament lo que, durant quasi tots els
meus anys de viure, he sentit i cregut –a poc a poc, convençut– com a evidencia... Hui este repas l’he pres cara a cara en la meua consciencia, en
alerta tan afectiva com efectiva, perque la ventolera de l’actualitat valenciana ha ocasionat una profusio de confusions que... u ya no sap si dir
Espanya es ser feixiste o ser idiota... si quan li diuen politic a algu, es un
digne reconeiximent o un insult; si dir filolec es referent a la filologia o a
la sapiencia indeleble... si ser valencianiste es obrir-se a lo valencià o es
tancar-se en determinades postures... En l’existir no pot haver res que siga
sense principis; els principis no son nomes una ordenança humana, sino
una originaria concordança de lleis llogiques de tot lo que es per a ser...
El principi de tots els principis de la persona es el naixer, i aixo no cal que
ho recorde, ho viu, perque ho viu vivint, pero ho hauriem de concebre en
l’orige del naiximent... i me fa por la confusio, una por fosca pero fervorosa de claror, perque respecte als principis, l’ignorancia, l’oblit, l’indiferencia i el vilipendi s’inhabiliten davant de l’evidencia de lo real i lo verdader. I no se tracta de girar-nos arrere; l’arbre fructifica mentres te
tendres les arraïls en la terra, ben eficients en la soca; la veu arriba a paraula si l’aire nos vibra des dels pulmons... Per a evitar el perill abismal de la
confusio, hauriem d’apartar del cami recte als que creuen que la llengua
nomes es cosa de paraules, i dir-los que llengua es la facultat de parlar i
que parlem per la necessitat d’entendre-nos... Ara pense si quan me parle
a mi mateix dels principis, els concedix un clim d’eficiencia en l’abstraccio
de grandea inexcusable, o siga que dic principis als que ho son en condicio dinamica inicial... Tots els principis que ho son, son ineludibles en lo
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real i verdader, i qui els contradiu, sabent-ho o sense saber-ho, per desviacio o per perversio, està frustrant el tesor viu de cada principi... ¡Que
benvinguda es sempre l’evidencia de les realitats verdaderes!».115
4. Tenint en conte tots estos «condicionaments», estem en situació de
preguntar-nos pel SENTIT DE LA VIDA DE XAVIER CASP, en paraules seues
sobre la mateixa vida, l’espera, l’esperança, el silenci i fins la soletat. En
este cas els punts de reflexió són el següents:
(a) «[...] de l’esperança essencial, eixa esperança que nos estan sofocant des de materialistes concepcions i que, per futil comoditat, anem omitint-la dels nostres proyectes com si fora una de les moltes ilusories pretensions inutils. Es ya massa freqüent el dir: ¿esperança en qué i per a qué?
Anem a viure realitats, ¡realitats! ¿pero quí i qué han fet real la nostra
realitat actual? ¿L’historia que nos ha arribat (no parle de la que, necessàriament, s’ha quedat en el cami) no es la realitat conseguida per una successio irrevocable d’esperançes? ¿Quí s’arrisca a una batalla –material, intelectual, espiritual– sense l’impuls de l’esperança? La realitat no es com es
per ella mateixa, sino com nosatres la fem en la nostra irrenunciable convivencia de cada dia. I es aixina sabent-ho o sense saber-ho, volent-ho o
sense voler-ho. Perque des de que el ser es, no ha pogut mai ser sense ser
i estar entre els sers... Per aixo yo parle de l’esperança, de l’essencial esperança que a penes si es parenta de l’espera, ya que esta es passiva i circumstancial perque no depen d’ella mateixa. L’espera es un estar en un
moment i en un lloc, o siga detindre’s, i lo que se dete, viu mort; es una
pena comprovar que nos estan invadint eixos morts que viuen nomes perque seguixen alenant; eixos son la carrega que patim els que vivim vius.
Yo no dubte que viure es creure que necessitem desviure-nos per a guanyar-nos l’esperança de cada dia. Si, l’essencial esperança que (deixant a
part la suprema virtut teologal) es l’estat de l’anima racional que podem lo
que volem... Hauriem de sentir molt profundament que ometre l’essencial
115. Núm. 99.
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esperança, espenta a viure desesperançat i aço es caminar per la corda
fluixa de la desesperacio.»116
(b) «La veritat es que l’espera que nos està desficaciant, no se relaciona gens en l’accio i en l’acte d’esperar, perque no hem quedat en ningu ni
en res. L’espera que se nos generalisa, requerix un sentit de contencio que
faculte el reflexionar salvant-nos de l’incitacio a l’endevinalla. Perque seria
un atreviment pueril obrir cap de conjetura, quan els indicis son mes fills
del propi desig que del dificil coneiximent. Crec que es la primera vegada
que observe cóm una espera vagarosa per innecessària, es constituix en
noticia, noticia publica i constant. I com les paraules nos arriben sense concretar la cara o la creu, l’única resonancia que creix es la del dubte, pero
no lo que entenem per dubte filosofic, sino el dubte insubstancial de la perplexitat. Perque... ¿nos hem preguntat qué esperem? Per a mi, nomes puc
entendre una resposta a esta pregunta: esperem que no nos defrauden l’esperança els qui han conseguit esperançar-nos... ¿Pot ser humana una comunitat desesperançada? Tambe el desfici de l’espera pot irritar-se en desesperacio, que es un moviment iracunt, pero moviment i, per tant, de possible
conduccio. O siga, ¿hem d’admetre la revolucio per haver incapacitat d’evolucio? Una atra pregunta: ¿quí dubta que l’irresolucio es una riuada d’incongruencies obertes a les corrupcions?... ¿Qué dramatise? Crec en molta
força que la desesperança desactiva –¡corromp!– l’intimitat del ser, la propia rao personal. ¿No es aço perillosissim drama huma?»117 «[...] No se pot
viure sense filosofar, com no se pot filosofar sense viure. Perque hem de
comprendre que filosofar no es estudiar la ciencia filosofica, sino el pensar
abans de fer i fer perque s’ha pensat el considerar les qüestions per a no
qüestionar les consideracions; simplement: meditar lo necessari per a que
no se necessita com a essencial lo que no ho es per naturalea. No recorde
quín filosof sentencià que “no digue mai una cosa la naturalea i una atra la
sabiduria”... Estic convençut que es una dolorosa equivocacio desoir les

116. Núm. 58.
117. Núm. 66.

115

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 116

INTRODUCCIÓ

pertinencies d’una llengua per entendre prioritaries atres pertinencies... el
poble es el que es i com es, per dret i per deure d’una herencia cultural i
la cultura no pot patir cap de prioritat que intente evitar-la.»118
(c) «Ser huma es saber que l’horiso pertinent no es una meta a la que
se pot arribar, sino una condicio d’anar i anar... El viure es viure’l de cara
a la vida.»119
(d) Reflexionar «per dins de la reflexio»120 no és gens fàcil. Xavier Casp
aprofita que és el dia del seu sant, Sant Francesc Xavier, digam pensant en
periodiste, que eixe dia li «puncha» la missió i la predicació del seu sant,
que creu li correspon en «lo personal de la convivencia inexorable», llimitant-se als dubtes de la prèdica missionera: «¿Missio?, ¡clar que la tinc!, com
la te qualsevol dels sers que som. Pero com ho som sabent-ho o sense
saber-ho, no es gens freqüent detindre-nos a descobrir, coneixer i saber
quina es la propia missio i quina es la predicacio que requerix. Perque no
es necessariament religiosa la missio, si be hauriem d’assimilar-la religiosament siga quina siga la que nos es personal. Lo que veig es que, per
inconsciencia, estic donant-li condicio singular, quan estic convençut de
que la meua singularitat es el niu d’una pluralitat de missions... Qui me
coneix sap l’invariabilitat del meu amor devot a la paraula; pero com l’amor no es cego, diguen lo que diguen les filosofies d’assucac, veig les escasees de la seua condicio supeditada a lo fonetic, i lo fonetic sempre pren
el to de qui pronuncia, valuacio o devaluacio unipersonal, massa intrinseca, pero mai fidedigna... M’arrisque a creure que l’aludit glop de temps
sosté, en l’enigmatica corda fluixa de l’indecisió, que l’actual crisis agonica no sols de la real llengua valenciana, sino tambe de lo valencià que la
feu necessaria: la personalitat valenciana plena».121
(f) «A vegades hi ha silencis que a poquet a poquet van fent-se espessos, com el pensament que no troba la paraula que voldria dir, dificultat
118.
119.
120.
121.
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que aguaita casi sempre que es el cor el que sugerix al cervell. Eixos son
els silencis que mes a gust estenc sobre les meues aspiracions, com un vel
subtilissim que m’insinua la forma pero no me la despulla... Benvinguts
siguen eixos silencis que s’espessen, perque ells nos inviten a aclarir i a
expressar lo clarificable.»122 I «parla calladament»,123 perque el millor coixí
per a dormir en pau és la conscient tranquilitat conseguida en l’interior i
personalíssim examen de cada nit: «I com entreveig que dormir en pau es
una de les virtuts mes fertils d’entre les aptituts de la persona, perque espavila la claror activa de lo precis de ser, reconec que eixe examen l’hem de
fer des de principis transparents per senzills... I arribe a un punt puntualissim, de l’escabrós present... els actuals nacionalismes radicalisats se
n’han eixit de l’induccio de necessitat espiritual, desbordant-se en la
deduccio d’utilitat material... m’atrauen les idees, procure entendre les ideologies; admire la competencia, m’exacerba la competicio; m’emociona la
companyia, me confon l’acompanyament; m’integre en la societat, m’emboira lo social; se que existixc, no me se l’existencia; se que soc, m’intriga l’anar sent; vixc vivint, m’incita el desviure’m; estic en l’estar, no tolere
estar-me...».
(g) Una conseqüència del silenci, dels silencis, és la soletat. I en este
concepte tanque este «desdibuixat» sentit de la vida caspiana, perque en
cert raonament em confessà que no es considerava un solitari, tot lo contrari, home entre homens, sempre repetit, pero que mai es va sentir tan «a
soles», a pesar de la mala companyia, com quan el corregueren a tomacades al crit de «¡traidor!», quan, sent decà de la RACV, acceptà ser al mateix
temps acadèmic de l’AVLL. Li seguirem el fil: «¡I qué distintes soletats en la
soletat! Sense eixir-me’n de mi mateix, tinc la soletat d’estar a soles i, ben
diferent, la soletat de sentir-me a soles; que diferent trobar-me a soles en
la rutina diaria, a sentir-me a soles en l’improvisacio sorpresiva per urgencia sobrevinguda; que distinta soletat, per eixemple en l’Albufera a sol

122. Núm. 88.
123. Núm. 87.
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ixent, a sol ponent, en pleniluni, en noviluni... ¡Qué distintes soletats, tan
proximes i penetrants, la de Teresa de Jesus i la de San Juan de la Cruz!
No es facil, gens facil, saber estar a soles, i ya passa a dificil saber sentirse a soles... Yo me persuadixc de que les llibertats –de les que se parla de
sobra i casi ningu les medita– no es qüestio nomes de respecte, sino tambe
de l’atencio, la comprensio, l’honradea, la generositat, l’amor... ¿Per qué
no?, ¡l’amor d’amar! ¿I a on situem lo inferit, lo equitatiu, lo just, lo fervoros, lo emotiu, lo inspirat des de l’esperança... m’abrace a l’entranyable
soletat d’una ingenua sensacio genital: la de que el meu valencianisme es
el punt de partida a lo natural valencià de compartir la gracia de fraternisar». Hi ha que ser un sant, un Job per a essencialisar que (a pesar de les
tomacades i els insults) no pert l’esperança de «compartir la gracia» de fraternisar. Sabem lo que pensava X.C., ¿qué pensaven els cridaners?
5. Xavier Casp fon també coherent en la seua fe religiosa i, «periodísticament», aprofitava les festes per a manifestar les seues idees: Nadal, Dumenge de Rams, Pasqua, Advent...
(a) «Amics: agarrem-nos a la real veritat de les tradicions substancials
perque elles son les arraïls de la personalitat... Com es Nadal, cantem-lo
prenint la veu valenciana... entre la rosa i el gel. Amics: entre la rosa i el
gel fa fret, massa fret, perque no sabem correr cap a la flama de la gracia.
La nit, que te el nom fosc de dormir, pot ser lluminosa si la fe se desperta... no cal encendre el foc en la llar; la llenya que cruix pot calfar-nos
nomes mentres es crema. Cal encendre el foc en l’anima. Es el foc sense
flama, el de la comprensió, el que du la temperatura al viure que vol guanyar-se la vida... Anem amics, a saber-ho i a sentir-ho [...]».124 «Crist no naix
nomes el 25 de desembre. Crist naix cada dia en la decisio de cada persona en cada instant... Son massa les ombres accidentals, fortuïtes, que nos
fan anar a la palpa sense saber exactament lo que volem trobar. Es imprescindible el Nadal en cada u, que allumene la rao (som sers racionals) per
124. Núm. 15.
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a triar i servir l’essencia que fa del viure el cami cap a la Vida, aixi en
mayuscula. Per aixo, si l’alba es a mija nit, fem que el cor correga a chopar-se de claror, i que correga apassionat, perque nomes el desig vehement pot fer-nos arribar a la consecucio serena de lo desijat.»125 «No cal
saber quan fon, pero lo cert es que el mon cristià va decidir que el vinticinc de desembre era un bon dia per a commemorar el naiximent del Deu
Fill... I clar, yo no puc sentir al Chiquet sense agrair a sa mare el que
acceptara ser la Mare. Els bolquerets del Chiquet foren teixits en llum d’amor, per a salvar-lo del fret de vindre a ser i a estar entre nosatres, concrets mortals de viure en esperança de vida... ¡Ah, Nadal, Nadal! ¡Obri-nos
la realitat que eres per a tots els sers que som i volem ser!»126 «Per aixo se
m’agenollen els pensaments en l’entranyable reverencia d’obrir-me al Nadal, tan meu com d’Ell es el meu renaixer... la veritat es que va entendrintme la llibertat excelsa de la voluntaria esclavitut a la blancor dels bolquerets de Jesuset [...]».127
(b) «Si tots els vius som uns fredolins de temor i uns ablamats d’ansia,
crec que no podem entrar al DUMENGE DE RAMS sense amparar-nos en la
falda acaronadora d’eixa dona abans del temps, en el temps i donzella
entre les donzelles... Maria, la palla del blat, el cep del raïm, el niu de la
Carn, la copa del Verp, el dissabte en ruta del Pare en festa. Maria, la Verge
possible per Deu en Esperit, la tenim sempre Mare de tots, des del goig
humil i obedient de l’Anunciacio de Gabriel, fins al dolor oferit i callat de
l’ultim sospir terrenal... Aci podem pensar la tremenda veritat que resulta
contradictoria de l’epoca que vivim. Tots volem saber, saber. I yo pregunte: entre tant de voler saber, ¿quants volem ser? Perque una cosa està ben
clara, i es que estem molt mes necessitats de ser que de saber. Anar cada
u sent qui deu ser, per a arribar a ser el que Deu espera, aço es l’unica
sapiencia humana realment necessaria. Si cada u de nosatres, des d’ara,
anarem sent qui deguem ser, brollarien profitoses les llagrimes de Jesus
125. Núm. 32.
126. Núm. 74.
127. Núm. 92.
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quan, prop de Jerusalem, plora dient-li: ¡Ah, si conegueres tu tambe, al
menys hui, lo que pot dur-te la pau.»128
(c) «El dumenge (10 de Nisan). Ell era motiu de palmes i d’aleluyes i
els cors dels esperançats campanejaven l’hosanna que es multiplicava per
l’aire persuadit. M’hauria agradat agarrar-me la pau en les mans del desig
i compartir-la quant mes i millor, perque, encara que momentanea, sempre es bo poder sentir-la per a saber-la possible... Crec que no tenim la
valentia suficient per a reconeixer fins a quina heroica humiltat pot arribar
l’amor fratern. Es una pena profundament humana l’advertir cóm hi ha qui
s’arrisca a confondre la fraternitat en la solidaritat. Confondre es sempre
una egoista espenta cap a un rebombori de pecats poc perceptibles i a
sovint no autoconfessables, perque ho son per omissio... Crec, i ho crec
ben substantivat, que la fe esten, intensifica i eleva totes les certes facultats de la persona, de cada persona entre les persones... ¡tot ha resucitat!
En Ell, per Ell, des d’Ell. Es Pasqua, la de resurreccio... ¡Es trist que algu
crega que nomes nos ha quedat el llançol!».129 «Se m’està endenyant com
una ferida mal curada, l’efecte que em produix l’actitut de molts valencians
que no es detenen ni tan sols a observar el present de Valencia... ¿Es que
Valencia no es lo que els valencians som? Tot lo que se sustenta es sobre
la propia sustentacio, i la sustentacio d’un poble es el tots que en un lloc
forma el poble... Resucitem cada u i cada dia, la possible vida autentica
que el viure diari i individualisat nos pot fer mereixer. Eixe es el nostre
deure que nos dona el dret de ser. Tots els dies poden tindre part del
Dumenge de Gloria, perque Crist ha resucitat per a sempre.»130
(d) «Si sabem que som d’aigua i de terra, si, de fanc, no tenim dret a
oblidar que som de fanc del Paradis; i aixo nos fica el deure de preguntar-nos qué estem fent de lo que tenim de paradisiac. Preguntem-nos
tambe, en implacable examen de consciencia, a qué se deu el que Cain se
multiplique. Es ben dura la pregunta, pero haurà de tindre resposta... Hui
128. Núm. 39.
129. Núm. 64.
130. Núm. 40.
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vull triar, pensament a pensament, l’advocacio fertil per a la pobrea personal d’haver d’engolir-se la sensibilitat fraterna, davant de la sempre sorprenent, i cada vegada mes constant, maror de la violencia. ¡Pero es que ya
no es violenta nomes la violencia! Els fabricants d’assessinats, ¿qué son?
¿Industrials de l’animalitat humana? ¿Quína corrosiva avaricia els regenta?
¿Avaricia de qué, per qué, per a qué?».131
6. LA FE FAMILIAR DE XAVIER CASP és ampla. Ho recorda a propòsit
d’un Nadal: «¿Pero familia...? No, no es nomes el parentiu consanguini, sino
tambe i molt superlativa una efectivitat afectiva de convivencia... Com se
diu que un eixemple val mes que cent explicacions, parlare per mi: la familia constituida pels meus pares no fon mai a soles la dels pares i els fills
(¡tan feliçment familiars!), sino que també la completava Gracia. Gracia, que
apenes tenia 15 anys d’edat, entrà al servici dels yayos de ma mare i deixà
ma casa quan la mort la va requerir, un any abans de casar-me yo, que soc
el quint dels germans. ¡Quí mes familia que ella, que va conviure en la
creixcuda dels meus pares i en la de cada u dels sis germans».132 Prova d’esta afirmació es que ya l’any 1941 li dedicà a Gracia una Quasi elegia, publicada en Ariel: «Eres en casa com el tabac on paraven les menudes coses
familiars, eixes que, per no ser importants, els parents anavem oblidant-les
a l’ombra senzilla del passat que no fa historia... ensenya’m, ensenya’m des
del recòrt a pregar per tu en eixa inocencia tan blanca, en la cual... bolcaves les irretrobables menudencies nostres en el tabac de la teua vida».
Respecte dels pares, es pregunta: «¿Los que hoy somos padres, recordamos que ayer fuimos hijos. Creo que sí, pero unos mal y otros peor...
lo que importa como padre ante los hijos no es lo que recuerda uno, sino
lo que recuerda en alta voz en familia... Los que somos padres no debiéramos actuar de manera que nuestros hijos se vean obligados a ser incrédulos ante nosotros. Pensemos que aunque nos quieran, nos respeten e
incluso nos admiren, lo que no pueden es creernos perfectamente santos
131. Núm. 78.
132. Núm. 59.
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y perfectamente sabios. Y además hacen muy bien, porque aciertan... Por
otra parte nos conviene a los padres repasar nuestro catecismo de hombres, en el que compulsaremos que hay una virtud que se llama humildad, virtud que nos da el conocimiento de lo poquito que somos y
también –¡no lo olvidemos!– el mandato de obrar de acuerdo con tal conocimiento... Se me dirá: ¿Y los hijos? ¡Ah!, esto ya es otro cantar. Los hijos
son lo que nosotros fuimos y vamos dejando de ser: simples aprendices
de hombre».133 Un artícul escrit en 1970 sobre La orfandad de los padres
recobra actualitat, als vinticinc anys, per agreujament sociològic (lo que
demostra la proliferació d’asilos i de disposicions llegals socialisadores o
socialisants, com diuen): «¡Y hay tantísimas maneras de que los padres
pierdan a un hijo! No es la muerte la peor, porque aunque su zarpazo es
indeleble, sabemos que es ineludible, y cuando los padres somos cristianos, esto no es una pérdida, sino una entrega a quien todos hemos de
entregarnos; es, pues, una soledad temporal y todo lo que medimos con
tiempo, no es irremisiblemente. Cuando no son cristianos, es una restitución a esa naturaleza que naturalmente se lo dio; una restitución contra la
que la paternidad nada puede alegar. Hay otra orfandad de los padres más
desoladora: la de los hijos que se desarraigan. Desarraigar es arrancar de
raíz, con lo cual se hiere incurablemente la tierra. Y la tierra de los padres
es el solar de la familia. No hay orfandad tan amargamente dolorosa como la de los padres de hijos desarraigados porque estos hijos viven en su
vida mientras los padres quedan sin la vida de sus hijos a los que dieron
vida de su propia vida; se quedan sin la vida por la que sobrevivieron...
Todos sabemos cuáles son los hijos que se desarraigan y estamos viendo
cómo cada dia son más y con más indiferencia [...].»134
Respecte dels fills, la primera cita ve referida diríem a la problemàtica
plantejada pels pares,135 a pares i a fills, d’acort o en desacort en X.C., que,
naturalment, puntualisa: «El ser hijo... no es copiar, ni siquiera imitar a los
133. Núm. 5.
134. Núm. 12.
135. Núm. 4.
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padres; mas tampoco es romper con ellos. Es, y así ha sido y será, continuarlos. Es continuar no solamente a los padres, sino que también a los
abuelos, bisabuelos... Porque los hombres somos herencia y heredamos,
queramos o no, tanto lo bueno como lo malo... Los hijos han de tener sus
preocupaciones como hijos y vivir como tales, que no es más que prepararse para cuando hayan de vivir como padres. No se mejorará la situación
invadiendo los hijos los lugares de los padres, pues con esta precipitación
sólo se conseguiría expulsar a los padres, pero no a lo que los padres han
hecho y que es de lo que los hijos han de partir».136 Per atra part, «es cada
dia mes cert que el ser humà pareix mes el ser que se pensa que el ser
que es sent... com es presumix que ha de ser així, quan es parla dels fills
es només en funció dels homens que hauran de ser... ¡Quina aberració la
d’un chiquet homenisat! ¡Quína pena la d’un home que no ha segut chiquet!... No, no ho crec ni crec que ningú ho puga creure. La tendror no es
una debilitat de la persona, sino una grandea d’ànima».137
Pero no acaba ací el sentit ample de la «familia» en X.C., per que l’esten a les falles, «una escola de convivencia»: «Yo se que gracies a Deu, ninguna fallera ni ningun faller s’ha detingut a quantificar l’immensa fortuna
de sacrifici voluntari que posa al servici de la familia que comporta una
falla, disposta a ser part imprescindible de la comunitat solidaria de la total
festa de les falles... A mi em pareix que cada falla es la final expressio festiva d’una escola de convivencia. I eixemplar escola, perque els que intervenen en ella tots son aprenents i mestres a l’hora; tots son discipuls de
moltes coses i professors d’alguna cosa... ¿Quantes persones intervenen per
a fer possible una falla?».138 I encara continúa, «les falles, si, si, aixo que ha
pujat a nom propi la paraula Falla; ¿quantes raons de pit descobert llança
cada falla a l’aire multitudinari?... ¡Que personals i personalment associades
son les aportacions a eixe associar-se sense condicions condicionades!».139
136.
137.
138.
139.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

5.
9 i núm. 45.
36.
62.
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7. LA FE DEL PATRIOTA està perfectament definida,140 assentat un principi fonamental: una idea substancial té sempre categoria de ser image
d’una cosa percebuda pels sentits, el sacrifici de servir-la es convertix en
entrega d’amor i en amor la conclusió màxima és amar:
* «El PATRIOTISME es una de les poques idees substancials. Per lo tant,
no es prou per a ser patriota el tindre amor a la patria, perque aço es una
concepcio passiva. PATRIOTA es el que ama a la patria, aixi, en actiu constant, conscient, imprescindible i vital... hi ha una condicio que no pot deixar de professar: la fidelitat. Sense detindre’s a calcular els riscs. Qui ama
no els calcula tampoc.»
* «El patriota te fe en la seua rao i la raona com sap i com pot en cada
circumstancia, sempre segur que lo variable es l’accident de temps, de lloc
o de modo que forma la circumstancia, pero no la substancia a la que la
circumstancia va unida, i en la substancia es on s’arraïla la fe que assevera la certea de la rao. El patriota oferix la seua temporalitat servint, en la
seua circumstancia, lo substancial de la patria que ve d’un temps i va a un
temps del qual el patriota es nomes –i sempre– el present... el patriota, per
fe, nomes obeix el manament d’amar. U es fill d’una patria tan si vol com
si no vol. Patriota es simplement el que diu SI QUE VULL. I eix es tot el
COMPROMIS que, per voluntari, OBLIGA DEFINITIVAMENT.»
* «[...] lo que necessita Valencia son patriotes. Totes les atres consideracions que son accidentals a la substancia, seran o no seran dignes si
admeten que per sobre elles –i inseparable– està la patria i al servici d’ella el patriota».
* «¿Que qué es ser patriota? Aço es cosa de sentir-ho. Després, pensarho, saber-ho i acceptar-ho. Ya se que no es poc. Pero tambe estic convençut que no es massa.» «Per aço et convide... a la solidaritat i a la fidelitat
que nos donen l’impuls per a obrir la finestra a l’esperança de la nostra
Patria, fidel i solidaria a totes les patries de la patria del mon que es teu,
meu i de cada u, pero... del tot, de ningu.»141 «Yo pregue a cada valencià
140. Núm. 53.
141. Núm. 48.
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que se done conte de que te en les mans actives la responsabilitat indefugible i delicadissima d’un ara pel que, sabent-ho o sense saber-ho venia
sospirant desde fa mes de doscents anys... un ara tot ya de cara al després
que pot ser tan salvadorament valencià com cada valencià sapia ser-ho per
a salvar-lo... es indispensable trencar lo que quasi ha devingut rutina: la
queixa per lo que nos ignoren i la protesta per lo que nos fan... pero en
l’eixam de les persones que formen la patria, el personalisme es l’actitut de
l’ambicios inadequat que desija el poder no pels camins del servici, sino
pels atalls de l’egoisme injustificable o de la vanitat injustificada... Valencia
no ha deixat mai de ser i si els valencians, malauradament, moltes voltes
no hem sabut ser-ho, es l’hora de arrepenedir-nos i d’esforçar-nos ilusionadament per ser-ho d’ara en avant, com deuriem haver segut sempre.»142
I tenim, des de l’història el patriota perfecte, VINATEA. «Hi ha fets historics que tenen l’essencialitat hominal que fa que els sentim actuals. I es
una pena, una pena significativa de l’escassa densitat patriotica dels valencians, el que no siga una constant en la nostra memòria el fet de Vinatea,
perque se salvà la realitat del cos salutifer del Regne i la suficiencia basica dels seus Furs i Privilegis... la veritat es que si no s’haguera pres la
tambe importantissima decisio historica de Jaume I donant al Regne de
Valencia una nova llegislacio que, sense minvar el poder real, concedia al
poble la personalitat suficient per a desenrrollar-se, no hauria segut possible l’equanime actitut de Vinatea compartida pels jurats i pels consellers...
Precisament l’aspecte que glorifica encara mes l’heroïcitat del fet, es el
d’haver assumit voluntariament la missio... No cap dubte que Vinatea es
l’heroe fonamental valencià... un heroe civil i civilisat... perque voluntariament, en un acte civil, es posa contra els conculcadors del Dret, amparat
per la llegalitat, i ho manifestà per la via juridica i llegal, que no es mai
violenta... Per aixo no intimida al Rei, sino que li exigix que respecte el
Dret garantisat per llei, que eren els Furs i Privilegis que els Reis juraven.»143

142. Núm. 49.
143. Núm. 160.
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I sense oblidar l’«heroïcitat de lo modest»,144 quan el creure es un replanell en l’escala de la reflexió, imprescindible per necessitat de convivència, des de la modèstia de l’esperança auroral i del dubte privilegiat.
«Espere assistir en actiu a una nova aportacio –¡una mes!– de la modestia
dialogant, perque com crec en la llengua valenciana, no m’han calgut mai
muralles. Se molt segur que patriotes que me son eixemplars, comencen
a atribuir qualitat heroica a eixa modestia decididament, patrioticament,
fidelment, amorosament i devotament sentida i elevadament arraïlada en
lo personal.»
8. ALGUNS CONCEPTES, DEFINICIONS I PROPOSICIONS
He dit abans que la prosa periodística de X.C. era filosòfica i inclús
poètica, ara dec afegir que també és «conceptual i definitoria». No crec que
passe massa temps en que algú dedique una tesis doctoral als conceptes
de Xavier Casp, perque no són desdenyables a lo llarc de la seua prosa.
No s’oblide, yo sempre llatiniste, que conceptus, derivat de concipere, és
el fruit de la concepció mental, lo que sinònimament diríem «noció», pero
que és algo més perque els conceptes no són imagens sino símbols. El
concepte és un pensament abstracte, relativament immutable i designat
per una paraula. El concepte no és lo que és conegut quan la nostra inteligència treballa; és el mig de l’intelecció.
La definició és algo diferent, com que deriva de definire, que és determinar o precissar, breu i clarament, el contingut d’un concepte. La definició té les seues regles particulars: no definir lo que està clar; no deixar de
definir lo equívoc; definir en paraules clares i perfectament conegudes. I
ademés per a que una propossició essencial siga una definició han de
complir-se dos condicions rigorosament formals: que la proposició que
enuncie notes que en sí mateixes perteneixquen materialment a la quidditat de la cosa; i que siga una proposició tal que els predicats materialment
quidditatius estiguen precissa i formalment articulats en forma de gènere
144. Núm. 229.
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pròxim i última diferència. Xavier Casp té una idea fixa: VALÉNCIA, i, naturalment, tot lo que gira al seu voltant deu explicar-ho per mig de conceptes, definicions i proposicions que l’home, qualsevol home, necessita per
aclarir la seua pròpia situació dins de la problemàtica realitat que és la
«vida valenciana». Este posicionament justifica que em detinga en alguns
«conceptes, definicions i proposicions bàsiques».
(a) VALENCIANISME. «El valencianisme, aixina nuetet, no es una opcio
politica i, per tant, no pot ser-ho ni deu ser-ho: el valencianisme, aixina,
tot nuet, es nomes (¡i ya es prou!) una creencia patriotica fonamentada en
l’amor actiu a Valencia. I he dit nomes responsabilisant-me d’esta reduccio
que es molt mes ampla que cada una de les possibles opcions politiques,
perque en eixa creencia patriotica estan la rao, el sentiment, l’amor, la fe...
que poden i deurien estar impregnant la naturalea immaterial de cada
opcio politica valenciana. Si el valencianisme no es possessio de ningu
perque ho es de cada u, molt menys pot ser d’un partit determinat, perque hauria de ser i pot ser de cada partit que respire l’aire del viure valencià... Tots els partits politics que, per entendre-nos, se diuen d’esquerres,
en Valencia son catalanistes, que es la destarifada manera que tenen de ser
valencianistes; el PP que, com a popular, es valencià en Valencia, serà de
mes autentica, alta i determinativa politica quant mes actiu faça el seu
amor a Valencia, o siga quant mes l’impregne el valencianisme... No puc
entendre la mateixa disciplina de partit per a un republicà, per a un monarquic, per a un socialiste, per a un conservador, per a un..., encara que
tots els militants d’eixe partit monopolisador del valencianisme siguen
valencianistes. Els partits unionistes solen ser reivindicatius o defensius i,
per aixo, sempre temporaris. ¡Pero alerta!; estos partits poden ser necessaris i a vegades d’urgent necessitat, quan les carencies d’amor patri siguen
evidents i endemiques en l’imprescindible taranyina de les actuacions
publiques, oficial o no. Pero tals partits han de naixer i mantindre’s sabent
ben sabut i sempre en present, quina es la seua rao de ser.»145
145. Núm. 238.
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El «valencianisme» és «el nostre ser de cada dia».146 «Fa mes de quaranta anys que porte ficada en la medula del meu valencianisme una idea que
he expressat molt a sovint, pero que crec que no l’he escrita mai. I ara es
un bon moment. Sempre he cregut, i crec, que el valencianisme hauria d’arribar a un grau tan madur de normalitat que no necessitara de valencianistes, sino que cada valencià ho fora tan normal que ho fora integrament.
Ya se que ser lo que en realitat u es, pareix molt senzill pero es tot lo dificil que resulta sempre conseguir la pura i necessaria simplicitat... D’acort
en aço, ser valencianiste ha segut i, per mala sort, encara es imprescindible pels massa anys de subjeccio excepcional a que ha estat –i encara
està– encadenada Valencia. Pero no oblidem que Valencia serà ella del tot
quan els valencianistes arriben a la normalitat de ser valencians. Que es lo
que som i lo que hem de conseguir que nos deixen ser... Si volem ser
valencians fidels a eixe ser, cada valencià hem de ser un valencià en eixercici. ¿Com? Naturalment, normalment... El ser, el nostre ser, el ser de cada
u, complet, total i exacte, ha d’anar sent sense precipitacions ni claudicacions, en l’impuls exigent i la serenitat dirigent, en el cor, en el pit i el cervell, en el cap i l’anima, saturant de profunda altura tot el ser que es, vol
i pot ser. Si, ¡el nostre ser de cada dia!»
Per a conseguir tot açò tenim que pasar «del desfici a la resolucio».147
«Lo ben cert es que una volta per uns, una atra volta per atres i massa a
sovint pels uns i pels atres, conseguiren i seguixen conseguint posar-nos
desficiosos als valencians que atenem i sentim la vida valenciana. I el desfici no es bon conseller per a res... en estos moments estem obligats –¡si
obligats!– a decidir cada u a plena responsabilitat personal i posant per
damunt de tot, en este cas, la condicio irrenunciable de ser valencià... Este
desfici nostre nomes te un cami obert pel desig reivindicatiu i enaltit per
la defensa i proclamacio de lo que nos es propi en substantivitat i, per tant,
propi tambe en la voluntat de condicio i d’evolucio... ya es l’hora de pre-

146. Núm. 129.
147. Núm. 130.
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guntar-nos cada u: ¿qui o quins son els causants?, ¿qué i per qué? I en les
ya no gens dificils respostes... fer d’este desfici un profit de resolucio
digna, conscient de l’indeclinable dignitat de cada u, en este cas, com a
valencià fidel a lo que Valencia ha segut i deu ser.»
Dubte –el que comenta també té dret al dubte– si és ara este el lloc
concret per a relacionar el «valencianisme» en la política (o seria millor deixar-ho per a més endavant quan tracte de les respostes caspianes a les
notícies del moment). Em decidix per fer-ho ara, com demostració de la
coherència de X.C. en els conceptes que acabem de vore. Tot lo món sap
que, «independent», formà part de les llistes d’un partit politic, i que guanyà «estrado», i eixercí. Pero ¿que va fer i escriure cada volta que arribaven
les eleccions corresponents, defendre idees partidistes o, per coherència,
pensar en Valéncia? Estes són les seues idees clares i «coherents»:
* «[...] vaig ara, com diuen els oradors de nova collita, a tractar esta problemàtica en profunditat. Dreta es una paraula, posada en femení, que ve
del llatí directus, que significa directe, mentres que esquerra es una paraula, tambe posada en femení que estic en dubte si ve del vasc esker o del
llatí scaevus, i que significa situat a la part oposta a la dreta. Conclusio: tires
per on tires, la mateixa. Total, que per a que hi haja esquerra es necessari
que hi haja dreta, perque si no no existix part a la que opondre’s. ¿I centre, del llatí centrum? No existix si no existixen els extrems dels quals equidista, perque d’ells forma part... Tot açò vol dir que les paraules no volen
dir mai lo que elles volen dir, sino lo que nosatres volem dir d’elles».148
* «Yo, valencià entre valencians, m’autoconfesse: certament, haviem
creat a pur d’esforç sere, d’ilusio raonada i de passio incontenible i a voltes incontinguda, un orage d’esperança. Pero el calendari de la realitat,
¿quí el tenia? Uns homens que, repartits en partits, a penes si han respirat
el nostre orage, a penes si han pres el pols a la nostra temperatura i el seu
temps a penes si sabia que per a nosatres anava a ser primavera, mentres
ells, complicats en matematiques d’urna, nos han llançat el fret inesperat
148. Núm. 28.
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del desacort. Fret inesperat per a nosatres, que haviem atiat les brases del
desig i ablamat l’impuls del cor i arrecerat la llar del pensament, pero no
per a ells, que seguien i seguixen fredament repartits en partits d’aspiracions distintes, mentres nosatres aspirem a ser lo que som perque forem i
volem seguir sent, simplement, humilment, fermament, virilment, intransigiblement.»149
* «Els valencians (i els espanyols en general) estem vivint les novetats
de la democracia i de l’autonomia. I estem vivint-les en tots els perills que
comporten les novetats... nomes estic volent cridar l’atencio sobre la diferencia entre teoria i practica... convindria recapacitar que, com la immensa majoria dels valencians vius (i tambe dels restants espanyols) han
arribat a homens en una societat sense democracia ni autonomia, les minories que ara dominen (ya se sap que sempre dominen les minories) nomes
saben d’autonomia i de democracia per teories i no per vivencies compartides. Pense’s que les persones que ara tenen 60 anys, en juliol de 1936
eren uns chiquets de 13 a 14 anys. Pense’s tambe, que les teories, per ben
estudiades que siguen, no passen de ser estudiades. Per aixo, es una novetat per a tots el posar en practica eixes teories i conseqüentment, estem en
la perillosa diferencia que va del dir com deuen ser les coses al fer que les
coses siguen com deuen ser... Lo que nos pertoca als homens es ara la
practica humil al servici de la convivencia humana.»150
* «[...] els grans analistes nos han dit –i el temps dona la rao– que la
democracia es, per ara, la millor doctrina politica, pero... Si, si; sempre hi
ha algun nuvol fosc que no deixa que nos salvem del pero... I est ultim es
el de l’influencia cap al precipici del tot per majoria... Eixa impudica
influencia pot fer que, un dia, la majoria vote que Deu no existix. Ya estarà tot clar; s’hauran acabat els pecats, les benaventurances, l’infern, el cel...
La pena està en que el morir o no morir no hi ha votacio que ho resolga.
¡Gracies a Deu!».151
149. Núm. 38.
150. Núm. 44.
151. Núm. 70.
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* «Tenim prou i de sobra en els Pujolets i Pujoletes de sucursal que ajuden al desconcert valencià eixamplant els vents exteriors. Pero... ¿qué pensen que es el poble?; ¿un conglomerat d’ìnocencia, ignorancia, indiferencia, apatia...?; ¿una inconexa multitut de tancats egoismes unipersonals?;
¿una esponja insensible?... I yo ame tant al poble del que soc, i me senc
poble, que tinc rotunda la basica resposta: ¡el meu poble es tot un poble!
Potser massa secularment segur d’ell mateix, pot ser massa generós sense
pensar-ho, potser massa paciençut en deixar fer per a que nos deixen fer.
Si; pero que no oblide ningu que l’esclat de la paciencia sol tindre una
destrellatada potencia.»152
* «Els politics en actiu haurien de tindre tatuat en l’enteniment i en la
consciencia l’humil manament que diga: som gestors, nomes gestors, no
res mes que gestors d’un poble que es el nostre i del que som... Humiltat,
condicio personal inspiradora de personalitat. Humiltat, medicina invulnerable per a salvar-nos de la devastadora superbia... M’he referit tant als
politics en actiu perque son ells –perque nos ho han demanat i els ho hem
concedit– els qui no han de deixar que el temps –aixo tan únic per irrecuperable– se nos enfuigca llançant-se a perdre per l’insistencia en uns
dialecs entre sorts, tan inacceptables si son sorts per defecte com si ho son
per voluntat de ser-ho. Si els hem donat confiança, que l’aprofiten fent-la
profitosa, salvant-se sempre de l’insolencia d’aprofitar-se.»153
* «[...] en les proximes eleccions no pot haver atre candidat que VALÉNCIA... per això els candidats deuen definir-se davant del poble valencià en quant al pancatalanisme... ¡ha d’eixir VALÉNCIA! ¡El candidat vencedor ha de ser VALÉNCIA!... I, en tota l’anima teua, i posant tot el teu cor al
màxim, has de votar: ¡SÍ A VALÉNCIA!».154
* «Si diem: ha d’eixir elegida Valencia, Valencia i per a Valencia... si diem
que ara es el moment de que Valencia es desempellogue de l’indignitat que
s’atrevix a discutir-li la personalitat propia, exclusiva i definida. No es trac152. Núm. 72.
153. Núm. 75.
154. Núm. 119.
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ta nomes de la cultura, de la llengua, de la bandera, del nom, sino de la
rao historica i actual de la totalitat del ser. Ara, elector, ya no pot cap valencià alegar ignorancia, perque hem vist ben clares les actuacions dels partits
i de les persones que han representat a tals partits... ara les mateixes paraules han de sonar mes fondes en el cor i en el pensament de cada persona.
La Patria Valenciana ho espera. I es ben cert que s’ho mereix.»155
(b) LLENGUA VALENCIANA. «¿I la llengua valenciana? Si referint-me al
valencianisme, despres de tot lo que he intentat explicar-me, modestament
no he passat de l’intent, perque es vertiginos l’enigma de les aptituts de
l’anima, tractant-se de la llengua (de qualsevol llengua i mes de la valenciana, tant calculadament malferida) encara es més evident l’incapacitat
dels sentits corporals per a enjuïciar-la; per aixo, nomes en LIRIC SENTIT
METAFORIC podem referir-nos a ella: la paraula la sentim dolça o agra,
dura o suau, fragant o putrefacta, clara o fosca... nomes l’oit li correspon,
pero no actua l’oit sobre la paraula, sino la paraula sobre l’oit.»156
* «Pareix innecessari –pero no ho es– el repetir que la llengua la fa el
poble que la parla com a propia i la bateja com a tal. I els poetes i escritors d’eixe poble l’utilisen inteligentment donant-li la categoria de classica
i certificant el nom que el poble ha fet seu. El poble castellà i els seus classics (segle XVI) feren eixa gran llengua que batejaren ab el nom de castellana. Abans que ells el poble valencià i els seus classics (segles XIV i XV)
feren la nostra tambe gran llengua que batejaren ab el nom de valenciana... no vindra malament als universitaris un repas sere de l’historia i, com
a conseqüencia, posar la seua ciencia llingüistica al servici de la llengua
valenciana. Qui no ho faça aixi, demostrarà ser un ignorant, i si no ho es
demostrarà ser un trampos. I no oblidem que la ciencia no deu ser mai l’amagatall dels tramposos.»157
* «Les paraules naixen, viuen i moren, com tot lo que viu en este mon.
Tots els llingüistes actuals que mereixen este calificatiu, diuen i repetixen
155. Núm. 132.
156. Núm. 238.
157. Núm. 141.
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que la llengua no es una invencio cientifica, sino UN FET SOCIAL i, com a
tal, en constant evolucio. Yo no puc parlar com parlava Ausiàs March, perque no vixc com vixqué Ausiàs March. Ell parlava el valencià del seu
temps. I yo el del meu. Si ara yo em vestira com ell, no cap dubte que aniria disfrassat i disfrassat va llingüisticament qui, anacronic, intenta parlar
com escrivia Ausiàs March. El disfrassar-se se pot acceptar en Carnistoltes,
pero fora d’eixos dies, es fer riure.»158
El problema capital de la llengua valenciana no és qüestió de noms
com alguns pretenen, naturalment els que pretenen l’unitat de la llengua i
encara nos fan un favor, el gran favor, d’admetre molt divertides solucions
duals: valencià-català, català-valencià. Abans de morir, X.C. coneixia el
Dictamen del CVC, del que discrepà en vot explicat; naturalment no arribà a coneixer el Dictamen de l’AVLL de 9 de febrer de 2005, certament
embolicador per a contentar a les dos parts (bàndols). Repasen vostés les
hemeroteques i voran com tots són «guanyadors» (com passa en les eleccions municipals, autonòmiques i estatals, en que igual guanyen els guanyadors com els perdedors) en contra de l’elemental principi de contradicció, que tracta de salvar-se per mig d’un milacre dit «pertenència al mateix
sistema llingüistic». X.C. tenia els arguments perfectament clars. Pocs texts
seran bastants:
* «No te res a vore que la llengua catalana i la llengua valenciana se
semblen, cosa que yo no he negat mai perque se que son germanes; encara mes, per a mi son GERMANES BESSONES i tots sabem que conrrentment
quan les germanes bessones naixen son a penes diferenciables. Pero al ser
germanes, encara que siguen bessones, es afirmar que SON DOS I NO UNA
i, per ser dos, quan van creixent se desenrrolla cada una d’acort ab la propia personalitat i, quan ya son adultes, seguixen semblant-se pero ya ben
diferenciades per les caracteristiques propies de cada una... pero... els pancatalanistes no dien que la catalana i la valenciana son llengües germanes,
no diuen que se semblen, perque aixo equivaldria a reconeixer que son
158. Núm. 146.
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dos. No, ells diuen que es una llengua, la catalana, que els valencians parlem en forma dialectal. Perque ells nos volen portar a elevar a dogma el
següent sofisme totalitari: qui parla català, es català, o siga, la carcassa final: Països Catalans son tots aquells on se parla català.»159 X.C. no entra ací
en l’interrogant: ¿quí ensenyà als valencians la llengua catalana, ciència
infusa?
* «La gracia i desgracia de la llengua valenciana»160 és que «certs periodics, generalment forasters, han començat a llançar a l’opinio publica algunes afirmacions, tan enrabietades com mal informades i irresponsablement
dogmatiques, sobre la llengua valenciana... els catalans catalanistes venen
tants anys repetint per totes bandes aixo de l’unitat de la llengua catalana... que han arribat a creure que es cert lo que un dia llançaren com a
estrategia d’un pla politic d’extensa ambicio... A banda d’aço, a mi sempre
m’ha paregut que no es cosa dels valencians, sino exclusiva dels catalans,
tot lo que es referixca a la llengua catalana i, per aixo, no nos incumbix
ni nos importa. I aixi mateix, no es cosa dels catalans, sino exclusiva dels
valencians, tot lo que es referixca a la llengua valenciana i, per aixo nos
incumbix i nos importa».
* «Quan per a negar que la llengua valenciana es aixo, valenciana, se
busca un colp d’efecte pertorbador portant la referencia publica de mil
filólogos de todo el mundo es tan destarifat lo expost que nomes sona a
paraules, paraules... ¿per qué mil i no naucents tres o mil huitcents? I u s’imagina a un filolec de Vietnam dient-nos com hem de parlar i cóm hem
d’escriure la modalitat valenciana de la llengua catalana. Sobre això, lo
cert, es que els valencians hem parlat i parlem la llengua que se diu valenciana –perque ho es– des de que els romanços peninsulars del baix llatí
prengueren noms propis. I tal com no hi ha cap de ciencia que cientificament puga contradir que dos mes dos sumen quatre perque aixo es cert,
no hi ha tampoc ciencia que cientificament puga negar que el Liber ele-

159. Núm. 142.
160. Núm. 157.

134

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 135

INTRODUCCIÓ

gantiarum del valencià Joan Esteve, publicat en Valencia l’any 1489 tracta
de la llengua valenciana perque en ell se diu explicitament: LATINA ET
VALENTINA LINGUA. Aço es lo cert».161
Observació al marge: feta la nòmina dels escritors que diuen escriure
en llengua valenciana, és ben sabut que ne són molts; lo que és menys
conegut és que quatre –quatre que conega– no són valencians, són CATALANS QUE DIUEN ESCRIURE EN LLENGUA VALENCIANA!!!, a saber: Jeroni
Amiguet, Joan Bonllavi, Francesc Eiximenis i Onofre Pou.
(c) ¿QUINA ÉS LA NORMATIVA PER A ESCRIURE LA LLENGUA VALENCIANA? ¿Cóm escrivim lo que parlem? Em referiré només a l’ortografia, que ha
conegut les «Normes de Castelló», les «Normes Fullana», les «Normes Torre»
(de l’editorial Torre, Miquel Adlert-Xavier Casp), les «Normes de Lo Rat
Penat» (Carles Salvador), les «Normes de El Puig, RACV» (modificades en
l’accentuació)... i les que vinguen, que vindran. Es diu que les normes de
l’Academia Valenciana de la Llengua (que diuen seran obligatòries) tindran
como a principi bàsic les de Castelló. ¿Qué pensava Xavier Casp?, ¿cóm les
definia? Es referí a elles moltes voltes (més de cinc, segur), i en coneiximent de causa, perque en 1932 ell tenia 17 anys i anava ya «ficat en la
pasta» del escriure.
* «Oir i llegir lo que se diu de les simplicissimes normes d’ortografia de
1932 o de Castelló, ya no m’indigna, perque com vaig viure de ple quan
volien fer-les valdre fora com fora, ho he contat, ho he explicat, de paraula, per escrit, tan repetidament i sense pressa, que estic convençut de que
qui no sap lo que hi ha de cert en tal qüestio (que es qüestio perque s’ha
qüestionat aposta), es perque no vol o perque no li conve...».162
* «Cap a finals de 1932, yo tenia 17 anys i m’havia apuntat al Centre
d’Actuacio Valencianista, famolenc de coneiximent per a l’anhel dels sentiments valencianistes d’estrenar. El 13 de maig de 1934 se publicà en
numero 1 del semanari Accio i el mes de juny del mateix any apareixia el
numero 1 de El Vers Valencià, revista exclusivament de poesia. Yo era
161. Núm. 172.
162. Núm. 234.
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secretari de la revista i tambe del periodic i en este començava a escriure
prosa, i versos en aquella, sempre en valencià. Aço vol dir que yo era
membre actiu en les lletres valencianes des del naiximent i durant els casi
quatre anys que existiren les tals normes d’ortografia, fins al 18 de juliol
de 1936 que l’esclat de la guerra civil, tan incivil com totes les guerres,
ofegà el moviment i els moviments valencianistes. Dic perque puc afirmarho en detalls demostrables, en documents comprovables i, se me crega o
no, per personal observacio, que l’importancia i l’efectivitat de les inexplicades i ponderadissimes normes del 32 es una falsetat estrategicament
inventada i opulentament mantinguda i expandida. Nomes mirant els accents grafics de El Vers Valencià (el primer, per a senyalar la e oberta i el
segon, la a tonica) se veu, en este cas, l’ortografia de Lluis Fullana. En els
texts d’aquell temps trobarem les formes mes variades. El periodic i la
revista dels que yo era secretari no obedien a cap d’ortografia determinant, com succeia en la gran majoria de lo que se publicava en valencià,
a pesar de que ya portaven prou de temps firmades les Normes de
Castelló. Yo mateix era amic i admirador de dos persones prou majors que
yo: Josep Maria Bayarri i Carles Salvador; ¿cap mes contraposicio? I si he
dit que no eren de Castello, crec que, breument, seran prou estes dos cites
(se’n poden aportar moltissimes): Manuel Sanchis Guarner, en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, escriu: «[...] en 1913 eran promulgadas
oficialmente en Barcelona las Normes Ortogràfiques del Institut d’Estudis
Catalans, respaldadas por la Mancomunidad de Cataluña, inspiradas principalmente por Pompeu Fabra, las cuales fueron aceptadas por los valencianistas catalanistas del grupo de “Valencia Nova”»; aclarix que esta fon
una revista de la ciutat de Valencia, que publica nomes set numeros.
L’idea d’eixa ortografia la feu seua Taula de Lletres Valencianes, revista
tambe de la ciutat de Valencia, que publicà 38 numeros, i els promotors
de la qual foren, principalment, Enric Navarro Borràs, Adolf Pizcueta, Carles Salvador, Thous Llorenç i Angelí Castanyer. D’esta revista Ricard Blasco
Segura diu en la mateixa Gran Enciclopedia citada: «[...] la perseverancia
y el tacto de sus promotores fue introduciendo en el corpus de la publi-
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cación la ortografia cientifica del Institut cuyas Normas invitó a suscribir a
todos los escritores valencianos [...]». M. Sanchis Guarner, en el seu escrit
citat abans, insistix: «[...] los representantes de las entidades y publicaciones valencianas, animados por un plausible espíritu de concordia, aceptaron unas ‘“Normes ortogràfiques” unificadoras de las del Institut d’Estudis
Catalans». Castelló no apareix fins que els referits promotors, desapareguda tambe la seua revista, proponen a uns membres de la Sociedad Castellonense de Cultura que se dediquen a propagar la proposta i a arreplegar firmes.»163
* «Des de fa poc, se ve generalisant una eclosio d’amor a les mal dites
Normes de Castello o del 32, que inclus les proponen com a principi irrenunciable per a l’aprovada Academia Valenciana de la Llengua, sempre
proxima, pero mai a punt. S’ha arribat a dir (segons he llegit en un diari)
que eixa Academia “debe respetar las Normas del 32. Lo contrario sería ir
en contra de la comunidad científica”... ¿Com es possible i per qué es possible? dir aixo que he reproduit, o es per total desconeiximent o per insolencia tambe total. Ser borinot per propia voluntat es afiliar-se a l’hiprocresia despreciable.»
I continua: «Me dol repetir-me... Comence per dir que no son de
Castelló, ni cientifiques, ni son llingüistes i filolecs els firmants. L’únic llingüiste, el pare Fullana, cite lo que diu M. Sanchis Guarner: “cuyo primer
firmante acedió a ser el padre Fullana”: si “accedió” i tenim present que
en la Declaració de les normes se fa constar «que no hi ha cap vençut,
puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de
vista científics, penyora viva de nous progressos», i comprovem que immediatament (en 1933) el pare Fullana publicà la segona edició de la seua
Ortografia valenciana, queda clar que nomes accedió a firmar perque va
mantindre “els seus punts de vista”».164
Una observació: tals normes no foren conseqüència de cap congres, ni
reunió; que alguns firmants firmaren en Valencia o en Madrit...; es massa
163. Núm. 235.
164. Núm. 240.
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sabut per a parlar: quan la «ciència» nega les evidències, no cal predicar en
desert, ni al desert, si les idees estan, perque volen desertissades, i no volen ni tan sols un regonet d’evidència.
(d) SOM VALENCIANS. I no entre en la possibilitat jurídica de que siga
possible deixar de ser-ho si obtenim atra «nacionalitat o regionalitat», que
igual pot ser l’argentina, que l’anglesa... que la catalana. No són casos de
laboratori, i tan reals, com la mateixa vida (yo tinc un net, que és espanyol per ius sanguinis de pare i mare; argentí per ius soli del pare espanyol naixcut en Argentina, i guatemaltec per ius soli propi del seu naiximent en Ciudad de Guatemala; ¡quín embolic! ¡coses dels drets! ¡tindrà
tres passaports!... pero yo procuraré parlar-li en valencià, i que se considere, per damunt de tot valencià, clar quan puga comprendre lo del bot
atàvic i la soca). Xavier Casp, no cal ni dir-ho, era valencià, se considerava valencià i eixercia activament de valencià.
* «No cal allargar-nos massa en el passat per a puntualisar des de quan
som valencians, perque en el temps d’un poble a penes si importen uns
pams mes o menys pero importa molt la densitat. El que hagen dominat
el nostre territori alguns distints conquistadors, vol dir que hem canviat de
conquistador pero no de territori ni de poble. Es molt, prou com a principi valit, el del Regne cristia que els valencians aportarem a la constitucio
d’Espanya, un Regne inclos en el d’Arago nomes per la Corona única. Un
Regne que sempre ha tingut nom: Valencia. Un poble que, a traves de la
seua llarga historia, ha vingut fent-se la propia cultura, treballada per les
propies costums transmeses per una llengua que ya els classics del nostre
Segle d’Or l’escrivien dient-li llengua valenciana perque aixi li ho dia el
poble que l’usava en propietat. I justament, aço es lo que se nos reconeix,
en certa manera, en l’Estatut d’Autonomia acordat per les Corts Espanyoles. Pero alerta; no acceptem de cap de manera que nos engatucen... Pero
mes alerta encara: ¡fora la perea i elevem la consciencia! Nomes podem
dir, pero en tota la fermea de valencians per sentiment, per rao i per
voluntat, que qui no vullga acceptar la nostra realitat historica i llegal que
vaja a les Corts d’Espanya a anular el nostre Estatut. Pero que sapia que,
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si poguera, nomes anularia la llei, perque la realitat viva, per historica i per
volguda, no nos l’anularan mai.»165
* «Els valencians tenim la paraula. ¿La direm? ¡Aixi siga! Perque les llagrimes de qui sap, vol i pot engolir-se el plor, son l’aigua amarga i necessaria de la redencio.»166
* «S’ha repetit i se repetix massa a sovint, i sempre en sentit desfavorable, que els valencians som molt de flama. Que som de flama es cert;
estem disposts a encendre-la quan cal. Pero aço no es defecte sino virtut,
perque quan el foc s’encen voluntariament i a consciencia, no mes es per
dos aspectes: o per donar calor o per cremar lo que sobre. I es tanta el
calor que nos falta en este fret diari de sentir-nos duts i enduts per egoismes i fanatisme, que nos sobren paraules i promesses dels que volen el
poder no per a poder, sino per apoderar-se... Per aixo, quan cal, tenim la
flama facil, perque sabem que aixo dona la cendra de l’humiltat.»167
* «Tambe se que als valencians se nos ha precipitat un proces que,
com tot lo que viu, necessita madurea i que tota madurea correspon a un
temps de maduracio. Pero com tambe se lo que s’ha dit, es cert, que lo
millor es enemic de lo bo, ¿per qué no acceptem el principi com a tal i
seguim el proces procedint? Adeqüem serenament a nosatres les experiencies de qui les tinga... Tanquem humilment un ull als defectes, si podem
superar-los en acerts. Perque tambe es una realitat lo que diu la Biblia en
este versicul de l’Eclesiastés: Qui vigila el vent, no sembra; qui mira els
nuvols, no sega... Meditem i actuem apassionadament serens, si volem ser
fecunts.»168
* «I yo com cada valencià sensible, alçava els oïts i els ulls des de l’historia mare, intentant entendre tants perqués sense resposta oberts a les
qüestions inqüestionables. I la mar Mediterranea... ¿qué es en el nostre ser
que d’ella no siga? Els ahirs del nostre hui constant, son mediterraneus i
165.
166.
167.
168.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

162.
26.
31.
42.
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tan mediterraneus son les nostres virtuts, com mediterraneus, son els nostres defectes. Ella es la nostra mar, a la que mirem massa poc i en la que
deuriem pensar mes... I tornaras a tu, com yo t’espere. Com t’espera Valencia. Per aixo, benvingut sigues.»169
* «Se me dira, en la mateixa horripilant indiferencia, que en la manera
moderna de viure s’ha perdut aquell sentit de veïnat perque en el viure
modern s’ha trastocat tota l’escala de valors per la que veniem regint-nos.
Yo no estic d’acort, en absolut, en eixa forma horripilantment indiferent
d’acceptar aixo que pareix una veritat. Pero nomes ho pareix. No s’ha trastocat ni s’ha perdut res, hem perdut i hem trastocat lo que a la nostra falsa
i comoda conveniencia hem volgut... Yo se que tenim els ulls en la cara i
no en el tos, lo que vol dir que hem de mirar cap avant. Pero aço no vol
dir que ignorem ni que oblidem les experiencies de l’historia ni, sobre tot,
els principis invariables per essencials, que es persona, que es persona des
de que el mon es mon. Si ya es un axioma el que qui ignora el passat està
condenat a repetir-lo, no oblidem que en la repeticio entren tots els defectes que produiren les catastrofes.»170
* «Encara que nos enrarixquen l’aire, amic meu, des d’eixa ombra on
s’arraïla la llum mes clara, parafrasejant a Santa Teresa de Jesús, tu i yo, des
de hui, a ser mes profundament, mes altament valencians. I tu i yo, entre
els atres ¿no trobarem germa l’atre de cada u?»171
* «Si hem conseguit, a força de donar i de demanar comprenssio, generositat, claror d’enteniment i... sobre tot, fidelitat a la total realitat valenciana, ¿cóm haurem de fer del nostre moment una culminacio digna de l’herencia plena? No es tracta de la vibrant primavera del temps, sino de la
que cada valencià –¡si, si; cada u en el ser de tots!– senta, sapia i se decidixca a mantindre sempre fonda de fe, tendrament fecunda, fraternalment
vital, irrenunciable d’amor actiu.»172
169.
170.
171.
172.
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* «En veritat, en estos moments tan dificils de discernir si son contorbats o contorbadors, no tenim mes remei que reflexionar que com la
colectivitat depen de la voluntat pero no de l’inteligencia, hauriem de ser
colectivament inteligents per a obtindre una voluntat colectiva que fonamente lo valencià que hi ha en el ser valencià, que ho es tant si ho sap
com si no ho sap.»173
* «Que soc valencià es evident, perque soc naixcut en un lloc del territori que, per historia i per cultura, es patria dels valencians. Per aixo, tambe es evident que soc de Valencia, com Valencia es meua, perque ella no
seria sense els valencians que foren, i com ella es molt mes que de mi, soc
d’ella. I en esta evidencia existix lo verdader i lo real.»174
(e) PAISOS CATALANS, CATALANISTES, PANCATALANISTES. El problema,
lo que seria qüestió a resoldre per mètodes racionals o científics, es planteja quan l’esperit se troba en una situació intermija entre l’ignorància i el
saber. Lo primer que hi ha que saber és plantejar la qüestió «racionalment»,
perque les solucions o pretensions irracionals venen de plantejaments falsos i fantasmagòrics. Som valencians que tenim un territori perfectament
delimitat (ara Comunitat Valenciana), una cultura (valenciana) i una llengua (valenciana). Un dia, no bon dia, sino malaurat dia, un sabut pensa,
en anexioniste, ¿cóm em faig en Valéncia?, i aixina seré mes gran, si domine este territori, esta cultura i esta llengua. I premeditadament arriba a un
silogisme explicat: si no tenen llengua, perque la llengua és catalana, al
menys la cultura lliteraria deixarà de ser valenciana i serà, ¡cóm no! catalana; un poble sense cultura ni llengua pròpies, ¿qué fa en el seu territori,
si no perteneix als Països Catalans? Mans a l’obra. I si el silogisme erra, no
passa res «arrasem».
Un eixemple de fer riure: la ceràmica «catalana». Ningú discutix que la
ceràmica és una manifestació cultural, artesanal o no, i artística. ¿qué passa
en la ceràmica de Paterna i Manises? Sense pensar-ho, també catalana.

173. Núm. 96.
174. Núm. 99.
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Sabia el sabut de turno que al arribar Jaume I, la ceràmica paternera i
manisera la feen les «mans» (no la «llengua») dels moros (arabs o excristians
musulmans). Clar que algun «moro» podria ser (no s’ha trobat en les llistes
d’artesans) «inmigrant català, anterior a la conquista que es dedicava a la
ceràmica catalana». ¡Ché, per a riure! Pero no seguix, perque a lo que vaig
és a trobar els conceptes i definicions de Xavier Casp davant d’esta qüestió «inqüestionable».
* «Catalunya, païs del que nos arriben tantes i tantes activitats cultural
i politiques impertinents, inacceptables i egoistes. Els valencians hem cregut sempre, i seguim estant convençuts, que les raons de veïnat per a que
siguen bones i, per aixo, practicables, s’han de basar en el respecte i entendre que qualsevol intromissio, tota intromissio es sempre un pecat inexcusable... Que yo sapia no ha aparegut mai cap de protesta oficial valenciana pels mapes, llibres i actuacions oficials catalanes on s’apropien d’una
bona part de lo que es nostre, absolutament nostre, indiscutiblement nostre... Els qui nomes som terra activa del territori viu on nos guanyem el
dret a ser mediocres, volem coneixer mes de prop i mes de veres als qui
tenen el deure de no ser-ho, ya que el deure que els hem donat perque
el volien, naix i creix del dret que tenim tots, tots els que som, encara que
nomes siga per la natural essencia de ser.»175
* «Els valencians som fills de Valencia, tant si nos conve com si no nos
conve. Mes encara: es pecar d’infidelitat el sol fet de pensar si nos conve
o no nos conve. ¿Es que nosatres, valencians, podem pensar dignament si
nos convindria mes ser anglesos? Aço com a conjunt. Per tant, no podem
pensar-ho tampoc personalment, perque equivaldria a anar contra el conjunt. Pel cami de la conveniencia, si a un pancatalaniste li conve ser català justificaria lo que es injustificable. Si un fill, per conveniencia, canvia de
pares, es un renegat. Lo mateix que si un valencià, per conveniencia, canvia de patria.»176

175. Núm. 73.
176. Núm. 118.
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* En resposta a la Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana, publicada en Levante el 13 de juny de 1982, datada en Barcelona el 28 de maig anterior, un grup de valencians, exactament
huit (San Valero Aparisi, Primo Yufera, Ferrando Badia, Xavier Casp, Boronat Gisbert, Gil Barberà, Garcia Carpio i Simó Santonja), publicaren,
després de ben treballat, sense pressa, un escrit de «descalificació»177 de tal
Crida. Seria excessiu reproduir-lo ací, perque tot ell no te desperdici, ni
paraula o concepte que li sobre. Per això, reenvie als llegidors al núm. 127,
segur que gojaran de descobrir «les fantasmagories».
* «Pero lo cert es que encara hi ha valencians que dubten d’esta realitat clarissima: volen fer-nos combregar la roda de moli de que parlem català, per a fonamentar que aixo demostra que el Païs Valencià nomes es u
dels Països Catalans. ¿Qué aixo sona a imperialisme? Si. Pero encara hi ha
valencians –no tants com pareix, pero sempre en son massa perque estan
de sobra– que ho dubten. ¡Pareix mentira!»178
* «Yo crec que es natural que els catalans siguen catalanistes, els valencians valencianistes, els gallecs galleguistes, etc. Lo que crec que valencians contra natura es el pancatalanisme dels catalans, i primordialment
crec que es una cessio fatua i servil el pancatalanisme dels valencians. Sobre tot aixo dels Països Catalans, com no te cap de rao historica ni social
per a sustentar-se, s’agarra a la pretesa unitat de la llengua i proclama,
com a incontestable, que qui parla català es català, com si qualsevol
Führer de via morta puguera decidir sobre la voluntat de les persones que
no son esclaves de ningu, parlen la llengua que parlen.»179
* «I ara son necessaries unes preguntes que conve que es faça cada u
per a tractar de digerir i de dirigir unes conseqüencies. ¿Si eixa reaccio que
ha vingut negant a crits els pancatalanismes es perque u no se sent català, que se sent? Perque no sentir-se català, no es mes que aixo, una negacio. Pero no sentir-se una cosa, ¿no es perque se sent una atra? Perque la
177. Núm. 127.
178. Núm. 134.
179. Núm. 148.
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persona no es mai un buit. Si tots els valencians que no se senten catalans
fora perque se senten valencians, no seria gens dificil convertir la reacció
negativa en accio al servici d’una afirmacio: ser valencians. Perque si se
sent una cosa, vol ser eixa cosa; i voler ser es l’accio cami del ser.»180
* «L’invite a considerar que, en el catalanisme dels valencians absorvits
i en el valencianisme del absorts inconseqüents, sobren els atrotinats per
l’atrevida ignorancia que, d’una part, fa dogma de qualsevol modernitat
fabrista, i d’atra part, nega identitat propia a qualsevol arcaisme ya cadaver secular.»181
* «Els impulsors del catalanisme fa molts anys que es deprengueren tan
be eixa lliço, que no sols han conseguit que Barcelona siga el cap indiscutible i ordenador de Catalunya i que els catalans escriguen com Fabra
dictà valent-se de l’Institut d’Estudis Catalans sino que, des de fa alguns
anys, han fet naixer i viure el pancatalanisme en les Balears i en Valencia,
un pancatalanisme que per ser obra de la mes docta i rica publicitat, no
obeix per raons (com no es beu Toka-Bola per raons) sino per acte de fe.
S’ha repetit pertinaçment, incansablement, PAÏS VALENCIÀ per totes bandes,
de totes les maneres, a tothora i en tots els tons; preguntes al mes ferm
defensor d’eixe nom per qué el defen i no vos donarà cap de rao ni mijanament defendible; no cal que li aduïu que som valencians perque hi ha
una Valencia que nos ha donat el gentilici i que per aixo els de Morella i
els de Guardamar son valencians, perque ni aixo tan senzill els valdra. Païs
Valencià, Païs Valencià, Toka-Bola, Toka-Bola, publicitat, ¡docta i rica publicitat descapitalisada!»182
* «El pancatalanisme (i yo no parle mai del catalanisme, perque els catalans son amos i senyors de sentir-lo i voler-lo com millor creguen), el
pancatalanisme començà disfrassant-lo de cientific germa major i paternal,
dient-nos que som germans de llengua. I quan algun valencià volia traure
favetes de l’olla aduint que tambe ho som dels italians, dels castellans, dels
180. Núm. 34.
181. Núm. 97.
182. Núm. 125.
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gallecs, etc. nos reconvenia dient-nos que si, pero que la catalana i la
valenciana son bessones. I quan nosatres aclariem que les bessones, per
molt que se semblen, no deixen de ser dos diferenciades, ya la paternalitat cientifica dispon que ni germanes ni bessones, sino la mateixa llengua,
que els valencians, per ser un poc menors, la parlem dialectalment.»183
* «En fi, crec que a tots els valencians nos vindria be recordar esta gran
veritat que digue Anatole France: una imbecilitat per molt que se repetixca no deixa de ser una imbecilitat. Per tant, totes eixes convenencieries
invencions pancatalanistes poden repetir-les sempre que vullguen, com
vullguen i des d’on vullguen. Crec que ha arribat l’hora de que els valencians ixcam de la rampa... i deixem de preguntar-nos si son galgos o podencos.»184
* «Realisant-me en la realitat que entenc, ¡qué facil resulta fantastic,
d’historica fantasia, el desaforat catalanisme de certs catalanistes catalans!
¡I que ilusori el pancatalanisme de certs valencians! Realisant-me en tal realitat, m’abrace als meus enteniments, per a coneixer i reconeixer lo que hi
ha de mi en la patria que vullc per a creixer en el voler. Aço sera ocuparme en ser propi, intensificant-me en lo propi de la realitat meua per nostra. Realisant-me en eixa realitat, me despreocupare de les impostes preocupacions que dec fer correr pel riu de les falsetats titilants. Per aixo, yo
seria feliç donant alguna part lucida (perque alguna dec tindre’n) de la
meua dedicacio d’amor patri, per a ser missioner convincent en la propagacio de l’examen personal de la realitat valenciana, o per ser tot lo humil
possible en conquistar jornalers sense jornal que, yo entre ells, treballem
fidelment enamorats de la realitat que som, per la que hem de sentir i saber que volem que siga.»185
* «Als valencians no nos ha sorpres gens eixa pregunta [¿qui son els
catalanistes per a ordenar res sobre l’us de la llengua espanyola, encara que
siga en Catalunya?]: lo que nos resulta sorprenent es que no se la hagen
183. Núm. 126.
184. Núm. 150.
185. Núm. 225.
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feta fins ara. Els valencians que ho som i ho sentim, fa una muntanya d’anys
que venim preguntant a qui està obligat a escoltar-nos i nos escolta, quí son
els catalanistes per ordenar res sobre quina ha segut, quina es i quina deu
ser la llengua dels valenciàparlants. I aço es molt mes greu perque s’està
excedint de les propies fronteres catalanes i, sense respectar les propies
fronteres valencianes, invadixen no solament la cultura sino tambe l’historia sancera del secular poble valencià. I ara yo me pregunte: ¿els espanyols
no valencians començaran ara a atendre i a entendre la postura dels valencians, tan dificil i perillosament primordial per a la seua incomprensio, que
deixa en plena indefensio oficial la justa i efectiva proclamacio de la personalitat valenciana, inesqueixable de l’espanyola? Als valencians no nos
importa, perque no nos incombix, quina postura adopten els catalans com
a tals en Espanya, perque ells son els catalans. Com nosatres som els valencians, som nosatres com a tals en Espanya, els que hem d’adoptar la postura valenciana de cada moment de l’historia que fem cada dia, com a
hereus del propi passat i definidors del nostre proyecte de pervindre.»186
9. L’ESSÈNCIA DEL PERIODISME: LA NOTÍCIA I/O LA REACCIÓ A LA NOTÍCIA. Òbriguen vostés qualsevol diari de hui, al llegir ara. Agarren paper

i ploma i façen una doble llista: per una banda, la notícia; per l’atra el comentari o reacció a la notícia. Uns eixemples claríssims: l’esquela mortuaria i, si ve al cas, el comentari a la mort anunciada (que suposa la seua
pèrdua); la noticia de que no plou o no plou prou, i el comentari a la climatologia de la sequera i al perill de desertisació, etc. No esgotaré, per no
fer-ho massa llarc, totes les notícies davant de les que reaccionà X.C. (algunes, respecte de eleccions polítiques, ya les hem vist abans). Ací tenen
algunes curioses i «valentes», sempre elegants i no feridores «de navaixa».
(a) LA PARAULA VULNERADA. La data de la notícia, 21 d’agost de 1990.
Las Provincias publica la «Lista de las 593 palabras de valenciano impuestas por Amadeu Fabregat en TVV», en esta nota introductoria, «En defensa
186. Núm. 227.
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del nostre patrimoni lingüistic, la dirección de Canal 9 ha publicado un listado de palabras que no deben usar sus redactores y locutores, en beneficio de otras “autènticament nostres que han anat substituint-se per altres
que, a pesar de pertànyer a l’àrea lingüística comuna, no són genuinament
valencianes”. La decisión de Amadeu Fabregat ha encendido la mecha de
la polémica. La Unión de Periodistas del País Valenciano (UPPV) ha solicitado en un comunicado la retirada de lo que consideran una lista negra.
Pero antes de meterse en discordias, lo mejor es conocer el listado. Las
Provincias publica hoy el listado completo de las 593 palabras sometidas a
revisión. Son ahora los lectores quienes deben juzgar el acierto o desacierto de la medida. En la columna de la izquierda figuran las palabras que no
deben ser utilizadas y en las de la derecha las genuinamente valencianas».
Xavier Casp fa referència quasi un any després en el primer187 d’una
serie de quatre artículs sobre La parla de TVV: «Si, fa ya vora d’un any que
en este mateix diari,188 aparegueren les que es feren polémiques 593 paraules [poden vore’s en el núm. 153, a on hem pensat podien afegir-se per a
coneiximent, i facilitat de coneiximent, dels llegidors] que el director de
TVV –el personalissim Amadeu Fabregat– proponia per a l’us en eixa TVV,
en substitució d’unes atres tantes forasteres o per arcaiques i anacroniques
o per inventades per cientifics d’entre els nostres veïns del nort. No cal que
yo recorde el canyaret que s’armà. Sense mes ni menys, se’n va eixir de
mare l’histeria dels fervents pancatalanistes del nostre territori (fervents
perque tal pancatalanisme no respon a raons, sino a un acte de fe) i la
també histeria, encara que dissimulada, dels catalanistes en eixercici, dissimulada perque adopten un aire de superioritat que creuen indiscutible.
Voltejà vigorosament la campana de l’alerta dels milenaris Països Catalans,
perque no se podia consentir tal atac a la sacrosanta unitat de la llengua
catalana». Està clar que el 21 d’agost de 1990, com totes les dates, té un
abans i un després, i caldria llegir lo que pensava X.C.

187. Núm. 153
188. Las Provincias, 21 d’agost de 1990.

147

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 148

INTRODUCCIÓ

El abans, per no dir el sempre de X.C., ha segut la PARAULA, i naturalment la purea de la paraula valenciana «sense mescla», ni «maltractada».
Aixina, entre el 11 de giner de 1985 i el 22 de març de 1985, publica dotze
artículs189 a propòsit de La paraula vulnerada, «hui he fet una especie d’introduccio. En subsegüents comentaré, basant-me en eixemples, el MAL
TRACTE que se li està donant a la nostra llengua valenciana, per part de la
majoria dels qui parlen o escriuen publicament».190 I justifica el perqué d’esta idea: «Qui, com yo creu en la naturalea viva de la paraula, patix un especial dolor en l’assistencia imprescindible a la carnistoltada llingüistica que,
sense Dimecres de Cendra a la vista, nos està endossant la majoria dels
qui, per professio o per carrec, parlen o escriuen publicament... Sensibilissim com soc a les fluencies de la llengua, per la meua condicio de valencià conscient i de poeta valencià, es un dolor fisic el que m’aborrona quan
escolte o lligc lo que parlen o escriuen els qui, fent-se els sabuts, en to de
superioritat dogmatica asseguren que parlen o escriuen la llengua cientifica, culta, normalitzada» (aludix a la Universitat Lliteraria de Valéncia, a la
Conselleria de Cultura, Educacio i Ciència de la Generalitat i a les Corts Valencianes).
En eixos dotze artículs «de denuncia» es denuncien diferents maltractes, ara per malaventura «de moda» en atres «gèneros», tots baix un esquema predeterminat: institució i texts, primer, i maltractaments després. Diré
les institucions denunciades: l’Ajuntament del cap i casal, la Diputació de
la Província de Valéncia i la Generalitat Valenciana, a propòsit d’un gran
anunci; cinc rectors d’universitat (Barcelona, Palma de Mallorca, Lliteraria
de Valéncia, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya), a propòsit d’una carta enviada al president de la Conferència Episcopal Espanyola;
l’Aitana de TVE, a propòsit del seu «funambulesc desficaci»; l’Excelentíssim
Ajuntament de la capital valenciana, a propòsit del impost de «clavegueram»; la guía telefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España, a

189. Números 135 al 146.
190. Núm. 135.
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propòsit de les pàgines informatives; el Rectorat de la Universitat Lliteraria
de Valéncia, a propòsit dels seus Estatuts; a tots els que capien, a propòsit del ¿A on nos volen portar?; les «altes autoritats oficials de l’actual
cultura», a propòsit del seu servilisme a «la nostra llengua normalitzada»; el
«Servicio de inteligencia», a propòsit de l’investigació; el president de la Generalitat Valenciana, a propòsit de figurar en la presidència d’honor del
Congrés Internacional de la Llengua Catalana; als tiquismiquis «normalitzats», a propòsit de que al caldo li diuen brou. Seria massa llarga la llista
de les «paraules maltractades» i prescindix d’elles, perque X.C. no estava
pensant en cap «llista», ni menys «diccionari», ya que eren nomes paraules
que li venien al pas.
Naturalment que tals vulneracions no són un rollo de «toma y daca».
Sempre van acompanyades de reflexions «sucoses». Deixaré caure algunes
perles: «El mimetisme sentit a lo intelectual es aixo que en l’argot de la
gent lletrada se diu Santa Copianda. La confraria devota a esta santa apocrifa i aconfessional ha creixcut ara tan rapida com creixen les carabasseres. Per eixemple: un tecnic diu que tal maquina està obsoleta, i obsoleta,
eixa paraula que ella mateixa estava tan obsoleta com per a pernoliar-la,
comença a reviscolar i a sonar repetida com un cultissim descobriment,
vinga o no vinga al cas».191 «La pregunta del titul, ¿A on nos volen portar?,
capitalissima per a cada u dels que constituim este poble que se diu, des
de fa un toll de segles, valencià, es un preguntat que molts valencians es
repetisen, tan sorpresos com preocupats, davant dels desficacis que massa
a sovint trobem en els actes i, sobre tot, en els silencis dels que governen
l’actualitat valenciana. Que no oblide ningu que les omissions son moltes
vegades mes significatives i pijors que les males actuacions, perque estes
poden a voltes ser equivocacions, molt humanes i rectificables, mentres
que el callar o no fer quan se deu parlar o fer, no te mai justificacio per
molt que s’intente explicar. I si ni tan sols s’intenta, pijor encara».192 «I es

191. Núm. 139.
192. Núm. 142.
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que resulta tan caricaturesc el servilisme a la nostra llengua normalitzada, tan postiça i, en general, tan desconeguda, que oir llegir o parlar el
valencià cientific no ya a eixe professor, sino a certes personalitats del
moment fa sentir ganes de riure, ganes de riure que u no les satisfa perque sap que la cosa no es comica, sino tragica. La por panica als castellanismes, els fa fugir-se’n per desconegudes anfractuositats del llenguage
que els duen a fer grotesques arlequinades. I conste que no exagere.»193
El després de 1990 suposa en X.C. d’una banda la reflexió en quatre
artículs (La parla de TVV),194 entre juny/juliol de 1991, per a vore el resultat «efectiu» de les famoses 593 paraules; i d’atra, atres solts de la mateixa
problemàtica, mai resolta, ni ara, datats després de 1994. Em referix als primers quatre. «Ara, quan ya ha passat vora d’un any, yo pregunte: ¿qué ha
quedat de tot allo? Tots sabem la resposta: res de res. En TVV seguixen parlant com parlaven, inclus accentuant mes la pedanteria, la cursileria i la ridiculea, que no fan riure perque resulten de postiç lamentable... en TVV
se parla un galimaties formidablement absurt... lo que passa es que intenten parlar la modalitat valenciana de la llengua catalana... i com això es
l’imbecilitat perfecta resulta que, imbuit per la mimetica mania de no semblar-se al castella, en TVV se parla la perfecta imbecilitat d’una cosa que
no es llengua ni tan sols dialecte, per molt que se sofistiquen presentantse-nos disfrassats de sapiencia.»195
En els atres tres artículs de la serie no falta la crítica a l’indiferència
dels que democraticament ben llegitimats nos governen. Diu Xavier Casp:
«¿no advertixen que la caiguda dels governants en l’indiferencia es llogica –encara que raquitica– conseqüencia de la poqueta credibilitat que
mereixen els governants? ¿I no observen tampoc que eixa indiferencia es
la manera mes ronyosa de podrir la democracia?, o ¿es que a tals governants els aprofita eixa indiferencia –i per aixo l’inciten– per a fer i desfer
sense incomodissimes interrupcions? Si es aço ultim, ¡malament anem en
193. Núm. 143.
194. Núm. 153 al 156.
195. Núm. 153.
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pilleries autoritaries!»;196 ni «¡per favor!, ben senzillament»: «el cos de TVV
deu obrir de bat a bat les portes del seu laboratori i eixir, sempre que
puga, a escoltar atentament i pasejar ben espavilat per l’horta, per les valls
–posem per cas– d’Albaida i de Montesa, per la Marina, per Sant Mateu,
per Benassal, per Xativa, per Castalla, per Vallivana, per Morella... Crec
precis que el cos de TVV es prenga algun dumenge per a saturar-se de
poble valencià, que es el que li donà vida i al que deu donar-li-la sana i
franca».197
No és d’estranyar l’obsessio caspiana per la TVV, inclús encara en 1996,
«perque ella es, segurament, l’aspecte mes visible i audible de la desafortunada orfandat de representació, direccio, administracio, conreu... d’atencio i accio conseqüent que venim patint els valencians... perque se n’entra a cada casa quasi quasi per descuit... que en ella té sempre importancia el continent –l’image– i el contingut –la paraula–»;198 i en 1999: «El grapat d’anys de vida que porta esta TVV, tan impertorbable com immutable
en la bruixola que la dirigix, nomes he conegut un intent de valensianisar
el Llibre d’estil que la condiciona: el feu el seu primer director, l’inteligent
i personalissim Amadeu Fabregat, el que trià i retrià paraules netament
valencianes per a, en un pols sere, fer-les efectives en el referit Llibre d’estil, rebujant d’ell les que fora necessari per justa correspondencia. Qualsevol pot recordar que foren unes 500, perque allo alça tal rebombori interior i exterior que el senyor Fabregat, en sobrada discrecio, ho deixà correr
per a no ser conflictiu. ¡Com sempre, el mur de la conflictivitat! ¿Pero quí
es el conflictiu i qué es lo conflictiu? Crec que si algu entra a ma casa
imponent, impostor i conscient i, sense mes ni menys, comença a trastocar, a canviar, a manipular, o siga a normalitzar, el deixare que normalitze com millor li parega, perque no vullc ser conflictiu. ¡Santa Llucia que
nos conserve la vista!»199
196.
197.
198.
199.

Núm.
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239.
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(b) LES INSTITUCIONS, DIRIGENTS I AUTORITATS A EXAMEN
* «Lo que si que m’agradaria que quedara clar, perque yo ho tinc clarissim, es que resulta una pretensio absurda la dels que duts per interessos només respectables fins cert punt, voler fer-nos creure que la
Universitat te autoritat per a donar dictamens incontestables... No es missio de la Universitat dictaminar res incontestable, perque la mateixa Universitat s’ho deu contestar tot, ya que no existix res mes antidogmatic que
l’estudi. Lo contrari es caure no en el dogma, sino en el dogmatisme, que
equival a considerar com a dogma lo que es discutible... Ya fa dosmil anys
(i es una pena que encara sone com a nou) que Ciceró digue que la ciencia que s’aparta de la justicia, mes que ciencia deu dir-se astucia».200
«Atenent a part de les manifestacions que l’actual Rector Magnific de la
Universitat de Valencia... Paraules del Dr. Ruiz: “Deseo que reconozcan que
la Universidad tiene una opinión científica, igual que nosotros comprendemos otras sensibilidades”. ¿Cóm es posible esta autoconviccio de superioritat excluidora? Nosatres (els que no som la Universitat) hem de reconeixer, mentres ells amables comprenen, pero comprenen atres sensibilitats
a canvi de que nosatres reconeguem que ells (que per lo vist son la Universitat) tenen una, ¡tan rotunda que es una!, opinio cientifica. Ells tenen
la categoria de ciencia; nosatres que som, segons aixo, tots els atres, tenim
sensibilitats, aixi, diluides en plural per a rebaixar-la de la sensibilitat que
es –¡no res menys!– la facultat de sentir, ya que en plural passa a ser eixa
propensio a deixar-se dur pels efectes de tendror, de compassió... No mes
vull, per a acabar, demanar a tots eixos progres que nos diguen quina universitat es la definidora de la llengua espanyola, quina de la llengua catalana, la de la gallega, la de la francesa...».201
* «MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DE LA NOSTRA GENERALITAT: ¿deixarem que la Dama, la nostra Dama, en la seua agonia tan llarga

com solitaria, se nos muiga d’inanicio? ¡Que Deu me lliure d’eixa pena que
200. Núm. 41.
201. Núm. 201.
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no m’atrevixc a presentir!... Lo que pot ser que necessitem es parlar-nos, escoltar-nos, entendre-nos, comprendre-nos... fer de la convivencia una existencia esperançada des del fonament de la presencia.»202 «Molt Honorable
Sr... em referix a que no puc ni vullc fer meu aixo de que el qui espera,
desespera. Ho dic perque V.H. estic segur que sap com s’està generalisant
el no admetre mes espera a certes decisions preanunciades, anunciades i
encara no decidides. Estem ben prop, al girar el canto de l’estiu que nos
arriba el començament d’un nou curs. ¿En els mateixos llibres, senyor president?... ¿per a que volem l’Estatut d’Autonomia?... ¿Pero es que no importa tant com la que mes el sanejar l’enverinada, la falsissima, la perniciosa
educacio dels nostres homens i dones futurs?»203 «Hoy escribo en español
para subrayar que no me dirijo a la Presidencia, sino al Presidente de nuestra Generalidad... Además me condiciono libre y gustoso a ello porque presumo que, dada su Muy Honorable Presidencia, el Sr. Zaplana va percibiendo como deber lo que oficialmente sólo es derecho: el conocer y usar el
valenciano. Ahora satisfago mi necesidad de dar públicamente la enhorabuena al Sr. Zaplana, por su decisión de llevar a efecto lo expuesto en su
programa electoral, también y para fin en lo que se refiere a la lengua valenciana... Pero aquí expongo una indispensable alerta, inmediata y urgente:
leo que para la traducción al valenciano “se han eliminado verbos, giros y
palabras que no corresponden a la lengua valenciana”; ésta, interpretando
al pie de la letra, viene a decir que se valencianiza la lengua catalana... Tal
como tengo derecho al voto y entiendo que mi deber de votar, creo que
tengo mi derecho a la palabra y entiendo que mi deber de hablar.»204
* «Señor Roca [Roca Junyent]: vosté ha parlat205 i nos ha enfilat una lliço
des de la seua tala d’home politic i català... A mi lo que me pareix absurt
es que voste diga “Que unos a esta lengua la llamen valenciano y otros
catalán, no es mi problema. No me interesa. Me es igual...”. Pero ¡che, qué
202.
203.
204.
205.

Núm. 79.
Núm. 189.
Núm. 208.
Las Provincias, 10 de giner de 1988.
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poqueta historia propia nos deixen! Els ultims 280 anys nos fan espanyols;
els anteriors 469 nos fan aragonesos i catalans... ¿I ya està? ¿Abans, qué...?
¿Res? ¿Si no erem res, a qué tant d’interes en conquistar-nos per baix, per
dalt i per tots els costats i en totes les epoques? ¿i a qué tant d’interes en
fer-nos catalans?... No comprenc com un politic tan representatiu com
voste, parla publicament sense fer cas a la Constitucio Espanyola ni als estatuts d’autonomia... per favor no cal que es preocupe dels valencians».206
* «Per aixo he sentit vergonya, una vergonya calenta des de la sanc al
cervell, de que encara –¡si, encara!– l’honorable consellera de Cultura, Educacio i Ciencia [Marcela Miró] del Govern Valencià –¡valencià, Honorable
Senyora!– se dirigixca a les Corts, o siga a tot el poble valencià en una llengua obedient a l’Institut d’Estudis Catalans. ¿Per qué?... en canvi trobe admirable la seua proclamacio de que en materia cultural busca la “calidad
objetiva...” i es per eixa accio com conseguirà oferir-nos el «proyecto ilusionante» que vol infondre a la seua politica.»207
* «Nos arribà la noticia com una bona nova... Carmen Alborch deixava
la direccio de l’IVAM i passava a ser ministra de Cultura en el Govern
espanyol... molt al principi se mostrà atenta, atentissima a les propostes
que els valencians li presentarem per a que rectificara l’injusticia, oficial i
sorda, que veniem patint en les edicions dels llibres en llengua valenciana... pero l’atencio li arribà nomes a fer que canviarem llaugerament, gens
explicitament, els impresos de solicitut i res mes, no res mes. I els seus
païsans que seguim amargats clamant en el desert (desert per als valencians) sentim que ella segurament s’ha castellanisat repetint allo de “si te
he visto, no me acuerdo”.»208
* «Als pensionistes valencians... nos ha arribat a cada u una carta firmada (no signada: firmada nomes pel ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quan escriu en espanyol i ministre de Treball i Afers Socialsquan escriu en català). ¿Per qué nos ha escrit en català ¡Ah, el senyor Aznar ho
206. Núm. 149
207. Núm. 200.
208. Núm. 205.
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sabrà!... dirigeix... dirigix... afers... assunts... ¡Lo que es D. Javier Arenas Bocanegra s’ha lluit...».209
* «Des de l’eclosio del PSPV-PSOE (que seguix sense llevar-se el PV) al
regiment de la nostra autonomia, ¡vaja consellers de Cultura que nos ha
tocat mantindre!, excepte l’actual perque acaba d’estrenar-se... El primer,
primer per cronologia i per significacio de la seua llarga i poderosa actuacio, un ser fugidiç inclus pel nom: Cebrià o Ciprià Ciscar o Císcar, falsament dialogant, sibilinament autoritari, colateral pero irreductible pancatalaniste, petulancia d’espill i espill d’ell mateix, ha actuat sempre fent com
qui no fa, ¡pero vaja si feu i deixà estés i amarrat lo que feu! Tan cert es
aixo que als subsegüents espessos de gris impersonal, els ha bastat subseguir, cosa que ha vingut fent creixer el pancatalanisme cultural perque el
sumar temps i sucoses subvencions assegura un eixercit de servils uniformats de servidors, des de soldadets pelats fins a generals botinflats... Talle
en sec la frase, perque m’arriba l’esperançadora noticia. El nostre conseller de Cultura, Sr. Camps, ha conseguit el compromis de la ministra espanyola d’Educacio per a que “los libros de texto de todos los niños españoles deberán cumplir la legalidad. Y cumplir la legalidad es decir que en
la Comunidad Valenciana se habla el valenciano”.»210
* «I es eixa disfrassada submissio la que fa dir puerilitats com per
eixemple esta de Jesus Huguet: “Lo lógico hubiera sido remitir la competencia lingüística a las universidades, i com se creà el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana, ell afig que ya era posible dar esas competencias en materia lingüística a la Universidad de Valencia, pero este
organismo se creó en enero de 1995 y no tuvimos tiempo para hacerlo”.
Magnific. M’agradaria que el senyor Huguet nos diguera a quina universitat... li han donat l’autoritat llingüistica...».211
* «Fa algun temps que coneguerem per la prensa –nomes per la prensa– la valencianissima actuacio del M.H. President de la nostra Generalitat,
209. Núm. 211.
210. Núm. 211.
211. Núm. 212.
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alli on se nos està teixint Europa; manà apartar una bona rastrera de paraules forasteres canviant-les per les valencianes... servei... servici... Pero...
¿qué fem, encara i per citar tambe nomes un cas en l’oficial Servei Valencià
de Salut? Tituls, impresos, cartells, llançols, coixineres, tovalloles, etc... I
nosatres a esperar; ¿qué i a qué?».212
* «... la creu espiritual de la llengua, creu gloriosa per propia i per ben
amada, seguim sentint-la incomoda... Com a fet personal, el meu amic,
l’indefinible per indefinit Manuel Tarancon publica aci en Las Provincias
artículs en valencià en els que el nom de Valencia apareix sempre, escrit
aixina Valéncia... perque eixa paraula es esdruixola i en e tancada... en
canvi, el president de l’Excma. Diputacio Provincial permet que en tot, tot
lo que depen d’eixa institucio, inclús en les senyals de les carreteres propies, aparega escrit València... ¿tant constarà en temps i en diners el canviar o llevar eixe accent?».213
* «Un vici conseqüent de tot lo que no son excepcions, es el que fa
que les distribucions administratives, sobrevingudes a ofici de funcionaris,
pareguen fetes per a satisfer i enorgullir als administradors i complicar als
administrats quan, en la bona politica que hauria de ser la politica natural,
sempre s’han fet i vullc creure que se fan per a facilitar als administrats la
comuna administracio.»214
* «Com està vist que no vaig be, obric un atre diari: “Hay unas bases
que son las normas de Castellón y de ahí se debe empezar”. Aço ho diu
l’actual president del Consell Valencià de Cultura, referint-se al conflicto
lingüistico. No comprenc com el senyor Grisolía, que es un famos cientific, vol basar-se en unes normes de fa 65 anys, quan totes les ciencies de
fa 65 anys s’han quedat totalment pansides i, a mes, no hi ha cap de ciencia que arranque de fa nomes 65 anys. No ho entenc, pero ya s’explicarà,
perque ¡ausades que s’explica!».215
212.
213.
214.
215.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

213.
216.
219.
226.
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VIII. CONCLUSIÓ

C

AP de rectificació a lo que dic en el «liminar». Pero no vullc quedar-me en les ganes de fer esta «insistència»: l’equilibri perfecte entre fondo i forma. La forma pot ser perfecta, pero quan el fondo,
els fonaments, no tenen bon ciment, l’edifici, l’obra, cau. Un escritor deu
tindre «bon fondo», no oblidar que fundamentum deriva de fundus, i aplicat a la prosa que el fondo queda baix de la figura, la forma; de tal modo
que el llegidor sempre llig la forma, pero no té més remei que reflexionar
el fondo. És evident que deu jujar la forma per la forma i el fondo pel
fondo, mai el fondo per la forma ni la forma pel fondo. La forma és l’aspecte mental del pensament, capaç de fer i conseguir que el fondo siga
essencial i subsistixca.
La forma en Xavier Casp no és accidental, sempre és substancial, perque conseguix, ¡rara virtut la seua!, que el fondo tinga «essència». Un fondo
dessubstanciat mai podrà salvar-se per excelsa que siga la forma. La forma
de X.C. no és un conjunt de linies mudes, sino un joc de moviments que
nos fa participar en el sentit del viure, de modo que, per eixemple, les notícies mai se queden en anécdotes ni en batalletes. No conta batalletes de
guerra i se conforma en calificar-la d’incivil lo que nos fa esclatar per dins,
obligant-nos a pensar. ¿Quantes voltes haurem llegit «civil» com si tal cosa,
llegim «incivil» i la pulsió és obligatòria.
Xavier Casp és un arquitecte que dispon els materials partint sempre
d’una bona matèria de raonament, lo que li permitix, estèticament ademés,
donar-li bona forma al raonament. Si tinguera que definir-lo en poques paraules diria que ÉS L’HOME DEL PERFECTE RAONAR I DEL RAONAMENT PERFECTE. En això consistix l’equilibri, sempre difícil entre la matèria o fondo
del raonament i la forma del raonament. En grec, logikos era relatiu al logos, és dir a la paraula, a la raó i al raonament. M’agradaria dir més coses,
pero el meu juí s’esgota.

VICENT LL. SIMÓ SANTONJA
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Pròlec
I. T’escric

A

RA,

paraula tan teua, no t’escriuria de no ser perque un dia digueres,
per escrit, que yo era «l’amic fratern en les mes essencials afinitats
personificadores». Estic en deute, ajuda’m a buscar en tu, i dins de tu, les
teues afinitats que durant tota una vida te feren «ser» XAVIER CASP, fins
sublimar-te en unes FLEXIONS I REFLEXIONS per tu calificades d’acotacions
«al ningú que podem ser tots», lo que vol dir que te reflexionares a tu
mateix en el «podem» i en el «tots» que no exclou a ningú, ni molt menys
a qui se flexiona i se reflexiona a si mateix. I als demés des de l’humiltat,
que per això dius «sense finalitat».
Hui te plora la familia, te ploren els amics, te ploren molts valencians,
els que tingueren la sort de compartir la teua set. I estic segur que te ploren, en llàgrimes cremadores, alguns dels que foren muts al sentiment,
dels que parlaren lo que no degueren mai parlar, i dels que callaren silenciosos per ser «algú», i que tenen tots els redolins per a ser «ningú», per no
fer res o per fer lo que no calia.
II. Els escric
Ara, paraula tan teua, escric a tots els llegidors, per a puntualisar ad
eixos tots, per que podem arribar i arribarem a ser «ningú», si ho som, gràcies a les teues reflexions de negar-se l’importància, que això es ser
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«ningú»: humiltat molt dificil perque suposa arribar a «ser», i no res mes a
«estar», suposa viure «cremant» la carn de dins.
Dia si, dia no, i a voltes el del mig també, la seua malaltia assumida
des de la seua personal mampresa de «ser», des de la seua veu interior que
donava sentit al dolor i al goig de cada moment, des del seu silenci extern
que sortejava la diaria contrarietat, nos deixà abundant i creixcuda herència d’acotacions, reflexions vitals, inclús mes que filosofia, doctrina.
Complint el seu desig: la numeració aràbica manté el mateix orde que
ell volgué, i que ha facilitat l’esforç del seu fill Salvador i del seu amic Paco
Ruiz. Per raons de maquetació i paginació m’he atrevit a fer separacions
temàtiques de numeració romana, que no alteren l’aràbica, que es la que
volia XAVIER CASP, per representar el dia, i per coherència en la seua acotació (núm. 3) que «reflexionar no es repetir la flexió, sino procurar entendre-la», de manera que sempre que repetix una flexió està ell mateix donant eixemple de lo que acota, temporalment distant en la seua personal
reflexió. Aixina, a propòsit del silenci núm. 12, «Tancar els ulls es una flexió voluntària, com ho son totes, excepte les accidentals. Reflexió: l’únic
silenci es el voluntari. O el definitiu»; núm. 125, «com la llum natural no
depén de mi, el silenci no pot ser absolut si no tanque els ulls, perque la
mirada me conta lo que mira i, també, lo que veu sense mirar». També s’ha
cumplit el seu desig de que fora l’amic Pere Astillero, tants anys colaborador essencial en la seua benvolguda editorial DEL SÉNIA AL SEGURA, de la
que XAVIER CASP fon assessor lliterari i apoderat tant de temps, qui publicara estes inacabades flexions i reflexions... pero acabades per la seua mort.
Llegir, pensar, escriure, eixa es la triple conjugació verbal de XAVIER
CASP, lo que l’ha portat, com a «ningú» més, de l’ONTOPÀTHESIS a
l’ONTOPOESIS. Des de la passió de «ser», existir humanament, encontre
entre lo que se nos dona per via d’imposició o per via d’oferiment, a la
«creació del ser», la raó per la que la seua existència no quedà mai reduïda a una passió inútil. Dit en menys paraules, XAVIER CASP fon, es i seguirà sent-ho un ONTOPOETA, poeta del ser, començant pel seu propi, que
nos va deixar escrites després de pensar-les estes FLEXIONS I REFLEXIONS.
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Encara que la numeració romana arribe al LXXIX, l’ideari caspià manté
les constants de la seua fidelitat personal: DEU (Ell), FAMILIA (amics),
PATRIA (cultura, llengua valenciana, història); i tot des de la veritat, la justicia i la pau: des de l’AMÉN, perque per ad ell dir demà era fugir de tot,
perque mai confongué l’espera i l’esperança, de manera que podia viure i
viure’s en espera esperançada, i traure fora son dins.
M’atrevixc a donar un consell als llegidors. Com que les pagines tenen
espais en blanc, aprofiten-los per a omplir-los de la seua personal flexió i
reflexió. I repetir-les, per mantindre el seu enteniment, que segurament
vostés, encara que no siguen o creguen que no son, encara podran «ser».
III. Te dic adeu que es fins sempre
¿T’imagines, Xavier, cóm haguera segut la nostra última despedida, de
saber que no se retrobariem vius? Yo no ho se. Estaves assentat, sofrint estoicament suplici, yo que me’n anava, de peu ya. I com sempre diguí:
«adeu, fins sempre». Me preguntares per qué afegia al meu adeu, «fins sempre», te vaig contestar: perque del sempre no tinc por, perque el sempre
no te fi.
Ara, paraula tan teua, té sentit el «sempre», perque gràcies al teu eixemple, a les teues flexions i reflexions, vixc cap allò que encara m’es possible «ser». No ho se, pero ho crec. Gràcies a tu podré tindre sempre set, la
mateixa set, la teua del YO TAMBE TINC SET, perque Crist, al despedir-se
de sa vida mortal, digué «Tinc set». I tu l’has tinguda sempre per FE.
Ací me tens, ací tens «fins sempre» la set del teu amic fratern, Vicent.
VICENT LL. SIMÓ SANTONJA
Acadèmic Numerari de la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana
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De lo prop a la distància

L

Del Sénia al Segura vol expressar públicament i per escrit,
el mes sincer dels dolors deixats per la pèrdua del mes insigne defensor de la cultura i llengua valenciana durant tota la seua vida, com fon
l’Excm. Sr. D. XAVIER CASP.
Esta Editorial ha tingut la sort i l’orgull d’haver contat en XAVIER CASP
durant mes de vintihuit anys en el dia a dia del ser de la persona, com a
intelectual, com a poeta, com a filòsof, i en el conjunt com a gran escritor
que era, i així fon reconegut, pero el temps el posarà mes alt encara, com
aixina crec que se li reconeixerà i li correspón.
XAVIER, m’he decidit a escriure estes lletres per a dir-te que les Flexions i Reflexions que tantes voltes parlàrem i algunes me llegires les vesprades que yo anava a vore-vos a tu i a Roser ya estan publicades, com tu
volies, en la sempre teua vollguda Editorial Del Sénia al Segura.
Yo recorde moltes de les conversacions que manteniem en ta casa perque ya fea molt de temps que tu no eixies de casa, parlavem de la situació de Valéncia, el valencià, el valencianisme, de la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de política i
tantes i tantes coses que tu sempre has estat interessat en treballar i saber
fins als ultims moments, degut a la teua sempre valenciania.
XAVIER, recorde l’últim dia que vaig estar en ta casa parlant en tu, que
fon el dia 10 de novembre cap a les dihuit hores, tu nos deixares a les 11
’EDITORIAL
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hores, del dia 11, del mes 11, me digueres «yo crec que en tres o quatre
dies ya podre fer coses» i yo te vaig dir: «XAVIER, me’n vaig que te trobe
cansat, ya tornaré un atre dia», i torní al sendema, pronte, pel matí, tu sí
que estaves allí pero la teua ànima ya estaria en DEU degut a la gran FE
que tenies.
Yo que era el teu discípul, perque aixina m’he considerat, perque tu
fores el mes gran mestre del qual he deprés a ser lo que soc i com soc,
sentint-me en mi, el buit deixat de la teua personalitat, de la teua amistat,
dels teus consells, de la teua humiltat, del teu saber estar en qualsevol
moment i situació, sí, XAVIER, així ho sentia i així ho senc.
Vullc agrair-los molt sincerament a Vicent Simó Santonja i a Paco Ruiz
la seua colaboració en estes Flexions i Reflexions del nostre amic XAVIER
CASP.

També el meu agraïment a Roser, esposa de XAVIER, sempre amabilíssima i atenta; als seus fills: Xavier, desenfadat i alegre; Kati, dona forta i
treballadora, d’ella son les ilustracions d’este llibre; Salvador, atent i fidel
en el ser de cada dia, també ha treballat molt en estes Flexions i Reflexions, i Maria, la seua simpatia sempre ha estat present. A tots ells el meu
reconeiximent mes efusiu en la colaboració i publicació desinteressada
d’esta obra Flexions i reflexions.
Sempre amics i per a sempre... si vosatros voleu.
I a tu, XAVIER, com diria SERENETA, adeu, ya ens vorem i fins a sempre.
PEDRO ASTILLERO
Del Sénia al Segura
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Aço no ha tingut mai concepcio de llibre. Son acotacions,
sense finalitat,1 al ningú 2 que podem ser tots.

1. Caràcter de lo que està ordenat a un propòsit: açò no dispensa de la causalitat eficient sino que duplica els motius per a buscar-la, d’entendre les flexions.
2. La mort, fi de la vida, que sorprén inclús a qui està en camí de morir-se. Es més
fàcil, «ple de fe», morir que, sens ella, arrastrar-se per la vida (Ortega y Gasset, Ideas
sobre Pío Baroja).
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I

1.

Qui ama3 posseix el maxim do de deu.
______

2.

Una flexio importantíssima: agenollar-se.4 ¡Quant que
li costa al cervell!
______

3

Reflexionar no es repetir la flexio, sino procurar entendre-la.5
______

4

3.
4.
5.
6.

U se desperta cada matí. ¿Per costum, per norma, per
llei de vida...?
¡Quín mal de cap quan descobrix que hauria
d’estar despert, ben despert,6 per a tot i sempre!

Amor, una flexió constant de X.C.
Flexió no de genoll sino de cervell, no física sino d’ànima.
Considerar algo en deteniment.
Carcanyol, advertit.
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II

5.

Una de les calamitats mes calamitoses que «la ciència» ha llançat sobre l’actualitat humana, es el poder
de la velocitat.
Pense nomes en els transports: per baix de terra,
per terra, per la mar, per l’aire...
Per a morir ya no cal misèria, ni malalties, ni guerres...
¡Quanta pressa7 sense trellat!
______

6.

No tingues pressa;8 sempre es pronte.
______

7.

¿Tens temps per a riure’t en serio?9 Troba’l.

7. La màxima de Quilón és «apresurat lentament».
8. L’expressió llatina, ben coneguda, és festina lente, segons l’emperador August (rei dels adagis, en l’opinió d’Erasmo).
9. No és riure’s sériament, sino en sério, o siga real, vertadera i sincerament. La risa té una
funció social útil (Bergson, Le rire).
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III

8.

La filosofia, que es lo humà de la ciència (com la
ciència es l’ordenació inteligent de l’experiència),10
raona sobre la persona en el món i sobre el món en
la persona.
Pero com la persona viu necessàriament personal entre persones i el món es només una potència
en lo universal, ¿qué o quí harmonisa l’humanitat en
l’univers? Yo crec que no pot ser qué que no passa
de ser una conjunció, mentres que quan la consciència s’extasia, s’instala en la fe en qui sempre es Ell,
sense nom o en el nom que cada u li pose.11

10. Vol dir que «la filosofia es l’ordenació humana i inteligent de l’experiència», pero sempre
que raone la doble relació persona-món i món-persona, perque lo essencial de la persona,
ademés del «yo», és «l’atre».
11. Fe en un Ser Suprem; són possibles diversos Ells, pero tindre’n u, devem tindre només un
Ell (llibertat religiosa monoteiste).
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IV

9.

El dialogar essencial es tindre el oits del cor per als
estimuls cordials del cervell.12
______

10.

Nomes parla be qui ha sabut callar molt.13
______

11.

Com la llum natural no depén de mi, el silenci no
pot ser absolut si no tanque els ulls, perque la mirada me conta lo que mira i, tambe, lo que veu sense
mirar.14

12. Les neurones del cor en el cervell. Essencial és lo que forma part de l’essència, i per lo
tant en esta flexió proposa la dialèctica del sentiment.
13. Valor del silenci. Saber callar es guardar silenci, i després de guardar-lo es pot parlar be.
El silenci és un homenage de la paraula a l’esperit, és un art de mestres. Només així la paraula descansa en un fondo de silenci.
14. Perque quan mira pensa i presentix les coses del futur.
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12.

Tancar els ulls es una flexio voluntària, com ho son
totes, excepte les accidentals.
Reflexio: l’unic silenci es el voluntari. O el definitiu.15

15. Entendre la voluntarietat del silenci mentres s’està viu, ya que la mort és l’únic silenci obligatori.
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13.

Encara no m’ocupa, pero ya me preocupa l’esguillarme cap a l’indiferència (distintes flexions involuntàries).
Indiferent es qui a penes se creu o qui se creu
massa.
Reflexio: no dec oblidar que es justament la diferencia entre yo i els atres o lo atre lo que fa que el
yo siga mes o menys de mi.
¿Cóm es possible ser indiferent, si indiferent es
no ser?16
______

14.

Convé que te mires per a anar coneguent-te.
Pero si et mires massa, te deformarás.17

16. Hi ha que ser apassionat, sensible, interessat, ser o no ser, tal es la qüestió (Shakespeare,
Hamlet).
17. Narcisisme, mania del qui bafaneja de ser templat. Segons la mitologia, Narcís estava tan
enamorat de sí mateix que, mirant-se massa en l’aigua d’una font, s’aufegà per voler abraçar
sa pròpia image.
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15.

¿Vols viure’t cap a dins?18 Mira el ridicul que fan els
que estan on no son per a estar.
______

16.

¿Quantes flexions practica la persona en l’eixercici
de qualsevol deport?
En canvi ¡cóm les escatima en l’eixercici del bon
tracte humà!19
______

17.

Es cert que les necessitats corporals totes son lleges
i desagradables.
Tambe es cert que sense satisfer-les, no hi ha
satisfaccio possible.20

18. Ensimismat.
19. Agenollar-se, com en el núm. 2.
20. Esta satisfacció l’expressà Sancho Panza en paraules més «brutes».
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18.

Me pregunte si encara hi haurà algu –¡que no siga
yo!– que sàpia lo que vol dir i lo que es passejar.21
¡Quina riquea de generoses conversacions i saludables possibilitats hem tirat a orri!
______

19.

D’ara en avant. Aixo es la condicio efectiva, perque
no hi ha res viu que siga ya.
Pero si en la persona no hi ha res permanent,
estar es un concepte inadequable a la persona perque, a més, estar no es nomes existir, com existir no
es tampoc nomes tindre vida.22
¿Es que tot el viure es ara? Per si acàs, ¡vivim-lo
del tot!

21. Tractar una matèria sense fer peu en ella.
22. Estar, existir, tindre vida, han d’entendre’s ací en sentit filosòfic, no existencial, modo d’existir, sino de l’essència del ser. Existere, ex alio sistere. Existir és primordialment coexistir (Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?).
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20.

Ser eco23 del passat es no tindre veu de present.
______

21.

Qui s’emborracha d’història, sense ser historiador, no
digerix el present.
Fa massa segles que els valencians tinguerem un
Segle d’Or. ¿Qué hem fet d’ell? Proclamar-lo no es
mereixer-lo.24

23. Echo, nom d’una nimfa de Diana a la qual Juno condenà a no poder repetir més que els
darrers sons d’allò que sentia dir.
24. Els valencians del present podíem i deuríem fer més per traure-li profit al Segle d’Or
«valencià», que plasma la clara consciència idiomàtica valenciana (Alcanyís, Beuter, Canals,
Esteve, Fenollar, Fenollet, Ferrer, Gasull, Ausiàs March, Joanot Martorell, Palmireno, Perez,
Proxita, Roiç de Corella, Jaume Roig, Vallmanya, Vesach...), reconeguda inclús per escritors
catalans del mateix temps (Amiguet, Bonllavi, Eiximenis, Onofre Pou).
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22.

Quan la persona ho és a consciència de ser-ho, sap
que manar es una de les activitats mes delicades, difícils, complicades, preocupants, compromeses, irreversibles... i, conseqüentment, gens abellidora.
Per aixo, nomes hauria de manar qui deu manar.
I aixo sols la persona, cada persona, es capaç de
saber si pot i vol manar, perque si pot i deu pero no
vol, ya es nomes cosa del nivell de consciència.25
______

23.

¿I l’obediència? Si anularem tot lo que s’obedix per
comoditat, per qualsevol de les tan innomenables
com innumerables comoditats corporals i mentals,
¿quíns i quants brinets d’obediencia quedarien?26

25. La consciència obliga a manar a qui pot i deu.
26. Al revés, ¿quantes vegades faltem a la desobediència, és dir deuríem ser desobedients?
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24.

Inferència: obedir bé es tan important i meritori com
manar bé. Segurament son dos dons dels que, com
casi tots, se donen per a donar-los.27

27. No cal malbaratar els dons, sino donar-los be; no cal obeir mal ni manar mal.
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25.

Interpretar correctament28 es casi tan difícil com parlar bé.
______

26.

Cada u respon a dinàmiques personals que seran o
no seran veritats, pero de lo que no cap dubte es de
que son certes.
Simples eixemples: si u vol, es cert que vol; quan
u pot, es cert que pot; u sent i es cert que sent...
Vivim de certees buscant veritats.29 Pero encara
que espills del singular, la veritat es una de les poquíssimes paraules majors30 de la persona.

28. Descobrir lo que una cosa té d’obscur, de dubtós.
29. La veritat és per a l’home lo que fa d’ell un home (Saint-Exupéry).
30. No es tracta de paraules injurioses ni ofensives, sino tot lo contrari, perque en castellà
«palabras mayores» són en valencià «paraules grosses».
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27.

Pots llegir, estudiar, escoltar, preguntar, relacionar-te,
treballar, viajar... quant més millor per a discernir lo
prop de lo llunt.
Tot et sera profitos, si no te n’ixes mai de tu.31

31. Eixir-se’n de u és deixar de «ser» lo que u és.
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X

28.

Una de les fonts saludables per a la felicitat personal: la fidelitat.
No se es poc, ni prou, ni massa fidel, ni tampoc
a miges o a parts. No se pot tampoc estar o no estar
fidel.
¡Ser o no ser fidel, «esta es la qüestio»!32
______

29.

Qüestio. Aci tenim una de les paraules inqüestionables.
O hi ha qüestio i se qüestiona33 o no la hi ha, ni
més ni menys, ni cap aci ni cap allà, res de res, no
res.

32. Shakespeare, Hamlet. X.C. afexix «fidel» al ser o no ser.
33. No és lo mateix que la «paraula» qüestió siga inqüestionable en tant que averiguació de la
veritat, que se «qüestione la qüestió» raonant el punt dubtós.
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30.

L’espera no es parenta, ni de lo mes llunt, de l’esperança.
L’espera respon sempre a motiu i temps.
L’esperança, mai.34
______

31.

¡Alegrem-nos!
Cada dia té les seues clarors i les seues foscors;
pero mai foscors a soles o a soles clarors.
I les 24 hores que té el dia, donen per a molt. Per
aixo, lo millor es somriure cara al riure i suspirar cara
al plor.35

34. Perque l’esperança és una virtut i «espera»; esperar es detindre’s en l’obrar fins que suceixca algo. Laín Entralgo (La espera y la esperanza) diferencia «espera» (hàbit entitatiu d’existir
cap el futur) i «aguardo», «acte d’aguardar» (espera concreta i determinada d’un possible adveniment proyectat per qui espera).
35. Contraposició somriure-riure i suspirar-plor, en tant que somriure minva la risa i suspirar
denota queixa i aflicció.
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32.

Entre l’eficàcia i l’eficiència se pert un riu d’energies
humanes.
Aço ho saben des dels artistes fins al cientifics
empresarials, perque se dona igual a l’escriure un
poema com al fabricar un avió.
¿Per qué se multipliquen els eficaços ficant llastre als eficients?36
______

33.

El dia que la llibertat nomes la tinga qui la mereix,
el mon podrà viure en pau i les lleis s’ajustaran a la
justícia.37

36. Eficàcia és la força i poder d’obrar, mentres que eficiència és el poder i facultat per a obtindre un efecte determinat.
37. Ací llibertat és la facultat de fer i dir tot lo que no s’oposa a les lleis o a les bones costums. La llibertat és el dret de fer quant permitixen les lleis, i si un ciutadà puguera fer lo que
prohibixen ya no gojaria de llibertat, perque els demés tindrien també eixe poder (Montesquieu, Esprit des lois).
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34.

La malaltia es una equivocacio d’entre els organismes del cos.38
Com ne son tants i tan determinants, al mege li
costa trobar-la, si es que la troba.

38. Es la flexió «natural» de X.C., que en sa malaltia patia –sense poder explicar-se-les– eixes
equivocacions orgàniques.
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35.

L’alegria es realment alegre quan té el fonament del
treball i del dolor.
Es una estupidea humana creure que el treball es
un castic de Deu. Per a aço, primer s’ha de creure en
Deu i, despres, ignorar que el castic de Deu per a
l’home es que el treball siga obligacio i esforç, «la
suor del teu front»; sense aixo, seria la perfecta satisfaccio. Per a la dona el castic no es parir, sino parir
en dolor; sense aixo, seria el goig total de desviure’s per a donar vida.
Sense l’obligacio i l’esforç i sense el dolor, l’alegria no seria tal, sino nomes un indiferent canvi de
postura.39

39. Treball o dolor són les causes de que l’alegria siga alegre, «viva». L’alegria anuncia sempre
que la vida ha triumfat, que s’ha guanyat terreny (Bergson, L’energie espirituelle). L’alegria va
unida a la virtut, a la plena expansió de la persona i les persones (Lacroix, Personne et
amour).
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36.

Les coses d’existència corporal no valen per lo que
són, sinó per lo que intuim que poden ser. Un piano
deixa de ser cosa en mans d’un compositor o d’un
pianiste. I no només perque passa a ser instrument,
que podria caure a ser utensili, sinó perque compartix la grandea de la sonoritat artística.40
______

37.

¿Conseguirem que est enigmatic i destarifat sigle XXI
siga el de l’esperança i el de la fe?
Intentem-ho perque, a lo millor, podem mereixer-ho.41

40. No oblidem que X.C. era «músic». La sonoritat artística és la que fa possible que l’utensili-piano es convertixca en instrument.
41. ¿De qué tenim desesperadament necessitat? ¿D’una fe per la que viure? ¿o d’una fe per a
la que viure? (Maritain).
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38.

Que no parle d’amor qui prostituix la seua conjugacio verbal.42
______

39.

¿Estimar-te? ¡Mai! Puc desijar-te, voler-te, amar-te... Estimar, posar estima, valorar... aixo es compra-venda.43

42. El verp d’amor es AMAR.
43. En llengua catalana un dels significats d’«estimar» és «amar».
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40.

De tant en tant u prova i comprova, fent i repetint
les flexions que creu adequades, l’agilitat i la flexibilitat del cos, la força i el domini fins a dir, respirant
en fondaria: «està be» o «es prou que aixi siga» o un
profundíssim «amén».
¿Per qué quan es persona i reflexiona entre persones li costa guanyar l’amén com transcendida unio,
transparent, comunió?
¡Qué propi, elevadíssim, transubstanciat amén!44

44. Paraula hebrea que significa «així siga» i que fora de la llitúrgia expressa un desig («¡ojalá!»
en castellà).
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41.

No es tracta d’un amor especial a la paraula amén.
Es conseqüencia llogica del meu comprovar que cada forma de conducta que se pert, es una irrepetible
llesca d’identitat que arranquem a la personalitat.45
I en eixe aspecte, es cada vegada més notori la
perdua d’unes paraules que encara venen constituint
el fil de l’intelecte de l’humanitat des del milers i milers de sigles que les persones parlem. En son una
llarga tirera, pero com eixemple, citem: amén, eureka, aleluya, tabú, laude, ergo,...

45. Refrany valencià: ¡per un amén que no quede!
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42.

Es evident lo caríssima que nos està costant la creencia, que es generalisa per facil, de que el progrés
es trapijar tot lo que hi ha a canvi de predicar (nomes predicar) frases tan vibrants com antigues i manipulables: «per la llibertat i la justícia», «per l’igualtat
de possibilitats», «per l’igualtat».
¿Vestir dones i homens pantalons vaquers, a qué
iguala? Lo que fa es uniformar. Parlar tots al nivell
llingüistic més grosser iguala a maleducats. Abans se
dia que qui parla com escriu es un pedant i qui escriu com parla es un brofec.
No es veritat que cualquier tiempo pasado fue
mejor,46 pero no es veritat tampoc que qualsevol novetat siga millor, sobre tot si ve d’EE.UU.47

46. Jorge Manrique (1440-1479), Coplas por la muerte de su padre.
47. Qualsevol novetat, vinga d’on vinga, pot ser millor, pero no té per qué ser millor en raó
de vindre d’EE.UU.
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43.

¡Pobra originalitat!
Hi ha una uniformitat inconscient, imitativa; fa
por manar, per comoditat irresponsable.
Oblidem massa a sovint que som una espècie
entre les espècies de la naturalea.
I original es qui més pur sent i viu l’orige.48
______

44.

¡Quina por fa la por!49

48. Allò de que una cosa procedix o arranca. Per eixemple, llengua original és la llengua en
que s’escrigué una obra, al produir-la, no al traduir-la ni adaptar-la a normatives modernes.
49. Tirant lo Blanch, cap. 97: «del mal que hom té por, d’aquell se mor».
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45.

Primer dumenge de Quaresma, vivint a la vora voreta del Regne de Deu.
No podem perdre temps, perque el temps nostre
es tot el que se nos fa possible...
I ara, 40 dies inerts son el desert de cada u...50
¿I Pascua? ¡¡Pascua, esclat del goig salvífic!!

50. Jordi de Sant Jordi, Cançons: «Desert d’amichs, de bens e de senyor, / en strany loch, en
strany encontrada / luny de tot be».
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46.

(En el meu desert quaresmal: Els Apostols –Pere51 al
cap– cree l’Església contant, comentant i recordant lo
que han convixcut en Jesus. La fe dels Apostols encara no era espiritualíssima, sino la mateixeta que
només confessà Sant Tomas descaradament.52 Per
aixo ells fan l’església de les persones entre persones.
Deu necessita divinisar-la i tria a Saulo per a que
crega en Ell i en Crist, al que no ha vist, i siga el clamor de l’autèntica fe, cristianisant l’Església i es des
de Pau i Bernabé53 en Antioquia, quan fraternisen els
cristians junt als catòlics. El cos de l’Església catòlica
i apostòlica, ya té l’ànima cristiana.)
______

47.

51.
52.
53.
54.

Sí, sí, ya es prou convincent voler arribar per conviccio. Per arribar, ¿a on i per a qué?
¿Lo important no serà l’ara de cada instant que
se nos escapa carregat d’ahirs,54 perque el viure no
se deté?

Evangeli de Sant Joan, 21, 15-18, i 20, 24-29.
No cregué en la Resurrecció fins que va vore la ferida del costat de Crist.
Fets dels Apòstols, 9, 1 a 12, i 15, 22 a 35.
El temps passat en oposició al «ara», que no se deté, perque demà serà «futur».
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48.

¡Qué llarga la nit sense matins de son!55
El dormir, com demana el descans, se guanya en
l’actitut de cada dia, com el pa del treball.
______

49.

Dormir en pau es un bé que Deu nos deixa en la
consciència, quan la tenim activa.56
______

50.

La persona la naixen i viu a on i quan li pertoca. En
el cóm i en el fins 57 a quan tenim l’intringulis de cada u.

55. Refrany valencià: «no tots els qui tenen son poden dormir». En el cas de X.C., és una queixa o, a lo manco, dolor, perque, al no tindre matins de son, la nit, i el patiment que suposa
pensar despert, se li feen massa llarcs.
56. No escriu «tranquila», «bona», sino «activa», és dir, la que té de sa existència pròpia, dels
seus actes, del seu caràcter. I perque la té activa pot dormir en pau.
57. L’intríngulis és, evidentment, evàngelic: ¡esteu preparats! I l’intríngulis de X.C. és que «humanament» estava preparat. Lo que em confessava que se li fea difícil era això de prepararse hui per a demà, sabent que si no li arribava el fi tindria que tornar a preparar-se.
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51.

Un dels plurals que no hauria de perdre mai el singular, es el capçal del matrimoni.58

58. El singular del capçal matrimonial ve a ser una confirmació de «dos en una sola carn» (llit),
pero també una negació de la separació o del divorci.
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52.

¡Cóm afinen els oits els que busquen lo que no els
importa!59
______

53.

Lladre: derivacio indirecta de lladrar.60 Per aixo sempre se sap per a on va.

59. No és el «afirmar-se en ben amar» (Ausiàs March), sino traure idees per a la maledicència,
i la facilitat de lo que hui es diu «filtració», que és tot lo contrari de «filtrar», o siga saber lo que
no té que dir-se.
60. Lladrar té ací el significat de parlar estrident o grosserament; podria reflexionar-se, inclús,
sobre els lladres de les senyes d’identitat d’un poble, que per desgràcia sabem per a on van.
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54.

Academic: persona excelent per enteniment i consciència, que ho es sense propòsit.
Si ho es a propòsit, es un trompellot.61
______

55.

No dubte que hauré segut a vegades diferent, lo justetet per a poder mantindre una linea de conviccions,
perque se presenten circumstàncies diferents.62
______

56.

Lo que no he segut mai es indiferent, perque crec
que l’indiferència es un dels pecats63 valencians més
contagiosos.

61. Persona inútil que fa nosa i no servix per a res.
62. La coneguda frase de Ortega y Gasset és desconeguda per incompleta: «yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Per això, X.C. fa referència a «circumstàncies diferents».
63. Pecat, ¿malaltia?: meninfotisme.
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57.

He dit circumstàncies perque en este món –i encara
no ne tenim un atre– tot es circumstancial,64 inclus la
persona.
Tot es nadar sabent les ribereres del caixer de les
nostres corrents vitals.

64. Brevetat de la vida, vita brevis. A sensu contrario, si este món és temporal, l’atre serà etern.
¿Existiria un temps si no existira res? (D’Alembert). El «ser» és constitutivament «flexiu». El
temps no és un deixar de ser... sino és ser sempre «atre» (X. Zubiri, Sobre la esencia).
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58.

Experiència. Per tant, personalíssim: No he intuit mai
cap de similitut entre solidaritat i fraternitat.65
La solidaritat es, estrictament, una voluntat de la
naturalea.
Fraternitat es una superacio intangible, inefable,
de la transcendida essencialitat humana.
______

59.

La solidaritat resulta d’un càlcul entre consciència i
sentit comu. ¡Que no t’equivoquen les matemàtiques!
La fraternitat es la conquista per amor, a on conquistar i ser conquistat es sentir que l’amor es amar.

65. La diferència està en la fe, creença ferma en la veritat d’alguna cosa, o en la fidelitat, veracitat o capacitat d’algú, tal i com concreten els núms. 59 i 60 següents.
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60.

Lo que vinc parlant, inclus insistint, sobre la solidaritat i la fraternitat, per fi ho deixe a l’immensurable
capacitat de la fe.
Per aixo ella, la fe, inferix la solemne –per humil– diferència entre solidaritat i fraternitat.
______

61.

Si sabem que tot lo que està be es bo, ¡qué bo poder
dir-nos qué be!66

66. ¡Qué be!» és una expressió molt «valenciana, «Ché, que bé!», pero moltes vegades el «be»
no té cap relació en lo «bo», lo que vol dir que «estar be» és bo quan el be, per essència, és
bo.
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62.

Aixo de l’autoritat té molts pelendengues;67 alguns
els entenem molt be, per indiscutibles: l’autoritat del
temps, tan poc respectat, el pobre; l’autoritat de Deu,
encara que no cregues en Ell. ¡Pero atres! U aprova
una oposicio i li donen una càtedra, ¿pero l’autoritat?, apanyat va el sompo si no se la guanya cada dia.
Pero lo irritant per irrisori, es que qui menys té
l’autoritat es l’autoritari,68 perque este se la pren i
sempre més de la que li correspon.
Ara be; ¿algu pot entendre l’autoritat per escalafó? Dona oix i fa por.

67. Perifolls ornamentals. En este cas, coses secundàries complements d’una cosa principal.
Martí Gadea (Tip. Mod. I, 317): «una paella valenciana en totes les salses, guilindaynes, pelendengues i requisits».
68. Autoritat és dret o poder d’imposar obediència; l’autoritari, en autoritat o sens ella, abusa
o se la pren. El fonament de tota autoritat és el be del que obeix (Napoleó). Caldria reflexionar que hi ha una autoritat lliberadora i una atra esclavisadora.
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63.

Com no nos porten al mon per a viure, sino per a
conviure,69 podem creure que se nos donen dos faenes inacabables: acostumar-nos a tolerar als atres i
acostumar-los a que nos toleren.
I no es aixo, no. Conviure no es gens fàcil, pero
es insustituible, necessari i personalisador; perque...
¿No son massa espills per a mirar-me i ben pocs
per a vore’m? ¿I quants espills de mi per a que se miren i qué poquets per a que se vegen?...
¿Pero ne tinc per a que me miren i me vegen?

69. Conviure és més que viure junts, és «compartir el viure» o «viure en companyia», i encara
millor, cedir-se «vida» mútuament.
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64.

Dir demà es fugir70 de tot.

70. Allunyar-se, evitar, lliurar-se. Sor Isabel de Villena (Vita Christi, cap. 45): «Us consell fills,
que fujau a tal malaltia, que porta en si infinits mals». Es tracta, al mode orteguià, de «salvar»
el hui, perque dir «ho deixe per a demà» és «fugir», que és el «tot» si l’endemà no arriba.
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65.

Corpus Christi del meu juliol de l’any 2003 del Senyor:
Deu, Ell, en l’instant oportú, va decidir que el seu
Esperit, Ell, se posava en Maria, l’ella irrepetida i irrepetible en Ell, per a encarnar-se en Jesucrist, Ell, Fill
d’Ell, germà de cada u, cristià entre cristians, tots fills
del Pare, Ell, u nomes.
El món no necessita omplir-se de Maries, sino
sentir-la, coneixer-la.
¿Saber-la?
¿Quí pregunta?
La resposta nomes está en cada u dels qui pregunta, perque sentint-se està coneguent-se cada u en
l’Ell d’Ell.71

71. Sentir-se en l’Ell d’Ell és conéixer-se, saber-se i per lo tant saber-la. Teologia en estat «pur»
la d’esta flexió sobre la que podria escriure’s un tractat complet de la ciència que té per objecte a Deu. La Teologia significa un coneiximent portat a l’estat de ciència, un saber arraïlat en
la revelació i racionalment desenrrollat, llògica i sistemàticament articulat (Maritain, Pour une
philosophie de l’éducation). L’articulació de X.C. «Ell-Ella» és perfecta i la flexió, imprescindible.
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66.

No tindre prou temps sols es cosa dels pereosos, fisics o espirituals.72

______

67.

¡Qué be saber lo que vullc i voler lo que sé!
I la voluntat (s’entén, bona) triant lo necessari
d’entre lo que no cal.73

72. Tots els qui no fan bon us del temps són els primers en queixar-se de la seua brevetat (La
Bruyère).
73. Lluís Vives: la condició dels homes és tal que volen que els tinguen bona voluntat, inclús
aquells per a qui ells la tenen roïn.
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68.

Alegria. ¿Per lo que tens o per lo que esperes?
Lo que tens pot desvanir-se o creixer; lo que
esperes pot vindre’t o no arribar.
¿Alegria es un conveni entre lo positiu i el desig
o es un esclat primordial de tu mateix? ¿Es un ser o
nomes un estar? Ser alegre es una aptitud natural i
pot estar o no estar alegre.
¡Sigues alegre estant com i quan degues estar!74
______

69.

No es prou estar viu. Qui no viu vivint-se, es un
miserable en l’amor de conviure.75
______

70.

Si no vols vore lo que mires, ¿per a qué vols els
ulls?76

74. L’alegria és guia que no enganya, perque va unida a la virtut, és dir, a la plena expansió
de la persona i les persones (Lacroix).
75. Atra vegada, compartir el viure.
76. Vore no és mirar. Flexió repetida.
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71.

Heus ací el pecat més pecaminós del caracter valencià: «¡ya està massa bé!».77
Si el supera, naix l’artiste en totes les seqüeles de
les possibilitats de la creacio personal.
______

72.

Parlar de llogica referint-se a una llengua, es un absurt. No hi ha cap de llengua llogica.
En tot cas, hauriem de parlar de la llogica natural,
que es la disposicio natural per a reflexionar acertadament. ¿I qué mes natural que una llengua?78

77. Que no és lo mateix que exclamar: ¡podria estar millor!, per això naix l’artiste que vol
millorar i millorar-se. Així, les possibilitats de creació són infinites, en quant que lo millor sempre és possible.
78. La llengua «valenciana» és una llengua «naturalment» nostra, i «naturalment» és un intensiu
de l’afirmació.
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73.

He de sentir tan profunda la conviccio de que ha de
ser evitable el futur esclat del «¡tenim fam!», per a que
arribe a dir que yo tambe tinc fam junt a cada u que
ho diga com yo.
Es terriblement inhumà quan el singular fam l’utilisem els que no estem en ella.
Ya fa vintissis anys que vaig publicar un llibre de
poemes titulat Yo tambe tinc set,79 perque es mes
insoportable la set que la fam.80

79. Editat en Valéncia en 1976. En este llibre la set no és necessitat de beure, sinó desig ardent,
impacient, de les senyes i valor d’identitat valencianes.
80. Si l’idea expressada en la nota anterior és correcta, també deuríem aplicar la «fam», com
desig molt intens, que dona torment de les mateixes senyes que nos han furtat o tracten de
furtar-nos («la pàtria és presència i essència»).
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74.

Nadal 2003.
Com cada dia dels meus 88 anys, hui tambe m’ha
naixcut el Chiquet.
Era indispensable naixer de dona per a viure i
morir home.
¡Gràcies siguen donades!
¿I res mes? Sí, sí; tot lo que es cosa d’Ell... la
creu... o la fe...81
______

75.

En els ulls del cor i en el cor del cervell, observe
naturalment lo que va quedant de mi, sense oblidarme de res de lo que fon, perque fon arribant a ser.
Tot resulta ser vida d’este hui que no em permet
deixar de ser.
¡Quantes flexions del yo tot que va quedant-me,
des de cada reflexio fidelíssima!82

81. La malaltia és la creu de Xavier Casp..., pero el manté la fe.
82. Arribat a «ser» encara «és», en el hui que no li permet deixar de ser, perque seguix sent un
«yo tot» que va quedant-li. La malaltia i el dolor no li minven el «ser».
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76.

¿Per qué van tan unides les flexions, tan corporals, i
les reflexions, tan intangibles?
Perque el cos no es tal sense l’esperit.83
______

77.

Nomes hi ha una manera de donar profitosament les
lliçons que no te demanen: l’eixemple personal.84

83. L’ànima informa al cos (home, cos i ànima). Vives: l’ànima és un «principi» actiu que viu
en un cos apte per a la vida.
84. Donar eixemple és «fer llum».
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78.

A les 7 negacions consagrades en el Decàlec, la
meua inocència n’afig una: No martirisaràs.85
______

79.

Amar es voler-te encara que no me crides.86

85. No faràs patir martiri. Ací la matisació del «no mataràs» és importantíssima, si pensem en
els drets humans, perque a vegades no arriba a matar-se sino a martirisar, i «patir martiri» pot
ser tan greu com el mateix matar, en tant que l’assessinat no deixa seqüeles en el mort, sí en
els pròxims, i el martirisar deixa seqüeles en el martirisat, encara que no arribe a morir.
86. Això és fe i fidelitat. L’amor verdader comença a on no s’espera res a canvi (Saint-Exupéry).
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80.

El treball nomes se sent feixuc87 quan es fa per a un
atre. Per aixo se cobra: se ven o se lloga.
______

81.

La bojaca88 i l’inteligència honesta no caben en un
mateix dialec.
______

82.

Encara que a voltes no sabem a on està, el temps no
se pert mai.89
______

83.

Hi ha furts que sempre son perdonables, per eixemple el temps quan es per a utilisar-lo be i, sobre tot,
quan te’l furtes a tu mateix.90

87. Penós, que pesa, difícil de resistir.
88. Refranys valencians: «per lo diner balla el gosset», «els enemics de l’ànima són tres: diners,
diners i diners».
89. Perdre el temps és guanyar-lo.
90. Per això Marañón parlava de ser «trapero del tiempo».
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84.

Pregunta tan absurda com corrent: ¿el poeta naix o
se fa?91
Tot lo que naix, si no se fa no arriba a ser: inquiridor, matemàtic, músic, poeta, sant (el màrtir no
naix ni se fa; el fan)...
Per contra, quan u se fa lo que no naix, sol acabar malament. Per eixemple: quan u no naix torero
pero se fa, pot arribar a que el toregen; quan u no
naix animal pero se fa, pot arribar a ser mes bestia
que les propies besties.

91. Parafrasejant les últimes flexions d’este número caldria dir «quan u no naix poeta, pero se
fa, pot arribar a no ser poeta, a lo millor es queda en versaor».
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85.

No dilapides l’energia enlluernat pel conseguir.
No oblides que la vida no té preu.92
______

86.

Es just saber que en el treball diari hi ha moments
que la paraula amable93 es tan bona com l’aigua fresca.
______

87.

¡Quína fèrtil realitat quan tu i l’amor, agarradets de la
ma, vos passegeu banyant-vos els peus per la plaja
del sentir i el saber!94

92. El gran negoci de l’home és la vida, i el gran negoci de la vida, la mort (Joubert).
93. Que acollix i tracta en bondat i atenció.
94. L’amor com suma de sentiment i sapiència (ciència de l’amor concret).
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88.

Tan saludable com passar del somriure al riure95 es
passar del sospir al plor sense llàgrimes.
______

89.

Amar la pau eficientment96 es anar molt mes allà de
negar la guerra.
______

90.

Totes les religions se saluden donant-se la pau. ¿Cóm
es pot ser ateu?

95. Nova flexió del riure.
96. La facultat de fer, de produir un efecte, virtut, propietat: la pau per amor. Cap, per lo tant,
negar la guerra, pero no tindre amor a la pau.

218

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 219

FLEXIONS I REFLEXIONS

XXXVII

91.

Quan s’està tan a soles que se sent la soletat,97 se respira les diferents propietats entre resar, orar, pregar,
suplicar...
¿Ho has pensat, en algun moment, despres de
sentir-ho? ¡Quína vital profundidat, superior a tota
explicacio!98
______

92.

En bon juï: l’home, el cap de casa; la dona, la casa.
No les quatre parets i el trespol, sino l’eix sobre el
que s’harmonisen l’home, els fills i tot lo coherent al
viure junts: ¡família!99

97. La soletat més cruel és la soletat en societat, la soletat per excelència (Berdiaeff).
98. La soletat, hora sobre hora, gotejant l’ànima, fa faena de mallador sobre ella. La soletat té
algo de ferrer transcendent que fa compacta nostra persona i la repuja (Ortega y Gasset, Socialización del hombre).
99. La vertadera unitat social consistix, sense cap dubte, en la família (Comte, Cours de philosophie). Contrast: «Vos tinc odi, famílies, llars tancats, celoses possessions de la felicitat» (Gide).
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93.

Els valencians nos hem repetit que «si u no vol, dos
no rinyen». Aixo no passa de ser una veritat a miges.
Podria ser cert quan eixos dos foren un i un.
Aixina i tot, si el que si que vol insistix, ¿qué fa el
que no vol, cedir la seua rao o defendre-la? Si la defen, entra en la rinya; si l’abandona, permet l’injustícia. ¿Vol dir aço que l’anar contra la guerra es guerrejar?
La realitat es que tan destarifo es lo d’humanisar
la guerra com lo de la guerra santa. La santa acabaria en màrtir i l’humana en irracional.100

100. Profunda filosofia sobre la «guerra santa» (per motius religiosos, en busca de martiri) i les
demés guerres (civil, incivil, convencional, freda, psicològica, química, nuclear, biològica, revolucionària, subversiva, total...) que deurien humanisar-se (millor seria no guerrejar), i acaben, encara que no acaben, en irracionals. Els eixemples, a orri.
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94.

Des de fa molt de temps, i cada vegada millor, vinc
sabent que les fulles del llorer101 nomes se renten la
pols de l’esforç en la suor de la sinceritat.
______

95.

Es abril i plou. Si es veritat que en abril cada gota val
per mil, obrim el cor i confiem que la collita del
maig de la pàtria valenciana siga un esclat de lo que
sentim, desigem i –¿quí ho dubta?– tindrem.102
______

96.

Me ve molt facil a la memoria que un gran poeta103
digué que si de nit plorem pel sol, no vorem les
estreles. Es una sort que en la llarga nit que nos venen estenent als valencians, hàgem deixat de plorar
per a vore les estreles de la nostra revivifacio, estreles que van omplint de llums d’esperança l’harmonia
de l’univers valencià.

101. El llorer (de l’occità laurier) simbolisava en l’antigüetat la victòria.
102. Cant d’esperança el «tindrem», perque ho sentim i ho desijem: sagrat amor a la pàtria, a
l’ossari dels antepassats, i el respecte a les generacions que vitalment nos han precedit (Lacroix i Fustel).
103. Tagore (Calcuta, 1861-Santinisketan, 1941), autor de poemes d’inspiració mística.
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97.

El desconeiximent fa prendre postures que no deurien de ser mai rotundes. Ho dic perque se repetix,
de forma afirmativa, que he canviat moltes vegades
i en moltes coses, i se me llança a la cara no com un
defecte perfectament comprensible i salvable, sino
com un pecat mortal.104
Després de tantes flexions –impostes i voluntàries– i de les corrresponents reflexions –sempre tan
voluntàries com intimes–, la reflexio d’ara ha de ser
necessariament tan puntual i extensa com ve sent la
meua existència en el temps i en el lloc que m’ha
pertocat viure. Aci va, lo mes extractat possible:105
Una llarga preguerra, una guerra, una posguerra
i una posterioritat que ha començat a on ha acabat
(¡gracies a Deu!) la massa lineal posguerra.106 Tot seguidet i tant si vols com si no vols.

104. La referencia no crec que siga «política», sino «llingüística», a pesar de que X.C. no firmà
les dites Bases del 32, que ni el mateix Fullana seguí. Com qualsevol persona, tenia dret a
escriure en vàries llengües i ortografies, que no és pecat mortal, ni venial, ni molt menys delicte, que les «faltes d’ortografia» no porten a la presó. La circumstància, les circumstàncies, té
que salvar-les cascú i comprendre-les els demés.
105. Biografia en poques paraules, les essencials.
106. Elegant manera de referir-se al «franquisme».
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De l’octubre de 1915 a l’abril de 1931 i al juliol
de 1936, el chiquet de casa benestant de poble que
assistix a l’escola pública i a l’edat de 12 anys es traslladat en la familia a la capital valenciana i abans de
complir els 13 anys entra a treballar a sou 48 hores
semanals.
En abril de 1931 el rebombori de la precipitada
proclamacio de la república que ompli l’aire de sorpresa popular. ¿Cóm comprendre allo als 16 anys de
vida d’aprenent no sols en el treball sino en tot?
I en juliol de 1936 esclata la guerra i complits els
20 anys, aquell ya chicon ingressa en l’eixercit de la
dita zona republicana; guerreja per fronts d’Aragó i
després per Andalusia, on el pilla el final d’aquell
desastre, tancat en el camp de concentració que els
de la zona dita nacional tenien improvisat en el Torremolinos d’aquell temps.
Del 1939 al 1942, ingressat en l’eixercit nacional
per a complir el servici militar obligatori en artilleria
de Vicálvaro (Madrit).
A la fi, en la necessitat del treball per a viure, i
en la postura voluntariosa de les lliçons aprofitades
de les experiències d’haver vixcut en les portes de la
capacitat inteligent i espiritual ben obertes de bat a
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bat, conseguix entrar de secretari personal del president d’una importantíssima empresa valenciana, en
la que arribe a ser director comercial i membre del
consell directiu... I a la voluntària jubilacio, als 62
anys...
¿Que he canviat? ¿Quí no en el menudet món tan
canviant, en el que he vixcut convivint com a persona entre persones, mai com a indeterminat en la
massa?107

107. Reflexió des de fora. Lo que X.C. explica, des de dins, és que entre 1915 i 1962, quaranta set anys, és un home a la ventura de la vida seua, una vida no elegida, sí imposada per les
circumstàncies. «Ara», paraula sempre present en la seua filosofia personal, no por calificar-se
que la guerra «incivil» (calificatiu del Sereneta) l’obligà a viure roig, perque estava en zona
«roja», a fer dos voltes el «servici militar», a «buscar-se la vida». Això no és canvi, és «natural»
adaptació (camaleònica, sense voler o volent) a la circumstància vital de cada moment que,
«orteguianament», tenia, per obligació, que «salvar» per salvar-se ell, i la seua família personal,
començada en Vicálvaro. Roser, l’alter ego de Xavier, i els seus fills li cedixen la paraula. La
meua amistat fraterna és que mai va «canviar de chaqueta» ni va fer traició a la seua «pàtria
valenciana», que mai «va pecar» en este sentit.
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98.

Crec que tots tenim varies personalitats en la propia
personalitat. El mèrit està en atendre a la que mereix
la pena, si es que la mereix.108
______

99.

No hi ha escritor tan excelent que siga excelent tot
lo que escriu.109
______

100.

Hi ha escritors reconeguts que no m’han interessat
mai gens ni miqueta.
Suponc que serà per defecte meu, no d’ells.

108. Hi ha que ser abnegat en la busca (H. de Lubac, Paradoxes).
109. Tal qual m’ho va reconeixer Mario Benedetti un día inoblidable de conversació passejant
Les Arenes de Valéncia.
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101.

Alerta, molt alerta en les paraules perque diuen lo
que volen dir, tal com ha vingut i ve recreant-les i
creant-les el poble per a entendre’s.110
Lo que es dificilíssim i sempre serà inexacte es
explicar lo que volen dir, perque el matís depén del
context que marca el viure del poble.
Per aixo la filologia té de ciencia només la part
investigadora, pero no la resolutiva. Ben clar digué
el gran intelectual Carles Riba 111 que le paraules son
per a entendre-nos, no per a entendre-les.
Dic que ho digué ell, perque m’ho va dir a mi.
Pero ves a saber si ya ho havia dit qualsevol grec o
llatí dels que pareix que ya digueren tot lo que se
pot dir.112

110. El poble és l’autor, qui fa les paraules. És un dret indeclinable, tan personalíssim que no
pot cedir-se als científics de la llengua, encara que estos s’encaboten.
111. Carles Riba (Barcelona, 1893-id. 1959) fon un estudiós i traductor dels clàssics grecs. Sa
poesia destaca per la purea hermètica (Estances, Elegies de Bierville). Possiblement el seu hermetisme era la coherència d’entendre les paraules.
112. Nihil novum sub sole. Els grecs i els llatins digueren moltes coses, pero no els hem llegit massa.
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102.

Perque ho va escriure Cervantes,113 sabem que Don
Quijote digué a Sancho: «Por la libertad, así como por
la honra, se puede y se debe aventurar la vida». I per
un atre escritor espanyol, el monumental Quevedo,114
sabem que: «Aquí el que escribe apunta... pero no le
dejan disparar».

113. Miguel de Cervantes (1547-1616), poeta (Viaje al Parnaso), noveliste (Galatea, Novelas
ejemplares, Don Quijote de la Mancha, El licenciado Vidriera). Creador de models paradigmàtics de la vida real.
114. Francisco de Quevedo (1580-1645), poèticament conceptiste del Barroc (amorosa, metafísica i burlescament), prosiste crític i pessimiste (Buscón, Los sueños) i polític (Política de
Dios, Gobierno de Cristo).
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103.

Per obligada experiència sé la diferència entre jornal
i sou. Treballar a jornal es, poc més o menys, com
anar a espigolar. En canvi el sou es tindre jornal, encara que ploga o neve.
Clar que hi ha treballs als que no els val ni el jornal ni el sou, els que els treballadors no els diuen
treballs. Son els que, gens acertat se’ls diu creador,
perque creat ya està tot. Son els inventors o trobadors, perque inventen o troben lo que deu ser des
de lo que es.
I sense saber-ho, els jornalers principals son els
empresaris, que han d’estar hui sí i demà també sobre el treball per a que no siga l’empresa la que
caiga sobre ells.115

115. Flexió sociològica i econòmica sobre els empresaris i l’empresa: la conservació i la continuitat, perque la «mort» de l’empresari afecta ad ell mateix, als treballadors, als clients e inclús
al benestar general de l’Autonomia i de l’Estat.
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104.

Quaresma del 2004. Per a mi, a penes quarentena
d’ànima.116 A tu, Crist, ni la soletat ni el dejú no et
feren declinar l’ànim i les tentacions s’enfurien contra elles mateixa.
Yo també tinc fam, fam de Deu per Tu en la
creu...
Quarentena tota ella reflexio, des de l’encara
possible en éxtasis...

116. El cos de X.C. ya no té possibilitat de «quaresma». Malalt, i conscient de sa malaltia, a
penes li queda la «quaresma de l’ànima». Reflexionem que en la Quaresma del 2004, més prop
de la mort, podria pensar que no «viuria» la del 2005. Sa única fam, la creu.
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105.

Quan la meua filla Caterina117 se riu vibra tan de veres, pletòrica, que a mi me plou lluminos el goig per
fora i per dins de mi.
... Ara que ella plora sense plor; tan dolorosament serena inseparable del seu marit tan durament
malalt... a mi me ploren les llagrimes que voldrien
estalviar-li a ella, en la pregaria que pose als peus de
Crist i en el cor de sa Mare, des de la meua sana
paternitat.
Senyor... ¡Senyor!
______

106.

¡Qué ric del més alt coneiximent tens ara el cor, Caterina!
A penes se pot entendre el viure, conversant en
la mort per l’amor de Deu.118.

117. Kati, gran artista, és l’ilustradora d’este llibre, edició pòstuma de son pare. ¡Quans plors,
per dins i per fora, més per dins!
118. A X.C. li dolia des de la sana paternitat que Kati entenguera el viure, per raons personals, conversant en la mort.
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107.

Resulta que una época en l’instant del mon no es
mes que un sospir en l’eternitat de Deu. Per aixo
hem de conseguir que el sospir de cada dia siga tan
saludable que done alé al demà de cada hui, perque
l’home –com es ben sabut– no es un ser que es, sino
un ser que va sent camí del morir que es el naixer al
ser definitiu.119
______

108.

Es de covart ignorància el creure que manifestar o
parlar de misericordia es cosa de fingida mística.
¿La virtut es només teològica o es tambe teològica per la capacitat del ser?120 Qüestionar la misericòrdia per ser una virtut es de miserable astúcia egoista, perque diuen que ol a beateria. Misericòrdia es
una virtut tambe teològica. Tal com els «varonils antibeateries» van ofegant la paraula misericòrdia, se va
morint la seua realitat confraternisadora; aixo es una
pobrea humana dels que aspiren a «progres» i el progrés els rebuja.

119. Laín Entralgo, La empresa de ser hombre, Madrid, 1963.
120. Done el nom de virtut a la pietat cap a Deu i en els homes; a l’acatament de Deu, a l’amor dels homes, que s’identifica en la voluntat de fer el be (Lluís Vives, Introducció a la sabiduria).
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109.

Contemplant la nostra Albufera121 a sol ponent, ella
en pau i yo en pau, casi se pot sentir l’immensitat de
la pau sense grandiositat.
______

110.

La pau grandiosa no es cosa de la persona, sino de
l’humanitat. ¡Qué difícil!122

121. «Si com la mar un punt no se’n altera / si hom ne trau una gran Albufera» (Ausiàs March,
116). La pau a sol ponent és immensa.
122. Per contraposició immensitat-grandiositat pot distinguir-se la pau «personal» de la pau de
«l’humanitat».
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111.

En els aires que respira l’actualitat, el dia que Deu
decidixca portar-me a l’atra ribera, la veu dominant
de lo que se sol entendre per valencians, dirà: ¿Pero
encara vivia?123
I algu, per a situar-me, dirà: Pero ell no tenia la
culpa d’això.
______

112.

Torpea covart: callar quan se deu parlar.
Torpea indigna: parlar quan se deu callar.
Es fàcil la torpor, perque tan difícil es saber parlar com saber callar.124

123. Al morir-se X.C. alguns «valencians» (¿?) pensaven que ya no vivia, fent-lo culpable inclús
del seu viure i del seu desviure’s.
124. «Yo necesito saber a qué atenerme con respecto a las cosas de mi circunstancia. Este es
el sentido verdadero, originario del saber: saber yo a qué atenerme» (Ortega y Gasset, En torno a Galileo). Una de les regles d’or de la diplomàcia, per cert gravada en un restorant de
l’Antigua (Guatemala), és «la diplomacia consiste en saber lo que no se tiene que decir» (torpea indigna).

235

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 236

FLEXIONS I REFLEXIONS

L

113.

No confondre: el sociolec i l’humaniste son els que
indaguen, investiguen, estudien sobre la societat i lo
social.125
El socialiste es el que professa la doctrina política socialista.126

125. Societat significa conformitat, comunitat, autoritat (Maunier). Social califica lo relatiu a la
societat.
126. Caldria reflexionar a muntó entre el socialisme utòpic de Marx i Engels i el socialisme
científic de Fourier, Proudhon, Saint-Simon...
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114.

La constància del viure reclama tan distints cansaments que les propies energies s’harmonisen pauses
reparadores. Pero el descans ben guanyat es el que
se sent confortable en la menudeta vora dolça de la
plausible substancialitat.
I sempre nos seduix alguna evangèlica veu127 que
invita a remar cel amunt de lo alcançable...
______

115.

¿Quí ha dit que tots som iguals? Aixo serà –si és que
ho és– davant de la Llei.128
Pero en este mon hi ha qui estudia 10 i aprofita
20; i hi ha qui estudia 10 i aprofita 8. Lo d’iguals crec
que pot arribar a pareguts i prou.
______

116.

Lo que no sabrem mai és on ha d’arribar u per a saber que ya ha arribat.129

127. Evangeli segons Sant Marcos, 4, 35-41.
128. Gracián, El discreto: «si la desigualdad fuera de lo malo a lo mejor, fuera buena, y si de
lo bueno a lo mejor, mejor..., los males vienen, los bienes van».
129. El talent sense geni és poca cosa; el geni sense talent no és res (Valéry, Instants).
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117.

Quan ella, la que ara per ara fa 57 anys que es l’esposa, muller, dona del yo marit en matrimoni, quan
ella dorm tranquilament, el meu despertar me sintonisa el ritme del seu respirar, perque l’horisó dels
dos està en lo llunt o prop del nostre sempre,130 paraula que entre nosatres ha sabut perdre el rigor
temporal i ser l’encara novedosament tendre.
M’ha complagut fer-me esta intimíssima i dolça
reflexio, perque les flexions que venim entenent,131
se nos pausen sucosament essencials.

130. Lliçó d’amor: en tot temps, en qualsevol temps. Roser i Xavier vivien el seu propi «sempre» en lo prop i en lo llunt, pero cada 7 d’octubre, des de sempre, «en matrimoni», un poema
deixava constància del «sempre» de cada any («50 anys del 7 d’octubre»), l’últim en 2004.
131. No oblida X.C. que reflexionar no és repetir la flexió, sino entendre-la, i des d’eixe moment, «entenent» la flexió, és sucosament «essencial».
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118.

Tal com en el món no hi ha mes que un chiquet precios, que es el de cada mare, no hi ha tampoc mes
que una pàtria autèntica,132 que es la de cada patriota, perque ni l’autenticitat ni la bellea no estan en
l’objecte amat, sino en el cor de qui ama.
______

119.

Crec que estic aportant massa perogrullades.133 Pero
es que, per a mi, Pero Grullo es tan important per a
la filosofia com el Carboner ho es per a la fe.134

132. Pàtria és l’elipsis de terra patria, i vol dir el sagrat amor a la pàtria, que transporta a la
categoria de lo «públic» els sentiments naixcuts en lo privat.
133. Pero Grullo, testimoni en les escritures notarials entre 1213 i 1227 del Becerro de Aguilar
de Campoo. En la Pícara Justina es diu que era asturià. L’adagi castellà és «las verdades de
Perogrullo, que a la mano cerrada llamaba puño».
134. Expressió d’Unamuno (La agonía del Cristianismo). El seu orige, en les Mémoires de
Trevaux (cita de Bastus, La sabiduría de las naciones).
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120.

Qui es chupla els caragols oblidant-se de qui se banya de pluja per a trobar-los, o es un fartó o un desvergonyit, en total: un impresentable.
Després parla de si eren avellanencs, moros,
chonetes...135 Que conste que la coentor no era de la
caragolada,136 sino ben personal d’ell. Aixina i tot,
bon profit.
______

121.

El bon traductor sap que hi ha traduccions impossibles. ¿Cóm se traduix el mirar, el goig? Yo dic que el
treball mes satisfactori de tots, es el dels aviadors,
perque treballen quan volen. ¿Traduïm?137

135. «Caracol» és un molusc de la família dels helícits: «avellanencs», molt chicotets; «moro», per
sa boca negra; «chonetes de terra» que s’afegixen a la paella...
136. La més famosa entre els contes valencians és la de Chimo: al remat, tots d’un grapat dins
de la séquia...
137. Traduttore, tradittore. L’eixemple és clar: «volen» deriva de «volar», pero també de «voler».
Els aviadors «volen» tant si volen pel cel com si volen per amor.
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122.

Per a mi es una mateixa lliçó, lluminosa i fèrtil, explicada per tres andalusos universals, cada u a la seua
manera:
Manuel de Falla:138 «El arte se aprende, pero no se
enseña».
Pablo Picasso:139 «No busco, encuentro».
Juan Ramón Jiménez: «No estudio, aprendo».
¿Veritat que està clarissim? Per aixo yo no els pregunte; me pregunte.140
______

123.

Crec que l’alba de cada matí es el millor glop de
salut fresca.141

138. Manuel de Falla (Cadis, 1876-Alta Gracia, 1946). Reflexa influències de Wagner, Debussy,
Ravel i Strawinski, assimilant fonts musicals nacionals.
139. Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, 1973). Obra pictòrica, successió d’esglayants metamorfosis gràfiques i plàstiques, decisives en l’art modern.
140. La clau de la flexió son només dos paraules: «aprendre» (adquirir el coneiximent) i «trobar» (en este cas, sense buscar).
141. Per al que està sà, i més encara per al que està malalt.
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¡Quina plenitut tan ingràvida quan me sature d’aire
pur!142

142. Sense polució, mescla ni barreja.
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125.

Com la llum natural no depén de mi, el silenci no
pot ser absolut si no tanque els ulls, perque la mirada me conta lo que mira i, tambe, lo que veu sense
mirar.143
______

126.

Tancar els ulls es una flexio voluntària, com ho son
totes, excepte les accidentals.
Reflexio: l’únic silenci es el voluntari... o el definitiu.*

143. La vida vertadera, l’única que deixa alguna calcigada, no està feta sino de silenci (Maeterlinck, Le trésor des humbles).
* Encara que este número pareix igual al número 12, no ho es perque ací els punts son suspensius [nota de Xavier Casp ].
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M’he preguntat moltes vegades (casi tantes com
m’han preguntat) qué es la cultura que, ¡per fi!, m’he
fet la següent definicio: cultura es des d’interpretar el
plor d’un chiquet fins a entendre el silenci d’un vell.
Un llarc camí d’interrogacions.144

144. Cultura és lo que queda quan s’ha oblidat tot. Cultura és el sistema d’idees vives que
qualsevol temps posseix. Millor: el sistema d’idees des de les quals el temps viu (Ortega y
Gasset, Misión de la universidad). Per a X.C., cultura és el «temps vital» (del plor al silenci).
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128.

Yo soc dels que quan puge un primer escaló, ya me
pregunte a on conduirà l’escala.145
______

129.

Esta es la pregunta: ¿si a un li peguen, cóm pot defendre’s, pegant, fungint o claudicant?146
______

130.

Hi ha qui creu que la pau es simplement no pegarse, sense entendre que la pau es la neta consciència
dels millons de persones com ells, que estan vius
perque viuen.
¡Inspirats siguen pels silenciosos angels de l’esperança!147

145. ¿L’escala tenia barana?
146. Faltar al seu deure (si deu pegar) o als seus principis (si deu quedar-se i no fugir).
147. Espera de pau. No es pense que la pau és l’absència de guerra; ademés és l’estat de concòrdia, assossec, calma i fins silenci; per això, «donar la pau» és fer una senyal de fraternitat,
de convivència entre els vius.
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131.

El plorar i el riure tenen tantes sonoritats argentines148
o d’ombra que son fidel adscripcio de cada persona,
perque se manifesten originals, sense cap d’aprenentage.
______

132.

No digues mai: yo no diré mai...149
______

133.

Si tens ganes de desafiar a algu, desafia’l, pero abans
medix la distancia.150

148. Clares i ben timbrades.
149. Com la frase és negativa, vol dir mai; si fora dubitativa, seria alguna vegada.
150. Boxeig: qui primer pega, pega dos voltes. Ací, «desafiar» deu tindre el significat de provocar una discussió o raonament. El «desafiar» del bou pot ser perillós.
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134.

¡De quína manera tan plena d’espills se sent en la vellea l’alegria de viure.151

151. La diferència entre l’alegria de la vellea i de la joventut està en la quantitat d’espills. A
més experiència més espills en que mirar-se i vore’s.
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135.

No caldria dir-ho, pero ¿per qué no?
Cada dia, i més malament cada volta, yo tire de
mi al fem la meua part necessaria. Ho sé i me resigne lo més benèvol possible... perque tot es envellir.152
______

136.

La corimbòtica flor blanca de l’hortènsia familiar, fulgura graciosa al vore’m despert d’agraïments i d’esperança novella de mi mateix.
¿Ho senc i ho pense? ¡Me té igual!153

152. Realisme-flexió de pèrdua necessària. I reflexió per a tot lo món: «envellirem».
153. «¿Qué es nuestra vida más que un breve día / do apenas sale el sol cuando se pierde /
en las tinieblas de la noche fría? (Epistola moral a Fabio). Pensa que cada matí quan X.C. ocupava la cadira del «suplici» mantenia un diàlec en sa hortènsia familiar, testimoni del seu patiment diari.
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137.

Un bon amic meu, estupenda persona, em digué,
quan se sentia morir: «¡Quína sort teniu els catolics!».
Li vaig dir, en la més suau mija-veu: No es gens
fàcil ser apassionadament catolic... entenent la paraula passio.154
______

138.

Amic: si no nos donem en ell, ¡qué ínfim el tractament d’amic!155
______

139.

¿No heu patit mai el dolor fisic pel buit de qui s’ha
perdut per lo que s’ha perdut?156

154. Passió és ací l’acció de «patir», de soportar (Dumenge de Passió, Sermó de la Passió).
155. Gracián, El Criticón: «¡ay del solo, que si cayere no tendrá quien le ayude a levantarse».
Hui els samaritans escassejen.
156. Vives, Introducció a la sabiduria: «el sol s’emporta del món lo que de la vida s’emporta
l’amistat».
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Mestre es el que du per davant la lliçó de sa propia
existència.
¡Clar que els hi ha!
Es cosa nostra procurar conéixer-los... i reconéixer-los.157

157. Mestre és la persona que instruix, alecciona o ensenya personalment o a través de la seua
obra, inclús musical. No hi ha cap dubte: X.C. fon un mestre. Si fem unes bones reflexions el
coneixerem... i sobre tot el reconeixerem en tantes lliçons de familia, pàtria i fe.
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141.

Eixir-me’n a l’intemperie en exigència voluntària, es
despullar-me de lo verosímil per a sentir-me en lo
natural de lo inverosímil.158
¿Natural lo inverosímil?
______

142.

Per a ser director d’orquesta, a més de conéixer cada
instrument s’ha de conéixer cada instrumentiste.
L’orquesta de cada ser, ¿qué de cada quí la dirigix?159

158. Que pareix mentira o és impossible de creure. L’home que apareix davant els demés
dedicat al eixercici intelectual no té dret a mentir. És ben coneguda la paradoxa del mentirós
d’Epimenides.
159. Des del segle XVIII, orquesta u orquesta simfònica és el conjunt instrumental que agrupa a diverses seccions instrumentals, normalment més de noranta instrumentistes, difícils de
dirigir. I molt més l’orquesta de «cada ser», en número quasi infinit.
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143.

¡Quína pena social la dels que saben i no saben saber!160
______

144.

¡Qué feliçment te veig quan me mires!161
______

145.

¡Qué dolorós es pensar que la pau es humana, pero
no de l’humanitat!
¡Vaja galimaties!162
______

146.

La pau només es possible parlant-nos de tu a tu.
Sí, sí, el dialec, aixo que proclamen tots els que
imposen el monolec automonumental.163

160. Saber una veritat és afirmar-la.
161. Reciprocitat interhumana.
162. Llenguage incomprensible u obscur per la confusió de les idees. La paraula pareix vindre de «tuvo un pleito un tal Matías / sobre la propiedad de un gallo... pasando y pasando
días, / de Matías y del gallo / se formó Galimatías» (Iribarren, El porqué de los dichos).
163. Oposició diàlec-monòlec. Lo propi del diàlec es la «reciprocitat» de les presències i de les
accions. En realitat, els qui imposen el «monolec automonumental» són fanàtics.
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147.

Sempre s’ha dit que la crítica es bona i que, per tant,
hauria de ser necessària.
Crec que aixo ho diuen els que recorden que la
crítica es l’honestitat inteligent per a jujar en llibertat.
Pero si no li agrada a ningu ser criticat i, per contra, a tots nos agrada criticar, ¿per a quí i per a qué
es bona la crítica?
Com sempre i en tot, la crítica es generalment
bona si el crític mereix ser-ho.164
______

148.

Professar el conviure es de commovedora salut personal.165

164. Boileau, Satire IX, V: «guardeu-vos dirà u d’eixe esperit crític: / a voltes no se sap la mosca que el pica».
165. Atra vegada «conviure», compartir el viure, bona recepta, «commovedora» (perque mou
en comú) de la salut personal (no corporal, sino de la «persona» sancera).
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149.

Ullal de claritats sensibles es la memòria166 en pau
mereixcuda, que nos brolla germans que ya foren i
que nos fan immutable la frescor vivífica...
______

150.

L’aire sereníssim me trau memòria d’oliveres sensibles que me ferixen la pregària. La consciència transparent m’enaltix la fidelitat. Salve, decisió amorosa,
memòria d’oliveres suavisant-me lo difícil possible...
Sereníssim l’aire, me respira íntim...167
______

151.

Qui mirant l’ocàs el capacita el pensament ortiu, no
deixa que la nit siga massa espessa.168

166. Memòria es recort, lo que deixa cada fet en son lloc, movent-se en el passat definitiu
(Bergson): fixació, conservació, evocació i reconeiximent.
167. La memòria està sempre a les ordes del cor (Rivarol).
168. Ortiu és el referent de l’eixida d’un astre, per excelència el Sol.
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152.

Sincerament crec que hi ha moltíssimes més persones bones que roïns.
Si el món va com va es perque el bé es honest i
fa lo que pot, mentres que el mal sempre llança l’orgull a cavall de l’egoisme.169

169. Paraula creada pels Messieurs de Port-Royal per a designar la disposició o perseguir exclusivament el plaer i l’interés personal. L’egoisme pur, en conte de ser una real afirmació del
yo, és una mutilació del yo.
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153.

Si mires la claror dels ulls, ¡quína joya l’amistat!170
______

154.

¿Hi ha alguna força més bella que la de creure en la
fe?171
______

155.

Si aneu al museu del Prado de Madrit,172 segur que
m’entendreu: ¡quína essencial devoció! (el Crist de
Velázquez),173 ¡quína expressiva passió! (el Crist del
Greco).174

170. Mirar-se als ulls i parlar en els ulls. Per açò no es té confiança en qui no mira de front,
als ulls, qui esquiva la mirada.
171. Fe, de fides, servix de substantiu al verp creure: la fe, creença.
172. Pinacoteca des de 1819, una de les millors del món.
173. Diego Velázquez (1599-1660), u dels màxims coloristes de tots els temps. Unamuno (El
Cristo de Velázquez, 1920): «Los rayos, Maestro, de tu suave lumbre / nos guían en la noche
de este mundo / ungiéndonos con la esperanza recia / de un día eterno... / noche oscura del
alma, eres nodriza / de la esperanza en Cristo Salvador».
174. Doménikos Theotokópoulos, El Greco (1541-1614). Exaltació mística que allarga les figures.
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156.

Riu-te, home, riu-te. Qualsevol pot caure de cul en
un esvaró en públic.175
Esvarar en públic es una lliçó dificultosa pero de
bon profit, perque obliga a sentir vergonya.
______

157.

Intentar definir es voler saber; eixemple ben actual:
deport es l’entreteniment on juga l’esforç inteligent
de l’eixercici físic.176
______

158.

Vaig tenint prou edat per a poder i deure dir-ho: No
he segut mai un home de fe. He segut sempre un
home de la fe.
Perque, gràcies a Deu, yo no l’he tinguda mai
perque ella m’ha tingut sempre.177

175. ¡Riu-te, chiqueta, riu-te! (expressió popular).
176. Definició: proposició que indica els caràcters essencials d’una cosa. Ací, «entreteniment».
Els deports són tants que els entreteniments són quasi infinits, inclús a voltes el deport es convertix en «art», ya siga masiu o minoritari.
177. Fe, com compromís, fe divina, ¿una fe per a la que viure o una fe per a la qual viure?
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159.

Heus ací uns poquíssims preceptes d’entre els molts
que, sense dir-ho, m’han adjudat a viure: el dubte,
l’autopregunta, l’agraiment,178 el queixar-me nomes
per a mi mateix... mes tots els que cada u trobe implícits.179
Els preceptes explícits son els de tots.
______

160.

¿Lo arcaic? Aixo no es mal nomes per ser-ho; a vegades, inclus pot ser tant normal.
Lo que sempre està fora de tota norma es lo anacrònic.180
______

161.

Si vols posar nerviós181 al teu contrincant, es prou
que li digues: No te poses nerviós.

178. És degut a la beneficència, sempre que es derive del benefacere llatí.
179. En quant que el dubte és un diàlec interior. El dubte és un estat de la ment que qüestiona si un fet és o no real, si una proposició és vertadera o falsa; pero l’irressolució està en
la voluntat. El dubte és la sal de l’esperit. Tota expressió es un acte dòxic, un sentit ple, és
dir una certea de creença (Husserl).
180. Perque lo anacrònic és un erro, està fora de tota norma, és anormal.
181. Fàcilment excitable.
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162.

¿Qué va quedant-me recòndit?182 Els ulls pels que mire i encara veig, son els que m’apremiaven des de la
total persona fatigant-se d’espera, i ara m’acaronen
l’ànima inicials d’esperança.
Lo recòndit va fluint-me desfent les raons de ser
per la raó d’haver segut ya.
Pero com el ya seguix tenint en mi cenit i nadir,183
per sobre lo recòndit la fe me respira en ella.

182. Molt ocult, íntim.
183. L’oposat al zenit en l’esfera celest. El «ya» de X.C. durant molt de temps era la sorpresa
davant «l’ara» que cada dia «inesperat, per esperat», li tocava viure.
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LXX

163.

Amic Bécquer:
¡Qué a soles nos quedem els vius quan no vivim
la convivència!184

184. Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Poeta romàntic, intimiste: «¡Dios mío, qué solos se
quedan los muertos!». X.C. equipara la soletat dels morts a la dels vius que no viuen la convivència, que no compartixen la vivència.
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164.

Yo no oblide mai que Crist va morir per mi i que
depén de mi185 el que resucitara per mi, no perque
soc fill del Pare, sinó perque soc germà del Fill.
______

165.

La persona té infinitat de poders de defensa per a la
glòria de viure en pau espiritual.
El punchós albarzer no té puncha, eres tu qui te
punches si li furtes el suc feliç de les seues mores.
Deu meu, la guerra que Tu nos enviares en el Tu
fet home, Crist, es com diu Unamuno186 «guerra creadora», que explica pero no impòn, que no suscita
pero insinua.
Els sublims poders de defensa de la persona,
resulten d’imparable destrucció quan l’orgull els llança a l’atac: guerra incivil.187

185. «No te salvaré sense tú.»
186. Miguel de Unamuno (1864-1936). Pensament d’arraïl existencial, influit per Kierkegaard.
Actitud vital en el citat poema El Cristo de Velázquez.
187. Terminologia utilisada per X.C. per a designar la «guerra civil» (1936-1939). Veg. Memories
d’un important sense importancia, Del Sénia al Segura, Valéncia, 2005.
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166.

No preguntes, no dubtes; tot està en l’amor que
eixercita l’invicta capacitat d’amar.188

188. No es tracta d’aptitut sino desenrroll i educació dels dons naturals, com l’amor.
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167.

Els valencians tenim acreditat que sabem lo que és
ser hòmens de paraula: el Tribunal de les Aigües
comencà, continuà i seguix sent paraula d’hòmens.
També tenim ben viva la pràctica d’alfarrasar. La paraula es l’home; evangèlicament, la paraula se feu
carn.
Quan la gran majoria de valencians responga al
valencianíssim sentiment de que la paraula es l’identitat de la persona, no podrà ningú furtar-nos la paraula valenciana, ¡la nostra!189

189. Flexió i reflexió d’una sociologia esclafadora. La paraula és l’home i si s’és home de paraula sobren els papers (judicials davant del Tribunal de les Aigües; contractuals en tema de
collites). La paraula identifica l’home, i si nos arriba al sentiment la paraula valenciana serà la
nostra i la de ningú més. Tenia raó Leibniz quan escrivia: «de veritat crec que les llengües són
el millor espill de l’esperit humà».
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168.

Després de les flexions cerebrals que m’ha costat
aixo de l’home de paraula, ara m’organise una feliç
i pulcra reflexio:
Hi ha un espill, únic, de paraula home,190 Crist,
que missionà constant d’aptitut i d’actitut i sòlament
una vegada, una volta només, firmà i fon un perdó,
el de l’adúltera, i ho feu en el dit indicador, alertador, acusador, en la pols de la terra del fanc dels que
impúdicament nos n’anarem deixant-los a soles, purament a soletes.
Ella prengué el camí acaronant-se en l’ànima la
claror de la lliure veritat; Ell assaonava el silenci...191
______

169.

En amor evitern192 no se resta mai, sempre se suma.

190. Paraula feta home.
191. El silenci dels que se n’anaven. I la saó, la bona saó, donà fruit.
192. Que no té fi.
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170.

Es cert que cada u carrega en la pròpia creu, com
també es cert que costa sostindre-la.193 ¿Pero quantes
vegades es ella la que nos sosté?
______

171.

No cal que me preguntes, no cal que te diga; ya es
prou que me mires cóm te mire i me veges cóm te
veig.194
______

172.

Fa olor a desodorant.
¿Cóm quedem?195

193. El patiment de sostindre la creu.
194. No puc explicar-ho, perque estava present quan X.C. escrivia esta flexió fraterna.
195. Ironia.

265

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 266

FLEXIONS I REFLEXIONS

LXXIV

173.

Quan la boqueta nit va emportant-se les ombres i els
ulls s’arrapixen per a mirar lo que ya no veuen, s’espavila el sentiment instintiu de la compartida i suau
costum de la casa, la familia... i lo privat de continuar
vivint.
Son instants que estoven196 l’aptitut de recapacitar...
______

174.

Qui crega que tots els dumenges son dumenges, té
alguna gotera mental. El dumenge només ho és
quan nos l’hem guanyat com a la fi de semana. (El
séptim, descansà.)197

196. Ablanir els sentiments.
197. Xavier desijava el descans (etern), pero estava convençut de que encara no el mereixia.
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175.

La persona s’endormisca en ella i en el pensament
palpa el desig que es fa idea i la dòcil imaginació
que la despulla imprecisa... I s’engrania descobrint
metàfores que s’han fet nervi del parlar, com per
eixemple l’eixida i la posta del sol que no ix ni se
pon mai, com obrir el cor a l’amistat quan l’amistat
no es un objecte i el cor es una entranya imprescindible i justeteta…
¡Qué fèrtil la metafòrica expressió!198
______

176.

A sovint, i sense buscar-les, trobem raons per a creure que la música199 es la veu de l’ànima.
No preguntes; es llei de sentir-les.

198. Ironies metafòriques.
199. Ordenació racional del so i el silenci. Pot ser per això, per ser músic, fa tantes flexions
sobre el silenci.
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177.

He procurat mantindre sempre un manament de
consciència: no fer perdre als atres lo que yo no he
volgut perdre mai: el temps.200
______

178.

«Som experts en futur.»201
¿Ganes de fer riure o de plorar?

200. Perque el savi estalvia el temps i les paraules (La Fontaine, Fables, VIII, 26).
201. Futur és lo que serà, una contingència. Lo que no sabem és lo que serà, que no deu confundir-se en l’indeterminat pervindre.
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179.

Els troncs retorçuts de certes oliveres se senten recort perenne de la més inalterable realitat divina: la
del nazaré que morí jove, sense malaltia i per obediència filial, a mans d’uns deïcides aveats a ser-ho,
pràctics sectaris per la força.
¡Quína font impertinent les tentacions!202
______

180.

L’ateu, ¿en qué creurà que creu?203
______

181.

Crist, qué poquet sé de Tu, ¡pero qué be m’ho sé,
sentit des d’allà dins!204
Agarrat a Tu, germà, ¡qué pletoric dic Deu al
Pare! L’Esperit me cobrix del mínim rubor espiritual...

202. Denúncia del fanatisme i de l’intransigència.
203. Perque creure és absolutament necessari, perque necessària és la confiança. Creure en
sentit fort és sempre creure en un «tu».
204. Abstracció interior sense rubor espiritual.
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182.

Sereneta,205 eixe yo tan meu des de que era Paquito,
al braç de la meua vida no m’ha impost les caricatures naturals en ell, a les que ya no he sabut arribar...
¡encara!
¡Quína llàstima per a mi, no per a ell!
______

183.

Lo despullat quan ya es propi de lo personal, no es
mai honest. ¿Preferixes obtindre lo primer a canvi de
lo segon? Pensa i decidís a conciència sospesant lo
espiritual.206
______

184.

Impossible entendre la mirada infantil quan hem
perdut l’infància. Tot ha d’anar a compàs.207

205. Sobrenom de X.C. per via familiar ascendent del llinage, Vicent Casp Serena.
206. Despullar-se de lo personal és deshonest.
207. L’explicació està en l’inocència. Els güelos, tan llunt d’ella, la comprenen més mirant els
ulls dels nets.
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185.

No penses massa en lo mateix; lo mateix seguirà
sent-ho i tu et descobriràs garbellant rutines i vicis.
No arribes mai al garbell; desfulla abans la realitat
que et fa pensar oblidant el sentir.
Si estos dos foren bons amics, sentirien lo que se
pensa i pensarien lo que se sent, subtils flexions intramusculars dignes de les possibles reflexions.208
______

186.

Quantíssimes nits llargues i sense son... esperant l’alba que encara gràcies a Deu no m’ha fallat.209

208. No són bons amics els qui no sentixen lo que se pensa, i no pensen lo que se sent. Pensar-sentir són coses diferents perque pot pensar-se sense sentir, pero no sentir sense pensar.
209. Desvel d’esperar l’alba, interrogant-se si fallarà. L’última alba li fallà, pero estic segur que
no el va sorprendre, perque l’esperava esperançat i ple de virtuts.
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187.

Tinc ganes de riure’m de mi mateix, pero són tants
el motius que les sombres me fan ridícul i m’amarguen el riure.
¡Qué difícil quedar-me en les ganes!210

210. Les últimes flexions de X.C. no les pugué ordenar ell mateix. Confesse que vaig tindre
els meus dubtes en les dos últimes. Pareixeria més redona que la 186 fora la 187, i a l’inversa, pero, coneixent com coneixia a Xavier, preferí tal com va, perque estic segur que el seu
caràcter, després de flexionar tantes nits llargues, sense cap d’ironia, i des de la seua humiltat més íntima, no podia riure’s de sí mateix i li resultava més difícil quedar-se en les ganes.
I és que entre la metafísica i la mística hi ha una frontera precissa. Si tinguera que definir a
Xavier Casp en base ad estes flexions i reflexions, diria que era un asceta que diàriament fea
un esforç per eliminar les imperfeccions que creia tindre.
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N

he volgut posar la meua ploma, pecaminosa d’habituts lliteraries, sobre estes Memories. Potser hauria
pogut millorar-les en lo que tenen de desiguals; potser
hauria conseguit impondre una continuada llinia d’estil...
¡Qué se yo! Pero hauria segut a canvi de deixar-les sense
eixa pueril naturalitat que sura en elles quan este «memoriós» s’oblida dels fums d’escritor, cosa que trobe molt a
sovint. Per aixo, he preferit deixar-les tal com han arribat
a mi; crec que l’importancia en la vida es ser, i aixina son
estes Memories.
Llegidor: si vols acceptar-les, accepta-les aixina; si vols
refusar-les, refusa-les aixina. Aixina, nomes aixina, poden
ser elles, i aixina son.
I ara, una recomanacio: estes Memories, segons consta al final, s’acabaren l’any 1964. No ho oblidem, perque
aço es important per a la seua comprensio.
O

El transcriptor,
SERENETA 1

1. Seudònim de Xavier Casp, sobrenom que li venia de son güelo, Vicent Casp Serena. Al presentar este llibre en El Corte Inglés fon necessari desvelar l’autor. X.C. escrigué: «Benvolguts
amics Vicent Simó i Pere Astillero: esta malaltia, tan impertinent com totes, pero esta més per
lo interminable, me té enclaustrat en casa ya fa més d’un any. Per això quan Pere em notificà que, com a editor, tenia molt d’interés en presentar el llibre Memories d’un important sense
importancia, considerarem de quina manera salvar la meua impossible assistencia a l’acte de
presentacio. I trobarem la feliç solucio: Vicent Lluïs Simó Santonja, amic cordial en la fidelitat
de tants anys i fratern en les més essencials afinitats personificadores, glosarà el meu llibre
que Pere Astillero aporta com editor. Perque Sereneta es el seudonim que he usat sempre que
he escrit impulsat per l’ironia critica o per l’humor agut i, naturalment, ha segut Sereneta qui
ha recopilat eixes memories d’un temps tan atractiu com mal historiat. Gracies ben efusives».
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I

Com si fora un prolec

U

d’entre les moltes coses que em diferencien del gran poeta J.R.J.2,
es que yo tinc un burret3 de veritat i ell el te d’ideal. Tambe em diferenciava d’ell (de J.R.J., no del burret) el que yo no havia escrit mai cap
de vers, pero des d’ahir ya no puc contar en esta diferencia.
M’ha interessat molt dir aço primer que res, perque a lo llarc –o millor
a lo curt– de les meues Memories, la final i definitiva influencia es la de
tindre un burret i la d’haver escrit una poesia, sobretot sabent que acabe
de complir el mig segle de vida,4 ara en plena primavera. No crec que calga afegir que encara soc fadri.
Soc fill d’una gran familia valenciana, i el meu llinage i els meus tituls
nobiliaris es poden llegir a sovint –sense repetir cap de passage– en l’Historia de Valencia, si encara la llig algu.5 D’esta gran familia soc fill pobil, o
siga que la grandor es de grandea i no de grandaria, ya que hem de catalogar-la per la part aristocratica i no per la prolifica dels meus progenitors.
El meu arbre genealogic te moltes i gruixudes branques; la darrera, que
s’estira prima com un simple rebrot cap al futur, es la meua.
Tot aço vol dir que des de que vaig fer el primer plor, plorava un marqués, comte per dos vegades i senyor d’atres tituls, uns en grandea i atres
NA

2. Vull dir Juan Ramón Jiménez, pero escrit aixina agrada mes a ell i pareix que fa mes amigable i mes be, ¿no? [nota de X.C.].
Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881-San Juan de Puertorico, 1958). La seua poesia evolucionà des del simbolisme fins a una realitat panteista, d’una nuea hermètica.
3. Platero y yo (1914).
4. Pot ser parlar de «mig segle de vida» és com dir que el llibre no és autobiogràfic, ya que
X.C., naixcut en 1915, tenia en 1964 quaranta nou anys i no cinquanta.
5. Pocs la lligen.
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lo justetet i prou. No dic quins son els tituls ni tampoc el meu nom propi,
perque es de mal educats senyalar en el dit.
Em referire a penes a la meua infancia, nomes lo imprescindible; grans
escritors han parlat de la d’ells i yo resultaria fava per comparança, a pesar
de ser poeta des d’ahir. Es que sempre m’han agradat les panses i no els
seus rabets,6 encara que siguen bollits i, llogicament, la memoria em traiciona massa voltes i em canta pel per pel els fets mes festius i m’emboira
els que tenen força significativa.
M’he decidit a escriure estes Memories meues, per dos raons primordials: primera perque si aixo ara ho fa qualsevol tararot7 que es creu important, ben be ho puc fer yo que he segut important sense creure-m’ho.
I segona, perque suponc que sera esta una de les primeres vegades que
un aristocrata confesssa el desfici de l’aristocracia com a tal, per no haverse llevat a temps l’anacronica vestimenta interior ni haver-se posat, del cervell a les mans passant pel cor, a treballar-se i a treballar 8 en el moment i
en el lloc que li ha pertocat. D’estes dos raons, junyides per la bona intencio, crec que a lo millor (o encara que siga a lo pijor) conseguire alguna
eixemplaritat. Pense qui siga llegidor, que si sempre aborrona despullar-se
el cos davant d’algu portant la camiseta bruta o els calcetins foradats, encara aborrona molt mes el despullar-se l’anima quan u porta esgarranys en
les teles de l’enteniment i en les dels sentiments. Per tant, queda clar que
no em dicta el polit real que tots portem en ganes d’estovar-se, sino l’esgarrifada de comprendre que la meua vida ha segut una veritat interpretada a miges, que pot resultar mes mentira que qualsevol mentira coneguda
del tot. Yo no he passat de l’acera del desconegut a l’acera del reconegut
per la senyal oberta de l’admiracio; yo estava discretament en la primera i
l’espenta del llinage em llançà a la calçada on vaig haver d’esquivar la

6. Referència al refrany valencià «menja panses i pensaràs», dit a qui té que recordar una cosa
i no està segur de no oblidar-la.
7. Home curt d’enteniment.
8. Són dos activitats diferents, perque alguns ni treballen ni se-treballen, treballen pero no setreballen, i no treballen pero se-treballen.
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veloç envestida dels tramvies, dels automovils, d’alguna motocicleta i,
sobretot, de les bicicletes que se te’n venien damunt per l’infausta imprevisio de les coses sense importancia. Ara que yo no solament havia arribat
a l’acera de l’home reconegut, sino que l’he traspassada venint-me’n a la
terra en pau d’una retirada a temps, puc escriure tranquilament, mentres
escolte l’horiso d’ahir garbellant crits de transeünts, campanes de tramvies,
bocines d’automovils, esclafits de motos i timbres de bicicletes, sobretot
estos que omplin la lluntania com les lluernes la nit campestre. ¡La vida
està tan plena de bicicletes animiques!
I s’equivoca qui diga que qué se yo de tot aixo per a parlar com un
docte, si nomes he segut sempre un senyoret. ¡Redimontre quina desgracia de parauleta, per culpa d’Andalusia! 9 Puc assegurar, per propia experiencia, que tenia tota la rao del mon aquell que digue que «per a saber lo
que es un ou no fa falta ser gallina».10 (I aci un parentesis ben erudit, demostratiu de que yo ho soc: el que digue aixo que he posat entre cometes, era un autentic sabut, tan sabut que ha arribat a ser-nos ignorat com,
per eixemple, el que digue que «esta vida son quatre dies mal contats i tres
ya se n’han passat», ¡vaja sabudot!). Pero be, torne a lo que anava. Com yo
he procurat no ser mai aixo que imputem per senyoret, perque sempre he
fet per ser un senyor, se magistralment lo que es una gallina i lo que es
un gallina com se lo que es un ou i lo que es un parell d’ous.11
Expressat tot lo que he expressat, em pose la ma en el pit per a sentir-me el cor, i me la lleve per a escriure, per que no comprenc com n’hi
ha qui, per a escriure sincerament, diu que es posa la ma en el pit. Em fa
el mateix efecte que els qui diuen que parlen en el cor en la ma, exponent-lo a qualsevol pulmonia, per cordial que resultara.12 Yo em deixe el
9. Diferència entre señorito andaluz (figuradament, ric i ociós) i senyoret valencià (amo i senyor de la terra).
10. Referència indirecta al refrany «volen saber més els ous que les gallines», referit a qui pretén saber més que els tècnics o experimentats.
11. Eufemisme que sugerix disimulada i decorosament una expressió malsonant.
12. I no dic exponent-lo a un furt, perque el cor o se regala o se pert; tots sabem molt be
que les vampireses no són furta-cors, sino felines furtacarteres [nota de X.C.].
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cor en el pit i me pose la ploma en la ma, millor dit el portaploma o, encara mes exactament, la ploma estilografica. Estic descobrint les dificultats
que se troben per a expressar-se en concrecio i en correccio. Pero les superare i les confessare.
Amen.
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II

Del naiximent

V

naixer d’un sobresalt. D’un sobresalt de ma mare, s’enten.
Detallare aço perque crec que a tal succes correspon el temperament espantadiç, timit, que no he pogut mai vencer i que tan amargues
escenetes m’ha fet engolir. Anem a contar-ho:
Era (segons ma mare) un perfumat dia de l’esplendit maig valencià,
quan les flors son estreles del dia i el sol es or de l’esperança (aço està
molt be). Segons mon pare, era un dia d’un maig qualsevol, sense mes importancia que la d’haver comprovat que el seu Black,13 el cavall preferit,
sofria una alarmant indigestio de pampols i flors de baladre14 menjats al
descuit (aço ya no està tan be). Entre els dos, yo nomes dire que era un
dia de maig, que ya es prou si u sap lo que es el mes de maig valencià.
Lo que no dire de quin any, aixina siga quan siga que algu arribe a llegir
estes Memories, sempre em creura de cinquanta anys. Aço es una chicoteta vanitat que es pot permetre als homens al descabotar el quint deceni
i a les dones quan besen el tercer.
Mon pare hauria d’haver marchat a Madrit des de fea vora d’un mes i
ho diferia esperant-me, segur que havia de naixer home. Pero com em
retadava mes del conte, ell, de vore que ma mare no tenia cap de dolor
anunciant, pensava donar-li’n pels seus nervis deslligats. Ma mare, que
esperava que yo naixeria dona, cada dia de retart dia que era una gracia
mes que Deu donava a la meua proforma, i aço la fea somriure somiadora, lo qual irritava mes i mes l’impaciencia de mon pare. Sincerament, crec
AIG

13. Segurament el cavall seria de color negre.
14. El baladre perteneix a diverses famílies: apociníes, liliàcies, renunculàcies, umbelíferes,
dafnàcies, etc. La primera és verinosa.
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que aixo d’una gracia mes cada dia de retart, era una inspiracio del subconscient de ma mare per la por que tenia al part. Era una romantica manera de disimular.
Aquell dia, ma mare recitava les oracions del mati en la seua habitacio. Mon pare, que qualsevol motiu el fea ser estrident, tornava de l’estable cridant com un esgarrat:
–¡El meu Black! ¡El meu Black!
Ma mare, abstreta pregant, va entrendre:
–¡El meu cap! ¡El meu cap!
I en un «¡Ai!», va correr, palida, als braços del seu marit.
Va haver el temps justetet per a dur-la al llit i, quan arribà el mege, la
fidel Eloïna ya s’ho apanyava com podia en mi. Heus aci que el meu naixer «en breçol d’or», va ser en les mans d’una simple dona, com aquells
que cada dia naixen en la mes humil barraca
Mon pare, assessinant d’un colp tot el mal humor, exclamà pletoric:
–¡Es molt lleig, pero es home!
Ma mare no exclamà nomes que:
–¡Ai, ai, ai!
Despres varen passar els dies sense que yo fora nomes que un ploramiques15 insoportable.

NOTA: Este capitul no pertany estrictament a les meues Memories, ya
que de tot aço no m’enrecorde personalment, perque yo era molt menudet. Pero m’ho han contat moltes vegades.

15. Del llatí ploramicare, ploriquejar.
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III

Aclarim un poc

P

ER la meua sinceritat, he transcrit exacta l’exclamacio de mon pare,
inspirada16 per la meua naixença. Si, ell digue: «¡Es molt lleig, pero es
home!» Aço podria crear una equivocacio respecte al meu fisic; ¡em referixc, està clar, a la primera part de l’exclamacio! Diuen que els homens no
nos hem de preocupar de ser bells; este concepte modern inventat per En
Roig,17 te, com totes les idees, cara i creu; cara: «preocupar-nos» no, d’acort; creu: pero no va de sobra el ser-ho sense preocupar-nos, i crec que
no es cap de favor el ser lleig, sobretot fins l’extrem de pareixer-ho.
Efectivament, mon pare digue al naixer yo: «Es molt lleig». I yo pregunte: ¿qui que siga sincer, sera capaç de dir una atra cosa davant d’un recent
naixcut? Acabadets d’arribar al mon, tots som uns animalets a quin mes
lleig. ¿L’incomoditat de l’espera?, ¿l’ofegament del viage?, ¿la por pels crits
de la mare?, ¿la vergonya de sentir-se nuetet? Ningu dels nats no hem confessat encara per quina rao, pero l’ignorancia no es negacio de la realitat
i la realitat es que mon pare tenia rao quan digue «es molt lleig», pero no
la tenia al personalisar sobre mi. Yo era un lleig mes entre els llejos que
naixem.
Pero el dia del bateig yo ya era, segons ma mare, un sol 18 en randes,
farfalans, entredosos, i... llatinades del canonge intim de casa. Potser fora
aixina, puix les fotografies que conec del yo de bolquerets, demostren que
les galtes se m’arredonien tant com es despenjollaven els coixins carnals

16. A mi no em pareix gens inspirada [nota de X.C.].
17. En Roig l’inventà pel conte que li tenia. No oblidem allo de «Home Roig i gos pelut, primer mort que conegut» [nota de X.C.].
18. No estranye l’expressio; ma mare havia segut educada en Madrit [nota de X.C.].
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que m’oferia sempre en l’instant justetet la meua dida. Si atra cosa no, la
meua era una cara grossa de gracios bufa sopes.
Despres sempre he resultat estirat i, si be sense gens d’aire de parentiu en Apolo19 ni en Narcis20 –¡que ves a saber quins panfils serien!–, sempre he posseït llinia de distincio. La meua sanc, tan roja com la del mes
pitut boxejador, sempre ha sabut ser tan blava per fora com pura per dins.
Aço no es cap de defensa del meu aspecte, sino deixar les coses tal
com son i que, per ser com son, no necessiten cap de defensa. No he
segut mai filenrollat ni llunaplena;21 com sempre, soc nomes recte com un
fus i clar com un rellamp.

19. Deu de la bellea que a través de la profetessa Pitia transmetia oracles.
20. Fill d’un riu divinisat i d’una nimfa, rebujà l’amor seduit per sa pròpia image, deixant-se
morir al no alcançar l’objecte de sa passió.
21. Llenguage popular, autèntic valencià: sense foscors ni dubtes; conforme a la veritat o a la
llei moral.
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IV

Qüestio de principis

E

recort es com un capell, pero per dins. Vullc dir que el capell encercola el cap per fora i el recort l’encercola per dins. Pero el recort
no es un capell totalitari, com el del cap per fora. No se li ha ocorregut a
ningu posar-se tres o quatre capells i anar-se’n a buscar novia (entre atres
motius perque les novies, com els disgusts, se troben sense buscar-les). En
canvi, el cap per dins pot posar-se innumerables capells de recort sense
fer riure a la novia que se trobe, si be l’eixir de casa en molts capells d’estos, pot fer-nos topar pel carrer en aquell senyor, que tots coneixem, que
s’encabota en apartar-se cap a la dreta quan tu ho fas cap a l’esquerra i
cap a l’esquerra quan tu ho fas cap a la dreta, obligant-nos a ballar una
desficaciada dansa publica.
Per tant, la memoria es la capelleria dels recorts, on un no conta en el
passat que vol, sino que, irremeyablement, hem de triar d’entre els capells
del sortit on n’hi ha, es cert, des del flexible arnat d’espantapardals fins al
lluent de copa alta dels duels. Pero passa a sovint que, d’entre tots, u no
troba el de la mida apropiada. I es que el cap de l’home, per dins, es tan
variable de circumferencia que nomes es pot comparar a la cintura femenina; el diametro d’esta obedix a la moda i el del cap per dins obedix a
l’inteligencia.
Dic tot aço perque de les conseqüencies familiars causades pel sexe
del qual em servixc des del meu naiximent, per no trobar cap de capell
de millor adaptacio, nomes puc afegir que quedà l’ilusio de mon pare tan
satisfeta com llançada a perdre la de ma mare. Aço no te massa pes sobre
la meua vida, puix que temps ha vingut que he espavilat i he contrariat la
dels dos.
L
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Ma mare satisfeta, en part, perque sempre va dir que tinc una plaentera i sensible anima femenina i un espirit profundament intuitiu que, segons ella, tambe es qualitat femenina. A mi no em feen gens de gracia
estes asseveracions triumfants d’ella; ser amfibi, ni carn ni peix, anima de
dona en cos d’home... ¡Quin trencacaps! Quan arribara l’amor, ¿qué de mi
s’enamoraria? ¡Uf, quin rubor!22
Ma mare contrariada perque, tambe segons ella, no he posseït mai ni
la mes elemental nocio del sentit practic, que es la potentissima i ben vestida arma femenina; sempre he cregut que dos mes dos sumen quatre i,
per tant, deuen ser-ho, sense pensar que tambe poden sumar sis o tres,
segons l’actitut. Tambe contrariada perque de chiquet m’agradava fer joc
de tot i de major no jugar nomes que en el joc, exactament al reves que
les dones.
I passant a mon pare, poseu tot aço mateix girat com un calceti, i trobarem la seua satisfacio i la seua contrarietat.
Aixina posats, potser ho explique tot la següent postura infantil meua,
sempre indefugible: com els que en aquell temps concorrien ma casa eren,
generalment, grans senyors, tenien originalitat i tots em preguntaven:
–¿A qui vols mes, a ton pare o a ta mare?
La meua resposta, invariable, era:23
A Eloïna.
En acabant he reconegut, dolorosament, que yo no era tan original
com ells; no hi ha cosa tan corrent en les grans families, com esta de voler,
per damunt dels pares erts, a eixa serventa de confiança, sempre vella, que
nos dona els plaers prohibits: chocolate fora d’hores, mistos de traca, un
vestit net que amague l’esgarrat per aquella rinya a l’eixir del colege, un
bes entre les llagrimes del fosc raco de les rates,24 un avis que nos fa olor
de tabac la boca... l’amistat, eixa salvadora amistat dels majors que l’ele22. «Ni carn ni peix» és un eufemisme, de «tindre ploma», o sexe indefinit (¿?), la tercera via,
«hetero-homo», és no ser home ni ser dona.
23. Veritat sociològica natural.
24. Lloc on s’amenaça en castigar als chiquets: «aniràs al racó de les rates».
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gancia exterior dels pares sol negar als fills. Una galtada pegada a temps
a l’enemic a punt de guanyar-nos, nos estreta l’amistat mes que un llarc
sermo raonant l’indignitat de les punyades, com un sol aclariment dels pecats nos salva mes que una llarga tirera d’explosius «¡No pequeu!».
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V

De les primeres lletres

L

A meua primera escola fon municipal. ¿Cóm, en la meua categoria?
Quan no es cap d’acta de diputat a corts, tot s’explica. Mon pare era
alcalde de la ciutat i ya es ben sabut que, tal com cada firer te la seua perorata,25 cada alcalde te lo que declara quan pren possessio de la vara borlada: «La máxima preocupación de esta alcaldía será...» (quan els alcaldes
amollen discursets de cara al public, ves a saber per quina rao de trompellot,26 parlen en castellà o cosa pareguda). I eixes maximes preocupacions
son ben estranyes i desfilarjades: «recortar las casas altas dejando una especie de “garçon” 27 a la ciudad; acabar con el gratuito espectáculo, mañanero
y nocturno, de los perros levantando la patita y un etcétera de posturitas a
cual más incorrecta; poner esencia de jazmín en las alcantarillas; acortar la
distancia que nos separa de Madrid (esta proposta sempre era molt aplaudida); hacer reconocer como apellido de la ciudad el de “tierra de jardines”;
fundar un cuerpo de músicos anexo al de bomberos; ser el sostén de la cultura; ser el sostén de la beneficiencia; ser el sostén de la convivencia civilizada», etc. Una majoria d’alcaldes, prou copiamones, han abusat del «sostén»;
em sap mal dir que mon pare, tan inteligent, fon d’estos; pensà en el «sostén» (despres he sabut que abusa d’ell en l’alcaldia i fora d’ella)28 i declarà la
seua maxima preocupacio «ser el sostén de las escuelas municipales».
Aquell dia, quan arribà a casa i mentres es despullava del chaqué,
explicava a ma mare que, entre les belles emocions del dia, tan sols tro-

25.
26.
27.
28.

Discurs pedant
Persona inútil que fa nosa i no servix per a res.
Tall de monyo.
Eufemisme. L’abús sobre lo que cobrix el sostén.
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bava una puncha i era la d’haver declarat tal maxima preocupacio puix
que, pel seu pundonor personal, s’obligava a fer-me ingressar a mi en
qualsevol d’eixos galliners. Esta fon la paraula, galliners, dita en una indignacio que si l’arriben a oir les gallines, entre el rebombori crester dels
pollastres l’haurien castigat a no menjar mes ous en tota sa vida. Despres,
com a minim conhort, exclamà:
–¡Crec que, al menys, l’a e i o u sí que li’l sabran ensenyar!
¡Pobres mestres d’escola, unics sers l’inteligencia dels quals, en general (i en preferencia tambe), no s’espavila en la fam, mida adoptada per
tots els governs sense resultat efectiu!
Ani a eixa escola durant un curs, dels meus set als huit anys; fins al
meus set anys, una mademoiselle,29 melindrosa i seca, s’encarregà de mi.
Alli, en l’escola municipal, vaig deprendre que el mon no es, com pensaven mos pares, una nit de pobres en estreles de rics, sino que hi ha una
gran gentada grisa de fosca i claror, que ni son els rics ni son els pobres,
gentada que els superficials han denominat «classe mija» pero que, per a
mi, sempre sera la dels «no tan pobres», puix que no estan a mitan de cami
dels rics als pobres i dels pobres al rics, sino que estan entre els uns i els
atres –i entre es ben diferent de mig– sostenint-se drets sobre els pobres,
empinant-se cap als rics, en una postura tan distesa que vibren dolorosament a qualsevol estiro dels pobres o chafigada dels rics. I en esta distensio queda el cor a la mitat, i el cor si que es el verdader «classe mija», unic
punt de contacte del goig en el dolor, que em fa pensar si no es l’autentic centre de la vida, ¡sobre el qual fruixen els rics assentats i patixen els
pobres allargant les mans!
Com a mostra dels prejuïns d’aquells colegues, que llimiten el cervell
en els rics i la sola de les sabates en els pobres, cite nomes el següent cas,
ben revelador:
Un mati, a l’eixir de l’escola –d’on l’eixida era sempre sortida, ¡impetus de l’edat!–, d’un grupet de chiquetes que es feen colzades entre elles
29. Senyoreta, institutriu.
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mirant-me, sonà una veueta temerosa cridant-me. Estranyat, m’acosti saludant-les un poc ruborisat i com mes finament vaig saber. La que m’havia
cridat, em digue:
–Tu que saps mes, ¿qué vol dir fer seguir el llinage?30
La pregunteta m’esquallà, pero era el meu primer tête-à-tête en senyoretes i no podia defraudar el concepte superior que em tenien. Recordant
la mania explicatoria de mon pare sobre els meus antepassats, no molt de
carrereta, vaig explicar com els fills homens son el cami directe del llinage, per aço el de la mare es pert i els pares, per tal de no perdre el d’ells,
desigen al menys un fill. I digui estimulat per l’admiracio de totes elles:
–Tu dus el llinage de ton pare i el de ta mare, pero si un dia tens fills,
portaran el del teu marit i el teu, i si tens nets, ya no els arribarà res del
teu llinage.
El paragraf m’havia exit perfecte; no l’hauria perfilat aixina el municipal tan petulant que nos prohibia tantes coses a la porta de l’escola. I quan
yo esperava una lloança al meu saber, aquella chiqueta es posà tristota i,
somicant, digue:
–Ara comprenc la tristea de mon pare dient a ma mare que el llinage
d’ell es perdrà, i la defensa de ma mare dient que no tenen prou diners
per a un chiquet, perque han comprat31 ya massa chiquetes... Cap de les
meues germanes, ni yo que faç la nou, podrem salvar el llinage... Per aixo
ell no acaba de voler-nos del tot. ¡Pobre llinage sense seguida!
Yo, davant d’aquella catastrofe, no sabia qué fer i pregunti, suau:
–¿I quin llinage es el vostre, que tant d’interes posa ton pare a que no
es perda?
Ella, esclatant el plor contingut, sospirà:
–¡Garcia!
Molt comprenedor d’aquella convulsio, seriosament vaig callar, sense
cap de comentari.

30. Apellido.
31. Expressió valenciana d’engendrar, tindre, chiquets o chiquetes
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VI

Un poc sobre l’infancia

I

no vullc entretindre’m en coses de monyicots; no he cregut mai important saber si a tal li creix el pel de bresquilla per les patilles, per la
barba o per on siga, una perque no es pel sino pelussa i una atra perque
tots hem passat, mes o menys afavats, per l’epoca d’estranyar-nos de la
propia veu, com si fora d’un intrus operat d’amigdales o com si, insospitadament, parlarem dins d’un cossi badat, i encara una atra, perque aço ho
repetix sempre un borinot32 qualsevol.
Per tant, saltem tot aixo, com ho saltaria el llector si se m’haguera antoixat escriure-ho, i passem al temps lluntà que, si ya no un borinot qualsevol, era yo ya mes borinot pero menys qualsevol.
Ara, aixo sí, em permetré contar brevissimament uns fets solts, aquells
que poden donar una sensacio del yo d’aquells dies. Aço reconec que ho
fem tots els grans escritors per a ambientar, o millor dit, crear el clima. (Els
escritors som aixina: fem ploure quan volem i lo que volem, fem bufar la
tramontana o el garbi segons nos conve, fem vindre el fret, la calor...
¡Clima que te u!)
Primer dire cóm em plantificaren un malnom:
Encara anava yo a l’escola municipal. Alli teniem unes tauletes per a
cada dos escolars; el mestre s’enujava si no els diem «pupitres». Me tocà de
colega un nano que tots coneixiem pel Fulanet, pero yo vaig vore de seguida que mes be era el Fulabrut.33 Un dia, mentres yo escoltava embadalit les
cosasses que sabia aquell mestre que nos dia que «España limita al Norte

32. Home de poca formalitat.
33. Ironia de la contraposició net-brut.
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con Francia y con el Mar Cantábrico», el meu colega, posant-me la seua
ploma d’escriure junt al nas sense yo saber-ho, em cridà; em vaig girar i,
per la rapidea del meu moviment, em clavi la ploma en el nas mentres tots
esclataven una carcallada. Brollant-me sanc, vaig correr a casa i els dies
següents, mentres se’m curava, la ferida em fea un arreplego de pell que
m’entortillava llaugerament el nas. Puix be; durant el temps de recreacio en
l’escola, nos ajuntavem tots a jugar a les mil follies del diantre (sense permis, clar, ni dels ni de les mestres); una menuda de nas arromangat i trenes
rabioses, descarada com un pedant, digue que ella no jugava en «Nastort».
Pregue que el llector em faça la mercé de creure que yo no he tingut mai,
el nas tort que si aço de «Nastort» no era un malnom gens ingenios, sí que
era un malnom perfectament mal. I, com a mal, se’m quedà. Aquella chiqueta em feu exclamar una definicio que, a pesar dels anys, encara no he
acabat de rectificar-la del tot; fon la següent: una dona enrabiada nomes pot
semblar-se a moltes dones juntes. Esta definicio i el tal malnom, foren els
motius que decidiren a mon pare a no deixar-me anar mes a aquella escola. Per aço ho he contat, perque es veja de quina manera tan senzilla, encara que sanguinosa, em vaig poder salvar d’aquell avesper.
I encara vullc contar una atra cosa d’abans d’abandonar la tal escola,
a fi que tot el mon sapia d’on em ve l’intim temor a tot lo que signifique
ciencia. Voreu:
Yo, de menudet, encara que estiga lleig dir-ho, era molt mes llest de
lo que ara parec. Clar que aço, escrit, no te gens d’importancia, perque
tots els chiquets de les noveles son uns cervelluts filosofs; pero aço no es
una novela, sino unes memories, i les memories hem de creure-les o no
llegir-les, cosa quasi al reves que les noveles que creure-les o no depen
de si val o no val la pena de llegir-les. I anem al cas:
Com qui ha oït campanes pero no sap a on, yo sabia que una parauleta molt repetida en els llibres d’escola, «verbigracia», tenia alguna cosa a
vore en l’eixemple, perque un poquet nos havia dit el mestre. Yo, en aquell
temps, com es natural, no sabia gens de llati. En dir «en aquell temps», gramaticalment queda clar que ara sí que ne se; i sí, ara en se, pero menys,
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si be este menys es infinitament mes que el que sabia aquell mateix mestre que se les donava de filolec, encara que pensava que l’etim de filolec
es fil-o-lec, derivat de «fil», per lo que te la dita ciencia de traure el fil de
les significacions, o lec que, classicament pronunciat sona llec i llec tot el
mon sap que es diu a tot aquell que no es frare pero ho pareix i que, per
tant, pareix que sapia i nomes sap que ser copia de lo que els atres saben.
Aço no es etimologia, sino simplement timologia, ciencia del timo que, en
caló, vol dir fastidiar34 a qui se puga, sense que se done conte:
I be; com dia sobre «verbigracia». Un mati em toca posar-me dret, despres d’una explicacio del mestre, i hi hague el següent dialec:
Mestre: ¿M’ha compres voste?
Yo (roig fins les orelles): Sí, senyor.
Mestre: Molt be; pose un eixemple.
Yo (roig fins el front): Verbigracia.
Mestre: Be; pose l’eixemple.
Yo (roig fins els cabells): Verbigracia.
Mestre: (insistint): Pero, ¿i l’eixemple?
Yo (roig fins mes amunt dels cabells): Verbigracia.
Mestre: (eixint-se’n de mare): ¿Voste sap qué es un eixemple?
Yo (ofegant-me en una mar de rojor): No, senyor.
Cor general de rialles i yo naufrec absolut en la mar de rojor, mentres
el mestre em castigava de genolls en terra, cara a la paret, els braços en
creu i un paquet de llibres sobre cada ma. Allo em pareixia una imbecil
força pedagogica, pero comprenia que era per a fer-me sentir el pes de la
ciencia. Realment, vaig acabar convençut que la ciencia es molt pesada.
I ara, encara, un altre parell de recorts de l’infantea, si be ya no de l’escola.
Yo era ya un poquet majoret i mon pare començà en mi una especie
d’amistat que no durà a penes, ara voreu per quins motius. S’acostumà
mon pare a dur-me en ell a fer algun passeget; en un d’estos, un migdia
34. Fastidiar: eufemisme que si val, es perque comença per f [nota de X.C.].
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per l’albereda (un lloc elegantissim en aquells temps, encara que ara35 no
l’aprecia ni l’autoritat), mon pare es trobà en un senyor amic d’ell i es
posaren a raonar i raonar, oblidant-se de mi, pero yo els escoltava; ¡quantes necetats diuen els homens! Pero, de sobte, veig que aquell senyor,
pegant una colzada a mon pare, diu:
–¡Mira, quina real senyora!
Em vaig fixar en l’aludida i, ¡quina esgarrifada! Em semblà amazona de
circ a punt i tot d’insinuar la genuflexio que no fan mai. Yo estava acostumat a oir que tots dien senyora a ma mare i a dones semblants, pero a
aquella... Encara em sorprengue mes vore cóm mon pare, en un gest que
li estirà des de la barba fins el front, seguint-se-la en els ulls, afirma en lentitut d’aigua greixosa:
–¡Pero tota una real senyora!
Yo, espavilant-me, pregunti:
–¿Per qué, papà?
Un carchot em fon pegat per tota resposta. ¡Qué has dit, pobre de mi!
Clar que em foren prou uns anys, no d’escola precisament, per a saber la
diferencia que va d’una senyora a una real senyora. Sense cap d’explicacio.
Pero l’atre motiu fon mes breu i mes greu. Un dia, anant en mon pare,
entrarem a una botiga i, dirigint-se ell a un dependent, demanà:
–¿Em fa el favor d’unes calces?
–¿Per a la seua muller... o millors?
Yo esclati a riure per tal destarifo. Calbiço que em ve de mon pare.
Mes com a mi no em trea ningu del cap que allo havia segut un desficaci
d’aquell botiguer, quan arribarem a casa vaig contar a ma mare lo succeit
en tot detall i... ya no vaig eixir mes en mon pare.
Despres vaig saber que l’eixida d’aquell dependent era una gracieta
que es feu popular en l’epoca. Pero lo que no fon «gracieta» es que mon
pare entrà a comprar unes calces i que les volia millors.
35. Convertida en aparcament de coches.
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VII

Del retorn

C

OM vaig estudiar, o millor dit, vaig estar en coleges de França, d’Anglaterra i d’Alemanya, i com vaig passar un parell d’anys en Italia, puc
parlar i llegir quatre idiomes mes els dos meus, cosa que ya es prou per a
que el prenguen a u per home cult. Qui tal pensa, segurament haura travessat poquetes fronteres, pose per eixemple, perque eixes estacions estan
ben dotades de maleters que parlen tres o quatre llengües i seguixen sent
maleters. Lo mateix tenim en els empleats dels coches-llit, si be estos seguixen fent tal servici perque guanyen mes diners que la majoria dels homens de cultura. Aço vol dir que, mentres cultura no s’escriga en k, la
cultura no serà mai parlar o coneixer unes quantes llengües, sino saber-ne
encara que nomes siga una a mes de tot lo que, per a saber-la, es necessari que entre en el cervell. Ausiàs March36 no es immortal per les varies
llengües que segurament no coneixia, sino per la que si que sabia perque
era la d’ell. Per aço est aspecte sols pot donar dos tituls: en el meu cas, el
de trotamons, i en el d’aquell que no haja eixit de la seua patria, el d’home estudios. Estos dos tituls diferixen a sovint del d’home cult. Es diu que
el viajar ilustra. Si prenim de la paraula ilustracio aquella accepcio de
«lamina de dibuix en la que s’ilustra un text», es cert que el viajar ilustra,
puix que yo mateix tinc les pagines dels recorts ben sortides de les mes
diferents ilustracions. Pero en la mes verdadera accepcio de la paraula, en
aquella que fa conjugar el verp de cara a l’adjectiu ilustre, es molt discutible, puix la majoria dels viagers no son ni mes ni menys que viajants i, uns

36. El més gran poeta valencià, en llengua valenciana (Gandia, 1397-Valéncia, 1459). Segle
d’Or.
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de mercaderies i atres de luxe, no trauen de tot nomes que aquella «impresión municipal» que dia el poeta Emilio Carrere.37
Yo, si be no estrictament «municipal», no negare que em sentia bastant
«municipaliste». Roma em va començar a dir que estava equivocat; no se si
per ella mateixa tan sorprenent sempre, o si perque la vaig visitar sent ya
no molt jove. L’ultim viage a Paris me’l va presentar com un vell amic al
qual el volem en la cabellera o pelat del tot, sense a penes donar-nos
conte d’aço. No se si hi havia mes o menys arbres en l’Avenue des
Champs-Elysées,38 ni tan sols pensava si passejava per ella; era lo mateix
que nos fa voler a l’amic en bigot i sense bigot, lo que em fea admirar Paris com no l’havia sentit mai. I es que ara ya se que les ciutats, fisicament,
totes venen a ser no germanes pero sí mes o manco cosines; nas mes aguilenc o llavis mes prims, ¡qué mes fa! Un carrer en un parell de metros mes
ample o mes estret, es sempre un carrer, puix que la diferencia es nomes
de terreny i com este no se cultiva, un no pot comprovar les qualitats que
li son peculiars. Un edifici mes alt o mes baix, nomes fa que furtar mes o
menys aire i sol al ciutada, aixina com un home alt no es mes home que
un baixet; tot es qüestio de presencia.
He tret la següent apreciacio, purament personal: una ciutat es millor
quant menys es fa sentir com a ciutat, o siga quant mes te de natural. Aço
m’ho fa pensar l’obsessio que em pren, des de fa temps, sempre que baixe
una alta escala de molts veïns. En eixos instants no puc evadir-me d’aduir:
darrere d’esta porta potser hi ha algu morint-se; darrere d’est atra que
seguix potser hi ha una parella celebrant sorollosament un glorios coit primorosament viu. Els dos estan separats nomes per uns centimetros de
ferro i ciment que per a este son sostre i per a l’atre son paviment. El sostre del cel i el paviment de la terra, per a tots son sostre i paviment, cel i
terra. ¿Que aquell es mes sabut i diu atmosfera i mon? Pijor per a d’ell, perque ya no podra mai vore ni el cel ni la terra.
37. Nascut en 1880, portà a la poesia la bohèmia modernista (Dietari sentimental, 1916).
38. En mitologia: lloc on habitaven les ànimes dels héroes i de les persones virtuoses. Avinguda principal de Paris.
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Pero be; com les coses no son com haurien de ser, sino com l’equivocacio reiterada les fa ser, heus aci que en retornar a fer vida en Valencia,
se’m considerà un home cult. En tota franquea, crec que tambe ajudà a
esta idea la meua posicio d’aristocrata economicament aventajat. ¡Ah!, el
tindre diners a manta fa obrir tant els ulls dels atres, que s’enlluernen i no
veuen la realitat personal; eixos fan perfecta la veritat d’aixo que se diu:
«qui te el cul llogat, no s’assenta quan vol». La simpatia (d’alguna manera
ho hem de dir) d’un adeu des d’una finestreta de magnific automovil propi, es molt diferent a la de l’adeu de qualsevol vianant.
Retorni a Valencia quan mon pare, viudo, sofri un atac d’apoplexia que
el deixà baldat sobre una cadira de rodes. Pero no vullc deixar de contar,
abans de seguir, l’impressio que ya m’havien fet les dos grans morts de ma
casa. Ho contare.
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1ª. La mort d’Eloïna

E

ma casa, dir Eloïna equivalia a dir moltes coses: per al servici, el temor; per a les visites, la gracia d’una naturalea ineducada (no mal
educada); per a mos pares, la fidelitat gens gossenca d’un sacrifici tan voluntari com constant; per a mi... ¡ah, per a mi! Per a mi era l’entretela de
l’intima historia dels meus, la salvacio de les meues fallides, la companyia,
la companyia total.
La meua yaya materna sofria una d’eixes malalties aristocratiques per
llargues i quasi inexistents, que la feu retirar-se a viure a esta mateixa
masia on escric les meues memories, quan encara el meu yayo, ya vell, seguia sent centre de la vida social ciutadana. Aço venia a ser per a ella una
soletat quasi quasi sistematica. Ma mare, que era una chiqueta, estava interna en un colege de Madrit i la meua yaya s’aficionà a la companyia
d’una chica d’uns desset anys que tots els matins passava per la masia a
vore si li donaven alguna faena per tal de poder menjar. La meua yaya feu
que la vestiren i, es divertia tant en les ocurrencies d’ella, que la feu quedar-se per al seu servici. Esta chica era Eloïna. Quan ma mare, de vacacions, se’n venia a la masia, Eloïna era qui l’adestrava a l’alegria del camp
lliure i qui li contava rondalles i histories supersticioses fins que la menuda s’adormia. Quan la meua yaya enviudà, cosa que passa a totes les malaltes d’esta llei, com ma mare ya era una senyoreta de bon vore i convenia tindre-la en la ciutat, es va sentir obligada a instalar-se en el nostre
palau de Valencia, i tant ella com ma mare no saberen separar-se d’Eloïna.
Esta no es fea a aquell canvi, pero l’afecte sense racons cap a elles, la decidí. Quan morí la meua yaya, ma mare tenia deneu anys i Eloïna passà a
ser, entre bambalines, l’ama del palau. Es casà ma mare i Eloïna continuà
N
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sent... quí sap qué, lo que havia segut sempre, que no te cap de nom. Ya
he dit que ella fon qui em rebé en este mon, i ella fon sempre per a mi la
vella reguinyosament dolça, mes efectivament mare meua que la meua
propia mare que havia tret del meu yayo la passio per la vida de societat
i em confiava a les mans d’Eloïna.
No vull fer historia d’Eloïna; fa molts anys que morí i encara el seu
recort em posa el somris als llavis i la seua absencia m’entela els ulls de
llagrimes detingudes...
Yo fea estudis en Madrit quan m’arribà la noticia de la seua greu malaltia. Pensí que Eloïna, tan vella, no havia estat mai malalta, i esta paraula,
aplicada a ella, em sonà insistentment a mort. Sense detindre’m a demanar permis, em posi de viage de seguida.
Eloïna havia demanat tornar a la masia dels seus grans recorts, i alli arribi inesperadament. Ya estava posada en l’ataüt. No vaig saber vore ni a mos
pares, perque el nuc de la gola que no m’havia deixat alenar prou durant
tot el viage, se’m deslligà i caiguí sobre ella abraçat a l’ataüt, esclatant el
plor mes ample del meu pit. Hi hague una retencio d’Avemaries, i un aire
d’emocio revolotejà sobre mi. No m’oblidaré mai d’aquells besos meus,
desesperats, que volien retornar l’escalf de sanc a aquelles galtes en gust
de fulles caigudes. Ma mare em va arrancar d’alli i vaig caure de genolls.
Entre la boira febrosenca de les llagrimes, se’m desdibuixava tragicament la
quietut d’Eloïna. Aquelles manetes apergaminades, en fredor d’os, a penes
una sobre l’atra, com els pensaments de despedida definitiva; el rosari mut
entre els seus dits mes muts encara... ¡No se m’oblidarà tampoc aquella claror morta sense ombra! Pero, sobretot, el seu pit tan totalment quiet... m’ofegava, m’ofegava... En el pit dels morts es on el ritme39 pert la vida; contempleu-lo fixament i sentireu com el descostum de la no correspondencia,
vos desbarata el compas del propi alé. Sí, m’ofegava... ¡m’ofegava!
Com un badoc, l’acompanyi al cementeriet del poble. Per una ben
estranya disposicio (es fea abans en molts pobles), el soterrar fon per la
39. Metàfora musical: el ritme pert compàs.
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nit. L’esgarrifada que sempre m’han produit els pobrets cementeris dels
pobles menuts, cementeriets on la mort es com una presencia desolada i
acaronadora a l’hora, aixina, de nit, i acompanyant a un ser tan entranyable, em deixà una sensacio imborrable: hi havia una lluna alta i clara
que nos allargava com una realitat idealisada pel Greco.40 No havia comprés per quina supersticiosa rao els vascs deien a la lluna ilarguia, o siga
«llum dels morts»; puix be, aquella nit ho vaig entendre emotivament; sí,
sí, ¡llum dels morts! I en aquella llum, yo vaig tirar el primer grapat de terra
sobre l’ataüt d’ Eloïna... i encara tinc el pes sobre el cor.

40. Doménikos Theotokópoulos (Candia, 1541-Toledo, 1614). Pintor espanyol d’orige cretense, d’estil manieriste i expressioniste que es definix per l’allargament de les figures, lo estrany
de l’iluminació i lo irreal de la composició, característiques d’una exaltació mística.
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2ª. La mort de ma mare

E

N aquell

temps yo estudiava en Paris i, com a penes si coneixia res de
França, ni el mateix Paris, aquell estiu demani llicencia als pares per
a passar les vacacions en França. Me la donaren. Aquell dia, en l’habitacio
de l’hotel on m’hostajava en Paris, m’acabava d’arreglar per a eixir a fer un
passeig matinal, quan tocaren a la porta. Era el pare jesuïta que m’havia
fet de professor de teologia durant el curs. Ell era d’uns trenta anys i encara que yo nomes en tenia deneu,41 havia passat a ser tambe confessor meu
i nos haviem fet bons amics; ell era qui m’ensenyava el Paris matiner. La
resta del Paris diürn, me l’ensenyava un colega d’estudis que tenia obertes moltes portes dels grans salons. I no dire quí m’ensenyava el Paris nocturn, per no escarotar la cosa.
I be; aquell mati vaig notar en la cara del jesuïta que no venia l’amic,
sino el confessor. Efectivament, començà dient-me:
–Fill meu, la vida no es tot viure.
Em feu assentar-me junt a ell i, entre molta fulla de paraules, em donà
la noticia: ma mare havia mort, ofegada en la plaja de San Sebastián.42 Vaig
pegar un bot, no se cert si per la sorpresa o per no riure de la cara de tragedia mistica del bon amic. Aço era inhuma per part meua, ¡pero era tan
sobtat tot! Una punyada en un ull vos deixa sense vore i sentiu el dolor
tal com la vista vos va retornant, a poc a poc.
M’acosti lentament a la finestra; el paisage de cada dia no em tremolava en els ulls, que me’ls sentia serens. A lo llunt, uns nuvolets assolejats

41. Si calculem, que el protagoniste tenia 50 anys en 1964, per tant naixcut en 1914, al afexir-li 19 nos portaria a 1933. Pero no estic massa segur d’esta datació perque després el memorialiste fa referència a anys anteriors.
42. Lloc on estiuejava l’aristocràcia.
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prenien una estranya figura; sí, era ma mare, tombada sobre un oneig d’aire celic, en el trage de bany, molt impassible, en un ventre unfladissim i
una cara blavosa; els cabells, solts, s’enredraven en la fi de la torre Eiffel,43
des d’on un senyor vestit de chaqué li ofrenava unes ales fetes de floretes de gesmil: era mon pare. En la boca sobre el ventre d’ella, un pelut de
capseta bufava i bufava unflant-li’l mes i mes. Tot el meu interes era vore
fins on es faria de gros, perque tal com s’unflava, se m’unflava a mi la
gola, en un dolor profunt, tambe d’ofegament... Les mans de l’amic m’agarraren dels muscles i, girant-me, m’abraça. L’aparti de la finestra, per tal
que ell no vegera a ma mare tan «globada». ¡Pero quina vergonya tambe
que no em vera ni una llagrima! ¿Per qué no em venien les llagrimes? La
noticia havia segut massa de colp i el dolor m’havia estomordit; obrava
sense saber qué fea i els sentiments em topaven contra el pensament
retingut, deixant-me com un tararot. Me’n passi al lavabo; em vaig tirar
grapats d’aigua al rostre, que me’l sentia massa ablamat; a l’eixugar-me,
l’espill em copià en tota la corbata de gaido; ¿cóm era possible? Me la vaig
ajustar posant-me-la recta i vaig vore cóm se’m fea la cara mes roja per
moments i que a penes si podia alenar i que se m’ennuvolaven els ulls i
se m’unflaven les galtes mes i mes... ¿com el ventre de ma mare? ¿Qué em
passava? La llengua em pesava. ¡Ai, el dolor, per fi, se m’havia fet un nuc
en la gola! ¿Pero cóm no esclatava en plor? Boig de mi, el nuc que m’ofegava era el de la corbata, que me l’havia estrenyida inconscientment.
Assegure que no volia suïcidar-me, pero a l’eixir, el Pare m’abraçà i em
digue:
–Plora, plora, fill meu, que el dolor et transfigura.
I m’acaronà, mentres yo pensava: «Plora, plora; aixo voldria yo. ¿Pero
per qué ha dit transfigura i no desfigura? ¡I no sap ell ben be quin dolor
he patit! Encara tinc clavat en l’anou el passador del coll de la camisa».
Quan em soltà, caigui extenuat sobre una butaca, i unes llagrimes suaus
em rentaren els ulls i, galtes avall, m’humitejaren els llavis en un salobrenc
43. Monument metàlic del Camp de Marte (Paris), erigit en 1889 (Exposició Universal), que
medix 324 metres.
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calmant. De sobte, un dubte ruent: ¿hauria esclafit el ventre de ma mare?
Corregui a la finestra. El pare es llança esglayat, sobre mi:
–¿On vas, fill?
Yo no havia vist la finestra i potser hauria seguit cap al buit. Mirant
l’horiso, contesti:
–No es res; he sentit que em cridava, com una ma en adeu, aquell
nuvolet blanc que travessa ara la torre Eiffel.
Ell digue:
–Val mes que anem a qualsevol iglesia; pregarem per ella.
I yo:
–Sí, sí; pero abans dieu-me: els ventres dels ofegats, ¿fins on poden
unflar-se?
I ell, tocant-me el front:
–¡Puix no tens febra! Anem.
Despres, vaig escriure una carta, llarga i serena, a mon pare, dient-li
que, com no podria arribar a temps de vore-la, no aniria. I com vaig quedar tranquil, em rosegà un dubte: ¿es que yo no havia volgut a ma mare?
I l’estrident donyet del cervell em repongue: «Sí, pero en un voler d’aïllament, es dir, no com els pollets volen a les gallines, sino com les volen els
ous, perque ta mare et va parir, pero no et covà».44 Fet este descobriment,
estiri moltissim el coll i em feu l’efecte que acabava de trencar la corfa. I
a viure.
Pero despres, el recort de ma mare me l’ha anada creixent dins de mi,
fent-me-la mes mare cada dia, i he comprés que yo, en aquells moments,
era un tarambana respecte als sentiments, com respecte a moltes atres
coses.

44. No te dona el calor necessari.
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Disculpa del transcriptor:
S’acaba de trencar una peça de la maquina
d’escriure que venia utilisant.
Canvie de maquina, per lo que demane perdo
pel canvi d’aspecte de les noves pagines.
... ... ...
¿Soc un petimetre o estic fava? Perque per a
l’imprenta, ni fu ni fa la maquina que yo use.
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Descobriment i mort de mon pare

P

ya es hora que parle en un orde seriós, perque tot es escriure i
escriure, i no trac els peus del cabaç.45
Mon pare, al vore’s tan retut, es va acovardir fins creure que cada dia
era el seu ultim. Aço el feu voler-me posar al corrent de tantissimes coses
a l’hora, que era un verdader allau. Pero me’l descobri totalment nou i inclus insospitat. No, no era com yo el crea, o mes exactament, era com yo
el crea pero en mots mes aspectes que yo desconeixia. Aço succeia al poc
d’haver-se proclamat la republica de 1931,46 que ell sempre dia «republiqueta» o «republicassa», segons era en menyspreu o en repugnancia. Yo
crea que mon pare nomes pensava que el mon era un espill pendent dels
seus gests i que s’arreglava sempre per a estar en escena. Ara es quan em
demostrà que si aixo era aixina, es perque pensava que l’alta vida espanyola era una comedia en la qual u s’havia de presentar fent de comediant.
Yo havia vist en ell nomes el maquillage i, clar, vist de prop l’havia jujat
un clown. Pero un dia em digue:
–Fill meu: per a ser no basta en naixer. Si igualar el passat triumfal es
fer un present ridicul, pensa qué serà no poder ni igualar-lo. He volgut
facilitar-te una educacio moderna a fi que renegues un poc de mi, com yo
ho vaig fer de mon pare. Charles Péguy47 dia: «Anem contra els nostres pares, i a favor dels nostres antepassats». Pero ara que yo ya me’n vaig, pensa
que encara que l’home s’oblida dels peus, els peus el sostenen.
ERO

45. No concrete.
46. Segona República, 14 d’abril de 1931.
47. Charles Péguy (Orleans, 1873-Villeroy, 1914). D’ideologia socialista, es convertí al catolicisme i deixà una obra de gran força i espiritualitat (Eva, 1913).
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Yo no endevinava on anava a parar en tanta sentencia, pero tot allo
me sonava a veritats com a temples. Em feu traure carpetes i mes carpetes del seu archiu. I vaig començar a sentir que aquell home tenia una
fonamentada preocupacio per la seua classe, una preocupacio de les que
Unamuno48 hauria dit agonia.
En dies successius, m’anava encorajant:
–¿Per qué creus que em vaig fer pintar ese gran retrato? ¿Perque entenc
de pintura i m’agrada? ¡Quin dimontre! Perque la meua obligacio era que
vivira este pintor que es moria de fam.
Per l’arbre genealogic em portà fins les arrails de la nostra grandea. Sí,
mon pare era un dels pocs aristocrates valencians que no havia alçat el
palau de Valencia per a viure en un pis en Madrit.
–Repassa, repassa: ¿quants tituls valencians queden en mans valencianes?49 Aço es la pijor de les traicions, perque es traicionar-se a un mateix.
Ya has vist els pergamins; el dia que l’historia d’ells desaparega, ¿quín valor
tindran els tituls que ells constaten? Es precis que esta historia no acabe
sent de museu; si no pots, posa’t dins d’una vitrina i fes que et vinguen a
vore com a un fossil del paleontologic.
¡Reguitza! Aquell home m’inquietava. I segui:
–Alfons XIII se n’ha anat, deixant-nos tota una refrega de plats en l’aire i per escurar. La nostra vagancia fara que, abans d’escurar-los, se nos
caiguen damunt trencant-se i, lo que es pijor, trencant-nos i no precisament la closca, sino la nostra rao de ser. Alfons XIII se n’ha anat50 d’aci,
pero ell (com yo i com tu) d’on no se’n pot anar es de l’historia futura.
¡L’historia futura! Heus aci lo que ell em deixava com a herencia. ¡Quin
embolic i quines obligacions tan estrambotiques! Quan parlà d’obligacions,
em digue:

48. Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936). Pensament d’arrel existencialista influit per Kierkegaard. Obres: Del sentimiento trágico de la vida (1913), La agonía del cristianismo (1931).
49. Repassem, repassem.
50. El 12 d’abril de 1931.

308

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 309

MEMORIES D’UN IMPORTANT SENSE IMPORTANCIA

–Cada home naix en una obligació, com naix en un nas. Clar que Deu,
benevolent maxim, junt al nas nos dona tot lo que el fa apareixer natural.
No seria capaç ningu de salvar un nas solitari, pero dalt d’uns llavis i entre
unes galtes i junt a uns ulls, es ben facil fer-lo quedar be. L’obligacio de
qui va a captar no es pot complir vestit de frac, pero aixina com ell esten
la ma, nosatres nos hem de vestir el frac. Cada vegada que m’he posat el
frac, no he pensat si m’afavoria o no, sino que allo era un escut per a la
meua batalla. I obligacio per obligacio, la nostra te tants intringulis com la
del captador, els nostres baix les apariencies de felicitat i els d’ell en les
realitats de llastima, si be nosatres tenim moltissimes mes provabilitats de
viure’ls feliçment. Per aço, tal com el captador dona gracies a Deu quan
rep una almoina, nosatres tambe hem de donar-les a Deu quan rebem l’almoina de posar-nos el frac. Per Deu capta ell com per Deu nos ben vestim nosatres.
Tota una etica servida allà vas cabaç, sobre la qual no m’havia interessat mai. Fon per a mi com si una dona de la que tots els dies nos servix
a taula, se m’haguera presentat de sobte tota nueta. Estupor, incitacio,
temor...
Mon pare, quan vingue la republica, no volgue servir mes cap dels
carrecs que havia acceptat, i em demanava que yo, jove i en visio nova,
em llançara a reconquistar llocs des dels quals mantindre la dignitat que
nos pertocava. Em dia que l’impuls de la meua inexperiencia, si sabia apoyar-lo sobre l’experiencia d’ell, podria dorar els blasons que si no haviem
guanyat, al menys nos correspon saber-los conservar quan mes nets millor;
i em feu un somris per a dir-me:
–Tu ya saps lo que sentencia el poble: «en este mon, uns pasten i atres
van al forn».
Aquells foren uns dies memorables; vore a mon pare esperant la repeticio de l’atac com qui espera l’eixecucio de la darrera sentencia, i vore’l
cóm s’escorria el cervell volent-me fer beure tot el seu suc, era per a mi
un eixemple penos i delicios a l’hora.
Una atra vegada em digue:
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–Tu has tingut la sort de traure el fisic de ta mare i la meua inteligencia (de modest no tenia res de res), i et puc parlar en la sinceritat que ara
es necessaria. Tu no has volgut mai a ta mare, pero els anys te la faran voler
mes cada vegada. No te l’has apreciada perque ella s’equivocà en el tracte
en tu; crea que fer-te senyor era embrear-te contra els afectes, i ella mateixa volia esvarar sobre tu sense lligar-te, per si aixo resultava inconvenient
al teu viure llunt de nosatres. Desijava que fores un home lliure cara al
futur, pero no va vore que qui no partix de l’amor, dificilment pot amar res.
Yo l’amava molt a ella, ¡moltissim!, perque prou vegades se m’ha reblanit la
pitrera almidonada de la camisa en llagrimes d’ella derramades per tu i per
la teua absencia. Ella i yo hem sacrificat molts caprichos de tindre’t en nosatres i tu, d’aço, nomes hauras vist l’aspecte de comoditat de no tindre’t a la
vora. Ta mare, fill meu, no tenia res de res de coquette; si ho pareixia era
perque atenia les meues idees i sabia que sempre havia de presentar-se
com una reina. No li vaig permetre mai reformar-se cap de vestit. Voras: es
molt conegut allo d’aquell alemany que, quan es posa malalt, va al mege,
perque el mege ha de viure; despres, en les receptes que este li escriu,
envia a la farmacia a per les medicines, perque el farmaceutic ha de viure;
despres tira les medicines al fem, perque tambe ell ha de viure. ¿M’entens?
Yo em vaig atrevir a dir-li que aixo es tindre la ma foradada per a l’economia familiar. Ell, com si m’havera oit un pecat, exclama:
–¿Economia? ¿I quan s’ha parlat en ma casa d’economia? Aci nomes pot
parlar-se d’administracio. La realitat utilitaria d’esta es la que permet les
nostres inutilitats ideals que, d’utilitat per a atres, nos fan possibles i necessaris a nosatres.
No podia engolir-me tot allo com un glop de bon champany, perque
entrevea que no tenia res de facil mantindre una postura aïllada al servici
d’una causa comuna. Mon pare m’endevinava pels meus gests, i em digue:
–¿Saps qué dia Strawinsky?51 «Si em lleven els obstaculs, m’arrebaten les
meues forces». Es cert que ara el nostre carro va pel pedregal, pero no n’hi
51. Igor Fjodorowitsch Strawinsky (Oranienbaum, 1882-Nueva York, 1971). Compositor rus,
nacionalisat francés i americà USA, gran creador del ritme i l’orquestació.
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ha cap de riu sec tan ample com la mar i els homens la travessen. Tu, des
d’ara, has de ser carreter de tu mateix i has de calcular les sacsades a fi de
no fer-te massa blaüres.
Una atra vegada, em digue:
–Nomes em dol, fill meu, un aspecte de l’idea que tinc formada de tu;
potser estic equivocat i bona cosa que m’alegraria d’estar-ho. I es que te
crec una micoteta covart. No et rebotes i et dire qué m’ho fa pensar: el
parar que prens davant de les dones. No es que vullc que en aixo te sembles massa a mi, que deixe pecats de sobra d’esta classe, si be tots d’autentica categoria.52 Pero a l’edat que tens i em fa l’efecte que encara no
t’has arrimat a cap de dona nomes que com els gats en giner, i aço no et
dire que sobre, pero no fa falta i, sobretot, no es prou. En aço et posare
una semblança en els melons: les besties son com els d’Alger,53 de temporada, en canvi els homens som con els de tot l’any; esta es la diferencia
entre les besties i els homens. No se m’ha oblidat mai el teu comportament
en una festa que ferem el dia del teu Sant, abans d’anar-te’n a Paris; tota
la vesprada anares entre amics i hi havia cada joveneta com per a encendre els cigarrets dins de la bojaca. I feres el ridicul quan una d’elles –la
mes ben feta, que a mi em tingue els ulls medint-li cada fragment de peus
a cap– se n’anà decidida a traure’t a ballar. Tenies una copa de cup 54 en la
ma; mirares a la chica com un badoc i, quan escoltares la seua peticio, ¡alla
que et va la copa a terra, tacant-li el setí de la falda! Per si aixo no era
prou, volent-ho arreglar, t’inclinares en el mocador en la ma per a netejarli les taques, i en el cul tombares un gran gerro de porcelana que et caigue a l’esquena, empomant-lo un amic per a que no es trencara. Pero no
et lliurà de rebre una ducha d’aigua i de flors, quedant-te com un ninot
entre les carcallades de tots. ¡Quín espectacul! Yo no haria donat motiu a
que aquella jove em vinguera a traure, pero si se m’havera alvançat, no
solament balles en ella, sino que la faç ballar de coroneta. Qui s’espanta
52. Expressió molt valenciana, «de categoria».
53. Sandía.
54. Combinació de licors, vins, suc i fins fruites.
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de la bellea femenina o es un covart o una atra cosa que si tu ho fores ya
t’hauria deheretat. I no vullc que sigues covart, perque no en dones, sino
en tot, el covart acaba dins del sarnacho.55 Nomes una cosa te dire: l’home, alla en el fondo, sempre es un sentimental; aparta’n un tot a soles de
la rabera, conta-li unes llastimes qualsevols, i voras com el cor se li’n puja
als ulls i l’anima li obri els llavis, encara que et decidixques a apartar-lo
definitivament. D’aci la facilitat inductiva en que es dona al matrimoni. La
dona, al reves (la dona, des de la seua creacio, es un home que no ho es.
¡Ah, quin mal que fem de no dir-li homa!), puix be, la dona es epidermicament sentimental; aparta’n una sola de la rabera –perque en la rabera,
tant la dona com l’home, som un conjunt de cria–, conta-li unes ilusions
arreu, i les llagrimes te l’allumenaran com la perfecta tendrea ofrenada i
rendida. Pero si et decidixes a apartar-la definitivament, et prendra la mida
de les ilusions possibles i se les vestirà a la propia comoditat. D’aci la serenitat deductiva en que s’associa al matrimoni. Es cert que tambe arriba a
tal Sacrament per la curiositat, perque des d’Eva fins a ta mare, el mon seguix per pura curiositat; pero la curiositat femenina es tan ben sospesada,
que a tots nos ha fet exclamar mes d’una vegada: ¡Al dimoni la porca curiositat! Et dic tot aço sense acabar en consell que no seguiries, sino en
simple exposicio a fi que no ho oblides en instants oportuns.
Yo, durant tot aquells dies, que foren quasi un mes, no me detenia a
aclarir-me res de tot allo. Era com un galduf que menja i menja sense pensar en la digestio; esta vindria indefugiblement i temps hi hauria d’ingerir
bicarbonat.
La llastima fon que quan mes m’enllepolia, quan mes propet me’l sentia, un mati que yo el passejava pel verger, en un sobresalt digue:
–¿Qué me passa, fill? ¡Besa’m!
Al besar-lo en el front, se’m desgavellà sobre els braços, en un alé de
gola aspra i una bromera fluixa en els llavis. En menys que canta un gall,
portaren el mege, pero res, no res; allo era la fi.
55. Significat propi de la llengua valenciana: bossa que servix per a portar animals caçats.
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El meu dolor per aquella mort nomes podia tindre un nom: soletat,
una soletat d’objecte quiet sobre el buit, una soletat que se m’estenia per
damunt com un vel de boira eixuta, una soletat de paraula ofegada.
Ya em tocava parlar a mi, a mi nomes.
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El meu primer exit public

E

dolor per la mort de mon pare, no se per quina rao, va tindre efectes retroactius, puix que vaig començar a sentir, a l’hora, el dolor per
la mort de ma mare. Em passava el temps ajuntant als dos. Assegure que
yo no he segut mai mare i menys encara de dos bessons, pero tambe estic
segur que lo que yo sentia dins de mi era lo que senten les dones prenyades que ne porten dos en l’entranya; no em creixia un aspecte de mon pare sense creixer-me’n, immediat, un atre de ma mare; no em sentia adins
un reflex cap al pare sense sentir-me’n, emparellat, un cap a la mare. Aço
em fea passar els dies pres d’una emocio interior que em deixava indiferent a tot lo que me voltava.
Per fi vaig pensar si allo no seria comodissima non-chalance;56 ho
pensi aixina, en frances, perque en valencià m’hauria sonat massa fort perque yo no he segut mai meninfot. Com en eixe temps yo ya havia llegit
que tots els grans apenats busquen la soletat davant de les immensitats, i
com yo realment immens encara no havia trobat mes que la mar, vaig decidir-me a orejar la meua soletat entristida per vora de la mar.
Agarri l’auto i me’n vaig anar al port i, pel cami del far, avant, avant.
Fea un dia esplendit i vaig trobar molta gent passejant per alli. «Quants
solitaris hi ha pel mon», em digui; pero en aspecte trist, de meditacio, francament no ne trobava mes que algun peixcador de canya; a tots els atres
els vea en prou aspecte de festa, i alguna parella massa de festa i tot. I es
que com yo no tenia gens de practica sobre aquelles grans meditacions
doloroses que havia llegit, no em doni conte que era dumenge, un dumenL

56. Negligència, fluixetat, deixament.
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ge de juny. L’unica cosa que podria haver-m’ho fet saber abans, hauria
segut l’obligacio d’anar a missa, pero yo, en aquells moments, era de missa
diaria. Quan pensi que era dumenge, vaig comprendre que allo era un
magnific passar la festa assequible a les bojaques mes anemiques. Com a
pesar de la gent, allo m’agradà, en arribant al far pari l’auto i vaig començar a passejar a peu. Al poc, una cridoria em sorprengue; a la vora voreta
de mi, una jove s’havia caigut a l’aigua. Com sempre he segut bon aficionat a la natacio, sense pensar-ho mes i tal com anava, llevant-me nomes
la jaqueta, em llanci a salvar-la. Aquella jove no es deixava salvar facilment, pero en prou d’esforç la vaig poder mantindre surant, mentres arribà una barqueta a la que nos pujaren. Entre grans elogis al meu gest, entrarem al far on, sense saber de qui, nos facilitaren roba seca. Ella era una
jove molt agraciada, massa agraciada i tot per a haver-se despullat i vestit
tan facilment davant dels tres o quatre que estavem presents; pero ¡quina
bovada!, yo tambe ho vaig fer. Ella, entre rialles mirant-se i mirant-me en
aquells disfrassos, em donà les gracies repetides voltes. Yo li vaig dir que
tenia l’auto alli i que la duria on em diguera. Acceptà. A l’eixir del far, la
gent arremolinada prorrumpi en aplaudiments; yo hagui de somriure i saludar deportivament. Ella es despedi de les amigues i, els dos a soles, marcharem. A l’arrancar l’auto, es posà a riure. Davant de la meua estranyea,
em digue:
–El seu gest es magnific, perque no es voste tan bon nadador com per
a salvar a ningu. No se si m’ha salvat voste o si l’he salvat yo. Pero el cas
es que estem salvats i que voste s’ha llançat a salvar-me.
Em contà que ella havia guanyat alguns concursos de natacio i que
quan s’intenta salvar a una persona dins de l’aigua, no se l’agarra com yo
ho havia fet. La seua conversacio era un broll de simpatia. Anavem ya pel
Cami del Grau,57 quan em digue:
–M’he quedat freda. Si no ha perdut voste els diners, ¿per qué no em
convida a beure-nos un vermut per a entrar en calor?
57. Una cosa es el Camí Fondo del Grau i atra l’avinguda del Port.
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–No els he perduts, perque els duya en l’americana, unica cosa que
m’he llevat per a tirar-me. Pero... tal com anem vestits...
Rient, digue:
–Pare; alli hi ha un bar. ¿Voste sap frances?
–Sí.
–Magnific; nos divertirem.
Efectivament, entrarem al bar; tots nos miraren. Ella, naturalissima, demanà dos vermuts en un malissim castella afrancesat. Despres, començà a
parlar-me en frances i aixina raonarem. Aquel desficaci em fea feliç al seu
costat. A l’eixir, oirem cóm el del bar comentava:
–Estos estrangers es visten d’espantapardals.
Quan tornarem a l’auto, em digue:
–¿Veus? Tot arreglat. ¿I a que te trobes mes be ara?
Sí, sí, em tutejà. La vaig deixar en sa casa i al dia següent nos trobarem, de comu acort, en la piscina del Club Nautic i... molts dies successius, en els quals s’ana demostrant que tot allo de la trista soletat meditativa no passa de ser lliteratura.
El primer dia que nos trobarem a la piscina, o siga, al sendema de la
meua gesta, anarem al far a retornar la roba que nos havien deixat. El farer,
a qui vaig donar una capsa de puros en agraiment, al despedir-nos nos
digue:
–¿No han llegit els diaris? Un exit public. Llastima que no deixara voste
el nom; se l’hauria vist en lletres d’imprenta, i tots l’haurien felicitat. Yo
tambe el torne a felicitar; es voste tot un home.
I mirant-nos en ulls aguts, afegi:
–Pero sempre he cregut que els salvaments son perillosos. Vaja alerta.
I soltà una carcallada.
Va ser aquella jove la meua primera experiencia del triumfo que dona
el no ser covart. Mon pare tenia rao. I aquella jove tambe en tenia, de rao,
a l’haver dit que no sabia si l’havia salvada o si m’havia salvat. M’havia salvat. No podia queixar-me de la primera vegada que m’havia deixat la covardia. Pero, ¿me l’havia deixada? Quan em pregunti aço, començà a mar-
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tellejar-me el cervell lo que nos fa tanta gracia quan comencen a ensenyarnos, que el negre no existix; es la falta total de llum. Sí, la valentia no existix; es la falta total de calcul del perill. No pensar, aixo es tot. ¿Pero si el
pensar es una facultat de l’home? Puix, ¿totes les besties son valentes? No,
pero tots els valents tenen un poc de bestia. I si no totes les besties son
valentes, no es per covardia, sino per instint de conservacio que, al cap i
a la fi, es la manera de pensar bestialment. I, a mes, hauriem de jujar-les
nomes per les seues actituts entre la propia classe, com nosatres jugem
pels actes entre els homens.
Pero be; he posat punt i a banda, perque aixo ya s’acostava a filosofar
i yo soc, com tots els vulgars, filosof d’anar per casa i no es tracta de traure filosofia dels meu actes, sino de vore les conseqüencies que em puguen
ser eixemplars. Pensem que no son sants aquells que porten una vida bona
(¡no cal dir dels que porten una bona vida!), sino aquells que porten una
vida eixemplar. Crec que fon Tagore58 qui digue que el que nomes pensa
en ser bo no te temps a fer el be. I, sense voler, he tornat a lo mateix: la
culpa la te el pensar. ¡Puix vaja facultat que es esta! Pero es una de les mes
grans que Deu nos ha concedit. Pero aço, com totes les coses grans, es una
arma no de dos talls, sino de mes talls que puntes te la rosa dels vents.
Agarrem, per eixemple, l’amor; ¿n’hi ha cosa mes gran? Dedicat a Deu, fa
sants; dedicat als homens, tambe, etc. Pero si l’eixamplem, dedicant-lo als
deus, fa folls, i si restringim dedicant-lo a les dones, fa Don Juanes.59
Total: que en la vida es molt dificil l’entendre i quasi un milacre l’entendre-nos.
I ara dic yo: pero tot aço, ¿qué te que vore en el meu primer exit
public? ¡Ah, yo qué se! ¿Pero es que algu sap qué te que vore ell en la vida?
I no obstant, viu. Be. ¿I qué? Puix res, aixo, no res.
58. Rabindranath Tagore (Calcuta, 1861-Santiniketan, 1941). Es calcula que escrigué no menys
de 150.000 versos i un número considerable de noveles, contes i ensaigs, artículs, etc. Durant
vint anys recorregué mig món al servici d’una doble idea: la pau entre els pobles i la convivència humana.
59. El drama de Zorrilla Don Juan Tenorio s’estrenava en Madrit en 1844. Els Don Juanes són
els qui «por donde quiera que fui..., yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí...».
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XI

El meu primer exit de public

U

N dia em telefonejà un bon amic, un tipo d’eixos que apareixen per
totes bandes on no n’hi ha res que fer, com no siga donar-se bona
vidorra. Em preguntà si yo era soci d’un circul60 del qual ell tambe ho era,
i, al dir-li que sí, em digue que anara a per ell (no a pel circul, sino a per
l’amic) i assistiriem a una junta general extraordinaria que anava a celebrar-se aquella vesprada, dient-me que nos divertiriem. No se m’havia ocorregut mai que cap de junta general poguera ser una diversio, pero quan
ell ho dia...
Sí, yo era soci d’aquell circul, com ho era de molts d’aquells que no son
res. Aquell era un d’aquells circuls que hi ha per totes bandes, que se solen
qualificar d’artistics, culturals, amants de l’historia i que venen a resultar,
simplement, d’amants de perdre el temps; un circul d’aquells que tinc entes
que les mullers els odien mes que als propis cabarets, perque els furten en
mes insistencia als marits, a pesar de ser en mes inocencia encara que els
cabarets. Yo vaig anar un parell de vegades i ho trobi soporifer i en una
barreja d’olors de dormitori sense ventilacio, de puntes de cigarrets, de
puros i urinaris vells, que entre l’oix que aço em produi i les martellades al
cervell que em feen els jugadors de domino sobre el marbre de les taules,
me n’ani sense ganes de tornar. Pero, sobretot, se’m feu antipatic aquell lloc
per lo que me passa l’ultima volta que vaig estar alli; ho contare:
Conversavem uns amics, al voltant d’una tauleta, mentres nos preniem
una inofensiva aigua bruta i cremavem tabac de bona olor; especialment

60. Podrà pensar-se que círcul és un castellanisme, pero en valencià, en els llocs on hi ha círculo, en sentit d’associació, ningú diu «anem al cercle». En valencià estan vives les paraules
círcul, cércol, rogle, redolí..., i totes són círculos.
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yo, aço darrer ho fea a estall, com una maquina de tren de via estreta quan
puja un desnivell, per tal de salvar-me d’aquell empudegament que he dit
abans. Estant aixina, s’assentà a la nostra taula un individu que a penes si
coneixia a un dels que estavem junts, pero nos tractà a tots de tu a tu i
s’ensenyori de la conversacio en un diabolic pecat de gola. Ell mateix nos
digue que era subdirector d’un banc i gracios de segona professio. I com
tots sabem, eixes segones professions que son les que cada u creu vocacionals, son les que nos llancen a la cara en un desvergonyiment de cul
de mona, i aquell senyor nos assaltà en la seua gracia. Com tots els graciosos que s’ho creuen, aquell a mi no me fea gens de gracia i, com yo no
me ria, se ria ell per mi dient-me a cada instant:
–¿Veritat que aço te gracia?
Una de les tantes vegades, ya em mira rient-se quasi ofensivament i
com si una mosca se li haguera colat pels forats del nas. Com yo me’l mirava somrient a la força, em digue:
–¿No em diras que aço no te gracia?
Yo, sense deixar de mirar-me’l fredament, vaig contestar:
–¿Per qué?
Ell es rebotà:
–¿Cóm que per qué? ¡Home, a tu haurien de dir-te soterrar i a mi festa!
I ell mateix esclafi una carcallada per l’ocurrencia. Com yo seguia sense riure’m perque, francament, no vea que allo tinguera gracia, ell digue:
–¡Che, tu eres un aiguafestes!61
Yo, cansat, em vaig alçar de la cadira, agarri la botella de l’aigua i li la
vaig abocar tota per damunt, dient-li mentres el chopava:
–Efectivament, senyor festa.
Ell saltà com una furia, pero com en eixe moment sí que se rien tots
sorollosament, va mirar com yo me n’anava, quedant ell com una rata albellonera.62

61. Persona pertorbadora de qualsevol diversió.
62. De l’espècie Epimys norvegicus.
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Pero be; a lo que anavem abans. Aquella vesprada passi a pel meu
amic i anarem cap al circul. Era l’epoca memorable en la que l’ultima republica espanyola ya començava a donar la rao als bufats, que tots sabem
que quan troben una trifulca, criden: «¿Aço quína republica es?». Viviem
aquell rebombori d’anagrames i sigles politiques que s’engolien totes les
activitats i inclus les inactivitats. El circul era d’estos darrers, pero el meu
amic em contà que el president acabava de botar foc a una fabrica que el
duya de coroneta fent-li caure els ultims centims de les bojaques i, com
no cobrava el segur, volia simpatisar en la sigla politica mes pujada al
canelobre, i convocà aquella junta general extraordinaria a fi de propondre l’adhesio del circul a la tal sigla.
Efectivament, a l’obrir la sesio, entre molta fullaraca dita en veu de
bariton barat, aixina ho va propondre. Com ya se sap, per les juntes se’n
va l’aigua i de les discussions no ix mai la llum, sino les galtades, i alli s’armà un canyaret de moltes gallines i pocs joquers. Quan el president, que
havia segut interromput varies vegades, pogue continuar el seu discursas,
una veu li va dir: »¡Aprenent de sastre!», per allo de girar jaquetes,63 i una
atra veu afegi: «Lleva-li l’aprenent i deixa-li el de sastre, pero tot en una
paraula!» i, ya fluixa la corda, un atre cridà: «¡Iconoclasta!». ¿Qué has dit? Oit
aço el president i tocar el timbre, rapidissim i roig com un tranviari esquirol, tot fon una. Es feu el silenci davant d’aquell histerisme i, mentres tots
es palpaven les bojaques buscant el despertador que sonava quí sap on,
crida un atre: «¡Fugiu de la via!». Per fi, el president exclamà en pulmo de
trompeta de jazz: «¡Senyooors... senyooooors!». Tots quedarem en silenci,
furgant-nos els oïts vibrants. I ell va seguir, ofes com un bulldog per una
pedrada:
–¿Iconoclasta, yo? Yo soc un home lliberal, que respecte totes les idees.
I segurament recordant la tendencia conservadora del circul, continuà:
–No vaig a missa seguit, es cert, pero visite de tant en tant a la Mare
de Deu patrona nostra.
63. No està massa clara la qüestió de l’orige de la frase: les guerres de religió en França, catòlics-calvinistes; o la versàtil conducta de Carles Manel I de Saboya, en les seues aliançes.
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A mi allo em pareixia haver-ho oit molt a sovint, i fastidiat, se’m va
ocorrer dir:
–Si no va a missa, ¿visita a la Mare de Deu com a una parenta de la
qual espera herencia?
Una carcallada general omplí el salo de gom a gom, pero un atre
«Senyooors» inacabable es deixà oir, i continuà el president:
–No se quina es la gracia...
Yo, sempre cavaller, em posi dret dient-li la meua gracia, o siga el nom
i els dos llinages. Si la riallada general anterior omplí el salo, la d’ara se
n’eixia per finestres empujant-se’n per les cortines. I el president, enfurit:
–¡Pero senyooooors! Yo he dit que no vaig a missa seguit, pero igual
vaig a missa quatre o cinc dies seguits com no vaig en quatre o cinc mesos
seguits.
Em paregue un adop tan maravellos el del president, que sense encomanar-me a Colom ni a Poteta,64 digui:
–¡Magnifica religio! Com un menjar: ¡una bona fartada hui, i alimentat
per a un mes!
Aci s’acabà la junta, en riallada general imparable i el president a gatameus devall de la taula, no se si buscant el timbre que havia tirat d’una
manotada, o si buscant per on posar el cap (i el cos darrere) sense que
ningu el vera. Tot es buscar. Pero lo que alli ya no recordava ningu eren
aquelles sigles que mantenien flirt en l’adhesio del circul.
Al poc de temps, una convocatoria a junta extraordinaria per a triar
president per dimisio de l’anterior. I, sense haver-me dit ni Oste ni Moste,65
yo president per unanimitat, mentres yo em negava, i no per modestia.
Tots dien que yo era un «agut polemiste» i que aixo fea falta en aquell
temps.

64. «Sense encomanar-se a Deu ni al diable». En castellà, Pateta és el malnom del diable, coixo
al caure a l’abisme. Segons Cejador, el diable coixo és Pateta.
65. Sense demanar llicència, sense dir paraula. Són interjeccions antigües, o millor, una oxte
(utilisada per Cervantes i Quevedo) i l’atra moxte, per consonància, sense significat.
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XII

Sorpreses del carrec

L

A nova directiva d’aquell circul celebrà un soparot en honor del nou
president, o siga yo. No cabia dubte que l’actuacio començava d’una
manera profitosa.
La meua primera sorpresa fon advertir que allo no era una directiva,
sino un pot-pourri. Hi havia: des del carcamal vitrina ambulant de tituls oficials, fins al que, per conte de forqueta, menjava en les ungles, i fins al
que, de plat a plat, es menjava les ungles; des del gat vell de cara al propi
egoisme en tot, fins a la joveneta ilusionada per l’art, encara que nomes
fora l’art d’agradar; des de l’imberbe que es dia rapsoda per no dir-se marieta, fins la dona de certa edat (que es la mes incerta) que es dia novelista per no dir-se George Sand;66 tambe estava, ¡cóm no!, el descarat poeta
de vantguarda. I yo, presidint-los, ¿qué pintava alli? En realitat no es tractava de pintar, perque cada u se les pintava a soles per a dur l’aladre al
seu solc, pero si que hauria d’haver tractat d’ordenar aquells colors fent un
quadro sense que resultara massa futuriste.
A penes si vaig sopar, preocupat per trobar alguna rao a tot aquell galimaties. I tot siga dit, preocupat tambe repassant en la memoria el discurset que m’havia preparat per a «improvisar-lo» a l’hora del brindis.
A la meua esquerra s’havia assentat el secretari general. Era un home
d’aquells que ya naixen secretaris generals, perque son un almagasen de
tot allo que els homens que van a mes, arraconen per inutil o per superat. L’home viu acossat pels topics; tots som, des del naiximent, una especie de corrent d’aigua. L’home normal es el riu que, per no entortillar-se

66. Novelista. Mantingué, principalment en Palma de Mallorca (1837-1848), una relació sentimental en Fréderic Chopin, pianiste i compositor polonés.
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massa, fa el seu cami passant pels topics sense endur-se’ls ni quedar-se ell
en ells; l’home inteligent es el que, sense temer retorcer-se, esquiva els
topics; l’home genial es el que arranca d’arraïl els topics. Per sort, a penes
si n’hi ha d’estos ultims, perque vaja llaberint que armarien si n’hi haguera una bona colla. Puix be; un secretari general es aquell que, font eixugada pel primer topic –que es el de naixer–, al rostir-se al sol dels primers
anhels, es torna eixa clase de llangosteta verdosa a la que li diguem saltamarti,67 i ya tot lo que fa es saltar de topic a topic sense deixar-se’n ni un
de la llarga filera que conduix fins a l’ultim dels topics –la mort–. No se
pense que aixo no es un merit; el merit, en tot i sempre, es l’aproximar-se
a la perfeccio, i igual merit comporta el ser un perfecte sabut com el ser
un perfecte imbecil. Qui no em crega, que intente les dos coses a vore si
no li es tan dificil l’una com l’atra. I on he dit sabut i imbecil, podeu posar
qualsevol atre parell d’oficis contradictoris; si he dit estos dos, ha segut
nomes per tractar-se dels dos oficis mes reeixits d’entre els humans.
Aço, el saltar d’un topic a l’atre, fa que en l’almagasen huma d’un secretari general, trobem a ma les ciencies mes diverses: on es llogen les cadires per a un acte i la gent per a que les ocupe; on te el melic vanitos la
primera autoritat del moment; quín es el sésamo ábrete 68 de l’aixeta dineraria del millonari de tanda; cóm hem de colocar les personalitats d’una
presidencia per tal de no assentar-ne mai una damunt de l’atra; on servixen gat per llebre en els convits o en els interview; quína es la tiple mes
voluminosa per a reomplir els intermijos dels recitals poetics de via estreta; quín conferenciant te frac per a les reunions d’etiqueta; que a les reunions d’etiqueta politica hem d’anar sense etiqueta i sense reunio, pero en
politica; etcetera i moltissims etceteres.
El secretari general d’este circul ya ho era des de molts anys (vull dir
que ho era d’este circul, perque secretari general s’enten que ho era per
naturalea). Aço de ser-ho des de molts anys es una atra condicio consubs67. Potser perque al primer secretari general li dirien Martí [nota de X.C.].
68. Les mil i una nits, Alí Babà i els quaranta lladres, conte de Sherezade en la nit 851: fórmula màgica que obri la coba del fabulós botí.
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tancial als secretaris generals; el seguir sent-ho a pesar dels canvis, aixina
siga en monarquia o en republica. Per alguna cosa son secretaris i, a mes,
generals, i no se senten descoberts ni degradats per corona mes o gorro
frigi menys. Durant aquell soparot, com l’home em sabia debutant, es va
impondre l’obligacio de ser el meu cicerone.69 Es despachà tan a gust, que
ben pronte ya sabia yo distinguir, d’entre tots aquells, quins eren ya monuments, quins tenien ya el pedestal i quins perseguien el pedestal.
Una sorpresa –no d’aquella nit, encara que en aquell sopar trobi confirmacions de sobra– fon el descobrir que en el fondo de tota vocacio cultural o artistica, hi ha una menudeta pero forçudota vocacio de monument
o de rajoleta en rotul de carrer. Yo no acabava d’entendre l’atraccio que
aixo poguera tindre; despres he entes que aixo se diu no res menys que
immortalitat. Es curios observar que tots els grans conceptes de la vida van
embolicats en la celofana de menudencies que a simple ullada nos pareixen ridicules. Aci teniu l’immortalitat: es podria creure que equival a estar
sempre viu, com una classe de llavor per a les noves generacions. De colp,
u descobrix que no es aixina; que a tots nos sotarren encaixonats en pany
i clau i que la diferencia es que, aixina com la vulgaritat es quedar-se en
una fotografia mal retocada posada en un marc ovalat dorat o negre, que
comença ocupant el millor pany de paret de la casa per a acabar empolsegat i corcat entre els trastos del porche, l’immortalitat es tambe quedarse pero en una copia en bronze o pedra, sempre aumentada pero no
corregida mai, del vostre ser fisic, expost al sol, a les pluges i als vents, a
les llargues nits solitaries, a ser illa d’oblit en els dies atrafegats, a ser mollo
de cita d’enamorats o d’aprenentets de lladre, a ser descans i evacuatori
dels pardalets, unica companyia fidel que compensa un poquet l’incomoditat de la postura invariable. I no digam ya l’immortalitat en rajoleta de
carrer, si be mes comoda i popular, mes restringida (al nom nomes) i
menys digna: «Fabrica de lleixiu “La Fina Bugadera”, carrer de Tal, núm.
100», «Senyora: els millors cossets, carrer de Tal, núm. 1», «Bar Chust, carrer

69. Etimologia italiana.
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de Tal, núm. 69», «Assessinat en el carrer de Tal, núm. 8», i sobres de carta,
molts, moltissims, en sagells i matasagells i en faltes d’ortografia, «carrer de
Tal, núm. 19, núm. 15, núm. 30». I eixe Tal, sempre en un numero darrere com un presoner qualsevol, es l’immortal. ¡Quí ho diria!
Pero be; deixant aço a banda, durant aquell sopar vaig anar de sorpresa en sorpresa; heus-les aci:
Em va sorprendre que el senyor de davant de mi, que tocava el bom70
bo en una coneguda banda de musica, fora dels associats actius a les idees
d’igualtat, sense parar-se aclarint a qué o a quí nos calia igualar-nos, si a ell
o al bombo. Yo arribava a comprendre el desig d’elevar-se, afany digne per
a tots. Una banda de musica tota de directors, al cap i a la fi seria la superacio, una especie d’hipnotisacio harmonica, on uns senyors uniformats
tocarien tots la batuta, instrument dels musics maxims; seria una banda de
musica tan pura, que seria el silenci. Pero el cami d’aquell senyor no era
eixe i, la veritat, m’horripilava imaginar-me una banda de musica tota de
bombos. I dut d’esta apreciacio, vaig pensar en l’intima vocacio musical d’aquell senyor quan, estant en sa casa, diria a la seua muller:
–¡Escolta, bonica meua, escolta este delicios passage de la V Sinfonia
de Beethoven!71
I «pom, pom, pom, pom», com si els oïts de la seua muller foren un
Paris resignat al cano Bertha musical72 del seu marit. ¿I els ensaigs d’ell a
soletes davant de la solfa? «Pom, popopom, pompom». ¡Pobra familia, tots
en els caps tan grossos i creixent impossibles hui a les gorres d’ahir!
Tambe em va sorprendre que un atre senyor (no molt senyor, segons
lo que encara entenem per senyor) que tenia un parar i un vestir de representant de drogueria fracassat, fora antropolec. Quan abans l’havia vist vin70. Tambor d’afinació indeterminada que pot medir fins 90 centímetres de circumferència i 40
de profunditat. S’incorporà a la música culta a partir de la moda de la música «jenizara» turca
del segle XVIII.
71. Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena, 1827). Lo que en la V Simfonia en do menor
(op. 67; 1804-1808) té forma purament simfònica (la victòria de la llum sobre les forces de
l’ombra), arriba en la IX a la precisió del verb (Himne a l’Alegria).
72. L’organologia és la ciència dedicada a l’estudi descriptiu i analític dels instruments musicals. És una paraula introduida per Nicholas Bessaraboff en 1941.
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dre a saludar-me, en les mans ocupades per grapats de quartilles manuscrites i el capell posat com si li l’hagueren deixat caure d’un sext pis, pero
en la copa redoneta tal i com els tenen en les capelleries, ya m’havia paregut que seria alguna cosa rara, pero no tant. Despres resultà ser moltes
coses mes com, per eixemple, miop i fadrinet, o millor dit, fadrinot, perque els quaranta aniversaris ya els havia deixat arrere; a mes, resultà tambe
ser molt calmos i formal per a tot menys per a charrar, cosa que fea sense
cap de parentesis per on interrompre’l. Tot aço no m’hauria sorpres massa
encara, si no haguera resultat que era antropolec no de professio, sino per
aficio, o mes exactament per passio i obsessio, perque tot lo que no fora
l’antropologia el deixava indiferent i desconectat, fins la mes ingeniosa
gracieta per verda que fora. Per si aixo no era prou, de professio ajornalada era telefoniste. U pensarà, potser, que no concorda gens tal professio
en l’antropologia, pero escoltant-lo un poc a ell (escoltar-lo del tot seria
un esforç sobrehuma), quedaria convençut de l’equivocacio. Els telefonistes (¡i ni digam les telefonistes!) arriben a coneixer molt be els generos humans. Aço, la professio d’escolar volent i sense voler fragmentades conversacions destrellatades (fragmenteu qualsevol conversacio i voreu quin
divertit poc trellat), es el que el feu arribar als seus essencials principis
d’antropologia, que eren: «L’home es un antrum, d’aci que la ciencia que
l’estudia se diga antropologia. I tot el mon sap qué es un antre: una caverna. Entrar a les cavernes de l’home es l’indagacio mes dificil i apasionant.
¡Ah, qui fora bacil de Cock!».73 Per aixo ell era cientificament antropolec i
politicament cavernicola. Yo vaig atrevir-me a dir:
–Yo pensava que antropologia venia de l’arraïl grega «antropo», que vol
dir home...
Ell em tallà:
–Voste, com tots els seudocientifics, ha oit campanes i ya creu posseir
un campanar. Voste ha oit «antroposfosfitos salut» que es per a enfortir a
l’home com a bestia, pero res mes.

73. La tuberculosis és una malatia infectocontagiosa; la pulmonar, «tisis», és la més frequent.
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Tot aço, a mes del seu egotisme de fadrinot que no s’ho pensa, el fea
ser per a tots un tocat del bolet lligat a la normalitat nomes pel seu ofici
de telefoniste, que ell crea lo mes anormal d’ell. En la directiva figurava
com a encarregat de l’hemeroteca, i tots el coneixien pel «moroteca».74 ¿Quí
ho enten?
Em va sorprendre un atre senyor, de llarga barba blanca, d’amplissima
circumferencia feliç en la pancha, d’aspecte patriarcal entre mege de chiquets o protector d’animals, que resultà ser l’autor «novell» que fea poc
havia estrenat el seu primer i unic drama teatral; parlant-me de les seues
teories esceniques, en veu llenta i ferma com de croniste oficial de la ciutat, em dia que la seua critica era tan modesta que no podia tindre «auto»,
pero que ell havia escrit el seu drama aduint-se la següent rao: ell llegia a
sovint les critiques de teatre (tots els dumenges i festes de precepte, despres de la missa de una), on sempre es dia: «A arrancà un aplaudiment en
un mutis; B demostrà la seua capacitat interpretativa en un mutis aplaudidissim; C hague de repetir el mutis del segon acte, pels aplaudiments ininterromputs», etc. Vist aixo li va vindre una idea de les que, segons ell dia,
nomes li venien de tart en tart sorprenent-lo a ell mateix: escriure un drama a base de mutis. Nomes li faltava saber qué era un mutis, pero aixo era
un detall sense importancia i, com el que te boca a Roma va, a que li la
tapen d’insignificança o a obrir-la de badoqueria, ell en tenia i preguntà i
en pau. Va calcular la profunditat, l’amplaria, la gruixa dels mutis, o siga,
va cubicar el mutis i, com a cosa matematica, li donà el següent matematic resultat: prof. x ampl. x gruix. = aplaudiment solt + id.+ id. + id. = exit
total. Yo, intrigat, l’escoltava, i ell em contà que la nit de l’estrena, estant
en el salonet del teatre, mentres es fumava un dit i es rascava el cap en el
cigarret, oia aplaudir, cridar, chiular, tot a l’hora. La primera actriu, en un
incis, li digue que allo era un exitàs, perque la fama ve de remenar les
aigües embassades. Ell no vea el gust a olorar a tarquim, pero quan ella
74. Hemeroteca és la biblioteca que conserva (colecciona) periòdics i revistes. Tenint en conte
l’eufemisme «moro», aplicats a certs homes, lo que coleccionava el bibliotecari eren dones, no
periòdics.
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ho dia, ella que usava els millors perfums... Quan s’acabà de representar
l’obra, va eixir a l’escenari a ballar La tarara 75 agarrat a la ma dels primers
actors, pero parapetant-se en ells, per lo que poguera passar. I les critiques
dels diaris, al dia següent: «Este novell demostra ser un home de gran cultura, puix coneixedor que nihil novum sub solem, o siga, lliteralment, “ni
el nou saber solem”, ha girat la seua inteligencia a les grans obres preterites i nos ha retornat a una estilisada pantomima, i aixina, eruditament, ha
refet el panto grec (que vol dir “tot”) i el mima molt be. Este novell pot
donar dies de gloria per provincies». Una atra nomes dia que a aquell
drama se li havia d’afegir el següent subtitul: «Drama de i per a sortsmuts».
Una altra parlava de minories i majories, i com a ell no li anava be la politica, el feu arromangar el nas i per aixo no ha donat a estrenar un atre
drama que té escrit, en un acte i dos entreactes. Des d’aquell exit, dirigia
la seccio de teatre del circul que no tenia teatre, clar.
D’esta sorpresa em va salvar una atra: la joveneta que yo tenia a la
meua dreta, era escultora sent aixina que a mi em pareixia escultura, i reclamava les formes pures ella tan pures les exhibia. I quan yo, sorpres,
començava a interessar-me per aquelles formes, convencent-me que les
dones jovens son com les sabates noves, que tenen en la pell l’inconfundible tornassolat del desconeiximent de les cremes, en va sorprendre la
cridoria del rapsoda que estava fent una rapsodia, o siga un ensisam de
trossos de Berta Singerman,76 de Miguel de Molina,77 de Conchita Piquer,78
de González Marín,79 de tal manera que era impossible vore’l a ell de tanta

75. Ball de Pasqua.
76. Berta Singerman, naixcuda en Rusia en 1903 i nacionalisada argentina. Actriu i rapsoda
professional gràcies a la seua veu. S’ha escrit que mai la llengua castellana ha tingut una veu
més excelsa. Recorregué mig món «interpretant» la poesia.
77. Miguel Frías de Molina, Miguel de Molina (Málaga, 1908-Buenos Aires, 1993), figura de la
cançó espanyola (Ojos verdes, Triniá, La bien pagá).
78. Concha Piquer (Valéncia, 1908-Madrid, 1990). La màxima tonadillera (Eugenia de Montijo,
Tatuaje). En cine, La Dolores. També cantava en valencià (La Maredeueta).
79. José González Marín, El Faraón de los Decires (Cártama, 1889-1956). Advocat. Destaca com
rapsoda a partir de 1930, triumfant en Espanya, tota Llatinoamèrica i Nueva York. Amic d’intelectuals (Unamuno, Valle-Inclán, Benavente, Machado, Álvarez Quintero, J.R.J.).
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colla com es vea en ell. I seguidament em sorprenia davant del parar d’extasis en que la novelista incerta parlava al poeta vantguardiste de la perduda gracia grega en baixrelleus d’efebos sense corbata i de venus sense
corset. Vaig endevinar que aquella dona estava menesterosa de posseir
l’inquietut d’un secret feliç de pecat sexual.80 I no es que aquell jove li
agradara –tan esmonyit, llarguerut, en un incipient bigot que mes be era
una cella de recanvi, i els ullius com dos puces irritants darrere dels gruixuts cristals de les ulleres–, sino que el vea jovenilment apocat, ben propici a una aventura, sense complicacions al poder ser ella l’homeneta i ell
el donet.
Tanta sorpresa ya em fea pavor quan, per fi, vaig trobar conhort. Fon
el descobrir a un jove, que estava davant de mi; quiet, molt quiet, i prim,
molt prim; durant tot el sopar me l’havia tapat una botella de vi. Quan un
cambrer, per sort, agarrà la botella, aquell jove, trobant-se descobert de
sobte, alçà els ulls cap a mi en un gest com dient-me: «Sí, yo tambe soc
d’aci, ya ho veu, pero no tinc la culpa». Aço em tranquilisà; ya n’erem dos
sense saber per qué ni per a qué. Ell ajopi la mirada i, ruborisant-se i en
una veu que a penes ho pareixia, em digue sense moure els llavis:
–¡Es... la meua germana!
Vaig comprendre que es referia a la novelista i, compartint el seu just
dolor, li vaig dir:
–¿I... es molt germana de voste?
–Massa... des d’abans de naixer yo.
Vaig afegir misericordiosament:
–¿I voste ho es d’ella?
–Sí, pero menys; ella es la meua germana mentres yo nomes soc el seu
germanet.
¡Ah, pobre jove! Va alçar els ulls; les nostres mirades es varen trobar,
com si les nostres mans s’hagueren estretat expressant-nos la mutua condolencia. ¿Quí seria ell i qué seria? Ell sabria de mi que yo era el president,
80. Eufemisme per pardalà.
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com yo sabia d’ell que era directiu. ¡Ah, en este mon –despres ho he sabut
ben be– solem ser a sovint lo que no creem mai que seriem! A mi em pertocava posar-me immaterialment al costat d’ell i, clar, vaig traure tabac i,
oferint-li’l, li vaig dir:
–¿Fuma?
Ell, en aquella veu que a penes si ho pareixia i en els llavis sempre
quiets, em contesta:
–No, pero be.
I agarrà un cigarret mentres yo dia, procurant somriure:
–Yo tampoc, pero be tambe.
Em vaig afanyar a traure el meu encenedor, dient-li:
–¿Foc?
–No cal.
Es que el cambrer que servia el cafe, li havia tocat, sense voler, el colze
i el cigarret li havia caigut dins de la tassa. Ell, sense immutar-se davant
del meu atordiment, es posà el sucre i, sense traure el cigarret que ya s’havia desfet en el cafe, començà a remoure i, com si tal cosa, es posà a
beure. Yo, per preguntar alguna cosa que denotara el meu cosmopolitisme, li vaig dir:
–¿Està bo?
–En la vida hem d’engolir lo que siga.
I per fer-me simpatic, llanci el meu cigarret dins del meu cafe, posi el
sucre i, despres de remenat, vaig beure i, mirant-lo, somrient, vaig fer-li
(mes que dir-li):
–¡Booo, booooo!
Per la gola em feen coentoreta i cosquerelles els brinets del tabac i
pels conductes del nas vaig sentir que em pujava i baixava una especie de
plometa lleument punchant. Ell, crec que endevinant-me, estornudà i yo li
vaig dir:
–Gracies.
I ell, serio:
–De res. ¿Vol que torne a estornudar?
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–No cal; crec que ya me passa.
Tal densitat de comprensio per part d’ell, m’emocionà i me’l vaig sentir amic. Ell, per correspondre’m, explicà:
–Yo, ¿sap?, soc el tesorer, sempre que a 3,50 pessetes en caixa se puga
dir tesor.
–¡Ah, ya! Yo, encara que no ho parega, soc el president, perque no cap
dubte que un naufrec presidix la mar.
És tan simpatica i fluida conversacio, em van sorprendre uns aplaudiments i crits de «¡Molt be! ¡Molt be!». Era que el directiu dels mutis, vull dir
del teatre, havia acabat de fer un brindis oferint-me el sopar. I tots: «¡Que
parle el president! ¡Que parle!», em vaig posar dret i fon tan inesperat, que
no recordava ni palota d’aquell parlament que m’havia preparat. Es feu un
silenci de llosa funeraria:
–Yo, ya ho sabeu...
No em deixaren respirar, exclamant a cor: «¡Sí, sííííí! ¡Ya ho sabem!» i
aplaudint estrepitosament començaren a cridar; «¡Vixca el president! ¡Vixca!». En un clar, vaig afegir:
–Yo voldria dir-vos...
Nova interrupcio: «¡No cal! ¡No, no! ¡Vixca el president! ¡Vixca!»; m’acordonaren donant-me l’enhorabona i abraçant-me. Quan començaren a desfilar, vaig vore unes botelles de champany tombades sobre la taula i ho
vaig comprendre tot. Ya nomes quedava assentat el tesorer. Yo, estomordit, comenci a quedar-me a soles. El tesorer va vindre per fi cap a mi i,
ventriloc com abans, m’agarrà la ma dient-me:
–Ya veu, 3,50 en caixa i tesorer. No faça cas.
Yo, en to filosofal, contesti:
–¡Igualment!
¡Quina exacta lliço de lo primitiva i blanquissimament natural que es
la solidaritat!
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Justificacio d’un encallador
de casi tres anys en blanc

D

’ANTUVI, algu pot creure que m’he entretingut massat detallant el re-

ferit sopar. Ho he fet expressament, per a deixar vore que aquella
presidencia nomes podia haver-me donat un prestigi: el de desficaciat.
Tambe per a demostrar que yo no hauria durat gens en tal lloc.
Pero acabe de dir-ho tot en eixe temps verbal que en gramatica se diu
condicional, perque els acontenyiments no varen donar temps a res.
Aquell sopar es celebrà la nit del 13 de juliol de l’any 1936. Al dia següent
mateix, me’n vaig anar a La Coruña a estiuejar, estiueig que em durà, sense
voler o volent, fins l’abril de l’any 1939, que vaig poder retornar a Valencia.
I no es que fora estiu tant de temps, pero si que hi havia una atmosfera
de calor que... ¡ya, ya! I no cal que m’explique mes, perque tots els que
ara tenim us de rao varem sentir i patir aquella calor mes o menys intensament.
Vullc saltar-me a la torera 81 tot este periodo perque, si be es massa cert
que als que el vivirem carn al viu, nos envelli espiritualment i fisicament,
no es menys cert que nos feu l’efecte d’un esclafit del neumatic cordial al
trobar en la carretera del viure un encallador insalvable i, clar, fon com un
canvi total i precis. ¿Quí no ha oit dir: «aquells anys no conten»? I tots
sabem que contaren, i atomicament, per a les idees i per a la carn, pero
per aixo fon com un deixar la vida unipersonal a una vora per a enrolarse a la vida gleva fins arribar a l’atra vora per a reprendre la vida propia.
Tambe vullc deixar-me sense comentari tot eixe temps, perque cada u

81. Passar per damunt del bou.
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conta la seua guerra sense pensar que es un conte potser inedit pero fet a
cyclostile, on els que hem pogut salvar la copia que nos pertany, ha segut
sense mes diferencia que la de les borradures del refregament personal o
els afegitons de l’audacia o la fantasia tambe personals. I estes borradures
o afegitons personals, al ser personals no tenen importancia nomes que
per a la persona, pero no per a la societat que si en pau es una harmonia
–mes o menys dissonant– de les personalitats independents, en guerra es
un tro d’un fragment contra un atre d’humanitat despersonalisada. I quan
ha passat eixe tro, els homens som els cristals romputs i bruts d’aquella
humanitat, i necessitem rentar-nos per tal de restituir-nos a la transparencia propia.
La llastima es que aço que acabe de dir tan categoricament, es aixina
pero del tot. Perque a l’arribar a la vora de la nova pau, ¿ya estem en pau?
¡A qualsevol cosa se li diu «pau»! L’home es una planta arraïlada al temps
i u no pot tallar un periodo llançat-lo al fem –com qualsevol apendix en
itis– i embastar el present al passat que vullga; la pau no es un fet en el
qual nos citem a data fixa, sino un afany al que arribem -¡si arribem!– per
mereiximent. En veritat, la pau proclamada oficialment es un peu ferm
sobre l’esperança, pero l’esperança nomes es un punt de partida.
Pensem: no n’hi ha res de lo que l’home espera que quan arriba siga
ya en totalitat; tot es com, per eixemple, la dona que acodix a la nostra
cita, que no arriba mai la que esperavem sino aquella que a l’instant de
l’arribada comencem a descobrir-la. Nomes nos arriba sent ya totalment,
lo que no esperem: la pulmonia, l’amor, la mort...
Resumint: quan arribem a la vora de la nova pau, necessitem començar a harmonisar-nos en societat, i en eixos instants aquelles borradures i
aquells afegitons personals, nos fan desafinar uns respecte d’atres i cada u
de nosatres pensem que el to de veritat es el la que nosaltres sonem, sense
acceptar que este la a sovint es un si petulant del nostre desig de solistes
sense pacient exigencia de mereixer-ho. I en l’orquesta social –com en tota
la llei d’orquestes– la qualitat del director te poc a fer sense la qualitat dels
musics, perque si es cert que el director en la seua vareta mana els maes-
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tosos 82 i els stacattos,83 dels musics depen el pensar que maestoso vol dir
ma estesa i que stacatto ve d’estaca; clar que en eixe moment es quan el
director confon la vareta en verga.
Heus aci per quina rao deixe en blanc tal periodo; no importa el cóm
sofrirem les borradures del refregament personal o cóm arribarem a realisar o a inventar els afegitons de l’audacia o de la fantasia tambe personals,
ya que este «cóm» pertany a la vida gleva, impersonal. Importa, sí, la realitat, ya personal, d’estes borradures i d’estos afegitons en l’instant que
hem de retornar a les cordes propies buscant la nova afinacio.84 I aci es on
yo volia arribar: ya he dit cóm era yo –i cóm vaig arribar a ser– en el
moment d’esclatar el tro; ara he de dir cóm he arribat al que soc des de
cóm era al passar el tro o, mes exactament, a l’haver passat pel tro.
Anem avant.
Nota: No soc supersticios, pero m’agrada saber les supersticions. I per
si algun possible llector es supersticios, este capitul, el XIII, necessitava
passar-lo... sense enganchar-me. Ya se que les sifres romanes el fan menys
supersticiable, pero aixina i tot...

82. Indicació de caràcter majestuós.
83. Separació i singularisació de cascuna de les notes d’una frase durant l’interpretació; i també el colp de l’ara que el facilita. Tocat lentament sol confundir-se en el martelé o martellato; diríem que és un stacatto reforçat.
84. Símil musical.
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Retorn en reencontre a penes
(Advertencia al llegidor: Este capitul procurare escriure’l tal i com pensava en aquells moments. Les circumstancies per les quals yo he
segut passat despres, m’han fet comprendre
l’injusticia d’algun aspecte i el cinisme d’alguna impressio d’aquells dies. Pregue al llegidor
que sapia discernir i, sobretot, dissimular el
tancament craneal i la situacio d’aquella persona que era yo. Tota persona es com un vestit, que passa per distints periodos abans de
deixar de ser qui es.)

A

retornar a Valencia, la primera sensacio –primera per externa i inexacta– fon enrecordar-me d’aquell vers d’Espronceda:85 que siempre
brilla hermoso el vencedor. Sí; a tots els meus insospitats i, en certa manera, aliens atractius personals que yo tenia86 quan me’n vaig anar, ara es va
afegir a mi este d’«hermoso vencedor», tan insospitat i alié com els atres. Si
per conte d’haver-se’m antoixat estiuejar en La Coruña, se m’antoixa estiuejar en Alacant, ¿qué hauriem fet dels meus atractius? Clar que aço no
se’m podia antoixar, perque en Alacant fa molta calor. Pero yo hauria segut
el mateix i, ¿qué seria de mi, si es que encara era? Ben pensat, no podia
enorgullir-me dels meus atractius, perque certament eren meus pero com
L

85. José de Espronceda (1808-1842). Exponent del Romanticisme. Alguns poemes destacables:
El estudiante de Salamanca i El diablo mundo (que incluix el «Canto a Teresa»).
86. Aixo de meus i yo tenia pot pareixer un pleonasme, pero no ho es perque podien ser
meus i tindre’ls en casa: el yo tenia ho deixa clar. (Esta explicacio no calia, pero, !quin diantre!, tenia ganes de dir pleonasme i no trobava ocasió.) [nota de X.C.]
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son els diners del jugador de ruleta: per fortuna.87 Es igual que este merit
d’haver resultat ferit dos vegades, una en un peu i l’atra en un braç; ¿aixo
es un merit meu? Sigam justs: es un merit de les bales que varen tindre
l’inteligencia i la consideracio de triar-me els punts on menys podien danyar-me, entre tants punts que tinc on ya no els tindria d’haver segut elles
torpes o desconsiderades. Tota esta hermosura em venia de les dos estreletes dorades sobre un rectangulet negre88 que yo portava damunt de la
bojaca esquerra de la sahariana a l’altura d’aixo que en home i en singular es pot dir tranquilament pero que en dona i en plural sona picantet; sí,
vull dir del pit. Yo era, està clar, un d’aquells «provisionals» que quedarem
hermosos i que mes be nos hauria vingut dir-nos «municionals», perque era
cosa de vore cóm nos venien les municions de l’atra banda del front, confonent-nos el cos en un garbell, en tan insistent confusio que moltissims
dels meus companyons acabaren per ser, en efecte, un garbell. Pero, ¡oh
paradoxa!, quan ya eren garbells, ya no tornaven les municions. Clar que
yo vaig tindre poc de temps de «municional», perque el meu coneiximent
d’idiomes em portà d’interpret a un Estat Major de Divisio on, al yo vore
que no es parlava nomes que castella, vaig comprendre que lo que m’obligava a interpretar eren les ordens d’un comandant.
Pero be; anem a lo que anaven: el cas es que, al retornar, la gent em
mirava en ulls d’entusiasme com si yo haguera guanyat la guerra, i aço
m’avergonyia perque yo no havia guanyat nomes que el temps, unica batalla per la qual, generalment, lluitarem els que no ferem la guerra sino que
nos trobarem en la guerra.89 Ya se que eixos ulls d’entusiasme no eren en
exclusiva per a mi, sino per a tots els que, com yo, tornavem hermosos per
vencedors, pero a la vanitat no pots anar-li en puntoses disquisicions; yo
era, en aço, com aquell amic meu que un bon dia es comprà una dotzena d’eixemplars d’un diari perque dia que anava el seu nom en lletres
87. Clara alusió a que la guerra «civil» fon essencialment geogràfica, és dir, que el «color» blauroig depengué de la «ventura» o fortuna geogràfica d’on se trobava u el 18 de juliol de 1936.
88. Distintiu dels alfères provisionals.
89. Reiterada alusió a la guerra «civil» geogràfica.
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d’imprenta i, en efecte, en la ressenya d’una representacio del Don Juan
Tenorio (el de Zorrilla, clar), dia: «muy bien los malditos»,90 i ell havia interpretat a un dels malditos.
Aquell dia, despres de l’ineludible desfilada, vaig anar corrent mes en
el cor que en les cames, a ma casa. ¡Deu meu; allo a penes si era ma casa!
A la porta, com uns gossos fidels que olfategen a l’amo, m’esperaven els
porters. Aquell benvolgut matrimoni estava format pels unics familiars que
me quedaven; de parents si que en tenia alguns, pero d’aquells que es
donen conte que ho son quan et necessiten o quan els molesta el ser-ho.
Aquell apreciat matrimoni, tan discret que sempre havia passat desapercebut per la seguritat de tindre-los sempre on era necessari, qué dire yo: com
nos passa desapercebut el cervell que el sabem imprescindible pero segur
en el seu lloc mentres la vida ho siga. Aquell dos bonassos m’esperaven
indiscrets per primera vegada –l’emocio es la mare de les indiscrecions–.
¡Cóm els vaig abraçar i besar i cóm ploraven ells, llagrimes suaus, al sentir-se besats per mi! ¡Qué amargament, qué desmesuradament envellits els
dos! Eren una viva estrofa dels sofriments amagats de les retaguardies de
la guerra, eixes heroiques retarguardies que decidixen tantes guerres. Be;
yo no sabia per quina rao se diu aixo de les retaguardies; nomes sabia que
estant en els fronts, u demanava –com un pa del cor o com una aigua de
l’esperit– permis per tal de passar uns dies en la retaguardia. Pero no coneixia cap de cas d’algu que estant en retaguardia haguera demanat –com
un pa de trilita o com una aigua iperitada– permis per tal de passar-se una
temporadeta en el front. Pero lo que sí que queda clar es que resultava
d’una modestia impressionant per als que tornavem del front, dir als retaguardistes en to admiratiu: «Aterrorisa pensar en la vostra heroïcitat, vivint
en la ciutat, plena de bars i de cinemes en burocrates que quí sap si per
sort o per desgracia serien verdaders burocrates, i en chicotes de servici
que quí sap si per sort serien Mata Hari 91 o per desgracia chicones de ser90. L’obra comença en la més coneguda redondilla: «¡Cuán gritan esos malditos!».
91. Margarethe Geertruida Zelle (Leewarden, 1876-Vàncennes, 1917). Ballarina-espia afussellada per activitats d’espionage a favor d’Alemanya.
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vici, i menjant en taula tenint que embrutar plats, tovalles i cuineres, i per
les nits fer us del llit propi gitant-vos vius sense saber si al sendema vos
alçarieu morts». Yo no dubte que aixo era una heroïcitat, pero, sobretot, es
cert que aixo es lo que decidix moltes guerres, perque es en la retaguardia92 on n’hi ha persones de veritat, valents de veritat, ministres de veritat,
plans de veritat, traïdors de veritat... En els fronts no n’hi ha res d’aixo, ni
fa falta; al cap i a la fi en els fronts, pel fet de ser fronts, ya sobra per a
que nomes hi haja por inteligent, por serena, por hipocrita, por covart...
Aço ho vaig comprendre la primera nit que passi en el front. Tots els companyons em dien que aquell era un front molt tranquil; puix be, sobre la
mijanit, yo encara no m’havia adormit, i vaig dir al meu colega de manta
(una manta nos fea de llit):
–Tinc els budells un poc escarotats.
–¿Encara tens budells i tot?
–¿Que tu ya no?
–Yo sí, pero no fins l’extrem de notar-me’ls. Me’ls vaig notar tan sense
descans al principi d’estar aci, que fa temps que se m’han cansat. A tu et
passarà igual.
I a lo que anavem. El pati de ma casa, de nobles pedres gotiques, pareixia un clown impertinent; l’havien emblanquinat en tanta calç que, com no
es vea ni un granet de pedra, resultava un gotic de pacotilla molt al ciment
segle XX. El porter, davant de la meua tristea, m’explica que l’organisme
ministerial que s’havia incautat, havia fet allo en nom de la salut i de l’higiene populars. Dien que allo olia a aristocracia, que ells ho feen sinonim
d’anemia, i l’anemia se cura en calç i per aixo ho emblanquinaren tot; diu
que l’ordre fon donada al crit de «Muiguen els aristocratococus».93
Yo, silencios, vaig pujar als salons i, ¡quina pena! Havien alçat barandats i mes barandats fent departaments on n’hi havia taules bessones, cadires sense estil, archivadors oberts com si acabaren de vomitar parpers que

92. Zona apartada del combat.
93. Eufemisme cèdic de «bactèria aristocràtica».

338

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 339

MEMORIES D’UN IMPORTANT SENSE IMPORTANCIA

apareixien a orri per terra i per les taules; pels racons hi havia, en desorde d’abando precipitat, papereres de fil d’aram, escopidores, moltes escopidores (¿serien per a escopir blasfemies?), retratos de Stalin,94 cartells
d’homens feliços en cares de mal geni, mapes, una taquimecanografa
rossa, fleches indicant direccio al refugi... Els porters m’anaven explicant
que havia segut una sort que s’incautara del palau aquella oficina, perque
tot havia passat en eixe desori de reforma, pero que els havia permes a
ells el seguir vivint i els donà temps a endur-se a distintes cases d’amics i
de parents quasi totes les coses de valor que ya havien començat a retornar-les. Aquells oficinistes, en la fugida, ho havien abandonat tot, inclus a
aquella jove taquimecanografa rossa que em mirava en ulls de chiquets
sorpres furtant fruta. Despres m’explicaren que ella era una de les tantes
coses ministerials que s’havien dut de Madrit, pero que havia segut una
bona chicota que no els havia deixat passar cap de dia sense pa ni sense
tabac, Tan bona era que ya parlava en valencià. Com estava a soles, des
del primer dia havia vixcut alli, i gracies a ella havia quedat intacta la meua
habitacio perque ella l’havia feta seua. En el menjador no havien tocat res
tampoc, perque era on feen no se quines recepcions; vaig tindre un sobresalt al vore les vitrines buides, sense cap de les magnifiques vaixelles ni
dels inacabables jocs de coberts de plata, pero els porters em tranquilisaren: tot s’ho havien emportat ells i tot s’havia salvat; nomes havien deixat
alli unes quantes coses a fi de no descreditar la categoria del senyor de
casa fent que pensaren que menjava en els dits. Tambe hi havia alguna
atra modificacio: al gran retrato a l’oli de mon pare, li havien afegit unes
barbotes representades en monedes d’or, i al peu una gran inscripcio on
es dia que aquell era un simbol dels opressors del poble... i algunes atres
coses paregudes que no cal detallar. Potser algun llector violent em dirà
en revessa astucia:
–¿Per qué no cal detallar? ¿Et fa por la veritat?
94. Jósiv Vissariónovich Dzugachvili, Stalin (Gori, Georgia, 1879-Moscou, 1953). En 1917 s’ha
adherit a les tesis de Lenin. Política de colectivisació (1929) i de purgació massiva (1934-1938),
expansió soviètica als països europeus, etc.
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Yo conteste, impermeable a l’esguit de la seua bilis:
–¿Per qué no te rentes el fege en aiguanaf 95 d’esperança? No m’atrau
l’hepatits de recrear la veritat que foren tantes mentires.
Quan vaig arribar a la meua habitacio, em sentia el cap com una rinya
de caps, i em vaig deixar caure sobre el llit. Em va vindre un espes perfum d’amiga facil i, maquinalment, vaig regirar baix del coixi on trobi un
breu camiso de seda en moltes randes.
–¡Deu meu! –exclamà la portera ruborisant-se.
–Es meu –va dir la taquimecanografa rossa que nos havia seguit; i
afegi, com una cagarnera al despertar-se: –¿Qué no li agrada?
I yo, per no frenar la seua feminitat:
–Aixina, no; potser posat fara be...
La portera s’enfugi corrent i la taquimeca s’emportà el camiso com una
bandera sense batalla. El porter es va assentar a la meua vora, dient i repetint, com un lladrit suau i energic a l’hora, caricios i alerta:
–Tranquil, tranquil... tranquil...
Quan al moment retornà la portera en una tassa de tila en molta oloreta de flor de taronger (li havia posat un bon chorro d’aiguanaf) yo seguia
callat i abandonat al meu dolor, preguntant-me: «¿Es aço ta casa? ¿On està,
aci, la teua vida? ¿Qué has retrobat? ¿Esperaves, potser, trobar l’ahir?». I un
creixent nuc en la gola em contestava: «Aço es un despusahir sense ahir,
un despusahir que et deixa el dema a l’aire; ompli el hui pronte per tal
d’afermar-te, no se t’assorre damunt tota una tirera de dies que esperen,
de temps a vindre».
Em vaig beure la tila en tot un tarongerar en flor (¡ah, botella blava i
llargueruda en etiqueta sevillana!) 96 i la portera em preguntà:
–¿Es troba millor?
–Ni millor ni pijor; em trobe a penes...
Em vaig adormir, sense despullar-me ni res. Al despertar-me em sentia com si haguera dormit en una llosa sobre mi: era la llosa de lo inespe95. Aigua de flor de taronja.
96. Encara existix, hui en dia, esta agua de azahar.
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rat que hauria d’alçar-la per tal d’anar a trobar del tot, pero a poc a poc,
lo que havia retrobat a penes. Vaig pensar si quedaria alguna cosa que fora
com abans; se’m fea precis començar a ser no l’Adam de ma casa –perque
no es tractava de descobrir res– sino l’oronella del retorn als meus interessos. Comenci a provar qué funcionava com abans i qué havia deixat de
funcionar. Apreti el pulsador electric del capçal del llit: el timbre si que
funcionava; pero va acodir el porter i no Pepe.
–¿Per qué no entra Pepe, com de costum?
–Perque Pepe es feu el Comisario José i la costum deixà de ser-ho.
–Pepe ya no funciona.
–No, senyor; pero el bany, sí, i el te a punt.
–¡Home, aixo està be! ¿Queda alguna roba en el meu armari?
–Excepte la que Pepe se posà, tota la tenim nosatres.
–Prepara-me’n per a vestir-me despres del bany. I telefoneja a Lluis,
l’administrador, que vinga a parlar en mi.
–El senyor administrador... no funciona tampoc.
–¿Tambe es feu...?
–No, senyor; se’l feren.
–Requiescat in pace.
–Amen.
–La cuinera, ¿funciona?
–Es casà en Pepe, pero n’hem buscat una atra.
–Que em prepare el desdejuni i que me’l servixca Maria, si es que Maria funciona.
–S’amigà en Pepe i...
–¡Servix-me’l tu, per favor!
–¿A Pepe?
–¡El desdejuni! Sense Pepe.
–Li servire el sopar; ya es a poqueta nit.
Me n’ani al bany; alli tot olia a taquimecanografa. Per conte d’albarnus,
n’hi havia una gran tovallola. Vaig pensar que a Pepe li vindria un poc llarc
el meu albarnus, pero potser li agradaria aixina a Maria.
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El bany em feu molt de be i el vestir-me de yo, sense «provisionalitats»,
mes be encara. Posar-me a sopar en la meua taula, com abans, em reconfortà. El porter començà a servir-me. Yo li vaig dir:
–Pren cadira.
Ell n’agarrà una i es queda plantat en la cadira en les mans.
–T’he dit que prengues cadira, no que prengues la cadira.
–Yo, senyor...
–¿Ya soc senyor? Per a tu sempre havia segut senyoret i, per favor, vull
sentir-me com abans.
Ell es va assentar a una voreta de la cadira.
–Assenta’t del tot, que anem a parlar. ¿Quants som ara dels que erem?
–Voste, senyor...et, i nosatres dos.
–I... de diners, ¿cóm anem?
–Gracies a Joanot, no nos n’han faltat mai.
–¡Home, quina alegria! ¡Joanot sí que funciona!
–¡I cóm funciona! Mes respectable que un tanc.
Joanot era (i es) el masover que teniem ya molts anys al front de les
nostres finques. Sempre ha vixcut (i viu) en esta alqueria a la qual m’he
retirat i on redacte estes Memories. El porter em contà que Joanot s’incautà de totes les finques meues al crit de: ¡Ya tenia ganes de ser l’amo! I que
ningu no s’atrevi a discutir-li els drets, perque el crit el va fer en una escopeta de dos canons en la ma i una currica de gossos convincents als seus
peus. Necessitava parlar en Joanot; m’havia volgut sempre tant i tan bruscament, que yo sabia que no podia fer-me nomes que be; a mes, l’escopeta i els gossos eren meus i l’escopeta potser, sense voler, arribe a disparar contra l’amo, pero els gossos no obliden.
En decissio -¡a vore quin remei!– vaig dir al porter:
–Tenim molta faena a fer per a que tot torne a ser com era.
–Aço no dic que no puga ser com era, pero nosatres erem com erem,
som com som i serem com serem.
Yo, en un sospir davant de la filosofia natural del porter, exclami:
–¡Deu sap cóm serem!
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–Un poquet aixina i un molt aixana. I voste dissimule la comparança.
Necessitava engolir aire lliure, caminar sense motiu, i me’n vaig anar de
passeig. Per tal de no trobar-me interruptors, vaig eixir a les Alberedetes dels
Serrans i per alli, vora riu, marchi sense saber cap a on. Yo m’he sentit moltes vegades a soles, pero aquella nit em sentia tan a soles que em vaig trobar acompanyat de mi mateix. Fea una nit d’abril d’eixes que Valencia te
com a personals i intransferibles. Valencia es una de les ciutats que mes
coses te personals i intransferibles: davant de la felicitat, el recel de perdrela; davant de l’adversitat, la caricatura redentora; davant de l’abundancia, la
prudencia de no fer-la sentir; davant de l’escassea, l’orientalisme d’alçar els
muscles; davant de l’enveja, la comoditat de l’esforç minim; davant de la
facundia, la tissora de la satira; davant de la facilitat, la perea del ya està
massa be; davant de la dificultat, el talent laboriosissim; davant del treball i
de la taula, el yo puc mes («qui no menja despres de fart, no treballa despres de cansat»). Aço fa que Valencia, per a qui sap amar-la, que es tant com
coneixer-la autenticament, tinga moltes virtuts i pocs defectes si be, com en
totes bandes, son els defectes els que, en la seua cridoria, intenten no deixar oir la veu sense fluctuacions de les virtuts. Aço fa tambe que Valencia
siga terra d’extremats, de poques mijanies, nomes d’aquelles mijanies que,
ben digerides, tambe son virtuts, com per eixemple que els rics no siguen
massa rics ni els pobres massa pobres o que la capital no siga massa capital ni els pobles massa pobles. Pero en atres aspectes, en Valencia u es o no
es; el «ni carn ni peix» sol ser mes peix que carn –en tots els meus respectes pel peix– pero quan es carn ho es d’aquella mes nutritiva i vitaminosa.
Vullc dir que les personalitats, en qualsevol aspecte i en qualsevol epoca,
han segut personalitats de ben de veres o han segut de roin de veres que
es no ser-ho. Ya se que es molt general la teoria que aprecia mes un bon to
mig, pero yo no la compartixc perque un bon to mig no facilita el bot a la
personalitat. Agarrem un eixemple, el de la musica: la bona sarsuela97 (que
97. La sarsuela és un génere escènic-musical en el que alternen parts cantades i parlades, que
pren el nom del pabelló de caça prop a Madrit, on ya en 1657 es representà El golfo de las
sirenas, de Calderón.
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es la mijania musical) no ha facilitat el pas a l’opera98 bona sino a la revista99
lasciva. No hem d’oblidar que el sant, l’artiste o el sabi son enteniments contradictoris, esperits revolts.
Fisicament, la ciutat de Valencia... Pero no importa, per a mi, cóm es
fisicament; u vol, sent, estima i aprecia als pares o als fills per ser pares o
fills i el fisic sempre te traces que, com nos identifiquen, nos pareixen belles. I Valencia es tan mare meua com filla, perque Valencia nos fa als valencians tant com els valencians fem Valencia; per tant, la vullc, la sent,
l’estime i l’aprecie fins l’extrem d’amar tant les traces d’ella que m’identifiquen que aquelles que no m’identifiquen em fan dolor, pero un dolor
tambe amoros com el del pare davant de la gepa del fill o el del fill davant
del cauqueig del pare.
Pero, ¿a qué ve tot aço? Es que recordant aquella nit, que em feu pensar, he començat a pensar. A mes, aço ho fem els escritors de tant en tant,
per tal de demostrar que ho som. Puix be; fea una nit d’abril d’eixes que
Valencia te com a personals i intransferibles. El cel estava alt, altissim, tan
alt que et pareixia vore’l tot; les estreles, entre el cel i yo, pareixien fites
facils, incitants. El roc roc de les granotes, des de dins del riu, em furtava
el lloc de baix dels peus en sensacio de lluntania o de buit. Els chops estaven quiets com un ensomi triumfant i la tremolor dels albers em recordava el cor sense descans. Hi havia pau de riu cap a la mar, i els ponts se li
estenien de vora a vora com les esperances sobre els dubtes. No he cregut mai en mi mateix tant com aquella nit, que s’oblidava de mi.
Em va detindre una parella de vigilancia; els vaig dir quí era, pero ho
vaig haver de demostrar amostrant-los la documentacio. Aço em recordà
que no es prou ser; es precis demostrar-ho.

98. L’ópera és un génere musical i escènic en el que els intérprets canten totes o algunes parts.
Surgix en torn a la Camerata fiorentina en el segle XVII.
99. La revista és un espectàcul d’escenes dramatisades, intercalades entre parts musicals i balls
o ballets individuals o corals. El seu orige, al començar el segle XIX, i l’apogeo, cap a la dècada del 1950, al declinar la sarsuela.
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Joanot, mestre de felicitat

A

sendema, al primer trenet electric,100 me’n vaig anar cap a la meua
alqueria (millor diria me’n vaig vindre). En baixar del trenet i prendre el cami que va directe, vaig vore que en direccio contraria a la meua
se m’acostava un home cantant a ple pulmo una albada; aço i la claror del
bon de mati que fea de l’horta un cock-tail de perfums nets de terra esponjada i sembrats jovens –com una ilusionada puber eixint del bany de l’alba–, em feu sentir el goig quasi voluptuos de ser valencià. No cap dubte:
la Valencia hortolana te l’oriental bellea del pecat, salvat per l’alegria de
tindre’l massa facil.
Mentres pensava aço, vaig donar temps a que aquella persona arribara a mi sense apercebre’m, sobtant-me en un abraç corpulent i assessinant
el vol del cant per l’ardencia de les exclamacions:
–¡Pero si es el meu senyoret! ¿Quí pensava que s’hauria podrit? ¡Si ve
mes senyoret que mai!
I abraç va i abraç ve i yo com un porrito entre els seus braços de roure
i alçat contra la seua pancha esferoïdal. Quan yo, peus a terra un instant i
retrobant l’alé, vaig poder dir:
–¡Pero Joanot!
Ell reemprengue la desequilibrada lluita grecorromana en mi:
–Sí, sí, Joanot, mes Joanot que mai tenint-lo a voste! ¡Rocordons,101 senyoret, quina alegria!
L

100. Front al pont de fusta.
101. Recordons es l’eufemisme que usava Joanot davant del chicon que havia segut yo. A mi
no m’ha sonat mai tan expressiu i apropiat a cada circumstancia com el recollons que ell soltava quan yo no estava present [nota de X.C.].
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I sense deixar-me, girant el cap aci i alla i en veu de Faust de Gounod,102 cridà:
–Y
¡ a està aci el meu senyoret!
¿A qui ho dia? ¡Qué se yo! A tota la contornada, a tota l’horta del seu
domini. Quan nos varem serenar un poc, li vaig dir, mirant-me’l a fragments per tal de vore’l tot:
–¿On vas tan mudat, Joanot?
–¿On tenia d’anar? A vore’l a voste. ¡I tota muda em pareixia pobra per
a abraçar-lo!
Varem començar a caminar cap a l’alqueria, uns moments en silenci,
sense saber per on encetar la conversacio.
Tinc feta una observacio: l’home, respecte a les seues relacions, es una
especie de central telefonica on la costum nos fa trobar immediatament la
clavilla que correspon a cada conexio, sense parar-nos a buscar el numero. Pero quan fa temps que u no conecta en un numero i de sobte necessita conectar, ni se troba la clavilla corresponent ni se sap on enchufar-la;
d’aci els principis de conversacio entre aquells que fa temps que no han
conversat, on les paraules van a la palpa com orguens sense homologia o
clavilles rovellades que no encaixen, i aixina resulta:
–¿El senyor?
–Soc senyoreta.
–Perdona, m’haure equivocat de numero.
–Yo no tinc numero.
¿I on posarem la clavilla?
–¿La farmacia?
–Aci es la funeraria.
–Es igual, tot comença per f.
–¿I qué? Tambe cigarret comença per f.
–¡Home, no em fume!
102. Charles François Gounod (Paris, 1818-Saint Claud, 1883). Compositor francés. Faust (1859)
consagrà la seua glòria. Mestre incontestat de l’orquesta i perfecte coneixedor de la veu, fon
l’iniciador de la renovació de la musica francessa en la segona mitat del segle XIX.
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–¿Veu?
Aixina començarem Joanot i yo:
–¡Che, senyoret, senyoret!
–Ya veus, Joanot.
–¡Redell,103 senyoret!
–Sí, Joanot, ya veus.
–¡Quí ho havia de dir!
–No se quí, pero aci estic.
–Em dona vergonya, pero... ¡recordons, estic plorant!
–Avergonyim-nos els dos i aixina ya no n’hi ha vergonya; ¡yo tambe
estic plorant!
I nos tornarem a abraçar, pero quiets, tranquils, d’home a home. Sentia
el seu cor d’home tan segur en la vida que ni ho sap, fent un pom-pompom acompassat com el pas d’oca germanic, mentres el meu cor fea un
tacatac-tac-tac d’arritmic taconeig de vedette sense super. No se descriure
l’emocio de sentir l’emocio d’aquell homenot en llagrimes en els ulls... i
per mi. ¡Deu meu, la vida es bella quan a un cor respon un atre cor!
–¡Mire, senyoret, mire!
Vaig haver de moderar el pas; ¡ya es veia l’alqueria! Les teules blaves
de la mija taronja de la capella, lluien al sol com un tros de cel intensament acaramullat per a fer-se mes blau; les palmeres arringlerades i esveltes, pentinaven l’hosanna de les seues palmes com intemporals silfides
amigues; el cos de l’alqueria, ferm com un pensament verdader, severament lineal com la serenitat, sense superfluïtats com un manament de
consciencia, anava creixent davant de nosatres com creix l’amor just cap a
la totalitat. Els lladrits dels gossos triscaven repentins i precisos com a polsos del mati. La saliva se’m fea espessa i dolça i els ulls amples, ansiosos...
–¡Gracies, Senyor!
Vaig sentir que la ma de Joanot, aspra, m’agarrà la meua, apretant-mela com un capoll de seda que m’arribava al cor...
103. Eufemisme de redeu.
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He hagut de deixar un tros en blanc en este paper; que no l’embrute
ningu. No pot anar res junt a aquella emocio, a d’aquell retrobar-me.
Ara, eixugades ya les llagrimes en el bes del recort, he de continuar.
Encara estavem un poquet llunt de l’alqueria, quan Joanot, alvançantse i tornant a mi per a alvançar-se atra vegada com fan els gossets alegres,
començà a cridar:
–¡Rosa! ¡Rooosaaaaa!
Un rebombori de lladrits nos anuncia l’eficacia dels crits i, com en una
correguda de joyes, quatre gossos alçaren la pols del cami arribant a Joanot
en un desconcertat refregar-li els morros embrutant-li el trage. Joanot els
dia, radiant:
–Es el meu senyoret, mireu-lo.
Els dos gossos mes grans em varen mirar. Yo esperava, inquiet, perque els havia conegut. ¿Em coneixerien? Se me’n vingueren damunt. Yo,
esclatant:
–Sí, sí, Polp, sí, Carbo; soc yo.
Els atres dos no se separaren de Joanot; eren nous. ¡Che, quins gossos! Ya em resultava impertinent aquella alegria que no em permetia caminar. De sobte, els dos pegaren a correr cap a l’alqueria; els atres dos els
varen seguir. Ya arribavem; Joanot s’alvançà cridant atra vegada:
–¡Rosaaa!
Va eixir al cami, corrent, Rosa; es detingue davant de mi apartant-se el
devantal.104 Yo, abraçant-la, li vaig dir:
–Abraça’m, Rosa, abraça’m.
Rosa m’abraçà i em besà llagrimejant:
104. És un gest habitual no llevar-se el devantal, sino senzillament apartar-lo, és dir doblar-lo
en àngul, a forma de triàngul. El refrany diu «s’alça el devantal, per això li val» (com precaució necessària).
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–¡Senyoret, senyoret! ¡Gracies a Deu!
Els gossos dansaven en un rogle de lladrits.
En el llindar del passseig d’entrada a l’alqueria, una jove em mirava,
quieta i somrient. Joanot l’agarrà pels muscles i portant-la a mi, va dir:
–Es Maria, la nostra filla.
–¿Filla? Si no en teniu de fills.
–Puix tenim una filla, i ben talludeta ya: 17 anys. He fet totes les coses
molt de pressa en este temps.
I esclatà una rialla contagiosa. I entrarem.
Tot estava igual; no, millor, molt millor que quan m’ho vaig deixar.
Joanot, ampulos, anava mostrant-me cóm l’estable s’havia convertit en
quadra, el cavall i l’egua en dos cavalls i quatre egües (no per gracia del
cavall i de l’egua primers, clar), el galliner en granja, la pallisa en graner...
No vaig poder seguir-lo; aixina era massa, tot de colp, i em vaig recolzar,
tremolos de cames, contra la blanca frescor de l’aljup.
–Ara no puc mes, Joanot; despres, despres.
Rosa, que nos seguia, lligada l’ampla cintura pel braç de Maria, va dir:
–Deixa’l descansar. Maria, porta dos cadires. Deixa’l descansar, home.
–No estic cansat. Es que es massa descans trobar-ho tot, de repent,
tan... tan...
–L’ama te rao, sempre te rao. Yo es que, de tan content, voldria dur-li
el goig de tot a manolls... Pero descanse, descanse.
Ya Maria, corrent, nos havia dut les cadires. Em vaig assentar sospirant
com una fadrinota inesperadament solicitada. Joanot va seguir parlant, assentant-se tambe.
–No s’haurà desdejunat.
–Sí, sí; llet i cafe.
–Rosa, ¿qué et pareix unes botifarretes en oli i un ensisam de lletuga i
rave...?
I fent-me l’ullet en un somriure de tot ell, em digue:
–¿Eh? Si m’ho permet, hui, nomes hui, almorzare en voste i aci, a l’aire lliure.
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–¡Pero Joanot! –feu Rosa davant de l’atreviment del seu marit.
Rosa marchà; mentres, Maria havia obert l’aljup i poava. A cada moviment de pujar i baixar els braços, la cintura s’estrenyia i s’eixemplava i el
bust oscilava... Abocà aigua en dos gots i escorregue dins d’ells una llima.
Me n’ofrenà un.
–Gracies, Rebeca.105
–No em diuen Rebeca; soc Maria.
–Ah, si, que yo no soc Eliezer.106
Ella baixà els ulls. Joanot exclamà:
–¡Soc un tarroç! No se qué vol dir tot aixo. Tu tampoc, ¿veritat, Maria?
–No se...
I alçà el vol; m’ho va pareixer, perque en realitat corregue cap a casa.
–Digues, Joanot: de veritat, ¿qui es Maria?
–De veritat es Maria, la nostra filla.
–I en menys de tres anys, ¿cóm ne te desset?
–Perque fa tres anys era Maria, pero no la nostra filla.
I m’ho va contar tot. Era filla d’u del poble proxim que es feu no se
qué de Facenda i anà destinat a Malaga fea moltissims anys. A poc d’esclatada la guerra, es presentà en el poble en la seua muller i la filla. Havia
fugit de Malaga perque, segons dien, s’havia significat en politica de dretes. Un amic i païsa de Joanot, li’s portà per a vore si els podia deixar algun
lloc on viure. Com Joanot s’havia declarat amo i senyor de l’alqueria, per
tal de no despertar llevantances, vivia oficialment en ma casa, per tant
–tambe oficialment–, la casa d’ell quedava buida. Li va vindre be aquella
familia, perque aixina ya no li durien cap de refugiat desconegut. Varen
fer una soi-disant 107 habitacio en la capella (oficialment nomes, per tal que
no els tildaren de beatots) i aixina a bones, s’ho apanyaren. Aquell home,

105. Esposa d’Isaac (fill d’Abraham), mare d’Esaú i de Jacob.
106. Administrador de les possessions d’Abraham, encarregat de buscar-li esposa a Rebeca
(Genesis, 24, 1 i ss.). La senyal era que la donzella inclinara el cànter per a que beguera, dientli: «beu tu, que yo vaig a traure’n més per als gamells». Així trobà i s’emportà a Rebeca.
107. Suposada.
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als pocs dies, va haver d’allistar-se com a voluntari, eixint al davant de les
sospites i, a mes, intentaria passar-se’n a l’atra banda. El cas es que no arribà al front; un dia el varen trobar a les afores de Valencia, estés i en quatre bales en el cap. La muller, encesa de dolor, es consumi i a l’any mori
d’unes febres estranyes. Maria, des d’aquell instant, fon la filla de Joanot i
de Rosa. Joanot acabà dient:
–Li diuen Maria de les Neus; no cap dubte que ella es la dolça Maria
de les neus que els anys nos han posat a Rosa i a mi.
La veu de Joanot tremolava com un lliri d’aigua.
–¿Per qué no callem un poc, Joanot?
–¿Callar? Si son tantissimes coses les que voldria dir, que les paraules
em fan gluc gluc per la boca com un cano que no pot engolir el broll.
–Sí, pero la boca del cor tambe em fa un gluc gluc insuficient per al
broll d’emocions...
–Callem, pero... be, callem.
¡Qué gran es el silenci!108 ¿Quant de temps fea que yo no el sentia?
Sentir el silenci es una de les lliçons que, com la felicitat, nomes la deprenen els que el perden. No cap dubte que l’unic professor d’aixo es la naturalea; les ciutats, quant mes ho son, son mes sorolloses. Els homens de
ciutat som uns morfinomans del soroll, i aixina els meges, de tant en tant,
nos envien a prendre silenci i es quan el prenim com una medicina, silenci de recepta embotellat en jardins de sanatoris. Aixo no es el silenci, sino
un ersatz.109 El silenci es trobar-lo de sobte minorant-nos d’insignificança,
despullant-nos de possibilitats. Crideu, crideu al silenci i nomes un eco retornarà el crit empalidit i a miges, com una burla de l’arrogancia. El silenci es una confessio irremissible i sense suspicacies; es deixar de ser qui
vos penseu ser per a ser el que sou: home, grapadet d’un sistema al que
pertanyem pero al que no som indispensables. ¡Oh silenci, bany de modestia!

108. El «silenci», sempre present en la prosa i en la poesia de X.C.
109. Succedàneu.
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I aquell dia em sentia yo aixo, modest, molt modest dins d’aquella naturalea en la qual Joanot era una part viva i entranyada. No se si yo pensaria en aquell moment tot aço; crec que no pensaria ni aço ni res; simplement, que no gosaria ni pensar, Joanot em mirava callar i s’esforçava a
obedir-me callant. Si yo el mirava, somria tant per la boca com pels ulls
com per la pancha...
Allo dura fins que Rosa va vindre en un be de Deu d’almorzar. I començarem a parlar, Joanot a charrar. ¡Quín mestre de felicitat este Joanot!
Voldria saber reproduir les seues paraules, pero no ho intentare. ¿Penseu
que em feu una relacio ordenada i seriossa de les coses? No; el seu parlar
era com l’alegria; inconseqüent, desordenat, com la pastura d’una potreta
solta.
En resum: que havia guanyat molts diners, gracies als quals havien vixcut ells i els de ma casa de la ciutat, i encara tots els sobrants els havia fet
servir ben be, comprant terres veïnals, forrant de ciment les sequies, modernisant tot l’ormeig agricola... Em vaig negar a que em donara, en aquell
moment, les noves escritures, pero em feu prometre que el cridaria pronte per tal de passar-les al meu nom. Aixo de la duracio del temps ya han
explicat els sabis i els poetes que no es una veritat objectiva sino subjectiva; yo no sabria explicar aixo, pero qualsevol pot comprendre que el
temps d’un marit esperant a la muller per a anar a una festa no es el mateix
que la muller gasta per a aviar-se.
Lo que he contat no va ser un dia; no era possible fer-ho cabre tot.
Quan per la vesprada vaig dir d’anar-me’n, m’aparellà una egüeta pia, de
coll en noble esse i mans fines i agils, i l’enganchà a un cabriolet polit i
lluent com una frontera de poble en festes, i em digue:
–Aço, senyoret, es el regal que li tenia a punt.
–¡Joanot, quina gentilea!
–No me’l te d’agrair, perque es un regal que no ho es; està pagat en
diners de voste.
–Potser, pero me l’estimare perque es un resultat del teu treball i de la
teua fidelitat.
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Per tota contestacio, Joanot agarra el poal d’aigua on s’havia refrescat
l’ampolla del vi, i, alçant-lo, em digue:
–Mire.
I feu una terrible cara de mal geni, que l’aigua copià com un espill.
–¿Ha vist? Mire ara.
Feu una cara de somris ample que, naturalment, tambe es copià en
l’aigua.
–Els criats som l’aigua dels amos.
–Tens rao, si l’aigua es neta, pero no sempre ho es.
–Aci nomes coneguem l’aigua corrent.
–No, Joanot, no eres un home corrent.
–Es veritat; corrent em sofoque de seguida. Tinc massa greix.
I pujant-me’n al cabriolet, vaig deixar darrere la meua desanimacio
soterrada per la lliço de vida de Joanot, mentres l’egüeta pia, harmoniosa
de trot, elegant ambladora, em duya tot nou contra el sol ponent.
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¿Sere capaç de descobrir-me?

E

S ben important lo que he contat ades, per a que es comprenga que
tot lo que yo ignorava de la situacio real de la Valencia d’aquell anys,
Joanot s’ho sabia per les puntes dels dits i ho dominava fent com qui no
fa. Pero... ¿cóm podia yo desburgar sobre quin desequilibri s’assentava
l’inesperada realitat que canviava de cap a peus la que yo crea realitat
meua? Com em sentia el cap a carrerons, per a pensar un poquet correctament vaig tirar ma de la meua indiscutible i buida erudicio i em digui: «No
pren el bany ningu dos vegades en el mateix riu». Aço ho digue no res
menys que Heraclit.110 A mi, a pesar d’haver-ho dit ell, sempre m’havia paregut una favada com tantes favades de les que es fan famoses. Pero en eixos
temps de reconstruccio de la meua vida, vaig entendre de repent la profunda afirmacio d’aquell home que, segons diuen, fon excepcional. Yo prenia el bany cada dia en la mateixa banyera de sempre, pero ni l’aigua era
la mateixa (cosa que hauria resultat una porqueria) ni yo era el mateix mai,
i aço tambe per curiositat. Sí, se m’havia despertat una curiositat per tot
que, al no poder-la satisfer mai totalment, em creixia com la fam dels
pobretons davant l’escaparat d’un ultramarins. Aço es natural; un dels aspectes del viure sobre el qual no havia entretingut mai la meua atencio, era
sobre els diners. Yo sabia que d’algun lloc em venien, pero els crea com
una segona naturalea de la meua aristocracia. Pero al començar a ordenar
la meua vida, vaig anar de descobriment en descobriment, pero uns descobriments que eren un poc escopinyar al cel, vull dir que el descobriment

110. Llector: tu ya saps qui era Heraclit. Yo no ho se tampoc [nota de X.C.].
Heraclit (Efeso, 550-480 a. C.). Presocràtic de l’escola Jonia. Obra enigmàtica. Mantingué
que el foc és el principi de l’Univers en perpetu devindre.
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de cada cosa descoberta em quea damunt descobrint-me la quantitat d’espais d’ignorancia que hi havia en mi, i aço m’avergonyia, ¡m’avergonyia!,
pero fent-me una indole de cosquerelles que quanta mes vergonya em
feen, em feen, a l’hora, mes gustet. Clar que de vegades la vergonya era tan
vergonya, que em fea escabuçar-me en mi mateix sense gosar aguaitar de
mi, com li passaria a un hipotetic Cristofol Colom retardat per la mar
Atlantica en la seua bellugadiça Santa Maria cara al descobriment
d’America, que vera creuar pel cel, de sobte, un avio supersonic. ¿Qué faria?
S’ompliria tant de vergonya l’orgullos navegant, que la caravela no soportaria eixe pes i anirien a parar, caravela i ell, al fondo de la mar. ¡Ben
mereixcut, che, per retardar-se en el descobriment, com yo!
Lo ben cert es que tot aço em passava per tindre radicalissimes idees,
com per eixemple eixe Don Quixot de la Mancha, pero al reves; o siga,
que yo era un senyor Don Quixot antipoda. El senyor Don Quixot (no yo,
sino el de veritat, el pare de Cervantes) vea les coses tal com se les imaginava, per tant era un trastornat del bolet111 perque la seua imaginacio
independent fea chafardeig de la rao. Yo, en canvi, vea les coses tal com
volia que foren, per tant era un pobre home o un sant, puix el meu sentiment dominava la rao i esta em donava les coses no com eren pero si
com haurien de ser segons el meu voler. I puc assegurar que el meu voler
no era de sant, sino simplement d’home que crea que per a ser home bastava en ser nomes home. Pero ¡sí, sí!; aixo em feu deprendre que, per a
ser home, algunes vegades s’ha de ser quasi bestia, de tan insensible, i
atres vegades quasi dona, de tan sensible. L’home no es una torre incommovible, sino un pendul potser massa obedient al tic-tac de les circumstancies: que les has de vencer pessic a pessic, tic; que has d’entendre el
seu zigzac, tac. Si este tic-tac t’aconsona al del cor, eres feliç; pero quan a
este tic-tac el cor et fa tac-tic, home a l’aigua.

111. Aço vol dir: tornat dellà del bolet, que no li veig la punta quina llei de tornar siga esta
si on torna es dellà, o siga al costat opost [nota de X.C.].
Trastornat del bolet = tindre incompletes les facultats mentals.
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Pero, ¿on vaig a parar en tot aço? Be; es que no soc un memorialiste
pur, sino un escritor (no s’oblide que soc poeta des d’ahir) posat a escriure memories i exactament memories meues.
Puix anem avant: abans de res, em vaig dedicar a fer be a aquells gracies als quals yo podia viure be. Per eixemple, al porters de ma casa de la
ciutat, aquell fidel matrimoni, els vaig fer donacio, notarialment, d’una
especie de chalet que els meus pares es van fer en la plaja de la Malvarrosa
quan era elegant l’anar alli. No m’oblidare mai d’aquell dialec (trialec, naturalment) de tan poques paraules i tan llagrimejat per ells, quan els doni
l’escritura:
Ell: Pero... ¡senyoret!
Yo: Aixina ya teniu una herencia que deixar als vostres fills.
Ella: ¡Si voste sap que Deu no nos ha donat cap de fill!
Yo: Ya ho se, pero aixina en tindreu; ya voreu com els vostres nebots,
quan ho sabran, faran per pareixer-vos fills.
Ell: ¡Se...nyo...ret!
Ella: ¡Que Deu... li ho... pague!
I no em vaig enganyar; com les mosques a la mel, es van trobar en
una tirera de nebots i «neboders»112 que... ¡ausades bugades!113
A Joanot, contra tots els eufemismes dels seus cordons i punyecla, li
vaig donar les terres veïnals que ell havia comprat durant la meua absencia; ya era prou, per a mi, la millora incalculable que havia fet a lo que li
havia deixat a l’anar-me’n. Joanot fon molt mes curt en paraules:
Ell: Senyoret, voste es un senyor... tot un senyor d’un bon parell de...
Yo: No digues res mes, Joanot, no digues res mes.
I posant-me la manota en el muscle:
Ell: Ho accepte per Maria, per a que el dia de dema... I començà a
sonar-li la ronquera en el gargamell i a llagrimejar, dient entre changlots:
Ell: ¡Este tabac! Fa un fum de palla pixada...
Yo: Sí, Joanot, es el tabac, el tabac...
112. Fills de nebot o neboda.
113. Abundantment.
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¿Quí no es bo, Deu meu, en els bons? Ara, aixo atre que nos manares,
oh Deu, de ser tambe bons en els roïns, aixo ya es mes repelos. Per eixemple, recorde que un mati entrà a la meua biblioteca, on yo descansava llegint, la nova criada, anunciant-me que un senyor (rectificà dient: Be, un
home) volia parlar en mi. Aci va el curtissim dialec que varem mantindre
aquell «home» i yo:
Ell: Bon dia.
Yo: Bon dia.
Ell: Yo soc amic de Pepe, el seu anti...
Yo: ¿Del Comisario José?
Ell: Sí, senyor.
Yo: Els amics del meus enemics, son els meus enemics. ¡Fora!
Ell, anant-se’n: Ya sap on te un enemic.
Yo: Igualment.
Ell, des de la porta: Desgracies.
Yo: De molt.
No cap dubte que estos compliments girats com un calceti, denotaven
una seguritat personal en els dos realment commovedora; aço ho vaig
pensar de sobte i vaig fer que cridaren a aquell home que ya estava en el
carrer. Quan tornà, li vaig dir:
Yo: Rectificar es de sabuts.
Ell: Sempre que se rectifique a temps, senyor.
Des d’aquell dia ocupa el lloc vacant de Pepe, que ya no es vacant ni
de Pepe, sino de Vicent. Resultà que Vicent era un amic de Pepe, de qui
fon amic nomes fins que Pepe es feu «Comisario José». Si en efecte rectificar es de sabuts, yo he anat fent-me sabut molt de pressa.
¿Un atre eixemple?
Un dia em va vindre Joanot i, en una satisfaccio que incloia la llealtat
del gos fart i l’espavilament de l’eriço en estiu, em feu actor, en ell, de la
següent escena crematisticament salvadora:
–Aci te, senyoret, els guanys de la collita de blat. En la sija ya he deixa
el que necessitem per a la farina de casa.
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–¿Del blat? Si blat no n’haviem sembrat mai...
–Enguany vaig sembrar de blat quasi totes les fanecades d’horta i... aci
te el resultat.
–Pero aci hi ha molts billets dels grans. A com val el blat, no es possible...
–¿Quí parla d’a com val? Yo parle d’a com es ven –i em feu l’ullet–.
Voste no cal que se’n sapia de res; yo tot ho amanixc en un buffit.
–Joanot: em pareix que aço es immoral.
–¿Immoral el sembrar blat, treballar-lo, collir-lo, batre’l i vendre’l a com
me’l paguen? Yo no he dit a ningu: pren el blat i dona’m tant. Ben al contrari; m’han pregat: si em vols donar el blat, et donare tant. Aço es fer un
canvi. ¿Es immoral aixo?
Yo nomes em vaig saber dir, pero cap a dins: ui, ui, ui...
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L’impuls decisiu

A

partir de lo que acabe de contar, ¡hala!, una sorpresa darrere de l’atra. ¿Per qué, si yo no em ficava en ningu ni en res? Es cert que punchaven les primitivissimes necessitats i les novissimes petulancies, dos
aspectes dificils de resoldre. I em brunyien en els oits moscardons de l’actualitat: aval, ¡aval!, ¡¡aval!! (que unes vegades valien i unes atres vegades
fotien); victoria, ¡victoria!, ¡¡victoria!! (nomes una i a espentes a per ella);
por, ¡por!, ¡¡por!! (pero disfrassada d’alegria oficial); autoritat, ¡autoritat!,
¡¡autoritat!! (interessadament desorbitada pels autoritaris). I arribà un nom
que m’era desconegut, escampant-se del so al reso: estraperlo, ¡estraperlo!, ¡¡estraperlo!!114 El significat d’eixe nom creà coses tan dispars com:
guardies «de trafic», «enchufats», «haigues» i, sobretot, genteta de la que
chafa fort sense importar lo que se chafa... I fora, a pastar fanc per inservibles, tota classe de delicadees que podien despertar supicacies.
¿I qué fea yo ficat en eixe marejol creixent a marejada? Yo, ya home,
d’arrailats principis etics d’anteguerra, ¿qué fea yo? L’imbecil, com quasi
sempre, per la meua rara inocencia veïna de la favancia. Pero nomes
veïna, perque si no del tot, sí que em donava prou conte de les raons mes
o menys bordetes d’on naixien les tantes i tant distintes propostes que m’arribaven insistents. Es que se feu correr entre les noves altes esferes, que
yo era fill unic d’una gran familia, ben educat, cosmopolita, poliglota, ric

114. Straperle era el nom d’una ruleta elèctrica (dels inventors Strauss i Perle), timo per a enriquir als explotadors de l’aparell. Strauss vingué a Espanya en 1933, tractant d’instalar-lo successivament en San Sebastián i Formentor. El tema disgustà a Lerroux (intervingueren Alcalá
Zamora, Azaña i Prieto), i s’incorporà al llenguage per a significar negoci brut i excessivament
lucratiu. Era corrent parlar, ací i allà, d’estraperlo, d’estraperlistes (¡Quina veritat pensar que
el llenguage el fa el poble i no els que es diuen «científics»!).
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i excombatent. Quan a u se li fan elogis tan fluixetament fonamentats, està
clar: no es que el vullguen boixar pero sí que volen aprofitar-lo per a aprofitar-se. Yo se que no soc Salomon,115 pero tambe se que no arribe a chuplar-me el dit i recorde molt exacte el proverbi italia que diu: Tu fai come
la simia, che più va in alto più mostra el culo. ¿I qué es lo que em va decidir a no mostrar el cul? El que recordant els meus exits publics, he comprovat que sempre han tingut una bona major part d’ironia simple, de caricatura estrambotica. Vaig a contar l’ultim d’eixos exits:
Me visitaren directius d’una societat cultural i recreativa (¡quin fantasmagoric mesclat!) que havia segut potent i ara patia anemia galopant. Vingueren a oferir-me la presidencia. El secretari i yo tinguerem este dialec:
–Com voste està ben relacionat i es ric...
–No se en quina relacio i no soc ric, simplement estic ric.
–Home, no anem a discutir el ser i l’estar.
–¿Per qué no?
–Clar.
–¿Cóm pot dir clar si no em deixa dir res?
–I ya ha dit massa.
–¡Massa... massa! ¿Es que vol enfurir-me?
–¿Voste sap fer-ho?
Dirigint-se als atres i eixint-se’n del test, amollà:
–¡Che!, ¿sabeu lo que vos dic? ¡Que vaja a fer punyetes!
Yo, amablement, li vaig dir:
–Com voste es expert en aixo, ¿vol dir-me cóm se fan?
–¿M’està diguent punyeter?
–Yo no soc el seu espill.
Ell s’alçà violentament i se n’anà sense saludar. Els atres, sense saber
qué fer ni qué dir, s’alçaren i escusant-se:
–Perdone... Que ho passe be.
115. Salomon (970-931 a.C.), fill i succesor de David, manà la construcció del Temple de
Jerusalem. Es coneguda la seua sapiència en el juí de les dos dones que dien ser mares d’un
mateix chiquet.
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–Aixo vullc.
I s’acabà l’entrevista mentres yo, pensant en aquell fugitiu secretari,
recordava aquella sentencia celebre del malaventurat Abraham Lincoln:116
«Mes val estar-se callat i que sospiten la teua necetat, que parlar i llevarlos tot el dubte d’aixo»
Escenes paregudes n’anava patint massa. ¿Per qué volien donar-me
importancia si no ne tinc ni la desige? 117 Aço me feu descobrir una escala
de valors que encara mantinc. L’escala118 comença per baix, com totes
(sempre es do, re, mi, fa, sol, la, si, do) i es esta: n’hi ha uns que a penes
poden parlar, perque atres a penes deixen parlar per a que atres parlen
sense parar a penes, en eco de qui te la paraula (s’abaixa l’escala: do, si,
la, sol, fa, mi, re, do) per a dir quí, qué, cóm i quan s’ha de parlar. I me
pregunte on encaixe yo en est engraellat. Si no encaixe, soc clandesti i si
soc clandesti viu, o siga actiu, resultare subversiu. I si no tinc per qué amagar-me ni intente subvertir res, ¿per quina destarifada rao he de soportar
tantes propostes que ni me van ni me venen i se que me les proponen
duts per interessos gens nets?
Lo ben de veres es que cada vegada passava mes dies en l’alqueria i,
¡per fi!, vaig conseguir ser conseqüent i arribar a la fausta decisio: viure
definitivament aci, en l’alqueria, en oberta naturalea i entre persones naturals.119

116. Abraham Lincoln (Kentucky, 1809-Washington, 1865). La seua elecció de president
provocà la Guerra de Secessió (1860). Reelegit en 1864, fon assassinat per un fanàtic l’abril
de 1865.
117. Explicació del títul d’estes memòries.
118. L’escala és la disposició correlativa de les notes d’un sistema musical, que és definix per
les distàncies establides entre elles, és dir, entre els distints graus (escala major, escala menor).
119. Beatus ille.
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i XVIII

Ta ta-chim, ta ta-chim, ta ta ta-chim. ¡Final!

I

he passat un grapat d’anys d’aprenentage huma, uns anys harmoniosos, suaus, cordials, sensats, essencials. Uns anys complits de Joanot
senyor de l’amplaria,120 de Rosa, femella de la fondaria,121 de Maria... ¡Ah,
Maria! I yo, yo ¿qué?
Al principi d’estes memories meues (o lo que siguen) he dit lo que me
diferenciava de J.R.J., cosa que equival a dir, callant-ho, les nostres semblances.
El burret, bast i tossut amic meu, ignorant d’hipocresies, viu en aires
de pereosa suficiencia la seua relativa llibertat. ¿I la poesia que mencione
en allo que pareix un prolec? Ara ho conte, perque passà ahir.
Fon a la vora voreta del migdia. Yo llegia a l’ombra del vell garrofer al
costat del pabello de la glorieta quan, en un raig d’esperança en el pensament, em vaig posar dret cridant –cridant sense crit–:
–Maria... ¡Maria!
Ella vingue lluminosa com sempre, ingravida... Quan la tenia davant
de mi, li vaig dir:
–Tu, Maria... tu... ¿acceptaries el donar-me fills?
–Senyoret... ¡senyo...!
–Vullc dir... si acceptaries no dir-me ya mai senyoret i si... si tambe
acceptaries donar-me fills... fills a punt de batejar, de tan nostres i sense
vergonya, perque... perque...
–Aixo vol dir que abans...

120. Extensió horisontal. En sentit figurat: desimboltura.
121. Substantiu de dimensió; es diu de la persona d’enteniment penetrant.

362

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 363

MEMORIES D’UN IMPORTANT SENSE IMPORTANCIA

–Sí, sí, abans... epistola escoltada.122
–¿I bendicio rebuda?
–Aixo, aixo.
–Senyo...
I sense acabar de dir-ho, esclatà en un plor deixant el cap sobre el
meu pit. ¿Quí em digue que besara els seus cabells estant aixina? No ho
se, pero la tremolor dels llavis em renovellà la sanc i, tambe sense saber
per qué, vaig cridar entusiasmat, alçant els ulls plens de llagrimes blaves
de cel:
–¡Deu meu! ¡¡Deu meu!!
El sol cremava tant, que era impossible distinguir l’horiso. Tot s’illimitava fulgurant, com el meu cor. Els pardalets callaven pero se’ls sentia vibrar entre les fulles i, sense saber d’on, passà corrent i rient-se, vull dir renillant, el meu burret solt que es deixà caure, revolcant-se entre la pols de
la terra i la pols del sol...
Soc feliç, ¡ridiculament feliç!
¿Que on està la poesia?123 ¿Es que no l’heu sentida? ¡Vos tinc llastima!
*****
I aci s’acaben les meues memories. He contat hui el dia d’ahir i, com
soc molt desmemoriat, per molts esforços que fassa no puc recordar qué
em passarà dema.124
Any 1964
122. Sant Pau, Als de Corinto, 13, 4-7.
123. Veg. «I. Com si fora un prolec». La poesia està en el cor del protagoniste que, com tot,
s’illimitava fulgurant. És com si el vers, ya clàssic, haguera dit «poesia eres tú, Maria»; el protagoniste s’havia convertit en poeta i escrigué sa primera poesia des del seu cor ensimismat.
124. La memòria és una facultat de l’ànima per la qual retenim i reproduim les images de les
coses i persones que han impressionat els nostres sentits en el passat «vixcut». Per això no pot
fer-se memòria del demà, que ya serà futur...
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NOTA DE L’EDITORIAL

A

BANS,

quan es publicava la segona edicio d’un llibre,
hi havia establerta una especie de formula que dia:
Segunda edición, corregida y aumentada. En esta segona
edicio de Proses en carn, de Xavier Casp, hauria de figurar aquella formula, perque es exactament lo que l’autor
ha fet: corregir els huit contes que constituien el llibre i
afegir-ne –tambe corregit– el titulat «Ele seguix soltera»,
que es publicà l’any 1958 en Recull de contes valencians
(núm. 40 de la «Nova Col·lecció Lletres», d’Albertí Editor,
Barcelona). No obstant, hem respectat el criteri de l’autor
per a la segona edicio de les seues obres: «Redaccio definitiva».
L’haver afegit un conte nos ha obligat editorialment a
fer una variacio: les huit ilustracions de la primera edicio
foren originals del pintor Valenti Durbán, que morí en
plena joventut pictorica. Si ara reproduiem aquelles ilustracions, ¿deisariem sense ilustrar «Ele seguix soltera»?;
¿demanariem a un atre pintor que l’ilustrara? No nos pareixia adequada cap de les dos solucions. Per aixo, publiquem les nou ilustracions noves, originals de Kati, fetes
per a esta segona edicio.
En quant a les dedicatories, son les mateixes de la
primera edicio, mes la que ara ha fet l’autor per a «Ele
seguix soltera», que aparegue sense dedicatoria.
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NOTA AD ESTA EDICIÓ
DE LES OBRES COMPLETES

C

fer algunes observacions generals que faciliten
l’aparato crític, explicatiu, tal i com venim fent-lo:
Hem respectat la voluntat de l’autor de ser esta segona
edició la seua «redaccio definitiva». Pero al llegidor no
podem ocultar-li la primera edició (Editorial Torre, València, 1952) i el conte «Ele seguix soltera» (publicat inicialment en Recull de contes valencians, d’Albertí Editor, Barcelona, 1958).
En este sentit, cabien dos solucions: una, oferir les
dos edicions «completes», i cascú que faça les seues conclusions; l’atra, oferir la segona edició i en nota-asterisc
indicar cada paraula diferent. Per «economia comprensiva» que facilite la llectura de cada conte, hem elegit la
solució segona.
I dins d’esta solució, l’hem reduida a les paraules que
puguen canviar i/o popularisar el concepte, l’idea. Aço
significa no entrar en diferents flexions verbals, artículs,
pronoms, preposicions, adverbis, accents, etc., inclús paraules més corrents (com yayo/a-avi/ia).
Per lo que respecta a les ilustracions, seguint cada
títul apareixeran totes les que tenim, tant les de 1952 com
les de 1988.
AL
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A
Carlet,
el meu poble,
el recort del qual m’es tan
fidelment sentit, que em du
a la victoria d’imaginar-me’l.
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A Joan Triadú 1

T

fon tan horrible, tan depriment,2 com inesperat. Ara que ella ha
mort, mon pare m’ho ha contat tot i m’ha permes llegir els papers
–papers, perque no es poden dir carta– que ella deixà al seu fill, o siga a
mon pare. Esta historia m’ha apassionat tan torbadorament,3 que m’es precis contar-la, traure-la de dins de mi.
Voldria contar-ho en cert orde d’acontenyiments,4 pero no se si podre.
Han segut molts els anys que el meu sensibilissim pare ha intentat salvarse de l’endolament d’anima, i yo no l’he conegut mai alegre, cosa que em
resultava un misteri, perque sempre l’he conegut triümfador en la vida.
Des de que tinc us de rao he estat viajant en els meus pares, i he vist la
clamorosa admiracio dels publics de quasi tot el mon que fa, dels concerts
de mon pare, una randa de fama. Per aixo, ¿d’on podia vindre-li aquella
ombra? Una vegada que, gracies a la meua autentica intimitat en ell, em
vaig atrevir a preguntar-li sense cap de reserva, ell, per tota contestacio,
em digue: «Sí, es una ombra que no puc aniquilar,5 i que es... com eixe
OT

1. Joan Triadú i Font (Ribes de Fresser, 1921). Escritor català, i en català ha destacat per les
seues Antologies (de Poesia catalana, 1951; Catalan lyric poetry, 1953; Contistes catalans,
1950), els ensaigs (Novela catalana, 1982; Poesia catalana de postguerra, 1985), estudis monogràfics (Carles Riba, 1954; Prudenci Bertrana, 1967). Premi de les Lletres Catalanes (1992),
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2001)...
2. * aclaparador.
3. * colpidorament.
4. * d’esdeveniments.
5. * delir.
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vent llarc, inconquerible, que travessa els adagios de Beethoven».6 Aço
m’havia concretat lo que era, pero no el per qué era.
Vaig tindre una epoca, quan comenci a adonar-me d’aquella gaya de
dolor que el lligava, que pensí, naturalment, si entre ell i ma mare no hi
hauria alguna nota discorde. Posí tot el zel de la meua joventut a indagar,
a vigilar-los. No; els meus pares han segut sempre un eixemple d’amor matrimonial i, pel contrari, se’m descobrí l’esforç subtil de ma mare per posar
molta llum a la vida d’ell, a fi d’ofegar aquella ombra.
Pero ara, tot està clar per a mi.
* * *
Yo vaig naixer en Valencia; segons m’ha contat despres ma mare, ells
estaven en Paris quan s’acostà el moment del meu naiximent i, per exprofes desig de mon pare, es traslladaren aci, a Carlet, perque ell em volia valencià i naixcut en esta mateixa casa on ell va naixer, casa dels meus antepassats, que quedà tancada7 des de que ell l’heretà com a unic hereu. Mon
pare va vendre tots els bens,8 excepte esta casa; pero yo esta casa no l’he
coneguda fins ara. El poble sí, perque quan, ya de major, em deixaren uns
anys en Valencia (cosa que fon despres de les meues preocupacions per
aquella ombra de mon pare i despres de la seguretat que no era causada
per res del matrimoni), ma mare, en feminissima comprensio, em demanà
que no visitara mai Carlet, perque desagradaria9 al pare. Aço em feu pensar que, definitivament, tot el misteri estava en esta casa. I un dia, sense
poder-ho remeyar, me’n vaig vindre i passí i repassí tot el poble i, sobre
tot, em detenia, una i mil vegades, davant d’esta casa, de la casa dels meus,
6. Ludwig van Beethoven (1770-1827). Perteneix juntament en Haydn i Mozart a l’immortal trio
de clàssics als qui devem l’elaboració i consumació de les formes clàssiques instrumentals de
la simfonia (sonates i quartets). L’expressió subjectiva de Beethoven es transfigura en un sentiment tan exclusivament humà que, en sentit superior, sa música pareix atemporal i universal.
7. * romania closa.
8. * tota la gran hisenda.
9. * desplauria.
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de ma casa. M’ofegava el prurit10 de preguntar als del poble sobre la casa
i els seus amos, pero ho vaig resistir pel temor de donar-me a coneixer i
que, per qualsevol circumstancia, mon pare s’enterara.11
Els meus yayos paterns (que son els que interessen a esta historia) adjuntaren, en el seu matrimoni, dos de les fortunes12 mes importants del poble. Ell, el pare de mon pare, havia fet estudis en la ciutat i havia viajat
bona cosa;13 tenia fama d’home elegant, de senyor generos i d’exits sonats
entre les dones. Ella, la meua yaya, havia segut educada en el millor colege de monges de la capital i, de fadrina, era tambe famosa com a bellea,
com a geni desimbolt i alegre i com a mal de cap de moltes pretensions,
no sols dels millors chicots del poble sino tambe d’alts senyorons de la
capital; era amiga d’espillar-se14 entre els admiradors i de dur marejats,
entre el si i el no, als qui formaven tot un eixam d’enamorats. Quan es
casaren, per sincer amor, ella tenia dihuit anys i ell vintiú. Varen tindre
dos fills; mon pare era el segon. Als sis anys de casats, el meu yayo, inesperadament, morí en el camp d’una embolia cerebral. La meua yaya, des
d’aquell dia, es donà sancera als fills, vivint cara a ells i en l’embriaguea
dels recorts totes les proposicions del nou matrimoni, les ofegà en inici,
perque la seua conducta de treball virtuos, mai no deixà dubte de la seua
viudetat feliç. ¿Feliç? ¡I per qué no! L’amor pot morir per saturacio, saturacio de desamor o saturacio d’embafament, pero no pot morir mai per l’absencia imposada de la mort material. I quan, com en este cas, l’amor ha
segut fructifer, l’acariciament dels fruits es la verdadera coronacio de l’amor.
Mon tio15 i mon pare foren educats, d’interns, en el colege de Sant Josep que te la Companyia de Jesus en la ciutat de Valencia. Encara que mon
tio era un any major que mon pare, els dos acabaren el bachillerat en el
10.
11.
12.
13.
14.
15.

*
*
*
*
*
*

pruïja.
s’assabentàs.
hisendes.
bona cosa.
d’enmirallar-se.
meu oncle.
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mateix curs i, durant aquelles vacacions,16 es parlà del futur de cada u:
mon tio decidi quedar-se en la meua yaya, per tal d’anar ajudant-la al
menament dels bens i anar fent-se’n carrec; mon pare, que ya era un apassionat pianiste vocacional, decidi seguir estudis musicals, estudis que el
farien arribar al prestigi internacional que te des de fa molts anys.
Segons mon pare, mon tio era la viva reproduccio del meu yayo, pero
mes tenaç en les seues volences, mes de sanc en flama per qualsevol decisio. La meua yaya sempre havia observat en ell una predileccio d’obediencia i un voluptuos temor de caricia. Mon pare havia tret la vibrant sensibilitat de la meua yaya i ella li tenia una amorosida intimitat oberta a les
caricies sense accent. Segons tinc entes, la simpatia de mon pare era contagiosa i inspirava una immediata amistat de tu a tu; la de mon tio era una
simpatia d’atraccio admirativa. I estes dos lleis de simpatia s’adinsaven naturalissimes en la meua yaya, mare jovenissima que no tardà en ser companyona17 dels dos des d’estes dos fites de partida. Nomes cal vore les cartes creuades entre mon pare i sa mare durant les continuades absencies
d’ell pels estudis i pels primers concerts. Ara que mon pare mes les ha
deixades llegir, he definit la capacitat espressiva, la densitat cordial i l’agilitat de pensament d’est home que si sempre he admirat, ara, al descobert,
el reverencie; pero tambe he descobert la maravella sensitiva d’aquella
dona que fon la meua yaya. ¡Ah, quines dos melodies tan harmoniques
les de les seues animes!
* * *
Pero tornem a la tragedia. Mon pare, als seus setze anys, tenia en Valencia una entranyable amiga, millor dit, un amor, mes exactament, el gran
amor de sa vida: la que, temps al temps, havia de ser ma mare. Esta, tres
anys major que ell, era –i encara ho es– una bellea pura, de gracia lenta,
de lasciva cadencia entre oriental i havana, de mirada augural i de parau16. * vacances.
17. * no trigà en ésser companya.
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la calida. La seua ascendencia era tambe carletina, pero des dels seus
yayos, grans senyors, vivien en la capital. Ella encara, de tant en tant, passava dies en Carlet en uns parents. La darrera vegada que mon pare, entre
viage i viage –ya començava, precoç, a fer tournées de concerts–, havia
vingut de vacacions a Carlet, ell tenia deneu anys, per tant ella en tenia
vintidos, mon tio vint i la meua yaya trentanou. Detalle aço perque ho crec
important. Eren les festes d’octubre en el poble. Mon pare demanà a sa
mare si no tindria cap de mantó de Manila; clar que en tenia, i bons. Pero,
¿per a qué el volia? Mon pare s’explicà: el seu amor estava en el poble i
aquella nit es fea un gran ball en la Plaça i ell volia dur-la, pero com ella
no tenia mantó, no volia anar-hi. La meua yaya, burlona perque mon pare
no havia segut mai gens ballador, digue que li’n deixaria un ben bo, pero
volia coneixer la parella perque, segons l’aspecte personal caldria triar-li el
mantó. I aquella vesprada, a l’hora del passeig, giraven del carrer Major al
carrer de Dalt, cara a casa, mon pare, la seua amada i una amiga. En aquell
mateix moment, mon tio eixia de casa, carrer de Dalt amunt, cap al carrer
Major; en creuar-se, mon tio i mon pare es saludaren sense parar-se, pero
mon tio no havia deixat de mirar a ma mare. I quan fea nomes uns minuts
que la meua yaya raonava en les dos jovens, mon tio, retornant, entrà a
casa. Mon pare feu les presentacions i la meua yaya va traure de l’arca tres
mantons en olor de poma, i començà a posar-los sobre els muscles de ma
mare que es girava i regirava davant de l’espill, entre la mirada enyorativa
de la meua yaya, la mirada ilusionada de mon pare, la mirada quieta de
mon tio i la mirada complaguda de l’atra amiga. Per la nit, ma mare devia
estar atractiva ben de veres; me la vull imaginar als seus vintidos anys, i
bona cosa que me l’imagine, pero fantasiejant massa per a descriure-la. Els
meus pares m’han contat aquell ball: al centre de la Plaça, davant de la
font i entre els grans platans, l’entaulat per a la musica i, al voltant, tot un
rogle18 de cadires i mes cadires que s’ha portat cadascu, pero deixant, naturalment, entre elles i l’entaulat, un ample espai lliure per als balladors. Pels

18. * una rodona.
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senyorials carrers Major i de Sant Bernat, la gent porta fines cadires de
fusta i inclus algunes entapissades; la gent que afluix pels carrers de la
Trinitat i de l’Hostal Vell, es mes variada i du cadires, unes altes embovades, atres nanes encordades i fins catrets d’anar a missa. Els majors posen
un aire de complaença en pau, sobre el qual sura la gresca de la joventut19 endumenjada. I la gran ombra en angle de l’iglesia imposa un llimit
de silenci on s’alça, fita paterna del poble, el campanar robust i sense filigrana, com els bons carletins. Sona el primer pasdoble i un revol de mantons de Manila anima les llums de la Plaça i dels ulls. I els meus pares,
com un joc mes de palometa i branca en aquell teixir i desteixir les coloraines del goig. Pero despres sona una polca i mon pare, tan poc ballador,
diu a ma mare que, si vol, cridarà al seu germa que es el millor ballador
del poble, qui ballant en ma mare constituiria la millor parella de la nit.
Aixi ho feu, i mon tio ya no deixà a ma mare fins el darrer ball que, com
tambe era un pasdoble, mon pare el podia ballar be. Mon tio digue a mon
pare (en to d’embromar nomes, aixo sí) que li retornava la parella pero
que convindria que deprenguera a ballar masurques, valsos, polques i de
tot, perque es un perill tindre tan bella companyia i tan pocs recursos de
distraccio. Al dia següent, dinant, mon pare, fingint disgust, dia a la meua
yaya si crea que hi havia dret a que un senyor com el seu germa s’aprofitara d’una simple invitacio d’ell per a furtar-li l’amada que, durant els anys,
ell s’havia anat conreant; mon tio exclamà: «Ya et diguí que una bellea20 es
sempre un perill». I la meua yaya es dirigi a mon pare:
–Fill meu: ¿la vols?
–Molt, mare; puc dir que ya no entendré la meua vida sense ella.
–Crec que s’ho mereix.
I mon tio, afonant una punta de contrarietat en el to ironic, digue:
–Perdoneu-me, pero no vull prendre part en est examen sentimental;
vosatres sempre teniu molta noveleria. Yo, en canvi, vos aventage en decisio.
19. * l’aldarull del jovent.
20. * bellesa.
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Aço ho he contat a llei d’antecedent. I anem al fet concret. Fon molt
poc de temps despres de les escenes que acabe de referir; exactament, al
Carnaval següent.
Mon pare estava en Barcelona. Rebé un telegrama d’un tio d’ell, que
nomes dia: «Vine immediatament. El teu germa acaba de morir». ¿Cóm era
possible? El dia anterior havia rebut una carta de sa mare, normalissima.
Recordà la sobtada mort de son pare; ¡pero el seu germa era tan jove!
Al mati següent, ofegat de dolor contingut, arribà a Carlet. En l’estacio
no l’esperava ningu. Un amic que es trobà pel carrer, l’abraçà dient-li nomes: «Amic; ¡fortalea, molta fortalea!».21 A la porta de casa (d’esta casa) hi
havia molta gent, tots vestits de festa. Com un aire que encomanara el silenci, al seu pas tothom callava obrint-li cami. La casa estava plena i es resava el rosari. Tot, inclus les oracions, es glaçà en la seua presencia. El seu
germa, en l’ataüt, estava naturalissim, terriblement bell. Mon pare s’abraçà
a l’ataüt, en la cara sobre el pit quiet del seu germa. Son tio el va haver d’arrancar, a la força. Mon pare, quan alçà el cap, buscà en la mirada:
–¿I ma mare? ¿On està ma mare?
Son tio, portant-lo abraçat, el menà entre els gemecs i sanglots de la
gent, i el pujà al pis.
–Tin valor. Ya eres un home. Ta mare se n’ha anat. Aci tens una carta
d’ella.
Renuncie a descriure mes; no vaig ser testimoni, pero encara que ho
se en tot detall, es massa solemne el fet i l’imaginacio m’esgarra cor adins.
Em llimitare a transcriure aquella carta de la meua yaya a mon pare, que
l’he rellegida entre aborronament, rebelia, admiracio...
Heus aci els papers d’ella:
«No vingues a buscar-me, fill meu; ¡seria inutil! La vida se t’ofrena
ampla i llarga per cada cami del mon; a mi nomes m’espera un cami, estret
i dificil, per sobre el darrer abisme. No estretes els teus per eixamplar el
meu, puix no es la teua ma ni la meua la que els ralla en la consciencia.
21. * molt d’ànim.
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Fill meu –¡ya unic meu del meu ser!–, ¡quín sacrifici el d’una mare quan
s’ha de despullar als ulls del fill! Desige a tot desig respectar la dona que
el nostre viure ha fet de mi en el teu pensament i en els teus sentits; esta
mare que em creus i em sents, seria un feliç recort per al teu futur. ¡Pero
no hi ha remei! i ara, al coltellejar-me dins de tu, no em ferix el dolor que
em faç, sino el que et fas. En mi sagna l’amor propi –¡beneïda sanc!–, i en
tu sagnarà l’amor del fill.
¡No vingues a buscar-me, fill meu! Escrivint-te he d’esgarrar-me molts
vestits que, travessant els anys, he anat entallant-me per al meu mon de
promesa, de novia, de mare, de viuda i sempre de dona. El vestit nou d’ara
he d’entallar-me’l i, per a que em caiga be,22 vull despullar-me, a estirons,23
els anteriors i deixar-te’ls a tu, fill meu, ¡ya unic meu del meu ser!
No, no es tranquilitat meua la de parlar-te com ho faç. ¡No puc tindrela, la tranquilitat! Es nomes l’orde que m’encomana la decisio. I no m’atrevixc, ni dec, a parlar-te del meu dolor, a tu que ara, i per mi, et sentiras
saturat de dolor.
Yo era bella, molt bella. ¡Quín sarcasme, ai, dir-ho ara que les llagrimes m’encenen els ulls com una sanc sobtada, i m’escalden les galtes com
uns dits de brases, i m’amarguen els llavis com un suc de cendra! Pero yo
era bella, molt bella. Se que no em cal convencer-te, ya que no se m’oblidarà mai aquell mati quan entrares al meu dormitori i, al sorprendre’m
agenollada resant en el rostre chopat24 de llagrimes –¡he plorat tant, i tan
amagada, per ton pare!– em vares abraçar dient-me: «Mareta; sempre t’he
vist tan bella en l’alegria, que no esperava vore’t bellissima en el dolor».
Pero sí, yo era bella, molt mes bella quan, en arribar als setze anys, deixí
el colege en un aire desimbolt de terrerola25 primaverenca. En l’internat no
havien aconseguit fer-me estudiar gran cosa, pero alli vaig aprendre en
sobres a interpretar i a escorcollar llectures i mes llectures, les que em
22.
23.
24.
25.

*
*
*
*

m’escaiga.
esgarranys.
xop.
alosa.
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donaven les monges i les que ens facilitavem, d’amagat, entre les companyones.26 Per aixo, noveleria en portava bona cosa –com sempre em dia
ton pare i com sempre m’ha dit, i t’ha dit, el teu germa–, i tota l’aboquí
des del primer moment a l’ambient que se m’esclatava lluminos al primer
cop d’ala de llançar-me al mon.
Fill meu, no t’alarmes si comence de tan llunt; he de beure’m la penitencia, i glop a glop.
¡No vingues a buscar-me, fill meu! Comprendras que seria inutil, quan
ho sapies tot, perque tot t’ho contare, per a dolor teu, que no et mereixes,
i per a castic meu, que... Deu dira.
Va ser en un ball de Carnistoltes; aço ho saps ben be, perque vos ho
he contat moltes voltes. Va ser en un ball de Carnistoltes on coneguí a ton
pare. Cap d’home no he vist en aquell saber estar, aquell parar, nomes el
teu germa el tenia. I, tambe com el teu germa, ton pare era home de
poques paraules –no perque no tinguera res que dir, sino per la tria de lo
que dia– i de decisions indeclinables. Aquell dia em robà el cor en una
commocio per dins de mi: era l’amor. No un amor, sino l’amor, que yo
–com tu– nomes podia sentir-lo definitiu i sol per tota la vida.
T’he dit aço per a que sapies que el carnaval sempre ha remenat en
mi una profusio sensacional incontinent. I ha segut precis un atre Carnaval
per tal que se’m trabucara atra vegada l’existencia.
El dumenge, ¡sí, ya veus, nomes ahir i em pareix tan distant! Es que
entre ahir i hui hi ha tanta distancia de mi a mi per mi mateixa que... sí,
no es igual un quilometro per terra plana que un quilometro travessant
per un abisme. El dumenge, ahir, pel mati, el teu germa, al tornar de
missa, em preguntà si entre tu i la teua amada hi havia alguna cosa. Yo,
com qui no fa, vaig respondre: «Amor», i ell afegi, en un to que no em va
agradar:27
–Be; amor nomes.

26. * companyes.
27. * plaure.
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Girant-me i fitant-lo interrogant, diguí:
–Sí, nomes amor; ¿et pareix poc? I, ¿a qué ve esta pregunta?
–Es que he quedat en ella que la duré esta nit al Salo Giner, al ball de
Carnistoltes.
–Em pareix molt be... si no t’oblides que hi ha entre ells no res menys
que amor i, en quant al teu germa, un gran amor.
–Pero no estan promesos.
I em deixà pensativa.28 No parlarem mes d’aço. Pero en acabant de sopar, em digue que no havia trobat qui li deixara cap bon disfras 29 i em demanà cóm s’ho podria apanyar.30 Yo, mirant-me’l, no vaig dubtar; me’l vea
tan semblant a ton pare que li digui que se n’anara a la seua habitacio que
yo li duria un vestit magnific per a disfrassar-se. Davant de la seua estranyea,31 li confessi que yo tenia en l’arca, com una reliquia, el disfras que
vestia ton pare aquell dia de Carnistoltes que el coneguí. Ell es va vore
salvat i se’n pujà l’escala saltant els escalons32 de dos en dos. ¡Ah, fill meu,
en quina caricia vaig traure aquell vestit! No vos ho havia dit mai, per una
mena de pudor, pero yo guardava el vestit d’ell i el meu d’aquell Carnaval
feliç. Vaig anar a la seua habitacio i yo mateixa l’ajudí a vestir-se i, cada
vegada mes, em vea a ton pare davant de mi. Quan el teu germa em besà
despedint-se,33 el vaig abraçar i el besí en una satisfaccio34 especial, recreada. Ell em mirà un instant i em digue:
–¿Que et passa, mare?
Yo, contorbada, per dir alguna cosa que em justificara, responguí:
–Fill meu, sigues formal35... estas massa guapetó.36
Ell, en una facecia, em digue adeu, em besà i se n’anà.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

pensarosa.
disfressa.
agençar.
estranyesa.
graons.
encomiat.
delit (paraula ausiasmarchiana).
assenyat.
bell.
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Em vaig quedar quieta fins que el colp de la portella del carrer, en
tancar-se, em sobresaltà en una ma en la galta que m’havia besat. Un tremolí37 total em corregue la carn en un misteri de formigues lubriques. Ensomiadora,38 entrí a la meua cambra. Al traure el disfras de ton pare, m’havia calgut traure tambe el meu; estava alli, sobre l’arca, com un clam del
recort. L’agarrí refregant-me’l pel rostre ablamat i aspirant, en els ulls tancats,39 el perfum de ciprer... ¡Ah, quína delicia enyoradissa!40 A l’obrir els
ulls, l’espill em copià; m’hi vaig acostar i em trobí palida,41 rejovenida, bella, molt bella. ¿Tant com aquell dia? I, ¿per qué no? No se si fon la vanitat o el desfici de la meua carn viuda, pero es el cas que em vaig despullar quasi inconscientment i, a poc a poc, disfrutant, em posí el disfras.
¡Quína satisfaccio comprovar que encara em parava be!42 M’arregli43 els
cabells com aquell dia, solts sobre els muscles nuets.44 El bust, mes esclatant que en aquell temps,45 em donava una esveltea grega... ¡Ah, dona,
dona! Dona esclava de l’ombra, dona secreta al triümfo...
De colp, un pensament punchos, espurnejant,46 espantos:47 un fill en la
bulla48 del ball en l’amada de l’atre fill absent. ¿I tu que fas, mare, que no
ho salves tot? Fon un repent;49 em posí la caraceta, agarrí50 la clau i... al
carrer. No, ningu no m’havia vist eixir. El carrer de Dalt estava solitari, en
penombra; per alla, pel carrer Major, passava un riu de crits i cançons
absurdes. Corrent i a espentes, travessí la Plaça i el carrer de Sant Bernat
i, entre una colla heterogenea que s’arraïmava en la Placeta dels Bous, du37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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ta i enduta, em trobí dins del Salo Giner. ¡Quín espectacul tants anys ignorat! Pero, ¿qué se me’n donava a mi de l’espectacul?
Sense saber cóm, em trobí ballant en un jove. Follia era tot allo, follia,
pero follia em calia per a la meua follia d’haver-m’hi llançat. No em fon dificil de vore al teu germa; ballava en ella. Entre les giravoltes, m’engatussi51
per a acostar-me a ells i, ostensivament, descarada, el vaig mirar; yo no
podia perdre temps. Ell, sense caraceta, em mirà de dalt a baix; era portentosament voluptuosa la seua mirada segura, dominadora. Alguna cosa es va
encollir dins de mi, com un pessic dolorosissim a l’entranya. ¿Qué fer? ¡Fugir,
fugir! S’havia acabat aquella tocata; era el moment de fugir. Pero ya el teu
germa se’n venia a mi recte, decidit, i no vaig tindre força; era una polarisacio52 terrible que em precipità el batec dels polsos i tota yo sentia un trabucament d’anys i que era el meu marit, ton pare, qui em venia. Em parlà; em
preguntà. Començà atra vegada la musica i, voltant-me la cintura en el seu
braç ferm, nos posarem a ballar. Em preguntava, m’insinuava, em sugeria.
¡Ah, quín esglai! Allo no era ballar; m’abraçava, em manava, em chuplava
emmenudint-me en els seus ulls llampeguejants. Callà la musica; una colla
d’embriacs nos assaltà, nos confongué i yo, decidida, acovardida, vaig correr
per darrere de les llonges cap a l’escenari; recordava que hi havia una porta
falsa d’eixida vora el riu a les espales del Portal de San Bernat; no, no era
una porta, sino una finestra; era igual, yo no podia detindre’m i salti com un
alé. La nit era serena pero, sense lluna i enlluernada per les llanties del Salo,
no m’hi vea i en por de caure al riu, vaig haver d’allentir-me anant a la palpa
de la paret. Vaig oir passes darrere de mi i voltí a la Placeta dels Bous. Ya a
la llum, vaig correr pero uns braços, els d’ell que m’havia perseguit, m’envoltaren la cintura i, estrenyent-me, un bes de brasa em cremà l’espala
nueta.53 M’ofegava el silenci i en totes les forces cridí: «¡No!, i en una sacsada m’escapí del lligam. Una atra colla que entrava al Salo, nos arremolinà;
em fiqui entre ells a la porta del Salo i, esvarant-me, em vaig amagar darre51. * m’engalipí.
52. * miratge.
53. * nua.
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re d’una de les portes. El teu germa, creent que yo havia entrat entre tots,
passà a espentes cap a dins del Salo. Yo, rapida, me’n vaig eixir i corrent,
corrent contra l’aire fresc que em salvava l’alé, travessi el carrer de les
Flatoses54 i vaig tirar cap al Convent a fi de no entropessar en gentades i, pel
carrer del Roig el Tabaleter, ya solitari, enfili el cami de casa, afeixugada de
sensacions tremendes. En vore’m en el carrer Llarc tot solitari i sentir-me
segura per la soletat, em vaig detindre un poquet, fatigadissima, i com se
m’afluixaven alhora totes les forces, llentament, quasi arrastrant-me, girí al
carrer de Dalt i arribí a casa. I... sense saber per qué, entrí a l’habitacio del
teu germa, desfermant-me sobre el llit, arrancant-me la caraceta, i esclatí en
un plor profunt, calent. M’ofegava i em vaig afluixar el cosset del disfras;
encara em faltava l’alé i em vaig despullar d’aquell vestit. Tot ho vaig fer
emboiradament. Despres, pensant que potser el meu esforç passat, hauria
alluntat al teu germa de la teua amada, eixugant-me el plor inexhaurible,
pugí a la meua cambra i em vaig deixar caure al llit, penedida de la meua
actitut per quí sap si no havia segut nomes per salvar el teu amor en perill.
He passat una nit de mal ensomi horroros; un moment m’he incorporat, esglayada,55 com si un crit se m’havera clavat al cor. Este mati, en despertar-me, un sol normal iluminava la meua habitacio. En un temor indefinible, m’he rentat be; estava palida, ullerosa. He buscat el meu vestit per
a amagar-lo al fondo de l’arca i... el cor m’ha botat colpejat de terror en
pensar que me’l deixi oblidat en l’habitacio del teu germa. He corregut i...
la porta estava oberta i el teu germa estés en terra, mort, sobre el meu disfras i en les mans crispades tenia la meua caraceta. ¡Sí, mort, fill meu, mort!
Li he arrancat la caraceta, he agarrat el disfras i ho he amagat tot al fondo
de l’arca. Despres... he cridat a la gent.
El mege ha dit que era un colapse tal volta produit per la beguda, per
alguna fortissima emocio; que com hi havia l’antecedent de la mort sobtada del pare...
54. Ací «flatosa» no té res a vore en la patidora de flatos, sino en la persona vanitosa i presumtuosa. El refrany diu: «És bona chicota, pero massa flatosa».
55. * esglaiada.
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Li han llevat el disfras... i aci tinc ara al teu germa, fill meu, quiet en l’ataüt, ¡eternament quiet! He dit a tothom que em deixen a soles, sola en ell.
El teu germa està aci, mut, no silencios, sino mut, entre quatre ciris encesos
que, en el tremolor d’ombres de les seues flames parpallejants, me’l fan mes
sinistrament estés, mes ineludiblement mort. Sí, estic en ell, perque sola en
ell he volgut fer-te sabedor de tot i parlar-te per a sempre. Perque ya, fill
meu –¡unic meu del meu ser!– em toca dir-te adeu.
El teu germa està aci en el maxim parar56 de pau... ¡Quína enveja em
fa! No se si es pecat esta exclamacio, pero es que la pau meua, ¿on està,
Senyor? Ell ya la te, insospitada, per la meua actitut... ¿imperdonable? ¡Deu
sap!
Adeu. No vingues a buscar-me, fill meu. ¡Seria inutil! Este mati he cridat al senyor rector i m’he confessat en ell; quan passe esta nit, a l’alba,
abans que tu pugues vindre, yo me n’anire a un convent. No, no vingues
a buscar-me, fill meu. ¿No sents que ya seria inutil?»
* * *
Fins aci els papers de la meua yaya, dirigits a mon pare.
¡Qué be he comprés, ara, l’ombra constant que travessa la vida del
meu sensibilissim pare!
Nomes em dol,57 molt profundament, el no haver conegut mai a esta
yaya meua que ha mort, fa uns dies, de monja clausurada.

56. * posat.
57. * reca.
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E

trobaren en el tramvia. Fea molts anys que no s’havien vist. No obstant, la mirada d’ell, escrutadora, pareixia dir-se que no cabia dubte
que era ella. I era ella, certament, perque la mirada d’ella, en somris, assegurava que era ell.
Ell la va mirar en una vaguetat de girar-se cap als recorts i pensava que
faria, justetet,59 quinze anys que no l’havia vista. Recordava que quan ell,
per sacsejades dificils de familia, va haver d’entrar, quan tenia setze anys,
d’aprenent en una botiga de robes, la va vore pujar al modiste famos de
la mateixa casa. Li feu tal impressio la bellea llenta d’ella, que no resisti
preguntar quí era; els companyons l’informaren, entre exclamacions llengua-enganchades i caraces60 felines, que era la model principal del modiste; convingueren que ella eren vintiquatre anys que concretaven, al menys,
vintiquatre segles d’estilisacio femenina. Des d’aquell dia, ell, quan es fea
l’hora d’arribar ella, deixava d’espolsar les cadires (una de les seues faenes matineres que mes el ruborisava) i esperava, peuplantat, a vore-la passar. No li dia res mai; la rebia en la mirada i, sense parpallejar, seguia mirant-la fins que ella girava el replanell de l’escala. Quan s’adonà que ella
S

58. Josep Sanç Moya. Escritor de l’entorn de Torre, a qui li dedicà un monosilàbic el germà
de Xavier, Vicent Casp. Una fotografia de 1949 prova qui formava o estava present en les reunions del grup: Navarro, Villar, Fuster, Brú, Beüt, Casp, Adlert, Margarit, Sanç Moya, Thous,
Dolç i Bort.
59. * tot just.
60. * ganyotes.
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li acceptava l’admiracio, s’atrevi a matisar la mirada. ¡Ah, cóm treballava la
seua imaginacio en una follia d’aventures amoroses! Sempre ella com a
finalitat. I sofria mirant-se a l’espill, perque encara a penes si començava
a eixir-li el pel de barba. S’ofenia ell mateix cavilant que ella, des dels magnifics vintiquatre anys, el voria a ell un insignificant chicon de setze. Era
aquell primer amor impossible, que tothom sent de mes o menys infant,
per una dona mes o menys –sempre mes que menys– entrada en anys; era
aquell amor tan unilateral com callat, del qual u conserva tota la vida com
una mel verge, gracies61 a que l’heroïcitat alada, sense sentit, del primer
amor, no troba mai –ni demana– reciprocitat. I un dia, el de mes alegria
que recordava, al passar ella, li digué: «¡Hola!», en un somris iluminat que
encara li durava quan, en arribar62 al replanell, es girà a mirar-lo.
Despres, la guerra. I ya no es veren mes, fins ara.
Ell seguia mirant-la. Sí, era ella, pero els quinze anys no havien passat
debades. Potser hauria sofert o s’hauria casat i tindria ya tres o quatre fills,
perque era la mateixa bellea, pero no assaonada com calia esperar, sino
desvencillada en una llei de derrota. Als trentanou anys, pensava, podria
haver-la trobada com una poma madura del tot, pero invitant al mos des
de la rama en un pressentiment de suc total; i la trobava poma madura, sí,
pero caiguda a terra qui sap per quin vent. No, no li fea enveja en un abelliment de furt, sino una mena d’estendre les mans a recollir-la. Perque hi
havia terra, ben segur, en la vida d’ella. Terra que afeixugava les linees
cansant els sentiments, terra que ensorrava l’instint.
I s’enujà de pensar aixi. Ara ell era un home i ella una dona; els dos
estaven encabits en eixe tombant de la vida on els seus huit anys de diferencia no son cap abisme ni tan sols cap pedra. Ell mateix, ben a sovint
perdia els ulls sobre alguna jove de vintitres anys i encara de menys. Pero,
¿d’alguna de trentanou? ¡Bah! Era una vulgaritat pensar que els jovenets s’enamoren de les d’edat i els d’edat de les jovenetes. No, no era aço, puix
ell crea trobar-se al bell punt de l’equilibri. Nomes que aquella dona no
61. * mercès.
62. * abastar.
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havia segut mai una bellea esclatant i, clar, el toqueteig63 del viure no eixercix igual sobre una magnolia que sobre una violeta.64 ¿I per qué no sobre
una camelia?65 Perque recordava que en la delectacio dels seus setze anys,
ell no trobà millor nom per a ella que Margarita Gautier;66 era natural. ¿Cóm
no ho havia recordat immediatament? Hi havia en ella una traça67 de camelia a l’endema del ball, si, una minva d’aspectes massa eventuals. No cal
mes que repassar en comparança: el front que tenia en el recort un vellut
lluminosament tranquil de carn de narts, ara el vea llimitat de clarobscurs,
frunzit68 de concrecions; els ulls que tenien irisacions d’aigua corrent, ara
tenien verdor empantanada69 de fondos remenats; les galtes que tenien seda tendra de bresquilla70 sana, ara mostraven superficies de pergami resignat; el nas, en decisions vibrants, ara en pausa d’obligacions; els llavis –¡ah,
els llavis!– potser eren l’unica71 veritat que li quedava imperativa; el bust,
sobre tot el bust, que era l’agilitat voluptuosa dels ensomis, ara fea un
defallit parar72 de servitut...
Ella, mentres, tambe se’l mirava buscant, entre la realitat triümfant
d’ell, aquell vigor anunciat llavors, vigor que en aquell temps no inspirava tracte sino revelacio, que no implicava acte sino voluntat, que no era
resposta exigent sino espill73 sorpres. I ara, a canvi, se’l vea home, home
dret de dins a fora, se’l vea no vora admirada sino centre potenciat. Se’l
vea alçat com un domini incapaç d’acceptacio i segur de conquesta. I ella
es preguntava cóm era possible que anys arrere74 no se l’endevinara cami
63. * rebregament.
64. * viola.
65. Les tres flors caspianes tenen molt que vore en el toqueteig: violeta (que s’amaga tremolosa), magnòlia (fulles grosses coriàcies), camèlia (bellea de la flor).
66. Margarita Gautier era La dama de les camèlies, d’Alexandre Dumas fill (1824-1895). Novela
(1848) i drama teatral (1852) de gran éxit.
67. * escaiença.
68. * encongit.
69. * estancada.
70. * préssec.
71. * la ronega.
72. * decandit posat.
73. * mirall.
74. * aleshores.
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d’ara. No, si quasi75 no semblava el mateix: aquella mirada que en aquell
temps la rebia, mirada estesa als seus peus com una catifa d’oferiments,
que ella no calcigava76 alant les seues passes, ara la cenyia, tota nueta, com
una tunica d’acaronats desijos; aquells llavis de somris sense sanc, ara eren
una ferida coral; aquell parar suau de silenci expectant, ara era un himne
al goig. I ella seguia preguntant-se si encara ell se la miraria en aquella admiracio o si aquella admiració ara, vinguda a viril, li encomanaria conseqüencies immediates, atreviments de venes irreductibles. I ella, inconscientment, es repassà en la memoria urgent77 les traïdories del temps sobre
el seu cos. La seua vida, anguniosament necessaria, no podia amagar-la78
cor adins nomes; ell l’indagava i ella havia de cobrir-se79 en el seu cos
d’ara, llanguida80 presencia d’aquell cos seu del recort. I per primera vegada s’ablamà de rebelia contra lo irremeyable81 de la seua realitat. La llastima d’ella mateixa, la ruborisà82 en un eriço83 insospitat. I ya es detenia84
pensant que el mateix vestit que portava no l’afavoria gens, i es mirà les
mans i les retirà, no fora que ell s’adonara de l’aparença de tantes escurades i bugades diaries. ¿Per qué?, es preguntà en una concusio85 de la vanitat. ¿Es que, desmillorada i tot, no era bella per natural? Es redreçà en un
repte a l’actualitat, pero fon un instant nomes, perque en la vaguetat de la
mirada d’ell, ella es sentia diluida;86 no era a ella a la que ell mirava, sino
a l’atra ella, aquella ensenyorida de linees que ara ell, davant de la presencia difosa, buscava en ilusio de cosa perduda que el recort –estava certa–
encara desproporcionaria mes la comparança. Es massa dificil vencer un
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

gairebé.
trepitjava.
rebent.
escondir-la.
d’aixoplugar-se.
delida.
el vessant irremeiable.
enrojolà.
calfred.
s’aturava.
escarafall.
deixada.
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bon recort quan, no esgotat, es soste87 en l’aureola de les possibilitats... I
justament ara, ara que ella, en retrobar-lo, el sentia com un alé migdial,
sense aquella diferencia insobornable d’aquell temps; ara que ella no el
retrobava, sino que el trobava fet un vi valent per al qual ella de tan bon
grat es faria got.88 Si, got nomes on ell posaria els llavis...
Pero s’alçà precipitadament; el tramvia havia arribat on ella anava.
Calia baixar-se’n. Quan passà per davant d’ell, no resisti la tentacio de
somriure dient: «¡Hola». Ell, atorrollat, ni tan sols respongue; pensà que li
havia dit «¡Hola!» somrient, igual, igual com aquell dia gojós89...
I s’adonà, sorpres, que ell hauria d’haver baixat fea tres parades. ¿Cóm
era possible? El tramvia reprengue la marcha mentres ell, quiet, pensava...
que era delicios deixar-se dur.

87. * serva.
88. * vas.
89. * joiós.
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A Adolfo de Azcárraga 90

E

el nom del Pare, del Fill i de l’Espirit Sant.
Bon dia, Deu.
No se si estara be saludar-te aixina, com a qualsevol amic, pero yo no
se res dels compliments que cal fer-te. No he segut mai amic teu, ya ho
saps; en realitat, els amics han d’estar a les dures i a les madures i yo, que
he anat tirant per la vida entre poques madures i moltes dures, nomes he
pensat vindre a Tu ara, ara que passe per la mes dura de totes, tan durissima que ya no se qué fer ni per a on pegar. A mes, se tan poc de Tu, que
puc dir clar i ras que no et conec; les coses que, d’oïdes, se de Tu, son un
embolic: que eres Deu, que et diuen Jesus i que morires clavat en una
creu, tal com estas ara davant de mi fet en fusta. Pero que morires aixina
perque volgueres i que, segons dies, ho feres per salvar-nos a tots.91 Per si
aço no em fora prou complicat, tambe se que diuen que eres Pare, Fill i
Espirit Sant tot alhora.
Yo no se resar; recorde que fa setze anys, quan em casí, el retor d’esta iglesia vingue a la meua caseta i nos parlà, a mi i a la meua dona, d’unes histories estranyes i molt boniques, dient-nos que no seriem bons casats fins que complirem davant de Tu certes ceremonies. Com yo i la meua
N

90. Adolfo Azcárraga Vela. Crític d’art i escritor (La timidez sentimental, El dibujo y el color,
El cine, séptimo arte, Fuera de combate, Sangre de la herida, relatos cortos y libros de viajes).
Premio Nacional de Periodismo en 1942.
91. * nosaltres.
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ama estavem batejats des de molt chicotets, nos digue que hauriem de
combregar i que ens preparia un poquet. I aixo feu; nos ensenyà unes oracions, que eren la manera de parlar en Tu, i, al cap d’un temps, combregarem i nos casà com ell dia. Pero fa ya tants anys, que no recorde a penes
res. Una cosa se’m ficà molt adins, de tot allo que ens dia el retor: que Tu
ho saps tot i tot ho veus. Em pareix92 impossible pero, per si a cas, he acabat venint ara a Tu.
Sí, ya estic sere, despres d’estos tres dies d’anar roder per la muntanya, amagant-me de tot, i despres d’estes tres nits de no dormir, gitant-me
en les mes dificils coves, sense conseguir amagar-me de mi i, si es cert allo
del retor, ni de Tu. Pero ya estic sere; tranquil no, clar, i per aço he vingut a Tu. Si tot ho saps i tot ho veus, nomes yo i Tu sabem lo que he fet;
es natural que ens ajuntem cara a cara.
Ya has vist lo que he fet, pero tambe sabras per qué ho he fet. Sempre
he segut un home i he presentat el pit als fets. Pero ara, ¿com explicaria a
la gent per qué he assessinat? Yo mateix no m’acabe d’explicar per qué he
arribat a matar-lo. I encara que m’ho explicara i ho sabera explicar a tothom ben clarament, ¿em comprendrien? I si en bona intencio arribaren a
comprendre’m, ¿em donarien la rao? ¿Me la dones Tu, digues? I lo que es
pijor, ¿me la done yo?
Pero es que ya plovia sobre banyat; eren molts odis menuts cap a ell
els que havia anat engolint-me, i ara l’ultim no se si es major o no que els
atres, pero he sentit que era l’ultim.93 ¿Tu no recordes que, al poc mes de
l’any d’haver-me casat, em furtà la dona? Be, aço si no haguera segut pel
qué diran, casi hauria pogut agrair-li-ho, perque ella era una mala pecora grossa i pudenta. Sobre tot, aixo de pudenta no podia passar-ho; de
vegades, embestiat i tot pel desig, em fea oix. No, no em servia per a
companyona. Yo, hui mateix, aci em tens; per afaitar, es cert, i en algun
esgarrany en la roba; pero abans de vindre, he nadat en la Sequia Real
mentres s’eixugava al sol tota la roba que he rentat. Pero d’aquell furt, la
92. * sembla.
93. * darrer.
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molt bagassa em deixà un fill que, gracies a la veïna –aquella moixa que
em volia engatussar–94 pogue anar endavant. ¿Qué dira de mi el meu fill
quan s’entere? No se; crec que res que no s’haja atrevit a dir ya de son
pare. I Tu saps que me dol la vida del meu fill; te quinze anys i, el mocos,
no hi ha maldat95 que no conega. ¿Tu tambe diras, com tots, que ha eixit
a son pare? ¿Es que sa mare ha segut una santa?
¡Pero ya veus de quines coses et parle, Senyor! ¿Senyor? Sí, em pareix
que anira millor que et diga Senyor; aço suavisarà96 un poc este tu a tu que
et faç i que comença a fer-me certa vergonya. Perque Tu saps que encara
me’n queda de vergonya, Senyor; no es tot por este fugir-me’n de la gent;
no es tot por97 a la Guardia Civil. Yo no he tingut mai por de res; els qui
som ignorant, tenim una idea molt pobra de la por. I els qui, a mes d’ignorants, som uns arrossinats, encara mes pobra; perque, ¿qué ens pot vindre pijor? He fugit d’este desastre, perque yo no el volia i, ya fet, em sent
ablamat, pero ablamat per dins, com si tota la rabia que he descarregat
sobre la victima, ara em creixera per la sanc com l’oli bo en fregir. El cas
es que ho he fet i que em buscaran per a fer justicia. ¡Ya veus, justicia!
Justicia seria agarrar-lo, a ell, i tornar-lo a matar, perque digues, ¿no es just
lo que yo he fet, ¡dimoni!? Perdona; em pense que dimoni no es pot dir
aci en ta casa; pero ya saps... yo no volia dir dimoni; igual podria haver
dit qualsevol atra paraulassa de les que dic a sovint, pero procuraré no dirte’n cap d’estes, ¿saps? Pero es que, sense voler, se m’embresquilla el geni,
i es que, digues, ¿qué hauries fet Tu si t’arribes a topar, com yo, front a tal
bordegas? Espera’t; ara que pense, Tu et deixares matar, i aixina, clavat de
mans i peus. Tambe, ¡quin lleu tindrien aquells que, sense Tu renyir, et travessaren els claus a martellades!98 Tin l’enronia que Tu no hauries fet com
yo. Pero es distint; Tu, segons dia el retor, eres el millor home que ha vixcut en el mon, i el retor ho sabria, perque era persona de molta lletra.
94.
95.
96.
97.
98.

* engalipar.
* malifeta.
* assuavirà.
Pot ser por, pero sempre s’ha tingut «respecte» a la Guàrdia Civil, l’orde per excelència.
* colps de martell.
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Mentres que yo, criat com un ruc, doblat el llom de sol a sol i en mes fam
que un lladre, ¿cóm havia de ser bo? Qui sembra safanories no pot collit
flors.
Yo sempre he segut aixo, el ruc, i ell qui estirava el ramal. Ell no ha
segut mai el meu germa. De menut, quan morí mon pare, davant de la
miseria de ma mare, a ell se l’emportaren els amos, mentres a mi, com ya
podia valdre’m, em deixaren en ma mare per a ajudar-la. ¡Ajudar-la!; no se
a qué, com no fora a mantindre la miseria i a repartir-nos la fam. I alli em
tens a mi, quan encara era mes curt que un manec de lligona, deixant la
marfega a l’alba per a collir les quatre verdures que ma mare se n’endunya a la plaça, i donat tot el dia al treball del camp i, per si fora poc, a
boqueta nit, a rodar margens fent brossa per als conills i encara, moltes
nits, a esperar la tanda de l’aigua per a regar. Ma mare, la pobreta, tambe
es trencava les ungles. I total, per a menjar un rosego de pa en llicsons en
vinagre o cosa per l’estil; perque d’aquell mocador de terra, entre yo i ma
mare no treem ni per a pagar l’arrendament. I mentres yo creixia mes a
pressa que una carabassera, ma mare es pansia com una figa en mal
orage.99 A voltes yo me la vea, quan ella tornava de la plaça, deslligar-se
la bochaca per baix dels plecs de la falda, i abocar-la a aquell picher desansat que no tocava ningu de l’escudeller. I quan s’acostava el Nadal, ma
mare buidava el picher i contava i recontava els diners, que mai no n’eren
prou per a dur-los als amos. Me’ls fea recontar tambe i la situacio, cada
Nadal, resultava pijor que una madeixa sense cap ni centener.
Els amos, com no tenien fills, s’havien afillat al meu germa, i aquells
diners dels nostres mals de cap, anaven a satisfer caprichos d’ell. ¿Cóm
haviem de ser germans, yo i ell, si un mal de gola a mi me’l curava ma
mare untant-me el melic en oli del cresol, i a ell el mege li manava aixaropets de ca’l potecari?
I no se a quin sant et conte tot aço, si Tu ho saps punt per agulla. Pero
sí, t’ho conte perque em descansa aixina com quan a una haca li agarra100
99. En valencià, «fer coll de figa» es morir-se.
100. * agafa.
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un insult –o un atac, com diuen ara– se li talla una vena deixant brollar la
sanc. A mes, com Tu ho saps tot, sofriras tantes chafarderies d’amics teus,
que hauras oblidat les de qui, com yo, viu deixat de la ma de Deu. ¿Deixat
de la ma de Deu? Aço ho diem sempre que u viu alla vas cabas.101 I Deu
eres Tu. Sí, per aixo t’ho dic tot, per a tornar-me’n a la teua ma, per a ferte memoria. Encara que aço de la memoria te molts testets; yo mateix ara,
recordant, tot ho trobe menys dur, mes facil i fins un poc acaronador; potser es com quan un guipa la muntanya des de llunt, que els pins li pareixen102 ceps. Si fora possible que els juges s’enfrontaren als delits fent
memoria, memoria nomes, perdonarien molt. Yo t’imagine a Tu, el mes bo
de tots, com una memoria immensa on tot queda menudet, i per aixo eres
el gran perdonador. Pero, ¿i si per conte de ser Tu la memoria de tot, eres
la presencia de tot?
I prou; tot aço es un desfici103 d’aquells que no he tingut mai i que no
veig la punta a per qué tinc de tindre’l ara davant de Tu. Si eres memoria
o presencia i la presencia m’aborrona,104 em cal agarrar els recorts com una
garba i desvencillar-la aci, entre els dos, dient pa al pa i vi al vi. A Tu no
puc enganyar-te i a mi, ¡per qué enganyar-me! Diuen que matar a un germa es encara mes criminal que matar a un home qualsevol; em pareix una
boveria i et vull fer uns preguntats: ¿per qué est home ha de tindre mes
importancia per a mi que un atre? ¿L’he triat yo, com a germa? ¿Es prou
que ens haja parit una mateixa dona, prenyada per un mateix home? ¿No
te mes rao de ser-nos germa aquell que la vida nos agermana? ¿Que m’importa a mi que ell haja naixcut d’un desig besso del que em feu naixer a
mi, si els meus pares no han segut els d’ell ni ma casa la d’ell ni els nostres mals de cap105 els d’ell? Ell era un senyoret en el poble i yo un fracassat en l’horta, i de ben jovens, quan ma mare morí i els pares d’ell, els verdaders, tambe, ¿no fon ell el meu amo i el que, quan yo m’endarreria ya
101.
102.
103.
104.
105.

Portar les coses necessàries per al seu manteniment.
* semblen.
* són cabòries d’aquelles.
* m’esgarrifa.
* capficaments.
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massa a pagar-li l’arrendament, em desnonà de les terres i em proposà ser
jornaler d’ell ¡Jornaler d’ell, que fumava tabac i yo fulles de creïllera!
¿Recordes? Un dia ani yo al casino del poble, no se a que; ell estava bevent
i fumant en uns senyorons que serien de capital. Yo saludí i ell feu com si
no em coneguera. Sempre s’avergonyi de mi. Tu saps que yo d’ell tambe.
T’he dit que no et puc mentir, pero es que tampoc no et vull mentir; soc
yo qui he vingut a Tu, espentat per un afany de dir-t’ho tot, tot. Se que Tu
ya ho saps, pero vull que ho sapies per mi mateix, perque... l’he assesinat
i, ¿em vols creure?, hauria preferit que ell m’assessinara. Sí; u dels dos
sobrava, i estic convençut que era yo i no ell. Pero ell ha segut roïn sempre, no se si tant com yo, pero roïn. I comence a creure que esta es la darrera trampa106 que m’ha endossat: fer-me assessi.
Ara ya, ¿qué pot salvar-me? Ara ya, ¿quí pot perdonar-me? Tu que ho
veus tot i tot ho saps, ¿no podras, per lo manco, no rebujar-me? Tu saps,
Senyor, que yo acceptava que ell tinguera aquella sort mentres yo era un
gos de femer. Et jure... Pero a Tu no cal jurar-te, perque saber-ho tot sera
com vore’ns a tots nuets, i nuets no podem dissimular, en draps pobres ni
rics, les nostres gepes. Mira,107 Senyor: ¿em veus alguna gepa d’enveja cap
a ell? Yo, gos flac, no he lladrat mai als talons de la seua fortuna. Pero si
yo no el buscava, ¿ell per qué m’apedregava? La vida m’ha ensenyat que
els rics no solen donar almoina als pobres per a remeyar-los, sino per a
alluntar-los. Ell no em desnonà d’aquells pams de terra perque no li pagava, sino per a deslligar-se de mi. I si yo ho acceptava, com un arbre accepta un llamp, ¿qué mes volia? Yo si que ho se, i Tu tambe. Quan em furtà
la dona, no es que a ell li agradara, a ell que en tenia les que volia, sino
que ho feu per a ensorrar-me mes i mes en el meu tarquim. Pero, digues,
¿no s’entarquimava ell tambe? En furts d’eixos, ¿no pert mes qui furta que
el furtat? Es com ara yo, que li he furtat la vida, ¿no m’he perdut a mi?
Perque aço soc ya, un perdut, un perdut que, d’un moment a l’atre, la justicia em trobarà mentres yo... ¿podre trobar-me, Senyor?
106. * darrer parany.
107. * doncs.
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Perdut, perdut estic i soc. Ell no s’acontentà en tirar-me de les seues
terres, sino que, en no voler ser yo jornaler d’ell, perque el coneixia i em
coneixia, no se quin diantre diria de mi pel poble que, quan yo anava a la
plaça a llogar-me, tots em dien que si no treballava en el meu germa per
alguna cosa seria; total, per culpa d’ell es va correr la veu que yo era un
mal faener. La fam m’acorralava i yo m’esforçava per guanyar-me la vida i
no podia traure els peus de l’arganell. I comenci a sentir-me... ¿cóm et dire
yo?, com un camp sense amo on les puncheres i les boges i tota malea creixen ben a gust i on, a tot allargar, aguaiten algunes margaritiues108 o alguna rosella, pobres flors sense olor. I Tu saps tot per quín motiu m’ho fea
ell: quan ma mare es moria, va voler vore’l i ell vingue. Ella li pregà que
no m’abandonara, dient-li que Deu, ¡Tu!, m’havies donat a mi mes coneiximent i a ell mes bona sort, i que si nos ajuntavem, podriem dur avant coses
profitoses. ¡Bona la feu ma mare! Aquelles paraules d’ella, a ell l’enverinaren com una flor de baladre, i s’encabudi a demostrar-me que ell, sense mi,
viuria com voldria, i que yo, sense ell, seria home a l’aigua. ¿No recordes
aquell dia que yo ya no podia mes, i vaig acudir a ell com un goset falderet? Aixo esperava ell per a burlar-se del meu pretes coneiximent i no per
a recollir-me ensenyorint-se, sino per tal de llançar-me tota la mala bava
guardadeta tants anys. ¿Recordes qué em digue? Que yo, sense ell, rodaria
com un siso fals; i perque li contesti que sense ell yo seria un home com
qualsevol atre pero que en ell en contra em perdria, em llançà a caixes destemprades, dient-me orgullos. ¿Orgullos yo, que acabava de rebaixar-me a
ell? M’adoni que ell no tenia mes enronia que la de perdre’m i que no se
pararia en brosses per tal de conseguir-ho. Ya veus qué poc de temps ha
passat quan ho ha conseguit, si be a un preu que ell no s’esperava.
Perdut soc i perdut estic. Des d’aquella entrevista, els dies se m’allargaven com un mal desig, les hores em duraven mes que un cul de canter
en un guaret.109 No cal que et conte cóm em despreciava i cóm em fea
108. * margaridoies.
109. És la terra que es deixa sense sembrar durant un o més anys. Al estar «en barbecho» el
cul del cànter seguix en son lloc.
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odiar-lo. Tu saps que ya de chiquet se’n vingue a ma casa, en la seua bicicleta, dient a ma mare mes que a pel de foja, arribant a dir-li lladrona –cosa que em feu pegar-li una pinya en totes les meues forces–, total perque
la pobra dona m’havia dut una escopeta inservible que ell havia tirat; i
saps que ya no deixà mai, mai, de creuar-se en ma vida com un ganivet
de gel que talla l’alé. Per aixo quan vingue aquell bon home a dir-me que
al meu germa (¡germa!) li havien robat tot lo que tenia en la casa de la
muntanya i que ell m’havia denunciat a mi com a lladre, se’m feu tot fosc,
la sanc se m’omplí de puces i ani a per ell. I ya saps cóm passà: en entrar
a sa casa, vaig oir cóm enviava la criada a dir-me que no estava; yo, sense
fer gens de cas, entri on ell estava i, tancant, nos trobarem front a front.
No se quin aspecte seria el meu, pero el d’ell era de rata sorpresa. Nomes
li pregunti: «¿quí es el lladre?» Ell, reculant-se, obrí un calaix i agarrà una
pistola; yo, cluixint de dents, li digui: «Dispara; mata’m; ¡es nomes lo que
et falta fer-me!». Reculà fins la paret. ¿per qué no em matà? ¡Hauria segut
molt millor! Pero sempre havia segut un covart. Yo, passa a passa, anava
cap a ell; de sobte, com si tot l’odi em rebotara de dins a fora, salti sobre
ell com un llop i... ya no se qué mes passà. Vaig oir crits de la criada, i el
vaig deixar estés a terra, en el cap esclafat contra una cadira, brollant sanc.
Corrent, foll, me’n vaig fugir per la portella. Si ell m’haguera pegat, com
un home, hauriem renyit pit a pit. Pero era un covart...
Perdut soc i perdut estic. Ya veus, t’ho he confessat contant-te pels i
senyals. ¿Confessat? Sí, Senyor, ¡confessat! Aixo dia el retor que cal fer, confessar-se. Pero no recorde cóm... i quasi estic plorant, Deu. Estic davant de
Tu desencaixat110 com un espantall. I confessar-me, ¿qué t’he de confessar
que Tu no sapies? Si yo sabera per qué el vaig matar; pots creure’m, t’ho
confessaria. Pero, ¿per qué el vaig matar? ¡Qué se yo! Tal volta nomes perque ell no em matà. ¿Tu no has...? ¡Che, quína eixida anava a preguntarte! Tu no deus haver segut llaurador; pero en el camp, tots ho hem fet o
ho hem vist alguna vegada: trobar un escorpí i cercar-lo de foc, per vore
110. * desllorigat.
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com ell mateix es clava la puncha i es mata. ¿Comprens el sentit de la
paraula? Hi ha vegades que la mort nos entabuixa,111 nos acossa i sentim
que cal morir o matar; aquells que, com a homens tarrossos112 com yo, no
tenim recursos d’enteniment, ¿cóm podem salvar-nos?
I, en veritat de veritat, yo no estic pensant ya en salvar-me, sino en
acostar-me a algu de bona voluntat que accepte que li aboque tot aço
sense estalviar-me ni un brinet.113 ¿I a quí, si no a Tu? Es diu molt, entre
els homens, que la fe mou muntanyes; no se exactament qué es fe, pero
si es esta gana d’acostar-me a Tu, este desig de sentir que em sents, ho
sent tan fort, tan des de tot yo, que esta muntanya que ens separa entre
Tu Deu i yo home, l’apartaria d’una nyespla.114 Ya nomes vull despullar la
meua vida davant de Tu115 i... ¡no se ben be per qué ni per a qué!
Pero, ¿qué es aço? Crea que estavem a soles yo i Tu, i alla va el retor.
¿M’haura vist?... No, no m’ha vist; s’ha posat en el confessonari. ¿Confessonari? Ya recorde; ell dia que cal confessar-nos en els retors. Senyor, ¿i
si em confessara a ell? Ell sap parlar en Tu i a lo millor et diria mes be que
yo... Si, si. Pero ¿cóm? ¡Y qué mes fa el cóm! ¿Vaig, Senyor?... ¡Si, si!
... Retor, aci em te; ¡de genolls! Vull confessar-li que yo...

111.
112.
113.
114.
115.

*
*
*
*
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assetja.
terrossos.
els meus ets i uts.
manotada.
teu.
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A Joan Garcia Rigal 116

E

poble vixcut per mi, es la meua patria certa. L’atre, el real, el descobrim a cada passa per a oblidar-lo a cada nou descobriment. Yo
estic en mi a força de prodigar-me i vore’m en les meues obres, i em vaig
sentint per la fluencia117 dels sentiments que m’enjunca i m’arraïla a les
vides de ma vida.
Tu, dolça germana, coneixes la meua pregaria constant: «No m’esperes, terra; vaig eixir de tu per a no tornar nomes que en circumstancia.
L’halit de Deu, forma del meu fanc, em perpetuà en pecat, pero de paradis. I la Sanc del Fill em chopà la senda per a triümfar de mi. I de tu, terra».
Este prec resumix el meu anhel pero, a pesar meu, no la meua conviccio.
Existixc cada vegada menys, pero vixc mes cada vegada. M’apassiona l’oblit de mi mateix per a, per ell, arribar a ser.
Es veritat tot lo que me dius; pots creure que les teues paraules les
acullc com les meues llagrimes: me les dius tan de cor com de cor les plore.
Pero no es una covardia fugir-me’n de la vida anterior, sino una valentia.
Per aço he fugit d’ella, no quan les seues exigencies m’eren dificils, sino
quan els meus esforços s’havien ensenyorit de les tals exigencies. No vaig
biaixar la fatiga; biaixi118 el triümfo. I m’ha donat valor per a aço, que este
STE

116. Naixcut en Alcoy l’any 1900. Publiciste i llibreter. Fundador de la Llibreria Rigal. Relacionat en societats d’història natural i d’astronomia. Publicacions de narracions i ensaigs (La
casita en el bosque, Manantial, Kombo, Ka, El tejedor de ensueños, L’estel a l’aygua).
117. * devesall.
118. * esbiaixí.
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triümfo m’ha vingut119 quan ya no crea en ell, quan ya el sabor amarc del
fracas m’obligava a degustar la desconfiança en les meues actituts. I, a mes,
hi ha alguna cosa que desconeixes encara.
Es hora, germana suau, que sapies per quina realitat descarnada he
arribat al hui. Intenti enganyar-te durant allargadissims anys, pero tu endevinares molt i un atre tant segurament t’obstinares a creure’m. ¡Cóm t’ha
agrait sempre el meu esperit eixa femenina obstinacio! No em cal avergonyir-me d’haver-te mentit; es l’unic cas pel qual tu tambe m’hauries mentit.
El nostre amor, fratern, es prou generos per a permetre’ns mentir-nos pel
be. D’aço no es capaç l’amor passional, que reclama la veritat encara que120
siga a costa de la catastrofe afectiva.
Una agonia esplendida ha polsat estos anys de la meua solitut, des de
que te n’anares a la felicitat del matrimoni.
Recordaras cóm me’n vaig anar a Barcelona, ansios... ¡qué se yo!, tal
vegada ansios de camins. Tu, ya casada, enllesties en Valencia la marcha,
en el teu marit; partieu a San Francisco de California. Yo tenia la sensacio
de no vore’t mes i, per aixo, no vaig voler esperar la despedida; me n’ani
deixant-te en Valencia i sempre volia creure que continuaves alli. ¡No he
oblidat jamai aquells besos,121 humitejats de llagrimes, que ens ferem! Des
d’aquell moment estic convençut que, si el cor huma, en vida, te algun
sabor, es aquell que ens deixaren els nostres besos d’adeu.
... I començà aquella correspondencia meua a tu, parlant-te pertinaçment de l’amargor de la nostra separacio, per tal que el to de les meues
paraules no et fera sospitar la meua real afliccio. I m’entretenia en relats
minuciosos sobre els quals alenava la meua esperança, deixant que ella
interpretara segons el seu desig i que este se’t mostrara total, lliure de mi.
Pero a canvi, ¡quines lluites a braç partit en les realitats! ¡Quines espentes en l’ambicio! I sense poder ensomiar perque, interrupcio darrer d’interrupcio, el temps em circuia,122 m’enganchava, se’m fea amo.
119.
120.
121.
122.
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esdevingut.
baldament.
besades.
m’encerclava.
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Una vegada en Barcelona... Pero tot allo passà; ya saps quin ha segut
l’engany i per quin motiu. ¿Detalls? ¡No cal recordar! Es cert que el coneiximent de l’ahir explica les reaccions del hui. Mes, si el meu passat no fon
com te’l vaig dir, pero yo aixi el volia i tu aixi el creus, ¿qué mes cal, entre
nosatres, per a ser? La certea, la realitat, es que he arribat al yo que t’he
dit i que coneixes; no he arribat pels clars camins que et contava, sino a
traves de muntanyes sense sendes ni a penes colls, pero en un mateix
horiso per esperança. Et bastarà saber que per a conseguir el meu reconegut nom present, no vaig ascendir transflorat pels triümfos referits, sino
suos de fracassos; el meu esperit no era una flama feliç d’orajols, sino una
mescladissa de brases fervoroses en cendres renovades. La fatiga m’ha
imposat traces impenetrables i, en elles, esta personalitat autentica de penetrar yo en les vides en la vida meua empedrida de tendrees arraconades. Yo mateix ignorava ya l’existencia en mi d’estes tendrees, que crea
marcides per l’imperatiu dels meus esforços.
Pero, ¿saps?, es aci, en el nostre poble, en este poble en el qual tantes
coses cercava al retornar, on he trobat l’unica cosa que no buscava.123 Carlet no es aquell Carlet de la nostra infancia, com nosatres no som tampoc
aquells. Segurament aquell Carlet ho seguirà sent, identic, per a estos chiquets que son ara com nosatres forem...
Mes, com «ningu no es banya dos vegades en el mateix riu» –com diu
Heraclit–,124 ya no intente retornar; se que als sentiments no es retorna mai.
El pardalet que, en volar, es deixa una fulla tremolant en desig d’ala, com
una ala retinguda, es inutil que torne a la fulla perque aquell tremolor
s’haurà extinguit en l’aire, fet vibracio imperceptible. Volguí tornar a aquelles fulles que bressaren els nostres primers parlotejos,125 i no trobí ni el tremolor ni les fulles; nomes un fret d’oblit em proclamà la meua solitut. Fon
un instant. Despres he vixcut quasi sense vore el poble. Cami de la Mola,
algu –un parent que he oblidat a posta– em vene una casa de camp, como123. * cercava.
124. Heràclit (550-480 a.C.). Presocràtic de l’escola Jonia. Per ad ell, el foc era el principi de
l’Univers. Sa obra és lapidària i enigmàtica.
125. * xerroteigs.
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da i ben conservada; la compri sense titubejar; no està massa separada per
a les compres d’Eloïna126 –ya vella per a caminar molt–, pero bastant per
tal d’excusar-me d’anar pel poble i evitar que vinguen per aci. A mes, hi
ha una cosa que m’intercepta asidus i que a mi m’atrau dolçament: està a
poca distancia del cementeri. ¡Qué apagats, en la llosa, els noms dels nostres pares, sempre sense flors! ¡No, no es torna mai!
Pero un dia, no fa molt (no fa molt i ya em cal escriure’t estes notes),
em succeí una cosa... una cosa que es de la que et vull parlar.
Al poble es conserven les mateixes costums, encara que en envellir,
com les dones belles, es repolixen en traces noves que ostenten com a
rejovenimets. No hauras oblidat quína festa es celebra el 23 de juliol;
¡l’hem vixcuda tants anys junts! La solemnitat dels Sants Bernat, Maria i
Gracia, alla en l’ermita solitaria en el lloc on, sent palau arap del senyor
de Pintarrafes, naixqueren el Sant i les seues dos Santes germanes, aixi
com el major dels germans, Almanzor, qui un dia del 1180, manà perseguir i matar (fon en camps d’Alzira)127 a Amet, Zayda i Zorayda –que estos
eren els noms mahometans dels tres martirs– per haver abraçat estos la
nostra relligio catolica. Ya se, ya, que coneixes tan be com yo tot aço, pero
em plau refer-t’ho en paraules.
Enguany, com sempre, es celebrà la festa i suponc que families en
families, amics en amigues, promesos en promeses, chicalla i mes chicalla, tots els del poble, hauran anat a ofrenar als Sants Patrons les supliques
en les seues oracions i l’alegria en les diversions. I he dit «suponc», perque
no vaig voler anar entre la gresca,128 excesivament manifesta per a ser totalment sentida, i ani al dia següent a la soledat d’aquell pietos lloc.129
Matini; seguixc en esta bona costum. Vaig eixir al camp, desclosa la
meua sensibilitat a l’obrir del dia. Al llunt, el poble s’incendiava d’aurora i
m’enviava, al llom del vent gracil, el primet toc a missa. Els ciprers del
126. Eloïna és un nom de preferència caspiana (la serventa de Memories d’un important sense
importancia).
127. D’on són patrons «Sant Bernat i ses germanetes».
128. * gatzara.
129. * indret.
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cementeri veí, despullaven la nit de les seues flames sense foc. El rodar dels
primers carros, invisibles, cruixia130 colpejant el silenci, des de no se sap
quines carrilades. Terreroles131 insospitades esgarraven132 l’aire en els seus
vols, commovent-lo de trinats. Sobre cada arbre vibrava, fulla en fulla, un
despertar d’ales. Les aigües de les sequies acariciaven ombres ballarines, i
tot, en l’ultim desperear-se133 nocturn, discernia la propia silueta. Un goig134
inexpert m’invadi i, sentint-me moment de l’instant, em vaig fer eco de
cada remoreig i remoreig de cada agitacio, i botava, corria... i ades un atall
que em precipitava, ades una senderola135 entre salces i magraners vorejant
sequies, no vaig buscar136 camins ni orientacio, sino que m’abandoní a l’alba –honrada com un fruit– avaricios d’ingenuitats. Al ponent, contra les
muntanyes presidides pel Matamon, encara badallava la nit estival.
A força de creuar filloles i d’intercanviar137 Ave-Maries en llauradors
solitaris que, est en la lligona al muscle i aquell del ronsal de la bestia, em
miraven llargament,138 comenci a sentir-me serenat. Els garrofers vells139 i
els ceps nerviats, m’anunciaren les rodalies de l’ermita. Pedrasses socarrades, trespeus primitius de la vespra, colocades a redos de llocs ombrius;
plomes disperses de lo que fon aviram; un gos –ossut com a d’ermità– rastrejant i olorant140 d’aci d’alla, i... em trobí en el banc d’obra de davant de
la porta principal de l’ermita.
Parant-me141 un instant, alguna cosa em cridava des del silenci: era el
recort. El recort de l’ultima vegada que vaig estar, que encara vinguerem
junts. Desset anys tenies tu i dihuit yo. Per aquell temps, ¡quína bellea total
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
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xerricava.
aloses.
esquinçaven.
la darrera batzegada.
joia.
corriol.
cercar.
bescanviar.
allargadament.
vellards.
ensumant.
aturant.

421

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 422

LLUM AL RETORN

la teua i quína anima tan bella la meua! Estiguerem en el dolor del pressentiment de la nostra separacio. ¿Recordes? Hi hague un moment, despres
d’alçar el sacerdot l’Hostia en la missa, que m’agarrares la ma; em somrigueres en llagrimes i et plorí en somriures. L’harmonium sanglotava baix
dels meus dits en no se quína lliturgica musica improvisada.
En esta emocio sobre l’embriaguea del meu passeig, entrí a l’ermita.
De genolls davant de l’altar, no se ni quant de temps142 vaig estar ni quina
era la meua oracio; nomes143 se que la potencialitat de l’enyorança em posseia i que, com un efluvi, percebia la musica que antany improvisara al teu
costat. Yo estava a soles. Una seduccio em feu pujar al cor: l’harmonium,
portat per a la festa, estava alli; em vaig assentar144 davant d’ell i, sense distraure el meu mirar a l’altar, fon primer la meua dreta la que polsà algunes notes tingudes, solitaries com mans cap145 al passat; despres, la meua
esquerra es reuni al conjur ideal i toquí, toquí, o millor dit, vaig pregar harmoniosament...
Al poc, entre el meu entusiasme, m’arribà la cadencia d’una veu masculina que recitava lentament, greument, i una veu femenina que, suaument com un eco, fea mes clars els versiculs que repetia. Posí el celeste146
a l’harmonium per apianar les melodies. Aquelles dos veus, ¿sonaven dins
de mi? Era una tristona monotonia la de les arrastrades147 paraules homenivoles espillant-se alades en les donzellils. Pero se’m desdibuixaren sobre
el fluir148 de les notes que saturaven la capella.
Vaig tindre la sensacio que una seda de plomes en l’aire aquietat o de
peus a penes sobre els taulells, se m’acostava. Sobtadament, en tremolins,149 apartí les mans del teclat. Em vaig girar. Ella estava, indecisa, au142. * quanta d’estona vaig romandre.
143. * ronegament.
144. * asseure.
145. * vers.
146. En el piano antic, pedal que activava un sistema que interposava llengüetes de tela suau
entre els martells i les cordes, produint un so suau, dolç i obscur.
147. * arrosegades.
148. * rajar.
149. * calfred.
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reolada pels seus cabells, en el seu pobre vestit sense forma i... descalça
(¡havien segut els seus peus!) davant de mi.
–Mon pare –(¡era la veu de l’eco!)– volia saber quí tocava i... donar-li
les gracies.
Digue aço sense apartar els seus ulls d’aigua verge dels meus ensomiadors. Sense alçar-me ni deixar de mirar-la, diguí sense contestar-li, com
preguntant al meu extasis:
–¿Quí eres?
Ella, un poc dubtosa pel meu parar,150 contestà:
–La filla del Pobriu.151
–¿El Pobriu? –interroguí sense comprendre res encara.
–Sí; espera aci baix...
En vore que yo seguia interrogatiu, li irradiaren de dolcea els ulls i
afegi:
–Ell... està cego.152
Devallarem, ella precedint-me. Al peu de l’escala, assentat en eixa postura153 inconcreta, com assentat sobre el buit, que caracterisa als orbs que
no ho son de naiximent, esperava el Pobriu.
–Pare, aci ve el senyor...
Els ulls d’aquell home, tan oberts com absents, fitaren l’escala i aixi
continuaren, parats encara despres d’arribar yo a la vora d’ell. S’alçà i
estengue la seua dreta buscant la meua. Li l’agarrí.
–Perdone’m, pero la seua musica m’ha transportat a la llum que, des
de fa temps, nomes esgarra la meua memoria i ablama la meua fe. ¡Gracies, moltes gracies!
Aquella veu, que era la que abans amerà154 de cor la meua musica,
estava espessa d’emocio. ¿Parlaria sempre aixi, est home?

150.
151.
152.
153.
154.
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posat.
pobrissó.
cec.
positura.
sadollà.
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Vam eixir al banc d’obra (ell en la dreta sobre el muscle de la seua
filla) i nos assentarem a l’ombra fresca de l’emparrat. Començà a parlarme; em guanyà des de la primera paraula. La seua filla, que ens havia deixats, tornà en dos gots d’aigua fresca, treta de l’aljup de l’ermita, en escorrims de llima;155 en el que m’oferí, hi havia un pinyol i, com em quedara
mirant-lo, es ruborisà i em digue que li havia caigut, sense voler, en escorrer la llima, i el mateix avergonyiment la feu avançar el gorrinchet156 de la
seua dreta per a traure el pinyol, pero pensà que segurament el «remei» em
pareixeria pijor que la «malaltia» i somrigue desapareixent en un gracios
bot per sobre el banc. El pobriu no havia advertit res d’esta ultima escena
silenciosa, pero a mi, ¡em plauen tant les insignificances!
El pobriu i yo nos estiguerem157 parlant, o mes be, m’estigue parlant,
en conversa facil aveada al soliloqui, fins que el sol, enrogit158 en ell mateix, nos feu sentir que era migdia.
Germana meua: voldria saber-te dir aquella seua conversacio en mi;
entendries159 per qué se’m feu indispensable des d’aquell dia. Pero no ho
intentare; et contare, aixo si, les coses que em digue, els secrets que em
revelà, i tu esforça’t a imaginar-te una veu pastada de silencis pensatius,
onejada d’enyorances, ensenyorida de resignacio, calida com un estremiment de bes no conseguit... Nomes diria’s que les seues paraules son passes del pensament a la palpa sobre el cor segur.
La seua filla vingue en les mans caramullades160 de mores d’albarcer.
Me’ls vaig endur a dinar a casa. El pobriu, repenjat sobre el muscle d’ella,
es deixava dur; ella nos donava mores i els tres mejavem aquells qualls de
sanc de la naturalea silvestre. L’estubor161 nos empereava i yo, estomordit162
de sensacions, callava, escoltava, i descansava la mirada sobre la bellea
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
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llimona.
menovell.
romanguérem.
arroentat.
capiries.
curulles.
xafagor.
estamordit.
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agil d’ella, mentres en el pensament la despullava d’aquells draps en penjarolls i la vestia de la meua ilusio... Tot entre l’afliccio immensurable, subjugadora, d’haver de tindre ya, ben encobert i pel temps del temps, un
secret, un tragic secret davant d’est homes confident, nuet, transparent per
a mi. ¡Ah, quín espill d’homenia de be tinc ara! ¡I quína ma de nafa163 m’ha
estés, pura salvacio, en la seua filla!
No se com dir-t’ho, germana meua. Sol dir-se a sovint que el mon es
menut com un mocador. El mon no ho se; pero l’humanitat, quant mes
humana sap ser, es recull al retrobament de la veritat i es menuda, molt
menudeta, certament com un mocador que eixuga les llagrimes del goig i
del dolor de l’home que retorna dels homens a l’home. Ara ya se que la
veritat, l’exacta veritat, es la que va de fora adins, del tot de tots al tot d’u
mateix. Nomes un home, el Crist, i perque era Deu que es tant com dir el
tot de tots, pogue ser de dins afora perque el seu adins era illimitat, l’infinit. Els atres homes que han commos als homens, han segut els genis,
pero el geni no es ni mes ni menys que arribar a ser u totalment. Els que
no som genis, ara ya ho se, hem de viure aquell enchiquiment164 si volem
ser.
¿Qué em passa? No t’alarmes165 per este trabucament d’aquells vells
afanys meus, grandiloqüents. Ya, en tornar al poble des de Barcelona,
duya en mi un prurit, una rebelia animica, sense revelacio. A poc a poc, i
sobre tot des d’aquell mati de l’ermita, se m’ha anat descobrint. La claror,
germana, es simplement un despullament d’ombres.
El Pobriu (i perdona que, ni a tu, no et diga el seu nom propi; ell no
ho vol i el nom, al cap i a la fi, sol ser la mes aferradissa de les ombres
que ens amaga la claror); el Pobriu era un pintor, un magnific pintor que
un dia, en plena fama ya, va desapareixer. Heus aci com: es casà en una
dona d’esplendida bellea, que vivia la seua bellea i no res mes; sí, la seua
propia pantera, com diu el Pobriu, jugant aixi el simbol de la luxuria i la
163. * tarongina.
164. * empetitiment.
165. * t’esveres.
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ferea de ser bella. Tingueren una filla. El Pobriu, artiste sensibilissim, d’espirit quasi malaltus a força de ser pur, no concordava en aquell allau d’exit corporal de la seua muller, qui no tardà en donar-se a lo fastuos dels
adinerats admiradors. Sofrien moltes, i molt irades, envestides; d’una d’elles, la darrera, el Pobriu fon atacat d’aixo que vulgarment es diu una pujada de sanc als ulls; la tragedia, la terrible tragedia, se confirmà: el Pobriu,
el pintor de gran pervindre, havia perdut la vista, s’havia quedat cego.166
Decidi deixar lliure a la seua muller i, en la filleta, se’n vingue a Carlet on,
en els diners que tenia, es comprà una modesta casa; i aci viu, des d’allo,
de lo que li donen per tocar l’orgue en l’iglesia. ¿T’imaginanes, germana
coral, la terrible vida interior d’est home? Ha educat a la filla en totes les
subtilees de la seua anima immensa i del seu cervell iluminat. Pero els dos
son poc menys que uns mendics. Et dire que ya no ho son, perque des
d’aquell dia inoblidable, ma casa es la d’ells. Sí, la filla ho sap tot, tot, pero
en ell s’ha conjurat a este silenci feixuguissim; ella te tota la maravellosa
sensibilitat de son pare.
¿Que cóm es que se’m confessà immediatament a mi? Ell sabia qui era
yo i yo, yo, germana... Aci ve el meu secret cap a ell, el meu secret que
crec pietos; no se ben be si ho sera. Yo, germana dolça, en retornar al
poble venia ferit, profundament ferit d’amor. En Barcelona em vaig apassionar destrelladament d’una dona, una dona que era (no se si encara ho
sera) la concubina d’un adinerat personage; aquella dona i yo arribarem
a intimar tant, que inclus em vaig encabudir exigint-li que es casara en mi.
Si, germana, tu em coneixes i no t’estranyaras del meu desig d’un ample
perdo per tot el passat a canvi d’un futur dignificat. Davant de la meua
exigencia, ella defugia i s’enfugia dient-me que era major que yo i coses
per l’estil, pero per fi em revelà que no podia perque era casada. No em
digue en quí ni yo, sorpres, ferit en lo fondo del meu fondo, tampoc no
preguntí res mes. I me’n vaig vindre a serenar-me, a buscar un poc de descans.
166. * orb.
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Aquella dona es la muller del Pobriu. I aço no li ho he contat. Ni li ho
contare.
No puc seguir, germana. Nomes et dire cóm pense i repense que
aquell migdia, quan me’ls enduya a dinar a casa, la filla del Pobriu el guiava, com sempre la veig guiar-lo. Ara yo, ya enamorat d’ella, innocentment
enamorat d’ella, yo, cego, cego per tants i tan falsos enlluernaments, desige a tot desig, a unic desig, que tambe ella me guie pel cami que ya sent
autentic: el de la seua senzillea cordial.167
¿No es aixi, germana, com podre retrobar-me i anar cap a aquella pregaria meua, constant?

167. * coral.
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A Pere Astillero Gómez 168

S

I;

Ele seguix soltera. I aixo que fa anys entrà en eixa certa edat que,
en les dones, es la mes incerta. I es el cas que u no pot explicar-se
per quína rao seguix soltera, si be en els veredictes dels sentiments la rao
es un advocat defensor de ben poc trellat.169 Ele, per tant, no s’ho acaba
d’explicar tampoc.
Ara, en la seua habitacio, s’acaba de posar la llarga camisa –pulcra,
fresca, en fins entredosos i randes– abillada per a gitar-se en el llit. Es dete
davant de l’espill de l’armari, que l’accepta sancera; s’hi mira, s’hi acosta170
molt lenta. Inesperadament, en violencia inusitada,171 es lleva la camisa i la
llança al capçal del llit. Es va girant temerosa cap a l’espill, fins que es
queda front a front en ella mateixa. Nueta,172 tota nueta. Te una bella figura, una inquietant figura.
La llum de l’habitacio, de sobte, s’ha enardit173 d’un rosa inefablement
estimulant.174
Les mans se li crispen; se les clava en el rostre, espasmodica, i exclama:

168. Editor (Del Sénia al Segura) de varios llibres (poesia i prosa) de X.C., com este, objecte
d’estes Obres Completes. Discípul en el bon gust d’editar i amic des del treball a l’amistat.
169. * poca solta.
170. * apropa.
171. * desueta.
172. * nua.
173. * estremit.
174. * tebió.
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–T
¡ ot per la cara!
Despres, somicant, es deixa caure al llit:
–Per esta cara... ¡i este nom!
Els sanglots li fan vibrar el cos; es nomes un instant. Es posa dreta,175
blana; en les puntetes dels gorrinchets176 s’eixuga unes llagrimes. Es vist la
llarga camisa, aparta delicadament el tul celest que cobrix el llit i, en mansuetut, s’hi gita. Encen la llantia menuda de sobre la tauleta de nit i apaga
la llum gran del trespol.177 Es senya; està quieta, parpallejant a penes. No
pot resar.
No, Ele, no; no es nomes per la cara. ¿Qué te la teua cara per a fer-la
culpable? El front massa ample i bombat no es cap d’inconvenient; aixi el
tenia Claudette Colbert178 i, en la personalissima cortineta d’uns cabells ben
estudiats, ha illuminat els llenços del mon com una de les dones mes
atractives del cinema. Clar que els teus cabells han segut sempre rebels a
la gracia i te’ls has pentinat a remolc de modes que han dit ben poc al teu
rostre. El nas el tens prou recte, encara que un poc massa eixamplat i les
aletes poc flexibles a l’alé de les emocions. La boca es un poquet bifia,
sense arribar a ser borbonica, en el llavi superior estirat com esperant un
bigot; la tens, no obstant, prou recollida per al bes, encara que 179 obligue
a pensar en el bes cast, un tant contradictori de l’apassionat bes als llavis.
La barba desdibuixada, ni fu ni fa; complix com pot l’obligacio anatomica
de tancar la linea del rostre. Pero les galtes les tens ben tendres, inclus ara,
i en uns clotets centrals ben alegres i incitants sense deixar que els pomuls
endurixquen el gest, i en un cutis de lliri ruborisat que ni els anys no han
pogut macular-lo,180 sino accentuar la morbidea. ¿I els ulls? Heus aci el
175. * dempeus.
176. * menovells.
177. * sostre.
178. Lily Claudette Chauchoin (Paris, 1903-Barbados, 1996). Actriu. Dos oscars (millor película, Bajo dos banderas; millor actriu, Sucedió una noche), dos nominacions (Mundos privados
i Desde que te fuiste). A partir dels anys 50 es dedicà a la televisió i al teatre. Successivament,
casada en Norman Foster (1928) i Joel Pressman (1935).
179. * baldament.
180. * rebregar.
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secret de totes les cares. Els teus ulls ni grans ni chicotets, de color indeterminat, no tenen temperatura ni dimensions en la mirada; son tranquils
sense pau –la pau nomes s’enten com un despres d’alguna excitacio-; son
sincers per manca d’amagatalls, no per potencia confidencial; son suaus
no per caricia, sino per submissio, per... vulgaritat. Pero el conjunt no es
avaricios dels defectes ni exaltador de les poques perfeccions i, apart d’aixo,181 les cares solen esborrar-se per l’imperatiu del temperament. Recordaras que ton tio era tort;182 una amiga et va dir: «¿Ton tio es aquell que li
falta un ull?, tu contestares quasi indignada: «Mon tio no està tort»; i es que
el volies tant, que no t’adonaves d’aquella desgracia. Les cares no son mai
un fragment deslligat de la persona.
No, no es per la cara. Ni pel nom, que tantes burles t’ha costat. Els
noms prenen l’entonacio i la categoria segons nos les mereix la primera
que ens els fa dir. Et diuen Eleuteria simplement per haver naixcut un 26
de maig, dia tan propi per a naixer com qualsevol atre de l’any, i perque
ton pare, devot a ultrança, crea un menyspreu a aquell sant Pontifex romà
el no posar-te baix de la seua advocacio. Pero ya veus com ell mateix volgue lliberar-te des de menuda i feu que tots te digueren Ele. No es cap
encert, es veritat, pero cal reconeixer que el nom no es prestava a mes;
¿hauria resultat millor Eleu?, no; ¿potser Teria?, no, no. Pero aixo no te res
a vore. Pijor nom es Carlota i ya saps cóm es desficià Werther;183 un nom
ben petimetre es Carmesina i fon el de la princesa de tot un cavaller com
Tirant;184 i no tenia a penes nom, sino el mal nom de Boule de Suif 185 –veges tu, bola de seu, o siga greix d’animal–, aquella que va traure de qua181. * altrament.
182. * borni.
183. Els patiments del jove Werther, novela de Goethe, contribuí a crear l’image del héroe
romàntic. La novela inspirà un drama líric a Massenet (1892).
184. Joanot Martorell (naixcut en Gandia, 1413/14), Tirant lo Blanch, llibre de cavalleries, salvat del foc en una escena del Quijote. Carmesina i Tirant mantenen un festeig galant i descarat.
185. Relat de Guy de Maupassant (1850-1893) aparegut en el volum de Les soirées de Médan,
que reunia contes de la guerra de 1870, escrits pel Grup Médan, dirigit per Zola i freqüentat
per Huysmans, Alexis, Henique, Ceard i Maupassant. Eren representants del naturalisme.
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dratura a l’excitat oficial prussià. No citem mes; no es el nom, encara que
alguns malignes te l’han escrit «L» nomes i, «aflamencats» contrafets,186 se
t’han burlat interjectivament llançan-te: «¡ele», «¡ele!».
No, no es el nom, ni la cara, ni les dos coses juntes...
No repenses; no t’afligixgues.187 ¡Pobra Ele! Perdo, perdo per esta trista caritat; no te la mereixes. Es cert que seguixes soltera i que ara, en el
llit, la calma del teu cos es un fracas, una dolorosa ineficiencia de brasa
que espera inutilment el fum que l’alce a flama i que, a pur d’esperar, tem
tant com pressent l’instant d’acabar en carbo infecunt. Pero, ¿no has pogut
mai tirar al recte, sense tombar sempre pel cantó de la teua discrecio? Discrecio. Ya veus, Ele; sense voler, hem topat en la paraula clau: discrecio;
has segut i has estat sempre discreta. T’han ensenyat sempre que la discrecio es una virtut; repassa, repassa a vore qué tal:
En el colege, no fores mai la primera, pero tampoc l’ultima; no fores
mai la millor, pero tampoc la pijor. La teua inteligencia evolucionava discreta i la teua conducta era tambe discreta. Les primeres de classe eren citades com a eixemple; les ultimes eren senyalades com a revers. Les millors
eren l’orgull de les monges; les enjogassades i embolicadores188 eren la preocupacio i –per qué no dir-ho– l’alegria del colege. ¿Qué fem d’aquella
gleva de discretes, tu una entre elles? Oblidades, sense pena ni gloria, n’eixien unes i n’entraven unes atres sense sentir ni l’adeu ni la benvinguda,
com una successio necessaria, granets del rosari que sostenen les pauses
dels misteris i la creu de la salvacio, pero que no son ni misteris ni salvacio, sino avemaries repetides, repetides en candorosa, recollida discrecio.
Quan deixares el colege, als teus setze anys, tenies en el cervell aixo
que diuen una «cultura general», perque en aquell temps189 no era encara
ben vist que les chiques seguiren «carrera» (els pares argüien que una chica
que seguix «carrera» s’ensenya massa); sabies tocar el piano mijanament
186.
187.
188.
189.
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aleshores.
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be; podies dir unes quantes frases en frances; et presentaves en modals de
bona educacio encollida190 i sense llibertat; pero sobre tot, tenies uns conceptes definits, indeclinables i parapetats, de lo que està be i de lo que no
ho està. Es a dir, eres una perfecta chica ben acomodada de la classe mija,
en la qual te ficares com peix en l’aigua.
Si; es terrible saber les coses be, fer-les be i no saber res molt be ni
fer res molt be. Els homens (i les dones, clar) es medixen per lo que fan
molt be; aixo sí, en la vida per a fer alguna cosa molt be no hi ha mes
eixida que expondre’s a fer-ne unes quantes malament, i tal risc no es discret correr-lo i tu, ya ho saps, eres discreta.
Ele: ¿per qué no dorms? No penses mes; tot ha segut com ha segut i
ya no ho pots transmutar.191 ¿T’arriscaras d’ara en avant? Penses que has fet
tart. Potser. Sigues sincera: si se’t presentara atra vegada el cami clar al
recte, et detindries clucant els ulls mes per temença que per enlluernament,
miraries un poc de reüll (fit a fit no estaria be) i tot un formigueig et pujaria per les cames fins al cervell, deixant el cor a banda perque el seu bategar seria tan estrepitos que t’ennuvolaria els oïts com un aire de tempesta
proxima, i en un esforç de les antigues conviccions reunides, tornaries a
girar pel cantó.192 ¿Veritat que es aixi? Sobtadament, tu mateixa t’escandalisaries del dubte sofert; pero de seguida t’escalfaria la sanc una nostalgia de
no haver fet lo que podies, una nostalgia aspra i dolça alhora, com si l’instant fora un enorme codony rosegat directament pel cor. I encara l’incomprensible i inseparable amic teu, el cuquet de l’orgull, orgull de l’honestitat, inflaria el seu cap per les teues arteries ensenyorint-se com un bovo193
que no sap que si no es traït no es precisament per manca de ganes.
Eixe cuquet, massa que ho saps, t’ha fet plorar moltes vegades; pero
sempre despres, despres. Tens la vida clavetejada d’estupendes resolucions sempre preses despres, quan ya no calien, quan molt adins de tu se’t
190.
191.
192.
193.
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rebelava un no sabies qué que t’endevinava el futur. Sí, la teua germana
sempre ha tingut una cara mes bonica que la teua, pero no tant com per
a eclipsar la superioritat de la teua figura sobre la d’ella. Si es aixi, ¿per qué
la teua germana s’ha casat? Tu no dubtares mai que es casaria. Quan es
casà, ho vares trobar natural, a pesar de ser ella la menuda. Quan encara
les dos anaveu al colege, durant unes vacacions d’estiu va ser ella, la chicoteta, la que t’explicà punt per agulla194 cóm venen al mon les criatures.
Aço ho has recordat a sovint, sempre posant-li un colofo: «es natural que
s’haja casat». No entens per qué afiges tal colofo, pero el trobes d’una llogica atordidora. ¿Quína fon la teua reaccio quan et feu aquella explicacio?
Dir-li desvergonyida, en to de persona major, encara que despres, tu a
soles, et vares sentir infantil,195 molt infantil i ignorant. I no es aixo, Ele, no
es aixo tampoc. Ben al contrari, sempre has segut major, pero no ya major
que la teua germana, sino major que tu mateixa. Major en costums –bones
costums, s’enten–, major en tot lo que va de tu afora, ¡pobra chiqueta de
tu adins! ¿Quan t’has permes una fogositat,196 una d’eixes bellissimes i
necessaries fogositats de joventut? ¿Quan t’has deixat anar femeninament
encuriosada?
Nomes et faltava, per a engruixar mes el teu sentit comu, la prematura mort de ta mare. Tu, la filla major, entenimentada197 i ben educada, et
ficares dins d’un habit impertorbable d’ama de casa i t’estenies sobre ton
pare i sobre la teua germana com la continuacio d’aquella que vos abandona massa pronte. De primeries, quan el dolor planava sobre els tres com
un fret d’ombra inesperada, no ploraves per no fer-los plorar mes i per
eixugar les llagrimes d’ells en la caricia de la teua serenitat. Aixo no vol
dir que despres, a soles (¡sempre despres i a soles!), el plor no chopara les
pregaries que et queen sobre el recort de la morta com una rosada de tendror.
194.
195.
196.
197.
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¿Recordes quan es casà la teua germana? Tu, en ton pare ya sempre,
mare de la teua germana i tambe, ¡tambe!, mare de ton pare. Si un home,
per un forat, t’haguera vist actuar en casa, s’hauria casat en tu sense donar
temps a que t’observara un atre. Pero tenies una casa sense cap de forat
als indiscrets i no va poder vore’t ningu. Clar que algu podia haver sabut
vore’t, pero fa malament la dona que espera desvelar tal saber a un home
sense oferir-li oberta, al menys, la primera pagina de l’assignatura.
Ya en ton pare, els dos a soles en casa, tu saps be cóm els racons del
passat s’eixamplaven fent-vos-el sentir tant, que no et bastaves a omplirlos de present per a aquell que la gelor de l’ultim bes a la morta li mustiava el cor com una poma en la calaixera tancada. I morí ton pare.
¿Recordes? La teua germana i el teu cunyat insistiren per dur-te a viure
en ells. Tu et resisties. Sí, en les rendes podies viure en ta casa, sense luxes
pero sí en una criada198 per a servici i companyia; per aixo no volies mesclar-te entre aquelles vides imposant-los la teua presencia.
No t’endormisques i recorda. ¿Es aixi? No. Et resisties. Et resisties... perque aixo de ser la tia fadrina d’aquells nebots, et bestrea un gust de solteria que encara no acceptaves. Et resisties, pero esclatà la guerra i la marcha forçada del teu cunyat feu natural que anares a viure en la germana i
els nebots, pero sense deixar ta casa, ta casa, ferro calent al qual es subjectava la teua sanc jove.
S’acabà la guerra i tornà el teu cunyat. En la catastrofe, les teues rendes ya no significaven quasi res. I els nebots, ¡et volien tant! Adeu a ta
casa... Per primera vegada et sentires soltera, la germana soltera que viu
en casa del cunyat, un poc senyoreta de companyia dels chiquets, un poc
al servici del matrimoni, un poc... ¿Un poc qué? Un poc tot, pero sempre
un poc, mai un molt. I l’edat, com qui no fa, furgant-te la comissura dels
parpalls, empolsegant-te algun cabell, moderant-te el compas dels riures,
siluetant-te el sentit comu, detenint-te el model dels vestits...
Un dia, tambe davant d’est espill, retocant-te per a anar al cine en els
nebots, sense saber cóm, com una punyada a l’amor propi, et digueres:
198. * minyona.
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–Un poc cursi.
Cursi, ¡cursiii!, ¡cursiiiii!, s’eixamplà la paraula rebotant primer contra
l’espill,199 contra les parets despres i contra el trespol i contra la llantia i
contra els cristalls del balco obert... Tancares el balco precipitadament.
¿Per qué? No, Ele, no; la paraula, l’aborronadora200 paraula no podia eixirse’n al carrer i redolar201 repetint-se com un cudol que t’imitara el cor. Pero
la paraula t’havia encetat una definicio que ofegares en el doll d’un sospir
mes pregon, mes aton, mes desalat que cap atre.
¿Qué et passa, Ele?, ¿t’exaltes? Ya; es que et torna, rondó dels teus
pensaments solitaris, la pregunta punchant. La resposta es: sí, sí que has
pogut tirar al recte, sense tombar pel cantó de la teua discrecio; sí que
has pogut, i mes d’una vegada, variar el curs del teu viure. Confessa’t que
la teua rosa dels vents, com totes, no ha segut manca de cap de les trentados direccions. Eres tu la que, capitana de tu mateixa, has obeit la bruixola que et posaren a ma, sense pensar que senyalar el nort equival a
indicar-te tots els punts cardinals pero no a obligar-te a seguir el senyalat. En els mapes, tot el mon està rallat i ben encasellat, pero en la propia geografia cadascu es geografia i geograf ensemps.
Si aquell dia quan ell et besà... No et ruborises;202 tot està molt llunt.
Pero Jaume seguix sent ell, el qui et besà un dia. Puix be; si aquell dia quan
ell et besà no t’hagueres esmunyit d’entre els seus braços deixant-lo plantat
en el sabor d’un fruit furtat i retirat dels llavis al tastar-lo, potser no haurieu
quedat –el bes i tu– solitaris per sempre. Fon despres (ya els invitats havien
eixit cap a la ciutat, i ell era un invitat) quan tu, com buscant alguna cosa
perduda irremeyablement, tornares al jardi. L’aire era tebió com una galta
corresposta i l’a boqueta nit encenia el ciprer alçant-lo com fum d’una flama
dubtosa; els arbres tenien a penes perceptible una tremolor de pardalets en
son i l’ombra fea dificil el murmuri multiple; les flors es dien, perfum a perfum, l’absencia del sol i els verts s’enfosquien unint-se com un drap enve199.
200.
201.
202.

*
*
*
*

mirall.
l’esgarrifosa.
rodolar.
t’enrojoles.
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llit; la graveta, baix dels teus peus, t’incloïa al batec atonit. Tu ho mirares
tot lentament, molt lentament, deixant que la mirada se desfullara com
paraules de la frase que no havies dit... La branqueta on se t’havia enredat
la falda que ell desenganchà; el salce les fulles del qual vos havien fet inclinar-vos per a passar; el sequiol on t’agarrà del braç per a botar; el tronc de
la magnolia contra el qual el teus cos havia suportat la blana pressio del
d’ell... Pero ell ya no estava, i es marcia a poc a poc la vesprada i aquell fet
quedava com una illa en la tenebra. Pero tu saps que no fugires per sorpresa. Durant la festa, organisada pels teus pares en el vostre chalet al bell mig
de l’horta, per tal de rebre als futurs sogres de la teua germana que anaven
a formalisar la promesa del seu fill (a traure la cara, com es dia encara), tu
t’havies adonat de la diferencia del primer ball al tercer, i endevinares la
mirada d’ell quan t’insinuà l’eixir al jardi. Aixi, ¿per qué la teua fugida d’entre els seus braços quan el bes era la conseqüencia natural? No vares fugir
per sorpresa, sino perque allo era besar a un home... i no estava be. ¿Besar
a un home?, ¿es que el besares? No; deixares que et besara a penes i fugires per innata ignorancia del punt de resistencia femenina. Fugires per por
a tu; perque sabies que, si no, l’hauries besat suculentament, ignorant tambe
del llimit; et sabies incapaç del no timit que incita el sí masculi, perque el
vertic del propi sí t’atrea en una potencia mes enllà del pudor.
Pero no es aixo tampoc; tens rao, Ele. La teua amiga Lluïsa es ben insipida, i es casà. ¿T’hauries casat tu, aixi? Clar que no; ni encara ara no et
casaries aixi: que Tal es un fadri d’edat, que viu a soles, en bona posicio
i es un home bo. ¡I qué! Potser eres exagerada pensant que donar-se aixi
es una immoralitat, pero la veritat es que hi ha un baf insà en tals adops.
T’afeixuga la soletat, pero aixo seria una companyia imposada a tothora i
a l’amor no es pot anar en acte de submissio sino d’entrega. L’amor no es
un instant insensat.203 No saps dir-te qué es, perque no l’has conegut, pero
segurament l’haver sabut qué no es, ha segut un atre dels motius de la teua
solteria; no t’has enganyat al dir: aço no es, i no t’ha arribat el dir: aço es.

203. * forasenyat.
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Ele: ¿t’adorms? Si vius en pau i ben volguda cor a cor pels teus ¿qué
mes? Si, si; la pau no es la felicitat. Els teus nebots no obtindran mai resposta quan, en vore’t les llagrimes als ulls despres de besar-los molt, et
pregunten: ¿qué tens, tia? I esta se t’obri a sovint de tu cap a dins,204 perque es a força de no tindre que has arribat a multiplicar-te cap a fora (educacio exagerada, amabilitat exagerada, orde exagerat: alerta, ¡cursileria!) i
a corcar-te cap a dins (susceptibilitat exagerada, secor exagerada, ansietat
exagerada: alerta, ¡neurastenia!)...
Ele ha sentit ya com en un ensomi les ultimes paraules de la seua
consciencia, puix endormiscada a poc a poc, ha acabat dormint pacificament. Mes val aixi; li haurien fet mal. Aixi podra continuar el seu cami
sense que ningu, nomes ella, s’adone a penes que Ele seguix soltera.

204. * endins.
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Historia d’un silenci

«Perque nomes a haver guardat silenci, devia el que ningu no l’haguera vist plorar.»
R.M. Rilke
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A Vicenta Pont, d’Adlert 205

Q

ell callà, yo no vaig saber parlar. I començà el silenci, el nostre
silenci insalvable.
Ell m’havia parlat sincer i sancer, d’home a home. Sempre nos hem
volgut tant els dos, que erem una mida total de la verdadera amistat, d’aquella dificil amistat que es el millor premi entre els homens.
Yo no vaig saber parlar quan ell callà, perque la gola m’era incapaç a
l’aguait del cor mentres el cervell me’l nuvolava l’esforç de serenar-me els
ulls. No cap dubte que ell esperava les meues paraules, pero tampoc no
cap dubte que m’endevinava a la vora voreta del vertic206 davant de l’abisme que m’acabava de descobrir.
Yo me sentia la seua mirada, endurida d’exaltacio, sobre els meus parpalls207 caiguts i sobre els meus llavis quiets. Hauria volgut atrevir-me a
mirar-lo, fit a fit, pero la meua mirada, suau d’angoixa, tal volta hauria segut mal interpretada per l’irritada d’ell i hauria pres per covardia culpable
lo que en la meua era suplica de comprensio.
Yo no li vea mes que les mans: l’esquerra, cremant tabac i mes tabac;
la dreta, abocant vi i mes vi en el got i pujant-lo ences d’ansia i abaixantUAN

205. La muller, esposa de Miquel Adlert, el gran amic de Xavier Casp, mereix un capítul apart
de «patiment per la pàtria valenciana» ¡Quínes memòries les seues, si les haguera escrit!
206. * vertigen.
207. * parpelles.
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lo transparent d’espera. Contrastava aquell moviment incessant, quasi de
cenia, en el parar d’oblit del meu got, a mig beure, sobre la tauleta de zinc
d’aquella taverna on nos haviem ajuntat.
Tinc per cert, certissim, que el seu pensament estava detingut a penes
sobre l’idea fixa, alerta per a saltar sobre la meua resposta. Mentres, el meu
pensament, confiat cristall romput pel seu parlar-me, se’m girava cap als
recorts espillant-me,208 des de cada vidre, detalls contra detalls.
¿Cóm era possible que dubtara, sobtosament,209 de la meua fidelitat? La
llarga –llarga per plena– historia de la nostra amistat, nos donava a ell motiu i a mi dret per a no dubtar. Des de que ens coneguerem en el taller de
mecanica, forem bons companyons210 i, a poc a poc, arribarem a ser amics,
devenint immediatament en la gran singularisacio corresposta de ser ell
per a mi l’amic i yo per a ell tambe l’amic. Aço feu que, pocs mesos despres d’esclatar la guerra, els dos de la mateixa edat (dihuit anys), nos presentarem voluntaris a mecanics d’aviacio. ¡Ah, quin abraç, tan de cor a cor,
el del moment de separar-nos per al nostre primer vol! Recorde que, en
ple combat, yo mirava en mes desfici les evolucions del seu avio que les
dels avions enemics que atacaven al meu. I en havent aterrissat, ¡quin
amoros contar-nos les sensacions recebides!
Comprenc que als dihuit anys, les alegries i els problemes –com cada
cosa– prenen una intensitat quasi irreal, pero aixi i tot, ell i yo, que tantes
dones de pas haviem besat, ya sabiem ben be comprendre211 el cromatisme212 de l’illimitada escala dels besos. I sí, es cert que yo l’havia besada,
pero... ¿cóm m’havia arribat a dir, per aixo, que defendria a la seua germana contra mi? Sent aixi que, segons em digue, m’havia vist besar-la, ¿cóm
no va saber vore el meu bes? Sí, jo l’havia besada, pero en la galta i en
una tremolor d’innocencia com si tastara un cor. ¿Per qué, per tant, tota
208. * enmirallant-me.
209. * dubtós sobtadament.
210. * companys.
211. * capir.
212. Concepte musical: l’us d’intervals cromàtics en un context diatònic. El cromatisme total
és el conjunt de l’escala.
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aquella fogositat de dir-me traïdor a l’amistat de la qual em servia per a
una indignitat en la seua germana?
Ell seguia bevent i fumant; yo, callat a la voreta del plor. El seu amor a
sa germana era un eixemple de bonhomia, pero, ¿qué havia pogut fer-lo
creure’m indigne? Sí, el meu secret, el primer secret d’entre els dos. ¿Per
qué yo no l’havia informat? Heus aci el punt negre que el feu partir a la
sospita de mi. I yo em preguntava tambe per qué no l’havia informat.213
¿Informat... de qué? ¿Del meu bes? ¿Es que sabia, yo mateix, qué era allo,
aquell bes? Podria haver-li dit, certament: «He besat a la teua germana», pero
m’hauria vingut d’ell l’ineludible: «¿Per qué?», «per qué» que a mi mateix se’m
repetia en el bategar dels polsos, en la caricia del recort sobre els llavis, en
el descans dels meus ensomis. I sempre, sempre sense resposta, sense mes
resposta que la de sentir-me un filet ilusionat endogalant-me214 el cor d’esperança en el retorn. Quan el retorn es nomes una estreleta 215 d’optimisme
parpallejant en l’immensa nit dels combats de cada dia, ¿quína força, d’home cap a fora, podia tindre un bes en flor d’adolescencia?
I el silenci, per insistir, nos solidificava la distancia apoyant-se216 sobre
els meus parpalls afeixugats i sobre les mans d’ell tan insensibles que la
dreta ya no encertava a mantindre el got ni l’esquerra sentia la cremor d’una
punta de cigarret. I, ¿per qué no parlava yo? ¿Per qué no li dia...? No. Es
que ell no m’havia preguntat, sino afirmat; ell no havia dubtat de mi, sino
desconfiat de mi, i aço m’havia fet l’efecte d’un grapat al sentiment, que me
l’oprimia217 tant que em sentia els escorrims en els ulls i... no, yo no volia
que em vera plorar; yo era tan home com ell, i si ell m’havia llançat la furia
homenivola d’un criteri ofensiu –sí, ofensiu per a la meua amistat–, les
meues llagrimes podrien haver-li paregut feblea de temença, feblea de
penediment, i yo no em sentia ni temoruc218 ni penedit de res ni menys
213.
214.
215.
216.
217.
218.

*
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assabentat.
estrenyent-me.
petit estel.
repenjant-se.
pitjava.
temorec.
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encara feble. No podia, per tant, plorar i, per a conseguir-ho, em calia
callar; una paraula sola, una, la mes insignificant, hauria segut el forat a l’assut219 de les meues llagrimes. ¡Silenci! Silenci del meu sentiment allargant-se
al d’ell en una sola ofrena, humil, suau,220 enfervorida, l’ofrena d’esta pregunta callada: «¿Cóm has desconfiat de mi, amic?», esta pregunta que se m’ofegà en la vergonya de les meues llagrimes que ell m’hauria eixugat acceptant-les, n’estic segur; pregunta que no vaig dir i que ara em quedarà per
sempre estesa des de mi com un pont de salvacio cap al seu recort...
I yo seguia callant, com ell. Nomes em vaig atrevir a agarrar-li la ma,
en una tebior comunicativa de la meua veritat, pero ell no me l’acceptà,
retirà la seua ma i alçant-se221 atrotinadament feu unes passes incertes; estava embriagat. Alçant-me l’agarrí, com vaig poder, per baix de les aixelles
i me l’emportí a l’aeroport i el vaig deixar caure222 sobre el llit. Tot, tot en
silenci. Quan ya me’l deixava, em digue entre dents: «¡Quí sap si m’he exaltat massa!». I no res mes.
Em tardà molt la son i, ya tardissim, em quedí dormint profundament,
pesadissimament. En despertar-me, ho vaig fer sobresaltat, com qui s’adorm
quan no cal. Sense mes, ani al seu llit; ell no estava.223 No se quí em feu
saber que, a la matinada, havia calgut un servici urgentissim i havien eixit
tres avions, u el d’ell. Dels tres, nomes n’havia tornat u, que no era el d’ell.
Ahir assistirem a una missa pels companyons morts.
¡Ara, amic, si que s’ha fet el silenci! ¡I ara, amic, si que he plorat! ¡I he
plorat, tambe, penedit de no haver plorat aquella nit!224.

219. * resclosa.
220. * manyaga.
221. * aixecant-se.
222. * posar.
223. * hi era.
224. Ocasió perduda, ocasió d’escoltar ad atra ànima i de donar un instant d’existència a la
nostra; hi ha moltes vides en que tals ocasions no es presenten dos vegades (Maeterlinck, Le
trésor des humbles, 9).
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225. * retudes.
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A J. E. Martínez Ferrando 226

S

he estat convençut que el so de la flauta227 es un perfum de
magnolia; si el poseu acompanyat de claveci,228 que te tota l’intimitat
de l’hivern, i afegiu com a music predilecte a Bach,229 descobridor de l’harmonisacio del temps en l’eternitat, comprendreu que sempre me n’eixia
d’aquella casa en dolor de coll, per haver estat ininterrompudament en la
barba alçada d’atencio.
Eren dos germanes tan distintes entre elles com ho solen ser totes les
germanes. Per aço yo les volia230 a les dos, sense pensar a quina mes ni de
quina manera. La clavecinista era lleja i de cos desconcertat:231 baixeta, sense a penes cintura, una confusa ondulacio en el si...232 Res. Ultra aço, era
prou major que la flautista. Entre les dos havia vixcut una atra germana,
EMPRE

226. J. E. Martínez Ferrando (Valéncia, 1891-1965). Escritor, archiver (Barcelona, Gerona, Archiu de la Corona d’Aragó) i historiador. Els seus treballs són imprescindibles per a l’estudi
de la Baixa Edat Mija. En el mateix recull de contes on aparegué Ele seguix soltera, ho va fer
El cor d’Eulàlia, de Martínez Ferrando. La seua aportació documental-investigadora és difícilment superable.
227. Instrument de vent, aeròfon, tubo cilíndric que produix so per vibració d’una columna
d’aire després de bufar al través d’un bisel.
228. Instrument de corda (cordes en paralel), pulsat en un plectre sobre teclat, cítara. Durant
el Barroc fon l’instrument principal en la realisació del baix continuat.
229. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Les obres de música religiosa, vocal e instrumental,
deuen el seu valor a la perícia de sa arquitectura, la riquea de sa inspiració, l’atreviment del
llenguage armònic i l’espiritualitat que desprenen.
230. * me les estimava.
231. * desllorigat.
232. * la sina.
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violinista pero mes que tot compositora; esta havia mort molt jove, deixant
interessant musica escrita i sense publicar. La flautista era, ya ho he dit,
mes jove que la clavecinista; tenia un rostre graciosissim, de linees suaus,
viu de gest, i el cos era d’escultura grega duta al dia, vull dir menys exuberant pero d’identiques proporcions. Tenien de semblant les dos germanes, aixo sí, una mateixa harmonia de moviments. De caracter, la clavecinista era aixo que vulgarment es diu ensomiadora, pero que yo diria...
¿cóm diria?, que vivia mirant cap arrere; li dien Adelaida. La flautista era
aguda d’ingeni i vibrava tota actual; li dien Teresa.
La coneixença ens vingue pel primer concert que feren en Madrit. Yo
era, per aquells temps, un amateur redactoret de diari en pretensions de
critic de musica. Em vaig presentar a elles com a tal, pregant-los que em
permeteren una especie d’interviu i, molt amables, me la facilitaren. Al poc
de publicar-se, arribà una carta a la redaccio dirigida a mi; era d’elles; unes
paraules d’Adelaida, correctissimes pero fredes, em dien que havia yo comés un parell d’errors de bon pes sobre tecnica de claveci; Teresa, en serenissima ironia, em feu ruborisar per certs conceptes que yo havia exposat.
Em dien que en retrobar-nos algun dia, parlariem sobre allo.
Elles, encara concertistes principiants, vivien en Valencia. Aquella carta
em donà motiu a visitar-les en yo retornar a casa dels meus pares, puix lo
que elles no sabien es que yo tambe era valencià. El reecontre no se’ns
oblidà mai: yo, abans de polsar el timbre de casa d’elles, em vaig entretindre233 davant de la porta passant-me la ma pels cabells, ajustant-me la corbata, estirant-me un poc els punys de la camisa... ¡Ya! Una fadrineta em
passà a un salonet molt final de segle: el claveci en un angul, vora d’un
balco, i al costat un atril.234 Mentres m’acostava a vore quina musica hi
havia oberta, darrere de mi una veu rapida:
–Hola. ¿Cóm es aixo, per aci?
Sense temps a contestar a Teresa mes que en una galant inclinacio,
aparegue Adelaida allargant-me lentament la ma:
233. * aturar.
234. * faristol.
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–¿Qué tal, senyor C.?
De la visita nomes dire que comenci mig assentat en la butaca que
m’indicà Adelaida, i acabí comodament235 en una cama sobre l’atra. Raonarem molt, pero cosa ben rara, molt poc de nosatres, una miqueta del nostre passat i gens de proyectes. Passada hora i mija, em despedien236 aixi:
Adelaida. –Tornaras, ¿eh?
Teresa. –Clar que si; ¡i pronte!237
Aquella llengua estomordida que vaig portar, me l’enduya tan ballarina que vaig devallar per l’escala chiulant.
I torní, naturalment. I molt a sovint. Nos compenetrarem tant, que ara,
des d’estes mans prodigues del recort, vull deixar-me-les sentir cada una
independent –en lo possible– i total. Es una caricia inefable repensar les
coses sentides i mes quan estes han segut sempre tan intensament sentides que no han acceptat mai la definicio. Ara, dolorosament, ya puc llaugerament detindre’m a definir.
ADELAIDA:

Era una fragil infinitut, esforçada a resignar-se a la llimitacio de cada
instant. La seua paraula era com si el silenci de les flors se vos confessara
per un imperatiu de pressentiments. Els seus ulls, serens com un acte inferior a les facultats, no vos deixaven mirar com volieu sino com volien,
pero no per domini, simplement –i tambe tragicament– per inabastables.
Els seus llavis, massa quiets sempre, desamparaven en exces l’insistencia
del seu nas, unic motiu sensual de tota ella. Les seues mans, amigues lentes pero corresponents del gest, tenien aire d’ales imaginades, pero no
d’angelet festiu238 sino d’arcangel anunciador. Els seus moviments, perfecta sensacio d’acordes, pareixia que vos demanaven perdo de tot, pero clar,
al ser perdo i no permis, era despres d’haver fet en llibertat. El tracte entre
ella i yo fon sempre aixi, entre ella i yo, no entre yo i ella, aixo mai. Nomes
235.
236.
237.
238.

*
*
*
*

ben respatlat.
m’acomiadaven.
és clar, ¡i ben aviat!
xiroi.

457

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 458

FLAMES SOFOCADES

una vegada m’adoní que tot canviava, pero fon un incis nomes en la nostra vida, incis que ara em viura profunt i immarcescible. Dire quan i cóm
ocorregue:239
Fon un dia que aní a casa d’elles a l’hora de costum, o siga quan ya la
vesprada240 està cansada i, enfosquint-se,241 s’acomoda sensual cara a la nit.
Teresa estava malalta, en el llit; li ferem uns moments de companyia i, per
deixar-la tranquila, Adelaida i yo passarem al salonet. En l’atril del claveci
estava oberta La française de Couperin.242 Yo havia discutit en Adelaida que
no m’acabava de trobar243 acoplada la part de claveci a la dels atres tres instruments. Reprenguerem la discussio i un moviment instintiu nos ajuntà una
ma d’ella i una meua sobre la garlanda de les notes escrites. No se cóm, pero
estiguerem un instant quiets al contacte de les mans; li la vaig estrenyer
suaument. Em mirà i, sense mes ni menys, em digue sense soltar-se la ma:
–¿Per qué vols244 tant a la meua germana?
–A la teua germana... i a tu. Pero no em preguntes per qué ni cóm.
Els seus ulls en els meus, encara m’eren maxims. Em preguntà, en un
acariciament245 de veu:
–¿Et fan por el per qué i el cóm?
–No; em fa por el quant... unic capaç de decidir.
¿Qué passà en els seus ulls? La llum d’ells es feu menudiua246 com una
caricia esperada, en una insospitada obediencia. Fon nomes un moment,
un moment d’aquells que expliquen l’eternitat. I ens besarem lentament,
llargament. Despres, el nas li vibrava ansiosament feliç, els llavis li sofrien
un estremiment contradictori. En els ulls baixos, es deixà caure a una butaca i, en una veu de retorn, em digue:
239. * s’esdevingué.
240. * tarda.
241. * fent-se vesprejar.
242. François Couperin, anomenat El Gran (Paris, 1668-1733), fon el gran mestre francés del
clavecí.
243. * semblar.
244. * t’estimes.
245. * amanyagament.
246. * s’empetití.
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–No t’enganyes enganyant-me; es massa doloros. Cal que oblides... ¡Yo
no!
–Pero, ¡Adelaida!
–Oblida.
–No, ¡mai!
–Si, i ara mateix.
La vaig mirar; nos mirarem fit a fit. S’alçà: m’agarrà dels muscles bellugant-me dolçament i, en un somris de fruita verda, alegre i trist ensemps,
em digue, sense remissio:
–D’acort; ya estas d’acort.
Es posà al claveci i tocà una peça de Crunewald247 que ella sabia com
m’influia serenadorament. Yo, assentat, fumava, fumava... A traves del fum
la vea fisicament insignificant, desdibuixada; si, lleja, pero ideal. Yo em
preguntava quin sabor m’inundava des dels llavis, i el cor em digue que
tambe la llum te sabor. Era aquell.
TERESA:

Era la satisfaccio de la forma, feta agil per la gracia instintiva. La confiança de l’espill l’havia convençuda del triümfo facil. La seua paraula era
espontanea, com el cant dels pardalets primaverals, pero l’espontaneïtat
responia a una vivea llatina de l’enteniment. Els seus ulls eren tan intuitius
que vos despullaven qualsevol silenci, encara que fora a canvi d’invitarvos a mirar-la a plaer. Els seus llavis, inquiets i sempre humits, ablamaven
l’aire en batecs de sanc indomita. Pero el seu nas manava una pau dificil
i precisa. Les seues mans eren un desig constant de caricia sense mes intencio que la d’acariciar, pero sense mes realitat que la d’incitar. Era aquell
punt de maravella on llimita el pudor en l’encant.248 El tracte entre nosatres fon sempre aixo, entre nosatres; no fon mai entre ella i yo ni yo i ella.
Fon sempre un donar-nos el nostre ser mes bell, en una llibertat que ofegava els racons d’intriga voluptuosa.
247. Important compositor.
248. * l’encís.
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Yo que, fill de familia rica, tenia poderoses coneixences, els vaig aconseguir el seu primer concert en Barcelona, i les vaig acompanyar. Despres,
tambe els vaig preparar el seu primer concert en Paris, on tambe les vaig
acompanyar. Confiava tant en elles, que nomes em calia procurar-los els
primers concerts; els atres venien pel seu propi merit, com a conseqüencia naturalissima. Adelaida sempre em dia gracies, i Teresa, embromantme, dia que al «representant» no es donen gracies. Es el cas que em consideraven inseparable i els tres ordenavem programes, itineraris... ¡No, no
em sera possible desfer-me d’aquella vida tan vida meua en elles! Repassar
les peripecies de les nostres excursions, seria una felicitat de recreacio que
no concorda en el meu dolor actual. Pot ser que quan els anys a vindre
posen entre el recort i yo l’indefugible espai de perspectiva, em caldra
allargar el pensament arrere, mendic249 d’un pa meu de cada dia pastat en
tots els detalls inesborrables. Pero encara hi ha, entre elles i yo, el mur
insalvable del plor contingut.
¿Pero dia? Si, Teresa. De Teresa son molts els moments que s’apinyen
dins de mi com un cor vora el cor. Nomes vull repassar un fet prou recent
–massa recent, ¡ai!–, per tal d’espargir-me l’emocio per l’esperit com un oli
sagrat.
Fon un dia clar d’hivern, un dia d’estimulador orage dels que ens ofrena tan a sovint l’hivern valencià. Els vaig propondre que fora dia de descans, i en el meu coche anarem els tres a dinar al Saler. La pinada alenava frescor i agrunsava250 olor de soledat lliure; la mar tenia una immensitat
transparent i una suculencia251 de mija veu; el cel era d’un blau tan amerat252 de claror, que fea creure en altures celiques. Tot estava estremit de
goig, travessat d’ansies inefables. Teresa, en la sensibilitat a flor de pell,
passava de l’entusiasme a l’esglai i de l’esglai a l’extasis tan sobtadament,
que igual s’ajupia en un sospir com assaltava el mati, que hauria dit Tago249.
250.
251.
252.

*
*
*
*

captaire.
gronxava.
tebior.
xop.
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re. Era com un cervatell perseguit per l’exultacio,253 una terrerola254 embriagada de sol, un angel encarnat d’instant. Veloç255 es descalçà i corregue a
l’aigua. Adelaida i yo, quiets, la miravem. Yo no se cóm me la miraria que
a penes m’adoni que Adelaida se’m repenjava del braç. Adelaida exclamà:
–¡Es deliciosa!
Em vaig girar; tota Adelaida era un deliqui resumit; no vaig saber dirli lo que ella segurament esperava, perque no em fon possible mes que
repetir quasi sense veu:
–¡Si, deliciosa!
Teresa retornà a nosatres com un vol i ens manà sedossisima:
–Assenteu-vos, assenteu-vos aci mateix, sobre l’arena i respalats en
estos pins.
Obeirem. Va traure la flauta i començà a tocar, anant-se’n cap a la mar,
retornant aladament, saltan per l’arena... A cada moviment, les insinuacions de la seua silueta es proclamaven pures. ¿Qué tocava? Adelaida i yo
nos ho preguntarem en la mirada. Despres, yo ya no se nomes que tot
estava fet a posta per tal d’elevar en levitat a Teresa per la melodia.256
Deixà de tocar. Es quedà257 quieta. Vingue a nosatres a poc a poc i de
puntelletes, en temor d’alterar l’instant... Es deixà caure en la cara sobre la
falda de la seua germana; la cabellera solta li cobria el rostre. Adelaida se
l’acaronà acariciant-li els cabells. Ningu no gosava rompre el cristall commos del nostre silenci. ¿Quant de temps aixi? ¡Quí sap! El temps no conta
en tals moments. Per fi Teresa, girant-se pero sense canviar la postura, em
mirà en ulls d’ovelleta258 retrobada, i mussità:
–Aixo que he tocat es meu; meu i dedicat a tu.
I Adelaida:
–Nena, estas massa estremida.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

*
*
*
*
*
*

pel goig.
alosa.
rabent.
d’enlairar Teresa i la melodia.
restà.
d’anyell retrobat.
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I Teresa:
–No, no ho he improvisat. Ho vaig sentir dins de mi, com un manament,
un dia que yo, malalta, vos sabia a vosatres en el salonet... i no vos oia parlar. M’ho va interrompre el claveci; sempre ho recordaré, fon Crunewald...
No em vaig atrevir a mirar a Adelaida i, salvant els meus ulls dels de
Teresa, me’ls vaig omplir d’horiso.
Nos ferem servir el dinar entre els pins. Conversarem molt i feliçment;
yo els havia acabat de conseguir una gran tourneé: set concerts per l’America del Sur i del Centre, i sobre aço parlarem. Res, no res, de l’inesperat
fet excepcional del mati. En acabant, Teresa proposà fer un passeget;259
Adelaida preferia mig tombar-se a llegir i Teresa i yo ens adinsarem per la
pinada.
Anavem sense cap de paraula; l’alé de Teresa, agarrada al meu braç,
m’onejava el seu si. Fon ella qui parlà: em preguntà qué m’havia paregut
la seua dedicatoria; no se ni qué vaig respondre ni tan sols si vaig respondre. Nos mirarem fit a fit, com mai, en tanta potencia que ens calgue pararnos. M’abraçà:
–¿Me vols?
Nos besarem, una vegada, mil... Els meus dits encesos, revolicaven260
la seua cabellera... I se m’escapà, botejant, cridant:
–¡Adelaida! ¡Me vol, me vol! ¡Adelaida!
Es llançà sobre Adelaida, que ya l’esperava dreta i transfigurada; i la
besà repetidament, sonorament, follament, exclamant entre bes i bes: «¡Me
vol, Adelaida, me vol!».
Adelaida, en yo arribar, mirant-me tragicament elevada:261
–Ya ho sabia, nena; ¡ya ho sabia!
* * *

259. * passejada.
260. * embullaven.
261. * enlairada deia.
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Ara m’ha arribat la noticia, tan freda com feridora;262 nomes passats set
dies de despedir-nos263 en el port de Barcelona. Els diaris diuen que el barco topà en una mina de la guerra recent, perduda per l’Atlantic. I publiquen unes fotografies d’elles dient que l’art ha perdut una autentica promesa de dos personalitats genials.
Recorde que quan ya no tenia mes remei que baixar-me’n del transatlantic que se les enduria, Teresa em besà moltes vegades, en llagrimes
als ulls. Adelaida, en l’ultim instant, m’agarrà, em mirà lentament, i em
besà, nos besarem... tambe en llagrimes als ulls. Ara tinc les d’elles i les
meues, en el cor.

262. * colpidora.
263. * d’acomiadar-nos.
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A Emili Beüt i Belenguer 264

E

te dona en la qual ser feliç, i uns fills pels quals esperançar-se. Pero
el mon, ¿es aixo... i prou? Ell no pot, en tancar la porta de casa darrere d’ell per a anar al treball de cada dia, impermeabilisar la seua sensibilitat
i ser nomes una roda del quefer; i en tancar la porta darrere d’ell retornant
a casa, viure en tots els sentits, lubricant-se per a l’endema, i sempre aixi.
¿No hi ha mes, en la vida? La vida, de portes a fora de sa casa, es la
que hauran de viure els seus fills, enfrontant-la com ell ho ha fet. ¿I no s’ha
de preocupar d’ella, pels seus fills? I encara que no els tinguera, els fills,
¿es que ell pot ser a soles? ¿No hi ha, indefugiblement, atres homens com
ell, en la vida, en els quals ha d’engranar i, per tant, aparionar les dents
de la seua roda? I encara que aixi no fora, ¿i Deu? ¿Es que Deu nomes està
en casa? ¿Es que Deu no es tambe l’eix de totes aquelles rodes del treball?
Pero Deu mateix, ¿no es tambe, a mes de l’eix, el resultat de tota la fabrica diaria? ¿El resultat o el motiu? Ell recorda haver llegit –¡ell ha llegit i llig
tan amuntonadament!265– que Deu creà els pardalets266 per a que li canten,
i els pardalets li canten; que creà els homens per a que l’amen, i... els
homens no l’amen. ¿Per qué este desacort? Per la mateixa grandea de l’home. Quan va caldre que Deu s’encarnara, no ho feu en pardalet, sino en
LL

264. Escritor naixcut en Valéncia l’any 1902. Gran especialiste de temes geogràfics i escoutistes (Camins d’argent, Els paisatges i pobles valencians descrits pels nostres escriptors, Les comarques valencianes...). Fon president de Lo Rat Penat en moments difícils.
265. * amuntegadament.
266. * ocells.
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home. I es que... ¡ah, si l’home sabera ser aixo, l’home! Pero l’home ha
devingut, miller a miller d’anys, els homens, i este plural es la lluita. Si,
pero tambe el deure. Si, la lluita plural i el deure singular.
I tot aço ell ho sent molt adins, com una brasa que ni es crema del tot
restant en cendra, ni s’encen del tot llançant-lo en flama, flama que n’aflame d’atres en un himne de passio conjunta. Pero aixi, brasa nomes, cremant sense encendre’s, es un desfici amagat, dolorosament ineficient. ¿Ineficient? ¿Per qué? Ell te una familia; ell es cap de casa i, en el seu treball
–manament de qui creu i de qui no creu– la nodrix per a una derivacio de
families. ¿Ho es? ¡Esta pregunta! Esta pregunta es el problema del qual es
una traïcio l’inhibir-se. Perque tal pregunta nomes te una resposta: cal que
ho siga. I este caldre desferma un cumul de preguntes, en un nou problema a cada pregunta.
Ell no s’ha inhibit mai; mai no ha segut traïdor a res. Pero ha cregut
vore moltes vegades la llum, i s’ha donat, en tot el seu ardiment, a engrandir-la. Pero de sobte, insospitadament, s’ha trobat lluitant a la palpa en una
ombra deformada de reflectiments267 enganyosos. Particularistes, est es el
significat exacte. Es com quan de nit, en el camp, u troba estreletes268 en
terra; n’agarra una, ilusionadament, i a l’alba descobrix que aquella estreleta nomes es un cuc. Sí, una lluerna. ¡Quantes estreletes de la nit apassionada li han resultat cucs, futils lluernes a l’alba de la serenitat!
No, ell no s’ha inhibit mai, ni mai no ha segut traïdor a res. Pero tampoc no havia pensat mai totes estes coses, dut del trontoll de l’accio constant. I si ara les pensa, es perque se sent emboirat269 i neguitos, profundament trastornat. Hui es el dia del Nadal de l’any mil noucents trentasis; fa
just cinc mesos que ha esclatat este moviment que ell creu que s’ha desorbitat per tots. Ara mateix, la ciutat de Valencia te un aire de revolta incivil,270 per baix del qual palpita una clandestinitat endolada capaç de tots
267. * reflexos.
268. * estels.
269 * aclaparat.
270. Veg. Xavier Casp, Memories d’un important sense importancia.
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els odis i despits.271 I el cas es que si no ha cregut mai que els despits i els
odis son justs, ara veu que tots estos mals sentiments comencen a fer-se
justificables.
Es dete a pensar en els Nadals de quan ell era chiquet:272 allo era un
dia mes endumenjat que tots els dumenges de l’any. Per aquells temps,
Valencia estenia pels carrers un aire agermanat de fira pobletana; en el Pla
del Remei hi havia una policromia de vestits novets i en les bochaques
sonava la llepolia monetaria de les estrenes; el passeig pels voltants de la
Seu i de la capella de la Mare de Deu dels Desamparats, pel carrer de Saragossa, per la plaça de la Reina i, sobre tot, pels carrers de la Pau i de
Sant Vicent, per la Baixada de Sant Francesc i els rogles en la Glorieta,
tenien una pau burguesa de poble sense miseria. I ara... Ell no es tan vell
per a creure que «qualquiera tiempo pasado fue mejor»,273 pero en trentaun
any que ell te, ¡quín trabucament de tot! Ell, per manca de preparacio en
contrast en la delectacio de saber, ha segut un sacsejat d’idees; no obstant,
fill de pares d’aquells planots catolics per costum, l’educacio casolana li ha
deixat, a lo fondo274 del seu fondo, alguna cosa que no s’atrevix a remenar. Pero aixo sí, ell ha segut sempre respectuos a totes les idees i, no cal
dir-ho, en els seus practicants. La seua dona mateixa es bona catolica i ell
no li ha fet mai cap de reconvencio i inclus ha permes que ella encarrile
els fills en tal creença. El fill major, que te ara set anys, fa nomes uns mesos, en maig, que ha pres la primera comunio. I no ha fet mai cap de reprovacio a la seua dona, perque personalment enveja, com un premi, la
fermea en una creença. Per aço este primer Nadal sense iglesia de la dona
i els fills, l’impressiona275 desficiosament.
Des del llit, ha oit com la seua dona llig la missa del dia, i les veuetes
dels fills contesten. De puntelletes, ha aguaitat i els ha vists agenollats
davant del Belem que han posat, com cada any. La llum d’uns ciris dona
271.
272.
273.
274.
275.

* rancúnies.
* petit.
El sempre de Jorge Manrique.
* fons
* colpeix.
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a l’escena una tremolor misteriosa. ¿I per qué havia de caldre el misteri?
S’aborronà276 de pensar si ara entrara algu dels que, mes o menys, eren
companyons d’ell; ¡quin rebombori277 armaria! I, ya veus –pensa– qué te
que vore aço, la creença relligiosa, en el moviment politic. Aço pensa
pero, sense voler, ell sap que sí que te que vore, i lo que li sap mal es no
poder separar una cosa de l’atra, perque tot, l’idea politica i la creença
relligiosa, està dins de l’home.
S’ha tornat a gitar en el llit i, sobre el murmuri de les pregaries familiars,
l’ha pres la fatiga278 dels recorts. ¡Ah! Quan conegue a la que seria la seua
muller, ell estava travessat dels mes insospitats criteris, primer raonats en els
companyons de l’impremta on, des de fa molts anys, treballa, i despres
creixcuts i contradits per mes i mes gents en les quals, sense saber com,
anava relacionant-se. Ell, sense fonament ni pericia per a discernir, es sentia anar d’un a l’atre i sempre trobava que tenia rao el darrer que li parlava,
si ho fea en eloqüencia. Pero allo eren bucs per a ell i decidi estudiar programes i mes programes de tota aquella gent que, en un creixent esbalaidor, anava tractant. Perque aixo sí, estava segur que lo que no es pot fer es
viure ignorant de tot, en una tranquilitat animal, sense mes preocupacio que
la de conseguir-se el menjar. D’aço estava tan cert com que ell ya no podria
tindre aquella pobreta felicitat de creure a la bona de Deu, com havien cregut els seus pares, en un Deu desdibuixat que castiga el mal i premia el be;
ya necessitava saber, ell, quí era aquell Deu i quina, punt per agulla, aquella doctrina culminada en el Crist, i vore quina, d’acort en el mon d’ara, calia
que fora la seua actitut d’home entre els homens. Des de tals cavilacions,
politicament anà d’ilusio en ilusio quan llegia i escoltava teories; de desilusio en desilusio quan coneixia i descobria actituts. En quant a relligions, la
cosa era distinta; abocat com estava a la politica i a les politiqueries, nomes
les coneixia a traves de la politica i dels politics, i ben de veres que no li
satisfea gens la postura d’aquelles gents, davant de les quals dir relligio era
276. * s’esgarrifà.
277. * aldarull.
278. * lassitud.

472

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 473

PROSES EN CARN

dir capellans, frares i monges. ¿En qué creen aquells homens als quals s’havia atansat per la dita tendencia obrerista i social? Pero, a pesar de tot, cada
dia recordava menys aço i es llançava mes al treball politic.
I quan ell ana aveant-se a sospesar mes les coses i a malfiar-se dels
homens eloqüents, perque s’adonava que la capacitat d’un politic es media
per l’astucia en que despullava les fallides del contrincant i que allo mes
que un afany d’eficiencia pareixia una lluita d’anihilacio, es quan conegue
a la seua actual muller. Fon en l’hospital, on ell visitava a sovint a un bon
amic que alli morí tisic. Ella hi anava a distribuir almoines que recollia i a
ajudar a les monges. Un dia que ella es va detindre vora del llit del seu
amic ya greu, ella començà a parlar al malalt, d’una manera senzilla i lluminosa; el malalt somria i ell mateix s’embadalí sentint que allo no eren
paraules, sino mel de sentiment entre alé de seda. Quan ella els deixà, el
malalt, dirigint-se a ell, digue que a l’endema es confessaria i combregaria, perque el morir pot ser una porta facil a la veritat. ¿Cóm era possible,
si aquell amic era u d’aquells que...? En marchar, ell la trobà, a ella, que
tambe marchava; la saludà i, sense mes ni menys, li preguntà per qué fea
allo. Ella, natural, contestà que per caritat. ¿Caritat? Ell s’atrevi a dir-li que
el perdonara, per que no crea en la caritat sino en el deure. Ella afegi, cada
vegada mes senzilla, que no s’estranyava que pensara aixi, pero que sí que
s’estranyava que sentira aixi. Li digue que el coneixia, que l’havia oit parlar un mati en el Cinema Coliseum i un atre mati en el Cinema Avenida,279
i que va creure haver notat que ell no tenia oratoria de miting i que pareixia que mes que convencer intentava convencer-se a ell mateix. Marcharen
junts. I ya es trobaren a sovint. Ell es dedicà molt mes a l’impremta i, a
poc a poc, molt menys a l’actuacio politica. I es casaren. No tingueren mai
cap de topada d’idees en casa; ella es donà sancera a la llar i el deixava
fer lliurement; ell s’acostumà a contar-li tot lo que fea, sense mai intentar
convercer-la de res, i no per una tactica sinuosa i acomodaticia, sino perque... ¿es que ell estava convençut d’alguna cosa?

279. A dia de hui cap dels dos cines existixen. Ara predominen els «multicines», i tampoc.
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I ell no oblida, ni un instant, la seua arribada a casa aquell dihuit de
juliol: ella l’abraçà potentissima i plorà dient-li:
–Fill meu –(¿fill meu?, ¿per qué?)– ¡fill meu! ¡Quina por tinc per tu!
¿Per ell? ¿Qué podia temer, ell? ¿Cóm no pensava en ella, en ella mateixa? Ell, a l’endema, va tindre conversacions i mes conversacions en uns
amics, en uns atres i uns atres...
I ara, gitat280 sobre el llit, entre aquell fondo musitat de pregaries, pensava en la mort, si, en la mort que podia haver-li vingut i podia vindre-li
defensant... ¿Defensant qué? No pot estar-se gitat, inactiu; l’instant reclama
decisions. Pero decidir-se es creure i ell, ¿qué creu, ara? Els polsos li fan
un sofocant martelleig, i... ¡quín buit!, ¡quín buit dins d’ells! ¡Ai las, quina
agonia cordial!281 El pensament es un foll282 caigut a unes aigües sense
fondo. ¿On hi ha una brossa, encara que siga una punchera? ¡Es precis agarrar-se!283 ¡Ah, dolor, quín buit!
Afora, en veu sigilosa, la dona i els fills canten:
A belem van els infants
i els amics dant-se les mans
i els promesos i els germans...

¿On estan les mans per a les mans? ¿Es que no les hi ha per a ell?
I seguixen les veus sigiloses:
¡Aleluya, vianants!
¡Aleluya, en nostres cants...! 284

280.
281.
282.
283.
284.

* ajagut.
* coral.
* boig.
* cal agafar-se.
Esta nadalenca (villancico) té forma lliterària acomodada al romanç.
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«Les nobles tristeses aporten al cor un dolç
repòs, una mena d’aprovació celestial, de la
qual cal gaudir en silenci.»
J. Ruyra
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A Maria Beneyto 285

D

oberta, de bat a bat, la finestra. Ara mira, mira be el païsage.
Creus trobar el mateix, aquell tan conegut que et deixares. No. El
sol, des del ponent –del dia i del viure– desagna els nuvols de llevant, i el
ventijol de la primavera d’hivern286 travessa l’a boqueta nit287 en veus insospitades. Alena, alena profundament; no es l’aire que busques, pero es el
que te correspon. Assenta’t; abandona’t en la cadira de repos; aixi, comodament, podras rebre per la finestra oberta al hui la frescor per al pensament afeixugat de tants ahirs.
Ara ya em pots escoltar be; ¡has lluitat tant per fer-me callar! Soc la
vida, la Vida; pero no la teua, sino aquella a la qual pertany la teua ultra
totes les que et caramullen288 els recorts per les senderoles de cada sentit.
Soc la que anava escrivint-te en la ment les veritats que el desig et fea
prendre per borrador289 i que, en chafigar-les,290 se t’infonien sanc amunt,
cor adins, per les venes famolenques291 d’experiencia. No et queixes de mi;
EIXA-LA

285. És provablement l’escritora més destacada de la postguerra. Fon precisament Casp qui
conseguí que l’any 1952 ixquera el seu primer llibre en llengua valenciana, Altra veu (Ed.
Torre). És un clar exponent d’escritora bilingüe. Conseguí premis importants: Adonais, Revista
Ateneo, Ciutat de Barcelona, Calvina Terzaroli, Valéncia, etc.
286. * tardor.
287. * el vesprejar.
288. * curullen.
289. * esborrany.
290. * trepitjar-les.
291. * assedegades.
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yo no t’he enganyat; tu a mi, si. Pero sempre has segut predilecte meu,
perque, en enganyar-me, has conseguit la genialitat. No t’has conformat
mai en fer lo que yo te dia; has volgut saber per quina rao i m’has anat
despullant cada actitut. ¡Quín fret vore’m nueta, ¿veritat?! Pero el foc de
l’anima et reviscolava i em contradies.
Espera. Les campanes de l’iglesia del poble pengen medalles sonores
a l’hora en calma. Es l’angelus. Si, si, no et faça vergonya; senya’t. ¿Per qué
te tremola la ma? «Deu et salve, Maria, plena de gracia...». De chiquet ho
fees a cada toc, pero mes segur. Has fet be de sentir la memoria de ta mare; era tan bona i et volia tant, que la seua presencia en el teu pensament
t’assuavirà la fatiga.
Recorda-te’n del teu primer retorn, tan dessemblant d’este. Aquell dia
no t’esperava ningu, pero no sentires la tristor d’aguaitar a la finestreta del
tren i vore apropar-se el moll de l’estacio sense parents, perque ho volgueres aixi pel goig de sorprendre als de casa. Entre els volguts,292 l’alegria
d’arribar nomes es comparable a la pena de partir. ¡Quína sensacio la d’ella i la d’Enric! Se t’escapà quí dels dos es va emocionar mes, si la teua mareta o el teu germa. Ton pare no estava i Isabel, ¡ah, cóm t’abraçà gojosa,
ruborisant-se despres pel bes tan espontaneu!
Arribares quan les ales de la fama et treen les primeres plomes i t’ensajaven la postura293 ilusionada. No buscaves res; portaves a mans plenes
la confiança i cor a espargir-se les esperances. I aquella primera nit, el descans aci te’l va absorvir una pregustacio delectable. Tambe obrires, de bat
a bat, esta finestra, si be en aquell moment l’obrires nomes a l’agil ahir. ¡I
quina fragancia294 de sinceritat et va estremir l’ale! La lluna fantasiejava pel
verger que senyoreja l’entrada a l’alqueria, vestint-lo de faula infantil. Els
arbres del fruiterar que seguix, et duyen la pau perfecta dels pardalets
adormits. El tros d’horta casolana t’entendria la tenebra baixa, i l’aigua seduïda de la sequia et revivificà els anys mustigats. Era primavera –del
292. * estimats.
293. * positura.
294. * flaire.
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temps i del viure– i la portaves en tu tant com ella et portava. Estant aci,
els donyets del cervell et festejaven en cada lloc les memories mes inesperades. I ta mare et va sorprendre mirant la nit, tan amerat de recorts que
tu mateix et senties recort. Millor dit, ella no t’hi va sorprendre; ella era tan
femenina que et va arribar sense sorpresa, com la ma gloriosa que acaricia la soletat sense ofegar-la. I la seua veu, despres d’un silenci calent i una
mirada sancera, et va interrogar, com un perfum de poma retrobada en el
calaix de les penyores de l’anima.
Pensa, repensa aquella conversacio295 que et fluia sense dialec, monolec d’ella i de tu en unica seduccio296 de fruir pel passat el goig de l’instant. Tinc la virtut de poder refer-te-la. Ella et dia:
«... Des d’estos dolors menuts297 i diaris de que les coses no siguen com
nosatres les volguerem, he sabut que elles son les que, per la seua variada constancia, per la seua rutinaria insistencia, refermen el triümfo de les
animes que, a força d’irrupcions, conseguixen superar la consistencia i
l’excitacio de les seues ales. I yo, per al teu vol, em vaig fer cami, cami de
l’aire inicial...».
I tu seguies:
«No, no, mareta; que el cami es passa i es va deixant, i yo no passe
per tu, perque el nostre passat tot va quedant en el meu cor –en el meu
cor i en el teu– i no et vaig deixant, sino arribant-te mes i mes quant mes
passat del nostre viure va omplint els nostres cors... Tu eres, mareta dolça, la ma que em tria el cami. Aixo, aixo eres. Eres el descans que em fa
seguir; la revelacio que em fa vore. Eres el descobriment constant del yo
millor que hi ha en mi. Per aixo no he decaigut mai.»
I ella continuava:
«Perque tu no eres aixi, decaigut; eres tan fill meu com Enric ho es del
pare. Tens una agilitat vital que vas, senzill sobre el desfullament dels dies,
sense que els sanglots del temps que mor trobe eco al teu pas. Fixa la teua
295. * conversa.
296. * rònec cor-robament.
297. * petites.
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mirada298 sense ombres a un horiso embriac de llum, eres tu mateix la llum
que esperes alcançar, portant en tu per principi una reverberacio de la fi
convençuda».
¡Qué be et coneixia! Diria’s que les paraules d’ella prenien gravidea de
passos sobre el teu cor.
Aquella nit, quan ella et deixà, la llum et paregue mes ociosa i la veres
entropeçar299 pels cimals300 d’aquell vell garrofer, fins que va caure, blana,
al buit de la nit.
No tenies son i et deixares anar, com ara, a la comoditat d’esta paternal cadira de repos. Un estremiment301 et va acachorrar302 les esperances, i
el broll303 de la memoria et guanyà. L’atordiment304 et desconcertava305 a sovint la cronologia i esta et saltava, insospitadament, d’estampa a estampa,
com si repassares un album fotografic, algunes fulles del qual havien segut
arrancades.
UNA ESTAMPA

L’estiu s’acabava fet sucre en les fruites tardanes i estimul en la sanc
ben orejada. Havia segut pensat, comentat i sospesat el pervindre306 pels
teus pares, i calia encetar els proposits, perque ya la grogor emmalaltia les
fulles mes altes i l’alba duya la carn fresquivola. ¡Quína llastima!
Enric i tu ho havieu passat tan be, que no vos abellia canviar. Havien
segut uns mesos plens de sensacions. Enric, en els seus catorze anys ben
conformats en el seu cos sa, havia serenat l’abisme pensatiu dels seus ulls
i la bellea pacifica del seu rostre bru, de gests lents pero dominadors. Ya
s’esvarava307 per tot ell un no se sap qué de voluptuositat que es concre298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
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esguard.
ensopegar.
capçada.
calfred.
ajupir.
devesall.
trontoll.
destarotava.
esdevenidor.
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tava, imperativa, en el tacte sempre pausat i suau de les seues mans, tacte
que escatimava senyorialment. Tu tenies dotze anys, collits de dotze capolls de rosa desfets en sanc de vi moscatell, tot fermentat en impaciencies lluminoses d’angel desconcertat en l’arqueta del cos. Ya vibrava per
tot tu un aire de canço humida de plor.
No vos era possible entendre308 aquelles conversacions que, a cada dinar i a cada sopar, enfilava el vostre pare entre les tendres afirmacions de
la vostra mare: que si els estudis, que si el futur, que si tal colege, ades
una sentencia sobre la bonhomia, ades una ilusio cientifica. I pels vostres
cervells s’encireraven les imminents circumstancies: Enric, que portaria a
Isabel aquelles ultimes peres tendrals; que Isabel l’havia vist creuar el safareig nadant molt mes rapit que tu... I tu, que correries a espantar aquelles
palputs309 de l’olivera del camp de Blayet, abans que Isabel hi trobara el
seu niu i les volguera empapussar com uns pollets qualssevol; que li furtaries la fona al fill del guarda que es crea el bochi del teu Dinamita, total
perque est era el millor gos llebrer del mon; que el teu germa t’havia aventajat nadant a la braça davant d’Isabel, pero que tu l’enchiquiries nadant
d’esqueneta. ¡Quín poc ficasi treeu d’aquelles sensates sentencies, ilusions,
colege, futur, estudis, del vostre pare! Pero de colp i volta, perque el sol
es ponia mes enjorn, perque de sobte fea mes goig el llit pels matins, era
arribada l’hora i el cos d’argila nova d’Enric era enfundat en un vestit nou
portat de la ciutat i aquelles cames fornides, sempre lliures, eren tapades
pels camals dels primers pantalons llarcs.
A la vora dels dos ciprers de l’entrada del jardi, esperava Tomas en la
tartana ben aparellada i el vostre pare mudat com el dia del Corpus. Tu
no te figuraves qué succeia; Enric, sí. Tambe Isabel, que corria en un pomell de margaritetes i fenoll a dir adeu a Enric. Ta mare havia fet que vos
abraçareu i vos besareu; ell marchava intern a un colege de Valencia. Aixo
et feu caure al cos, afeixugant-te’l, les conversacions escoltades si fa no fa
307. * llenegava.
308. * capir.
309. * puputs.
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a cada dinar, a cada sopar, i, soltant la ma de ta mare, que plorava calladament, vares correr al pit d’Enric, que ya pujava a la tartana, i l’abraçares
cor a cor, galta a galta, ara sense dir-t’ho ningu.
Agarrada la falda de ta mare, Isabel es tocava el front besat per Enric.
I la tartana es va perdre darrere del primer tarongerar.
D’alli un parell d’anys, seguiries tu el mateix cami. Isabel no et portaria un ramell campestre, pero brodaria les teues inicials a tota la teua roba
interior i et regalaria un mocadoret de seda, tambe brodat per ella per a
tu. I les llagrimes inevitables de la despedida,310 no sabries si eren per tu o
pel teu germa o pels dos, puix marchaveu junts en ton pare.
* * *
Esta estampa et va vestir la memoria en la seda d’aquells anys. La rosa
dels vents de l’infantea se’t va oferir verge, i l’estil triümfador del teu caracter et va fer cap als trentados rumbs de la volta del teu horiso. ¡Quín moli
de vent esta rosa i quín prurit311 de moliner la teua joventut!
D’aquella primera despedida, una ungla t’arrapà312 el pit: Isabel, a canvi
del bes que Enric li va fer al front, havia ofrenat al teu germa viager un
ram de margaritetes313 i de fenoll en rosada de llagrimes. Isabel s’acariciava el front, no, el front no, s’acariciava el bes dels llavis d’Enric. Isabel...
la vida d’Isabel... Era precis trobar un enigma. I des d’aquell dia, no deixares mai de buscar-lo.314 La teua precocitat d’intuïcio era aborronadora;315
quan els teus ulls menuts es ficaven en alguns atres ulls, afusaves un raig
directe al cor i no era estrany que els majors et defugiren un si es no es
contorbats. I aquell dia –¿recordes?–, quan despres del sopar (durant el
qual ton pare havia contat detalladament el viage a Valencia i com s’havia
310.
311.
312.
313.
314.
315.
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comiat.
pruïja.
t’esgarrapà.
margaridoies.
cercar-lo.
esveradora.
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quedat Enric en el colege), quan, acabat de passar el rosari, ton pare se’n
va abaixar al darrer repas de cada nit i et quedares a soles en ta mare,
¿recordes quína desconcertant pregunta li feres? «Mareta: ¿per qué, quan se
n’ha anat Enric, Isabel plorava quasi igual que tu?». Ta mare et mirà els ulls
i, pel prisma de les llagrimes retingudes, va rebre les facetes de la teua
mirada i, rebossant-se en la vaguetat d’un «¡Quínes coses tens, fill meu!», et
besà el nuvol assolejat dels teus cabells i et desijà la bona nit.
Et costà d’agarrar la son. Isabel, Enric; Enric, Isabel... et repetia ritmic
el pols contra el coixi; i el compas que et colpejava316 els musculs temporals era el galop de la rebelia de la teua innocencia. Si, si; aquella inquietut i aquella llesta intuïcio, eren la vena de l’artiste que sempre t’ha vençut.
Pensaves: «Isabel es quasi tan bella com sa mare, eixa gallarda317 masovera nostra. Pero Isabel te una mirada que no es la de sa mare; esta, la
masovera, la te atrevida i frivola». Ta mare es va riure molt una vegada
que tu li digueres –ya majoret– que la mirada de la masovera et fea l’efecte per la sanc, com et senties la pell de les mans despres d’haver agarrat una figa de pala. Sensacio destarifada pero experimental, puix que
t’havies constituit amo de la filera de nopals que encara fan marge entre
el verger i els horts. Isabel tenia la mirada pot ser mes atrevida, pero vellutadament serena com l’aroma nocturnal de les magnolies. Tu sabies que
Rosa la masovera vivia des de molt menuda en esta alqueria, on vingue
en els seus pares, antics masovers fidels a les terres de la teua familia i,
per conseqüencia, fidelissims a tots vosatres. Pero a pesar d’aço, el tracte
dels teus pares en Isabel era d’una inexplicable preocupacio, tenint en
conte el que tenien en Rosa, sa mare. No era facil aclarir al teu cervell
inquiridor per quína rao ton pare, sense mes ni menys, s’irritava de la presencia d’Isabel i de seguida, en gest dur, se la mirava, li acariciava la rulla
negror318 dels cabells i mussitava: «¡Isabel, Isabel!». A canvi ta mare, tan
316. * colpia.
317. * bledana.
318. * atzabeja.
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avara –encara que dolça– dels llimits familiars, fea d’Isabel una companyona vostra tan intima, tan de costum, que ella mateixa, ta mare, l’educava des de l’esbrinament de les paraules fins el detall menut del parar
femeni, del pentinat, del vestit. Tu no t’has oblidat mai d’aquells berenars
lliures de l’estiu, repartits per ta mare entre vosatres dos i Isabel, que ben
be podria dir-se compartits entre els tres. Moltes vegades havies contemplat cóm per les matinades –matinades esclatants de riure de terreroles i
somris de teuladins– ta mare, eterea com una ala entretinguda de l’alba,
anava tallant flors vives i donant-les a Isabel que en fea un braçat. ¡Quín
perfum d’elevacio319 t’humitejava els ulls! Al bell punt les dos, posant-se el
chal al cap, obrien la capelleta on entraven el bon dia d’elles illuminat de
les flors, a aquell redos sense temps, com l’Ave Maria.
UNA ATRA ESTAMPA

El migdia era caloros.320 El juliol hortola clavillava la terra i espessia l’ale.
Les palmeres que voregen el passeig de l’entrada a l’alqueria, despereaven
les palmes sense la gracia de cap vent, i a la fi del passeig, els dos ciprers
eren dos antorches321 estilisant cap al blau la flama interna del chiuchiueig
d’un cor de pardalets amagats. Les flors eloqüents en l’alba, llanguien en
extasis de sol. Els boixos retallats entaranyinaven nervis d’or, i per la vella
araucaria de la porta de la capelleta s’escalonaven aureoles rendides.
Enric i tu, tombats sobre els albornussos,322 posaveu els caps a l’ombra
dels baladres que circumden el safareig, deixant al sol els vostres cossos
quasi nuets i encara lluents del bany recent, com el coure nou. L’aigua del
safareig s’enduya a les vores els darrers espills onejants de la vostra eixida. Estudiaveu, o millor dit, estudiava Enric, puix que tu, dissimulada entre
una voluminosa geografia, llegies una vida de Beethoven. Tot callava, pero
no hi havia silenci. I de tant en tant, s’eixamplava, sense saber des d’on,
319.
320.
321.
322.
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una vaga canço homenenca sense paraules. Pel camp, a tals hores, no se
sap mai qué fan les dones; la tendror del seu viure no s’avindria en aquell
ocea d’halits sense plages.
De sobte, el galop desbocat d’un cavall. Diria’s que el cel era la pell
d’un timbal colpejat per la follia d’un geni mitologic. S’acostava323 a l’alqueria. Tu i Enric vos mirareu. El mateix interrogant de la vostra mirada, obrí
violentament la porta de l’alqueria i la de la casa del masover. Era Tomas,
el carreter de casa, qui muntava el cavall a pel i qui, d’un bot sense fre,
descavalcà corrent a l’alqueria. Ta mare ya eixia espantada pels pressentiments. Vosatres, encara tombats, els vereu parlar a penes i un crit de ta
mare: «¡Rosa!», ho esgarrifà tot occint l’interrogant contra una vibracio minsa de la campaneta de la capella. I ta mare i Tomas s’escaparen en el crit.
Vosatres, posant-vos els albornussos i sense adonar-vos dels peus descalços, correguereu a alcançar-los alats pel mal auguri.324 Isabel vos va seguir,
llevant-se i llançant el devantal.
Aquella somoguda de l’ocea d’halits, precipità les illes fugidices d’una
voladissa de pardalets. Tot fon un raig. Despres, per les portes obertes s’allargà la calma. Un esparver se’n tornà devall del rafec de la capelleta i nomes el devantal d’Isabel, enganchat en l’heura serpejant del tronc d’una
palmera, fea banderola d’un socors impossible.
A la porta de la casa del mege, s’estovava el murmuri325 d’una gentada
que s’arraïmava.
¡No t’oblidaras mai! Rosa encara alenava estesa sense sentit sobre la
taula clinica. Una bromera antipatica en les comissures dels seus llavis,
chiulava el seu respir botinflat. Ta mare, amagada la cara en el pit de ton
pare, plorava. La força del crit d’Isabel: «¡Mare!», la llançà a plorar sobre el
pit de Rosa. Enric, com per una bruixeria, restà ert i palit, la boca seca, els
ulls sense llagrimes pero la mirada caiguda com un drap ences sobre el
rostre de Rosa.
323. * s’apropava.
324. * averany.
325. * bonior.
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Despres sabereu que Tomas i un atre llaurador l’havien vista tombada
sobre un marge, el cap despenjat a una sequiola. ¡Quína rara llei d’ofegarse!, varen pensar. Pero no; la sanc amerava la brossa i, en girar-la, li veren
tres navaixades al pit.
Fon el primer misteri que et rebelà la sensibilitat: la mort. La vida la
vivies tant, que no podies pensar-la. Pero la mort et sobtà i la teua primera sensacio fon la d’un furt, un furt sense mans ni lladre. Aquella nit, passada vora l’ataüt on Rosa dormia sense ale, et clavà unes ungles al pit, retenint-te’l a la força; la teua desacostumada quietut t’era ampla per la sanc,
com un abisme al fondo del qual, indesxifrable, corria sense anar-se’n el
pensament.
¡Quína cosa tan desconcertada, ¿recordes?! Les llagrimes cansades t’arredoniren un vel lluminos en els ulls i et vares sentir a soles davant de
Rosa estesa. La mort aixi, momentanea, fa un favor meritos als qui viuen,
deixant en la memoria l’image millor del mort, sense aquella desfiguracio
relaxada de les malalties llargues. I aixo et va permetre un aleteig d’idees
sense pes per l’aire del dolor. Havies discutit en Enric, dies abans, sobre
dos famoses marches funebres que ta mare tocava al piano: la de
Beethoven i la de Chopin. El teu germa et dia que la de Chopin era parlar
bellament d’un dolor, mentres la de Beethoven era la sinceritat sense retorica del dolor. Tu, no cal dir, preferies la de Chopin. Pero ara, i sense saber
per qué, et sonava per tot tu esgarrada a crits i estremiments, la de
Beethoven.326 I se t’agarrava a la gola una paraula: mort. La buidor que t’envoltava era una mar sense onades, i l’ataüt una barca on Rosa s’alluntava...
no volies saber a quín sempre.
* * *
El masover fon empresonat; s’havia presentat ell mateix a la Guardia
Civil. De les seues declaracions s’esclatà una imparable parleria, a la qual
326. La situació temporal és ben diferent: Beethoven, 1770-1827; Chopin, 1810-1849.
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s’embolicava sempre el nom de ton pare. A Isabel, al teu germa i a tu,
tothom vos amagava la realitat, pero aixi i tot, no et fon dificil atrapar la
punta del misteri que vos silenciaven i, estirant-lo, descobrir aquell enigma sobre Isabel. Yo et vaig impulsar a escarbar-ho i tu em negaves,
t’encabudies a no escoltar-me. Pero ya se repetia massa que Isabel era
filla de la masovera i de ton pare i que el masover, en saber-ho, s’embestià de vergonya i, enfosquit d’instint, acoltellà a Rosa i havia buscat a ton
pare.
¿Cóm era possible?, et preguntaves. Yo et fea observar la postura castigada de ton pare, vagaros sempre, sempre solitari entre vosatres, i et fea
embeure’t de la mirada, de suplica i de perdo, de ta mare. I no volies creure’t que el teu germa ho sabia, a pesar de fer-te yo decantar a la realitat
del seu canvi tragic en Isabel, abans llançat327 a l’ilusio i ara esforçat a la
caricia per la caricia des de la desesperança. I pugnaves328 per no entendre’m quan yo et fea adinsar-te a la dolor d’Isabel, sacsada329 per la revelacio feridora, vivint a l’ombra del goig perdut. I tu, en rebelia innata davant de mi, unica veritat indefugible. I, clar, et donares a l’evasio egoista
–¡si, egoista!– de buscar aire a les teues ales.
Pero ya veus cóm tornes sempre a l’acaronament de mi, i cóm, a cada
retorn, trobes mes adequat330 el meu si. Recorda, recorda ara cóm tornares
la darrera vegada.
I ENCARA UNA ATRA ESTAMPA

Pel cami, a l’aire de tots, endevinaves un embadaliment d’expectativa,
una hostilitat esgarrifada, una mania indefinida de salvament. Havia acabat de resoldre’s el moviment esclatat el dihuit de juliol de l’any mil noucents trentasis, quan tu estaves per Galicia.331 Vora de tres anys d’allunta-

327.
328.
329.
330.
331.

* vessat.
* punyaves.
* sotragada.
* escaient.
Veg. Xavier Casp, Memories d’un important sense importancia.
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ment dels teus, t’havien arribat noticies de l’assessinat de ton pare –es dia
que per enviats del lliurat masover–, i de la mort, entre dos linees de foc,
del teu germa. En quín ofegament cordial se’t confonia el dolor dels amats
irretrobables i el desfici332 gojos d’abraçar a les amades solitaries: ta mare i
Isabel. Se t’ajuntava un trabucament de sensacions, que inclus els llocs de
l’antiga costum se te tornaven forans.333
¡Ah, cóm et va cabre tota en l’abraç aquella mare pansida d’envelliment precipitat! L’abraç fon inesgotable,334 en besos enllagrimats i en entendrits, confosos i sanglotats «¡Fill, fill meu!» i «Mare, mareta meua!» ¡I quína bellea, serenada en marors de pena, la d’Isabel, en l’abraç cor a cor,
entrecreuats i sospirats i intercanviats els vostres noms!
Recorda, recorda cóm em senties a mi, engrapant-te. No havies sentit
mai tant la meua força, els meus tentaculs dominadors de la teua tossuda
independencia. Hi havia dos vides obligant el pendol de la teua. Si, estrenyent-te el concepte de mi. No t’he sentit mai tampoc tan mansuetament
meu; m’admiraves com descobrint-me a cada conversacio en elles i retrobant-me dins de tu en la confidencia del pensament al cor, basculant-te el
tu teu i el tu d’elles.
Pero el meu companyo i enemic, el Temps, començà a incitar-te335 de
nou les inquietuts i a fer-te parar esment entre el passat i el pervindre, aixi,
diferenciats, enfosquint-te la realitat de mi que soc passat i pervindre conjugats en present. I atra vegada empedrires el passat com un recort assaonador d’experiencia, sobre el qual posar el peu per a l’impuls cap al pervindre.336 I, com sempre, rebelant-te contra mi, volent-te teu, massa teu i
nomes teu, bateres les ales apassionades d’horisons.
* * *

332.
333.
334.
335.
336.

*
*
*
*
*

frisança.
esdevenien verals.
inexhaurible.
afuar-te de bell.
envers l’avenir.
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I ya veus; ara,337 ara mateix que acabes de deixar a ta mare en la pau
definitiva, ara que esta casa, ta casa, es un eixamplament de recorts; ara
que t’has deixat caure a la cadira de repos, afeixugat d’ahirs vivissims que
son mes que enyorança, nostalgia, i encara mes que nostalgia, cordes de
la teua vibracio, vibracio dels teus sentiments, to de les teues idees, vides
de la teua vida; ara que tot justet i a pesar de tot, comences a sentir-me
teua, teua nomes perque un most de soletat t’embriaga, ara es quan encara, a l’adins del teu adins, la rebelia et crida lliure, lliure, lliure...
No; yo, la Vida, sempre tinc un esclavo338 per a l’encadenament de les
vides que soc. Mira, gira’t; aci ve l’esclavo que t’encadena encara: Isabel,
si, Isabel. La tens de genolls als teus peus i plorant sobre els teus genolls.
La teua ma, acariciant la seua cabellera, i tot tu desijant –a contra seny,
pero a esclata cor– alçar-la al teu pit i acaronar-la a tu. Aixi, aixi. ¿Veus
quín sabor de llum, el teu bes al seu front?
Ara yo, la Vida, ya puc preguntar-te: ¿triümfar de mi, no es omplir-se
de mi?
I no em cal la resposta.

337. * suara.
338. * baula.
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DISCURSO
DEL
ILMO. SR. D. XAVIER CASP

Ilmos. señores;
Señoras y señores:

L

palabra cordial es niña tímida nacida del deseo de callar, puesto que
la pura voz del sentimiento es el silencio estremecido. Y para mi corazón, este momento de llegar a vosotros atraído por vuestra llamada (que
obedece más a vuestra amabilidad que a mis merecimientos), me emociona hasta sentirme el agridulce sabor de sonrisa y lágrima que empapa el
alma en todo logro más soñado que esperado, ya que en amor y en arte
se da todo sin pedir nada porque se ansía siempre.
No os extrañe, pues, que al hablaros por vez primera, mi voz ande de
puntillas para no pisar la sinceridad de deciros gracias, porque sólo agradecimiento puede haber en mí por esa elección vuestra que me trae al seno de este Centro de Cultura Valenciana, que ya tengo como mi casa porque mi amor a Valencia, tan activo como apasionado en toda mi vida, sí
que me faculta para sentir mío todo lo valenciano, porque todo yo soy de
Valencia.
A

Pero no quiero que se confunda ese andar de puntillas de mi voz
–que sólo es escalofrío de emoción– con el temor o con la inseguridad.
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Estoy seguro, y no la temo, de la responsabilidad que acepto. Y me conmueve y me impresiona el suceder nada menos que al Excelentísimo Señor Don Eduardo López-Chavarri Marco, licenciado en Derecho por nuestra Universidad, doctorado en la de Madrid, catedrático de nuestro Conservatorio, redactor de Las Provincias durante 70 años, Periodista de Honor,
Cruz Roja al Mérito Militar en 1909 en Melilla, miembro de honor de la
Facultad de Arte de Londres, académico de San Carlos de Valencia, académico de San Fernando de Madrid, académico de Bellas Letras de Córdoba,
académico de Bellas Letras de Barcelona, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asesor del Jurado de
la Fundación March, medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, etcétera y
muchos etcéteras, y, naturalmente, director de número de este Centro de
Cultura Valenciana. ¡Señor, qué pequeña sombra a su sombra va a ser la
mía!
Uno de los primeros libros que leí, pasados los corrientes de la infancia, aunque todavía yo niño dada mi precoz actividad musical, fue la Historia de la música, de Eduardo López-Chavarri. Estos dos tomos –y digo
«estos» porque los conservo– me abrieron al conocimiento de estilos y formas musicales y, sobre todo, a los mundos de las grandes personalidades.
Aquél fue mi primer contacto y mi primera admiración hacia quien tanto
habría de admirar y estimar, pasados los años, por el trato personal. Recuerdo muy bien cuándo y quién me presentó a él: tenía yo dieciséis años
y ya me había lanzado a conocer y servir a mi patria y a escribir. Contaba
yo con la amistad de un novelista valenciano (injustamente preterido hoy
en el recuerdo de todos), quien, entonces ya viejo y en pleno triunfo de
sus obras, era crítico de música en El Mercantil Valenciano; me estoy refiriendo al estupendo escritor Bernardo Morales San Martín, que, como crítico musical, usaba el seudónimo de Fidelio. Una tarde, en el desaparecido café El Siglo, esquina a la calle de la Paz y a la plaza de la Reina,
Morales San Martín –con sus 67 años– me presentó –yo con mis 16 años–
a Eduardo López-Chavarri –con sus 60 años–; al presentarme, Morales San
Martín se refirió a mis principios de poeta y nunca se me ha olvidado la
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ironía de López-Chavarri al decirme: «Xiquet; ves alerta, perquè la tinta
d’impremta és la que més embruta». Para mí era como un sueño el que estas personalidades, a las que por categoría y por diferencia de edad yo tenía que mirar hacia arriba, me aceptasen como amigo. Bernardo Morales
San Martín murió el 7 de enero de 1947, a la edad de 82 años; Eduardo
López-Chavarri murió el 28 de octubre de 1970, cuando le faltaban sólo
tres meses para cumplir sus 100 años. La última dedicatoria suya que tengo
es de 1967.
Hablar ahora, en esta limitada introducción, de la increíble actividad
desarrollada a través de más de 80 años por López-Chavarri, sería por mi
parte una ridícula pretensión, por lo inabarcable. No me daría tiempo ni a
enumerar su obra musical; por otra parte, el catálogo está al alcance de
quien lo desee. ¿Referirme a su obra periodística, que va de 1900 a 1970?
Ni siquiera podría ordenar su tarea varia de articulista, crítico de pintura,
de escultura, de música, de literatura, corresponsal de guerra, cronista de
viajes. Quisiera, al menos, referirme a sus libros y, de entre éstos, a los de
creación y, aún de entre éstos, a los escritos en lengua valenciana, por ser
los menos conocidos y, sin embargo, los más entrañables: Cuentos lírics,
De l’horta i de la muntanya, Proses de viatge y Les escoles populars de música. Pero apenas si me cabe recomendarlos y decir que el primero de ellos,
publicado en 1907, lleva un delicioso prólogo de Santiago Rusiñol, del que
extraigo esta descripción de cómo era López-Chavarri; dice que «és un xicot que sempre riu; que té l’alegria oberta per a tots els que van a la font
de la seva amistat carinyosa; que riu a tota caricatura, que riu a tota paraula ingeniosa, que riu a tot sentiment delicat, que riu estimant, pensant,
combatent, com si descarregués a tot lo que passa espurnes de la seva
ànima oberta a tot lo que sia vida. Naturalment que al veure’l riure, per
poca experiència de la vida que t’hagin carregat els anys, desseguida pensaries una cosa: aquest home que riu tant, és un trist, és un sensitiu, és un
melancònic; els nervis que gasta per riure, també els gastarà per plorar;
d’allí on ne puja l’alegria, també en puja la tristesa; i naturalment endevinaries lo que és fàcil d’endevinar: que l’home que en l’arpa dels nervis té
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la corda de les rialles, també hi té la de les llàgrimes; i que per ser artista,
i que per fer llibres, lo primer que es necessita és tenir arpa».
Este López-Chavarri nos ha dejado mucho inédito; entre ello, tres libros en valenciano: uno, de su tiempo de corresponsal de guerra en 1909
y en 1912, titulado De terres d’África, dividido en dos partes, la primera,
«Records de gents i paisatges del Riff en guerra» y la segunda, «Records de
gents i paisatges del Mogreb»; otro que, al parecer, es de 1922, que es Viatge a Itália. Impressions que no figuren en les guies de turistes, y el otro lo
titula Maestrat. Ahí están sus casi 500 cuartillas manuscritas con su particularísima letra. ¿Cómo es posible que ni entonces ni hasta hoy se hayan
publicado estos libros? He aquí un hecho revelador: siendo don Javier
Goerlich presidente del Círculo de Bellas Artes, se premió a López-Chavarri un libro titulado Francisco Cuesta. Su vida y su obra. ¡Francisco Cuesta, otro gran olvidado de los valencianos! Pues bien, tal libro continúa
inédito y, lo que es más chocante, de las 3.000 pesetas que eran el importe del premio, tengo información tan directa como fidedigna de que nadie
ha sabido de ellas. Todo ese material inédito, entre el que hay un caudal
de correspondencia de grandes artistas que figuran en todas las historias
de la música o de la literatura, pienso si, para nuestra vergüenza, no seguirá el mismo camino de aquellas 3.000 pesetas...

Y

termino esta introducción ciñéndome a una pregunta: ¿qué perniciosa psicosis colectiva nos domina a los valencianos para minimizar a
nuestras personalidades, personalidades que en otras tierras serían enarboladas como escudo de gloria? Creo que éste es un buen punto de meditación para rectificación urgentísima, si queremos ser, además de lo que
somos, lo que podemos y merecemos ser.
Y paso a mi Confesión con Ausiàs March...
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Es un intento –el primero en la historia de la poesía valenciana– de
arraigar el corazón abundante en la tierra viripotente del cerebro. Pero,
¿de qué aptitud decidida, de qué decisión anímica, de que alma varonil,
de qué hombre pensativo, de qué pensamiento cordial, de qué corazón
limitado, de qué limitación ilimitable nace la poesía de Ausiàs March? Yo
la tengo, su poesía, sobre los platillos del corazón y del cerebro, en un
sensibilísimo bascular en el que cada palabra tiene su peso específico,
sólo mensurable en el eslabonamiento con las otras a las cuales confiesa
lugar y circunstancia. Y es así, al llegar al peso total como suma indivisible, como la poesía de Ausiàs March se ha hecho tan mía1 que creo que
no puede ser de todos, pero sí de cada uno de aquellos que, como yo,
puedan olvidarse de Ausiàs March.
¿Cómo lo explicaré? Tal vez con este ejemplo: recuerdo que un día –no
diré cuándo; ¡el cuándo es siempre tan insignificante a la orilla del cómo y
del por qué!– estaba yo en casa intentando salvarme un poco de mí mismo
y, para ello, tocaba al piano el ¿Por qué?, de Schumann,2 esa pagina que me
es predilecta entre las de este predilecto músico. Entonces llegó uno de esos
pocos amigos que lo son tanto que no interrumpen, y, al poco, me preguntó de quién era aquella música. Sin vacilar, le dije que era mía y, en efecto,
era mía porque en aquel momento, sin mí, aquella música no hubiera existido y, por tanto, Schumann habría estado en el silencio de la auténtica
muerte. Schumann era mío por su obra que yo interpretaba, y la obra interpretada no tendrá nunca categoría de obra de arte si no permite que el intérprete la autointérprete. Una vez autointerpretada una obra, ¿qué importa
ya si su autor fue gordo o flaco, triste o alegre, clásico o romántico si yo,
autointérprete, estoy recreándola a mi imagen y semejanza? Todo lo que en

1. Al modo de esta Confesión, el compositor, pianista y director de orquesta húngaro Franz
Liszt, quizá en Belagio, a orillas del lago Como, compuso Fantasía quasi sonata, después de
una lectura del Dante.
2. Robert Alexander Schumann (Zwikan, Sajonia, 1810-Endenich, 1856). Compuso sus primeras obras a los doce años. Tuvo una vida difícil, agostada por la locura. Destacan sus obras
para piano, estudios sinfónicos, los lieder, las sinfonías.
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el vivir alía, alía a través de quien lo vive. Dios mismo se alía en mí porque
yo me lo voy transubstanciando en cada momento que vivo, para ganarme
la vida en este momento a cada instante que es el ir viviendo.3

Así pues, Ausiàs March no es para mí aquél que vivió y murió en
determinado tiempo que ya es historia,4 sino éste que es vida en mí al
corresponder a la voz de mi silencio con el silencio de su voz, silencios
ambos –el suyo y el mío– que se participan vitales en el callar, que no
muertos en el ser mudos; Ausiàs March no es aquel que se cierra en biografía, sino éste que se me abre en su obra imposible de cerrar. Ausiàs
March no es en mí un conocimiento más de erudición poética, sino un
amor y, como tal, es pasado y futuro vivos en presente. Y de este presente voy a hablar, sin miedo a equivocarme; creo que quien no se equivoca
nunca no acierta jamás, y el fruto de un acierto bien vale las hojas de unas
equivocaciones. Sé que hay que tener el valor de equivocarse, y yo lo tengo hasta para equivocarme a conciencia, porque quiero el Ausiàs March
mío, único auténtico para mí y, lógicamente, único sobre el cual puedo
hablar con razón.
He aquí la impresionante lección de toda poesía verdadera: la misteriosa vigencia que posee para hacerse de cada hombre, porque cada gran
poeta, al conseguir ser profundamente él en su momento, se multiplica en
cada uno de los hombres en el siempre.5

M

as, ¿cómo y por qué se hizo mía la de Ausiàs March? Veamos:
Cuando yo llegué a la poesía hacía ya muchos años que se había pronunciado la tan incitante como espectacular sentencia de «el arte por el arte»,6
3. Transubstanciación es la conversión total de una substancia en otra, especialmente Cristo
en la Eucaristía. Aquí X.C. se refiere a la «eucaristía» poética y personal con A.M.
4. Ausiàs March (Gandia, 1397-Valencia, 1459).
5. No se trata de que su bibliografía sea amplísima, porque son muchos más los lectores de
A.M. que, sin haber escrito sobre su obra, la han mantenido «misteriosamente vigente».
6. Reacción contra las ideas realistas de Courbet y Daumier. Estas ideas las precisó Teófilo
Gautier (1811-1872), que defendió el valor supremo de la forma.
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y muchos años también que un cataclismo7 la había obscurecido con barro
de polvo y sangre europeos que olía a pólvora de reivindicaciones nacionalistas y de rencores clasistas. Porque no debemos olvidar que cuando
aquella minoría proclamó «el arte por el arte», sobre la mayoría bamboleaba la bandera de «la opulencia por la opulencia». Pero todo esto, cuando yo llegué, había pasado a engrosar la fortuna de experiencias y teorías estéticas en la que se desenvolvían, todavía libres y privilegiados, los
poetas ya maduros.
He dicho «todavía libres y privilegiados» y quiero insistir en ello, porque ahí esta la causa de mi posición incómoda a mi llegada. Aunque ya
había sucumbido la ufana pretensión de los artistas que se creían seres
diferentes, autónomos, instalados donde no alcanzan las subordinaciones
corrientes, aún discurrían en un distante estrato de dignatarios intelectuales. Ya no era «el arte por el arte», pero sí seguía «el arte ante todo» e incluso el «primero artista y luego hombre».
Por esto ¡no fue feliz mi llegada! Yo venía de la música, pero no de
la música a la que servía para ensalzarla, sino de la música de la que me
servía para intensificarme8 y, por tanto, buscaba en la poesía la concreción
en la palabra de lo que en la música me resultaba abstracción inefable.9
No era mi ansia la de hacerme poeta entre los poetas, sino la de sentirme
hombre entre los hombres trabajando para trabajarme, desviviéndome para vivir en la comunicación humana y poder aportar la voz que yo –sin
duda como otro cualquiera– debo tener en el concierto de la existencia,
para que los acordes sean armónicos por la comprensión y salvarnos del
desconcierto de tanta avaricia de solistas inarmónicos y discordes.
No, mi llegada no fue feliz. Pero sí fue fecundo mi desasosiego, porque anduve de descubrimiento en descubrimiento, hasta sentirme inmerso en la humilde bendición de descubrir lo descubierto. Simplemente: para
7. I Guerra Mundial (1914-1918). Vencedores, los aliados (Francia, Reino Unido, Imperio Británico, Rusia, USA, Italia, Japón...) y vencidos los otros (Alemania, Austria-Hungría, Turquía,
Bulgaria...).
8. El «me» de intensificar significa que la música le daba más fuerza, calor y sonido... a su vida.
9. Que no se puede explicar con palabras.
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aportar algo, hay que tenerlo; para aportar un hombre a los nombres, hay
que ser hombre; para ser hombre, hay que realizarse como tal; para realizarse como tal, se ha de comprender; para comprender, se ha de conocer.
Ser yo, ésta es la cuestión. Simplemente esto: la armonía10 no será nunca
una masa sonora, sino un acorde11 de sonidos; la humanidad no será nunca una masa humana, sino una convivencia de hombres. Simplemente
esto: sólo siendo yo conoceré que tú eres el yo de ti para el cual es tú mi
yo. Si a esto añadimos la convicción de que el hombre no es un ser que
es, sino un ser que está siendo, encontraremos que la insoslayable soledad del yo, únicamente puede salvarse saliendo al diálogo con el tú, con
la dinámica conjugación del ser en el yo soy y el tú eres. Simplemente: no
olvidar el singular de cada plural, único modo este de alcanzar la justa
armonía de la pluralidad de cada gran singular. Mundo: pluralidad del singular de cada cosa creada; humanidad: pluralidad del singular de cada
hombre; matrimonio: pluralidad del singular de él y del de ella; familia:
pluralidad del singular de cada miembro en el hogar; amor: pluralidad del
singular del que ama y del del amado... El máximo singular, el único por
excelencia, el perfectamente uno, Dios: pluralidad del singular de cada
persona de la Santísima Trinidad.12
No, no pido disculpas por esta digresión, ya que no es viciosa puesto
que está totalmente motivada. Todo esto quizá yo no lo sabía entonces;
sin duda, es luego cuando lo he sabido; pero hay muchas cosas que no
es necesario saberlas para sentirlas verdaderas. Naturalmente, si las que
sentimos llegamos a saberlas, entonces las poseemos añadiendo a la veracidad la realidad. Todo esto, pues, que he podido decir ahora con cierto
orden razonado, es porque, acodado sobre mis largas experiencias, ya
contemplo en perspectiva y juzgo en comprensión lo que entonces fue el
anhelo desbordado y la duda acuciante que me llevaron al sacrificado ejercicio de selección y al denodado examen de afinidades en los que se iba
10. Conjunto de reglas que rigen la formación y los encadenamientos de acordes.
11. Conjunto de tres o más notas que suenan simultáneamente.
12. Artículo de fe: el único singular es Dios.
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haciendo mía la poesía que, para mí, seguía y sigue siendo porque, al ser
verdadera, fue tan de un hombre en su época que logró ser del hombre
en el tiempo. El bien, el mal, el placer, el dolor, la esperanza, la duda, el
miedo, la angustia, la soledad, la abstracción, la compañía, la oscuridad, la
luz, el amor, la muerte, el más allá, la vida, los hombres, el hombre, Dios...
Y en esa poesía verdadera, obra de todos los poetas que consiguieron ser,
me encontré la de Ausiàs March, un valenciano, como yo, que la dijo en
lengua valenciana, que es la mía, y desde un ámbito que es también el
mío, de tal forma que su dintorno y su contorno son mi contorno y mi
dintorno. ¡Cómo no había de adentrárseme entrañablemente si resultábamos isoperímetros!13
XIX
Hohiu, hohiu, 14
e planyeu mi
e puys veheu
en los présents

tots los qui bé amats,
si deig ésser plangut,
si és tal cas vengut
en·n los qui són passats.

Doleu-vos, donchs,
de mi, vostre semblant
en soferir
la dolor delitable,15
car tost de mi
se dolrrà lo diable
com veurà mi
semblant mal d’él passant.
¿Qui és l’om viu,
tal dolor suffertant,
que desig ço
de què se desespera?
Aytant és greu
que no par cosa vera

13. Concepto geométrico. Se aplica a las figuras que siendo diferentes tienen igual perímetro
o contorno. Como no hay excepciones, cualesquiera figuras geométricas (triángulo, cuadrilátero, polígono, curva, etc.) pueden ser dos o más isoperímetras. Dintorno es un término pictórico: delimitación de las partes de una figura, contenidas dentro de su contorno. Contorno
es el conjunto de las líneas o superficie que limitan exteriormente un cuerpo, espacio, etc.
14. En castellano sería «oíd, oíd». A destacar que en occitano sería auzir (un ejemplo de que
Ausiàs March se aleja de provenzalismos trobadorescos).
15. Que delecta, causa placer. Del latín delectare (seducir, delectar).
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desijar ço
de qu·és desesperant.
Ne só·nganat
de mon mal estament:
tot quant pratich
tornar me sent en dan;
menys de poder
me trob, havent-lo gran,
car no·m esforç
per mostrar mon talent.
Mon primer mal
és mon esperdiment,
Per què·m ahir
e per no res m’acús;
e lo segon
és terrible reffús
que vós mostrau
si·us feya·nqueriment.
Portat me trob
a molt prop de ma fi,
puys mon voler
cas impossible guarda;
no tardarà
l’ora, que ja fos tarda,
que tendré·ls peus
en l’avorrit camí.
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Una sabor
d’agr·e dolç Amor lança
que lo meu gust
departir-le’s no sap:
dins mos delits
dolor mortal hy cap,
e tal dolor
ab delit ha ligança.
Mas yo·m reprench
com parlar m’à plagut
de ço qu·en mi
no basta la sciència;
sobres-amor me
porta ignoscència:
vull e desvull
sens cas esdevengut.
...

...

...

...

...

...

...

...

Ahora me permito un paréntesis para anticipar mi respuesta a aquellos
que puedan preguntarse cómo yo, en Valencia y hablando de Ausiàs
March, lo hago en castellano. Sí; es a plena consciencia. Para los valencianos a los que nos es habitual la lectura del valenciano, incluso del clásico,
hay ediciones suficientes de la obra de nuestro poeta y extensísima bibliografía. Mi intención, hoy y aquí, es la de dar mi toque de atención a aque-
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llos valencianos que no tienen tal facilidad, para que se decidan a conocer
y a auto-interpretar, como yo lo hago, una de las grandes obras de entre
las más grandes de la poesía de todos los tiempos y de todos los pueblos.

Y continúo:
Cuando me encontré con Ausiás March, yo andaba calificando de un
modo muy particular la gran poesía; lo hacía de una manera propia, que
todavía me es válida. Nunca me han interesado en demasía –lo cual quiere
decir que siempre me han interesado hasta el punto que creo necesario– los
estilos ni las formas, puesto que el estilo es lo personal y la forma es la consecuencia del contenido. Jamás un poeta auténtico se ha propuesto escribir
un soneto intimista o un romance protestatario o una décima polimétrica
realista; eso sólo se les ocurre a esos versátiles versistas en cuyos carnets de
identidad debería leerse: profesión, sus concursos. Porque, insisto, el estilo
es, de tan propio, ineludible, mientras que la forma es pura emanación.
En mi calificación han entrado siempre la poesía magistral, la poesía
visionaria, la poesía deslumbrante y la poesía ensimismada, calificativos
que só1o pueden –y deben– aplicarse a la poesía auténtica de todos los
tiempos. No creo necesario explicar estos calificativos, por entender que
los nombres son claros; de todas formas, he aquí unas referencias recientes, muy a la memoria de todos, sin que ello signifique preferencia alguna por mi parte: poesía visionaria, Rainer Maria Rilke;16 deslumbrante, Federico García Lorca;17 magistral, Josep Maria López-Picó;18 ensimismada,
Giuseppe Ungaretti.19
16. Rainer Maria Rilke (Praga, 1875-Valmont, 1926). Pasó, en sus poemas, del simbolismo a la
búsqueda de la significación concreta del arte y de la muerte.
17. Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898-Viznar, 1936). Generación del 27. Inspiración andalucista. Dramatismo de las situaciones y un lenguaje que sorprende por su audacia.
Su Llanto por Ignacio Sánchez Megías (1934) es una de las más bellas elegías de la poesía
contemporánea.
18. Josep Maria López-Picó (1886-1959). Se ha escrito que Xavier Casp imitó a López-Picó,
pero más que influencias se podría hablar de contactos, coincidencias (amor conyugal, tema
religioso), aunque difieran sus imágenes intelectualizadas (cerebrales y áridas en López-Picó;
conceptuales y formales, incluso acrobáticas, en X.C.).
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A mi juicio, la poesía ensimismada es la poesía por excelencia y no porque la encuentre más temperalmente mía, sino porque ella puede participar
de todas las otras sin arriesgar nada de lo que le es propio, cosa que no
ocurre con las demás. Veamos: la poesía magistral, si se ensimisma, forzosamente será a costa de su magisterio, ya que éste precisa del razonamiento sereno; la poesía visionaria, al ensimismarse, necesariamente reducirá su
fantástica exaltación, porque ésta precisa de libertad sin límites mentales; la
poesía deslumbrante no puede ensimismarse porque nadie puede contemplar si está deslumbrado. A mi juicio, la poesía ensimismada es la poesía
yema porque, además de lo dicho, obedece a una capacidad exclusiva del
hombre; no olvidemos que de todo lo creado, sólo el hombre es capaz de
ensimismarse; todas las demás especies y elementos viven alterados, en la
más perfecta acepción de la palabra, es decir, pendientes de alter = otro.
Ratifico: únicamente el hombre puede ensimismarse, meterse en sí mismo.20
Cuando el hombre se ensimisma sabe que es hombre y se pone en el camino de saber qué es ser hombre. Por tanto, la poesía ensimismada es la expresión más elevada de la capacidad más profunda y exclusiva del hombre.
Yo, que doy gracias a Dios por mi inmarcesible permeabilidad para la
admiración y para la sorpresa, admiro a todos los poetas que lo han sido
tanto que lo siguen siendo y me sorprendo de la perenne lozanía de su
palabra. Por otra parte, es elemental, por 1ógico, que los hombres corrientes y molientes admiremos a los mejores; pero esto queda en muy pobre
cosa si no llegamos a la conclusión de que sólo son realmente mejores
aquellos que sirven para mejorarnos, aquellos que se afirman para afirmamos. Llegados a tal punto, nos ganarán la admiración los que se nos participan hasta sentirnos partícipes. Es cierto eso tan repetido de que poesía
es comunicación; pero comunicación sola, puede ser voz en el desierto.
La comunicación ha de lograr la participación para ser palabra en el alma.

19. Giuseppe Ungaretti (Alejandría, 1888-Milán, 1970). Figura principal del hermetismo, oscilante entre modernidad y clasicismo. Su poesía es desnuda y densa.
20. No cabe duda de que también en la prosa X.C. «se ensimisma».
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Y Ausiàs March es de los mejores que nos mejoran, de los que se afirman para afirmarnos, de los que se nos comunican haciéndonos partícipes, porque actúa desde el hombre tal como es, única forma de intuir la
posibilidad del hombre tal como puede ser, dentro de la idea personal de
cómo debe ser. Al partir de su realidad, indaga en la realidad humana, es
decir, en lo que todos somos cuando nos consideramos cada uno. Así,
pues, su indagación es la mía y la tuya, en aquello que existe de esencial
en el ser, en aquello que hace que el hombre lo sea en el hoy que es desde el principio hasta el fin.

E

ntonces, ¿es que la obra de Ausiàs March es filosofía? No. Es poesía.
Allí donde la filosofía mueve, la poesía conmueve; allí donde la filosofía
conjetura, la poesía intuye; allí donde la filosofía habla, la poesía expresa;
allí donde la filosofía aspira, la poesía inspira, porque mientras la filosofía
es ciencia, la poesía es arte, que equivale a decir que en tanto que la filosofía es enseñanza, la poesía es aprendizaje.21 Y bien sabido es que no
todos podemos acceder al estudio, pero sí que todos somos carne de experiencia. De aquí el posible acceso de todos a la poesía, para lo cual sólo
se necesita sentir y pensar. Ya sé, ¡claro que lo sé!, que este «sólo» es mucho; nada menos que sentir, darnos cuenta que sentimos y pensar lo que
sentimos para comprendernos y comprender. Pero justamente para esto
están los poetas. ¡Y por qué trochas me lleva la poesía de Ausiàs March
para orientarme entre la maleza de mis dudas? Por las de todos los grandes consternados. La primera, la del dolor, que en Ausiàs March es un
dolor total, sin desmembrar; un dolor puro, sin espejismos; un dolor desnudo, sin trapos de espectáculo; un dolor que está entre el idílico pastor
de las razones y el torrente despeñado de las pasiones, porque entre los
griegos y Ausiàs March está nada menos que el cataclismo de la Cruz; un
dolor que, de tan real, está en las entrañas abrasando hasta la protesta de
lo irremediable, pero sin incendiar devastadoramente el óleo suave de la
21. ¿Discutible? Existe la poesía filosófica, la prosa poética y la prosa poético-filosófica, expresadas con emoción, conmoción, intuición e inspiración.
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resignación; un dolor tan íntimamente acariciado, tan amorosamente guarecido, tan impúdicamente viril, que toma la poesía como expresión.
Y esto último es importante, porque en todos los grandes poemas que
hasta hoy se han hecho y, sin duda, en todos los que desde hoy se harán,
el dolor, desde todos sus incalculables ángulos, es una de las fuerzas motrices; de aquí que el dolor haya llegado a categoría de invención literaria
e incluso a desvergüenza de tópico literario. Esto, por otra parte, no es
ningún pecado de estética; todo movimiento, toda tendencia artística, acaba por crear una falsedad y por apropiarse una retórica que, en contradicción con la anterior, se basa, no obstante, en todas las precedentes, porque al fin y al cabo negar no es más que una manera indefinida de afirmar. Aunque innecesario, tomemos el ejemplo actual de la protesta elevada a tópico. No cabe duda que el nacimiento de esta protesta ha sido ineludible, por eso se ha hecho tópica. Pero el poeta, contra lo que muchos
creen, no es sólo un testigo de su tiempo, porque una de las facultades
del poeta es la de imaginar, esto es, representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación, atisbar, sospechar... El poeta escribe siempre de sus
recuerdos, recuerdos del pasado, recuerdos del presente, recuerdos del
futuro, porque para él no hay más tiempo que el de su imaginación. Por
esto el poeta auténtico es el que nos da la única protesta decente, que es
la de la propuesta distinta.
De aquí que haya dicho que es importante que, en Ausiàs March, el
dolor tome la poesía como expresión, porque es así como hay autenticidad: la de un hombre maduro en sus dotes de inteligencia y madurado
cordialmente por las convulsiones de la existencia; este dolor es una realidad humana expresada con humana sinceridad. Por tanto, la poesía de
Ausiàs March tiene lo más difícil de conseguir: estilo, porque únicamente
la realidad humana es capaz de conseguir estilo literario. En poesía, todo
lo que no sea esto será un más o menos portentoso dominio estético, una
más o menos elegante sonoridad, como se quiera, pero, en el fondo, bagatelas, y si hemos pasado tiempos que se han permitido el lujo de tales bagatelas como leve pecado de coquetería literaria, llegó el momento de juz-

508

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 509

CONFESIÓN CON AUSIÀS MARCH

garlas como grave infracción a la ética. Es, pues, inmoral que, como en
tantos casos, sea la poesía la que tome el dolor para especulaciones artísticas.

Y bien; me encuentro con que la poesía de Ausiàs March, por la realidad del dolor, tiene estilo. ¿Originalidad? Ninguna. Incluso uno de los famosos senyals de sus tornades, el Plena de seny, lo leemos ya nada menos que en la Biblia. Pero no debo ser tan rotundo y rectifico diciendo
que en la poesía de Ausiàs March hay toda la originalidad que cabe en
poesía, bien entendido que en poesía –como en todo arte– no cabe más
originalidad que la del estilo. Porque no olvidemos que los hombres no
somos originales, puesto que no somos creados, sino procreados. Es el
orgullo humano el que nos hace decir que creamos, cuando sólo procreamos. Los hombres somos, en nuestra circunstancia, continuación del pasado, y somos pasado para nuestro continuador en su circunstancia; somos
herencia que aprovechamos, o malgastamos, en nuestro propio medio. Y
donde más se deja sentir esto es en la poesía, por ser la manifestación más
sensible del hombre. Sabido es que el poeta no inventa nada; lo encuentra. Recordemos que en toda una época se le llama trovador, de trobar,
encontrar. Todo lo que él diga, está ya dicho; pero eso sí, no de la manera reveladora con que el poeta lo dice y ésta es su única originalidad, o
sea, el estilo. Juan Ramón Jiménez22 clamó por la originalidad diciendo
que «si te dan papel rayado, escribe de través», pero no se atrevió a decir
que se rompa el papel rayado y se escriba en papel blanco, porque el
poeta es vida o no es nada y la vida es el papel rayado por la herencia
inevitable de la historia. Lo que sí es cierto es que todos los poetas escriben más o menos de través, pero aún estamos pagando las consecuencias
de aquellos que pretendieron atravesarse del todo sin darse cuenta que
sólo se es poeta cuando se es hombre intensificado. Desconfiemos de
todo poeta encastillado en su poesía, porque ellos sufren hambre de ellos
22. Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1891-San Juan de Puerto Rico, 1958). Poeta que evolucionó desde el Simbolismo hacia una religiosidad panteísta, de una desnudez casi hermética.
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mismos; desconfiemos de todo poeta narciso,23 porque ellos sufren sed de
espejos.
Ausiàs March no es de éstos; él es hombre intensificado entre los hombres:
XI
¿Quins tan segurs
consells vas encerquant,
enfastijat de viure?
cor malastruch,24
Amich de plor
los mals qui·t són davant?
Acuytat’t, donchs,
a la mort qui·t espera,
e per tos mals
te llongues los jorns;
com vols fugir
a la mort falaguera.
Braços uberts
és exid·a carrera,
plorant sos ulls
per sobres de gran goig;
melodiós
cantar de sa veu hoig,
dient: «Amich,
hix de casa strangera.
En delit prench
donar-te ma favor,
que per null temps
home nat l’à sentida,
car yo defuig
a tot home que·m crida,
prenent aquell
qui fuig de ma rigor.»
Ab hulls plorant
cabells rompent
la vida·m vol
e d’aquests dons
cridant ab veu
tal com la mort
car si l’om és
la veu de mort
...

...

...

e carra de terror,
ab grans hudulaments,
donar heretaments
vol que sia senyor,
orrible y dolorosa,
crida·l benauyrat;
a mals aparellat,
li és melodiosa.
...

...

...

...

23. Seducido por su propia imagen, que no puede alcanzar, ante el espejo, el objeto de su
pasión.
24. Mal conformado.
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Sí; la verdad es transparente; todos la sabemos: para la gracia de una
flor en el aire, es necesaria la fuerza en silencio de unas raíces soterradas,
Pero, ¿quién sabe si entre las raíces y la flor no hay un secreto amor, de
entendimiento contradictorio, para el resultado eficaz? ¿Quién sabe si entre
el barro y el juicio humanos no hay una lucha precisa para la interrogación del alma? ¿La filosofía no es una interrogación? ¿Y la poesía no es una
intuición lanzada desde el arco de tal interrogación?
La intuición de Ausiàs March arranca de su pasión extremada. Él es totalmente valenciano y Valencia es un país de furiosos contrastes que hacen, a quien sabe amarla, alentar sus grandes virtudes y aceptar sus necesarios defectos. Valencia es un país de extremos y los contrastes facilitan
el salto a la personalidad; el santo, el artista y el sabio son entendimientos
contradictorios (inconsecuentes, según la terminología actual), espíritus revueltos. Y tales contradicciones, tales revoluciones espirituales, obligan a
Ausiàs March a llegar a la pasión de la que la intuición poética surge como
un caballo desbocado que lleva al poeta vertiginosamente por el bosque
de las ideas, descubriendo insospechadas luces, fantasmales sombras, incluso virginidades de la naturaleza. Y todo el acaecer erótico, toda la carga
teologal, toda la potente antropología, quedan como fondo atormentado y
atormentador bajo el triunfo de la intuición que, en todo gran poema, domina siempre sobre el poeta. Pero como en Ausiàs March todo está sujeto dentro de su pecho por la ostensible gravidez de su cabeza, la pasión
no supone paroxismo, sino pasión genuina, es decir, acción de padecer,
padecimiento activo por el que logra compadecer, que es tanto como padecer en sí todo padecimiento.

C

iertamente, parece mentira que algunos, refiriéndose a nuestro poeta, hayan osado decir que no hay ser más realista que un idealista. ¡Aguda
miopía, hecha con ojos sólo de crítico! Sí, parece mentira que se ignore
que el ideal se forja a golpes de realidad cuando el hierro que se pone en
el yunque es el alma caliente de humanidad. Por eso la poesía de Ausiàs
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March se establece en la difícil parcela en la que confluyen la sensación y
la inteligencia. ¿Pero qué hierro pone la poesía de Ausiàs March en el yunque del vivir? Amor, nada más que amor, nada menos que amor. Pero
entendamos bien: el amor llevado desde todos los caminos de amar, hasta
el amor total. La obra de Ausiàs March es la más perfecta trayectoria de
amor que nos ha sido dada por un poeta, perfecta por completa y por analítica.25 Comienza por el impulso apetitivo del hombre, que enciende la
pasión y excita el conocimiento; se lanza al conocimiento sensitivo y éste
despierta el talento y ya es el talento el que desea enseñorearse de aquella parte que en el hombre corresponde al amor humano y, en esta batalla de los sentidos contra el talento, se hace necesario encontrar el compuesto que supere la delectación.

Y

llegamos al problema insoluble: la complejidad del mundo al que
el hombre ha sido lanzado, el hombre, este pequeño animal que se defiende y se sirve de tal complejidad con la razón del corazón y con la voluntad de la inteligencia. Esta complejidad del mundo, los pensadores y los
científicos la analizan por una especie de cuadrículas independizadoras
entre ellas. El poeta, en cambio, la siente total sobre él y nos la dice dramáticamente sintetizada, insinuada, estilizada, gracias a la misteriosa potencia de la poesía.
De aquí nace el miedo, el magnífico miedo, el heroico miedo que hay
en el fondo de todo gran poema. Un inteligentísimo amigo mío me decía,
hace tiempo, la gran satisfacción que sintió al comprender la enorme diferencia que existe entre miedo y cobardía. Naturalmente; el miedo es un
sentimiento de angustia ante la posibilidad de algún daño real o imaginario, mientras que la cobardía es la falta absoluta de valor. Y si el valor es
la cualidad moral que empuja a acometer el peligro, resulta que todo acto
de valor nace, indefectiblemente, de un sentimiento de miedo. Todo hombre, y singularmente el poeta (ya he dicho que el poeta es un hombre
25. Desde las amadas innominadas (incluida Juana Escorna) a la nominada (Teresa).
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como los otros pero que, en ciertos momentos, es hombre intensificado),
todo poeta, pues, es un hombre que ha sido lanzado, de golpe, a una
habitación obscura (la vida). Primero, le sorprende una espantosa sensación de soledad (no olvidemos que el hombre es esencialmente un solitario; se nace solo y se muere solo; nadie puede ayudarnos); en esa espantosa sensación de soledad no ve nada, no sabe nada de lo que le rodea,
pero siente que está rodeado de algo, porque no ha caído en el vacío.
Sigue una sensación de angustia que le hace necesario conocer qué hay a
su alrededor y, aun con escalofrío, se atreve a palpar y, a tientas (¡en la
vida vamos tan frecuentemente a tientas!), va familiarizándose con las formas y, familiarizado, pasa de saber las formas a entender las cosas. No se
contenta, es lógico, con saber y entender, y los ojos muy abiertos se esfuerzan por ser ojos del alma, única claridad que le puede llevar a comprender y, desde la comprensión, puede llegar a conocer. Solamente quien
conoce puede ser justo, con la relativa justicia que cabe en la condición
humana. Por esto mismo, puede llegar a amar. La única justicia plena que
puede haber en el mundo es la de amar, porque amar es anticipar al vivir
el sentimiento de eternidad.26 No quiero decir que para amar sea imprescindible conocer, pero sí que conocer es una parte inalienable del amor;
hay aspectos que sólo a fuerza de conocerlos se pueden amar, pero hay
otros (tal vez los más grandes) que sólo a fuerza de amarlos se pueden
conocer.
En la poesía de Ausiàs March, el miedo, imperceptible como en toda
gran obra poética, imperceptible porque está respaldando el valor de
afrontar la misteriosa potencia de la poesía, que obliga al poeta a su humilde oficio de confesión, por medio del hallazgo, de lo que es inmanente y
se desea trascendente; el miedo,27 en la poesía de Ausiàs March, nace de

26. La eternidad no es una especie de tiempo divino que precediese al tiempo, sino un instante sin límites que abarca indivisiblemente toda la sucesión del tiempo, y en el que todos
los momentos de esta sucesión están físicamente presentes (Maritain, Petit traité de l’existence et de l’existant). Diríase que la eternidad es la atmósfera del tiempo.
27. Aunque sea una tautología, el miedo consiste en el miedo a tener miedo.
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sentir su amor a la verdad28 y de saberse confinado y entregado a la realidad. La diferencia entre estos dos conceptos, verdad y realidad, la borramos en nuestro quehacer diario con una lamentable inconsciencia que no
nos deja sopesar que, al fin y al cabo, el problema humano estriba en concertar lo real29 con lo verdadero. En la poesía de Ausiàs March no hay tal
confusión; su poesía es la voz de este confinamiento y entrega a lo real,
que es el vivir, y del amor apasionado por la verdad, que es la vida. Yo
soy la verdad y la vida sólo pudo decírnoslo Dios-Hijo. Por esto el amor
a la verdad es siempre –como en la poesía de Ausiàs March– amor apasionado, es decir, padecido. No en vano la mejor filosofía actual nos repite que el mundo no lo vivimos, lo sufrimos.30
En la poesía de Ausiàs March, ese estar en la realidad es tan en carne
y hueso, tan en sangre al vivo que se nos encarna como propio hasta en
lo primario de su palabra. Es asombroso cómo hace más de quinientos
años queda resuelto en esta poesía algo tan debatido siempre, y a vueltas
aún entre críticos y eruditos, como es el lenguaje de la poesía. Nuestro
poeta, para expresar su realidad, necesita su lengua también real, sin artificios, seguro de que no son las palabras las que hacen que la poesía lo
sea, sino que es la poesía la que hace que las palabras le sirvan. Por eso
es él el primero que escribe en pura lengua valenciana, la de su pueblo,
liberada por completo del lenguaje trovadoresco que se ha venido llamando provenzal; por eso es él el que eleva a categoría literaria su lengua de
cada día, la de su tierra, desde él ya para siempre lengua valenciana en la
historia de nuestra cultura, por obra y gracia de su monumental personalidad. El mismo lo dice:

28. Porque la verdad es un acto de libertad, algo que se hace en el curso de nuestra experiencia.
29. Por oposición a «ideal» o a ilusorio.
30. Pasión es la acción de soportar, de sufrir, sufrimiento. El passus sum latino significa: he
soportado, sufrido.
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XXIII
Lexant a part
qui, per escalf,
...

...

...

l’estil dels trobadors
trespassen veritat
...

...

...

...

Y se expresa llanamente, claramente, valencianísimamente:

VI
Molt he tardat
per joventut

en descobrir ma falta,31
qu·m negà speriment.

...

...

...

...

Seguint l’estil
e ço que.l seny
negre forment
ne l’ase ranch
...

...

...

...

...

...

que natura consent
en veure clar abasta,
no dóna blancha pasta,
és animal corrent,32
...

...

...

...

LXXX
Tot laurador
e l’advocat
...

...

...

és pagat del jornal,
qui pert lo guanyat plet
...

...

...

...

31. Considera «falta», que justifica por juventud e inexperiencia, el seguir el estilo de los trobadores.
32. Y califica «l’estil» de trigo negro que no da masa blanca y de asno que camina mal y torcido.
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CXIX
...

...

...

Així com és
com del malalt
e veu bon polç
ab bon cervell,
...

...

...

...

...

...

...

...

torbat algun bon metge
lo mal no pot conèxer,
e sa vida descréxer,
cor, ventrell, melsa, fetge;
...

...

...

...

...

...

...

...

...

XI
...

...

...

...

Lliir entre carts,
l’ora sent acostada
que civilmen
és ma vida finida;
...
...
...
...
...
...
...

...

XLVI
...

...

...

Bullirà·l mar
...
...
...

...

...

...

...

...

com la caçol·n forn
...
...
...
...

...

II
...

...

...

Plena de seny,
del vostre pa,
de tot mengar
si no d’aquell

...

...

...

...

...

donau-me una crosta
qui.m leve l’amargor;
m’à pres gran desabor,
qui molt·amor me costa.
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Hace más de quinientos años que Ausiàs March nos demostró que no
hay lenguaje poético y lenguaje antipoético, pues sólo hay poesía, y cualquier palabra tiene su valor ajustada en el contexto. Acabo de leer muchas
palabras suyas que un mal entendido buen gusto literario rechazaría, pero
sólo lo haría de antemano, prejuzgando, y hay que negar para siempre la
licitud de todo prejuicio.
Poesía, y poesía inmarcesible, es la de Ausiàs March. Su realidad, expresada en su lengua real. No comprendo cómo pueda haber algún valenciano que diga que no alcanza a leer la poesía de Ausiàs March. Otra cosa
es que no la entienda, pero esto no será nunca por el lenguaje, sino por
la profundidad de lo que expresa. ¡Claro que es difícil la poesía de Ausiàs
March! Pero como lo es toda gran obra, ya sea de poesía, de matemáticas,
de filosofía, de astronomía, de teología. No confundamos, pues, esta dificultad, que será siempre por defecto del aprendiz, con la oscuridad, que
es falta de claridad expositiva.
De este estar en la realidad y amar apasionadamente la verdad, nace
una de las más inmortales cualidades de la poesía: la compañía. La obra
de nuestro poeta es en mí compañía,33 la tremenda compañía que viene a
decirme, con su dolor, cómo es mi dolor, para salvármelo en esfuerzo
amoroso; viene a unir su miedo al mío, para impulsarme al valor de la superación; viene a declararme su vulgaridad, para que toda la vulgaridad
de mí logre hacerse tan mía que me levante las vibraciones humanas sobre
las que todo hombre puede ponerse de pie para andar como hombre;
viene a imponerme su trayectoria sobre mis dudas, para que yo sienta que
la vida no es el haz de cuadrículas de entre las cuales puedo elegir una,
sino toda la complejidad que me requiere, me obliga y me responsabiliza,
porque mis actos, a puro de ser míos, han de armonizar con los de los
otros, ya que no vivo como el pez en su pecera, sino como la gota de agua
en la mar, en esta mar de la vida que es el vivir en el mundo. ¡Y qué compañía más compañía que ésta que se da gratuita, sin pedir nada, sin espe33. Efecto de acompañar, estar o ir en compañía.
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rar nada! Es, en los momentos de soledad, la soledad que acompaña, es
decir, la compañía que el acompañado no siente. A mí me acompaña con
tanta potencia esta soledad, que me despierta al ansia más enorme: la de
concertar los afanes de mi vida interior con los deseos de mi vida exterior.
Ausiàs March me dice (leedlo, hacedlo vuestro y sentiréis cómo lo está clamando) esto tan terriblemente real: que la desidia nos lleva a la facilidad,
de tal forma que corrientemente, por asimilación, llegamos a confundir
facilidad y felicidad; el hombre que vive con facilidad, cree que vive con
felicidad; el que tiene facilidad para algo, cree que tiene la felicidad de ese
algo. Y no es eso, no. No podemos ceder a que se satisfaga una parte del
cuerpo porque esa parte del cuerpo nos lo pida. Ausiàs March me dice (ya
no sé si me lo dice así o si así lo entiendo yo; ¡qué más da!) que el hombre es una casa en la que todas las habitaciones son necesarias. ¿Cómo
podría yo considerar mi casa aquella en la que sólo se me permitiera utilizar una habitación? No; no puedo decir: ¡fuera mi cuerpo; no quiero más
que mi alma! No, porque si es cierto que el alma me la ha dado Dios, no
es menos cierto que mi barro original fue amasado por las propias manos
del mismo Dios. Angustia de concertar mi vida interior con la exterior, esto
me despierta la poesía de Ausiàs March, y esta angustia es la que me hace
huir de la cómoda facilidad de achacar al destino lo que no es más que la
lógica consecuencia de mi abulia. Yo siento, con mi poeta, que el destino
no es la fuerza extraña que me domina desde fuera, porque nada humano pasa fuera de los hombres que no sea resultado de lo que, antes, ha
pasado dentro de los hombres. Por eso es dentro donde hay que mirar y
trabajar, en meditativa soledad, en especulativa soledad, en purísima y fervorosa soledad, para conocernos antes de darnos a conocer falsamente,
con la falsedad de la que nace uno de los peores males del hombre entre
los hombres: la traición. ¿Cómo es posible no traicionar, si empezamos por
traicionarnos a nosotros mismos? Por esto encontramos en toda la obra de
Ausiàs March la atadura constante, desnuda y sincera del pronombre «yo»:34
34. También fue una atadura constante en X.C., incluso en el título de alguna de sus obras:
Yo sense tú (1948), Yo cap de casa (1962), Yo tambe tinc set (1976), inclús Schumann, el piano
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LXXIV
...

...

...

...

yo fuy content
...

...

...

Yo·l soferré,

...

...

...

...

de sos mals sens los béns
...

...

...

...

...

si ab cor molt ardit

XCIII
...

...

...

...

Yo no puch dir
...

...

...

Yo no puch dir
...
...
...

...

...

...

...

que no senta delits
...

...

...

...

...

...

que no sia desert
...
...
...

...

LXVIII
...

...

...

Yo són aquell
...
...
...

...

...

...

...

...

qui·n lo temps de tempesta
...
...
...
...
...

LXIX
...

...

...

yo crit algú
...
...
...

...

...

...

...

...

perquè ab ell·escús
...
...
...
...

...

i yo. El «yo» de X.C. es un buscar la identidad personal, una autoafirmación particular dentro
de la pluralidad, pero sin perder de vista a ésta (Gran sonata de la patria, 1951: «Yo... tú / no
se per qué no tots»).
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XCIX
...

...

...

...

Yo am mon dan,
...

...

...

Yo só malalt
...

...

...

...

...

...

e mon bé avorresch
...

...

...

...

havent lo cors tot sa
...

...

...

...

Y esta verificación del yo nos lo hace totalmente actual, tan actual de
hoy como de siempre, porque está obsesivamente entrando y penetrando
en él, intentando ser presencia de él mismo, hasta que en un varonil estallido del ser que quiere ser, que sabe ser, que ya es queriéndolo y sabiéndolo, declara testimonialmente:

XCIV
...

...

...

yo só aquest
...

...

...

...

...

...

...

que.m dich Ausiàs March
...

...

...

...

verso monolítico de la más rotunda afirmación personal.35

No; la poesía de Ausiàs March no es fácil, gracias a Dios. Como no
es nada fácil el que yo sea yo, el que tú seas tú. Nuestro poeta nos muestra sus caídas en ese camino, como esfuerzos para el levantamiento más
puro. Así, en su perfecta trayectoria, considera tenazmente la muerte y
35. X.C. llega, en Silenci (1969), a la misma confesión: «Em diuen / Xavier Casp / i estic / i
vull estar / i ser / Xavier Casp».
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clama a Dios. O sea, que está ya dramático, agónico, contrito, dinámico,
en el único punto de salvación de la soledad del yo que, en principio,
adjetivé de insoslayable: desde la meditación de la muerte –soledad singular y peregrina– al diálogo dinámico y definitivo del yo soy y el Tú eres,
con el yo en minúscula de mí y el Tú en mayúscula de Dios.
He insistido en la cualidad dinámica, porque el hombre es movimiento del nacer al morir. No se está hombre; se es hombre, porque el hombre no está en la vida; el hombre es vivir. Y sólo dos de las bellas artes se
entrañan a esta cualidad humana: la poesía y la música o la música y la
poesía, igual da, porque estas dos formas de arte nacieron juntas, siendo
una sola, cuando al hombre se le despertó el sentido de lo sonoro y, desde
éste, llegó a la percepción del ritmo, que es el que ordena, acompasadamente, la sucesión de las cosas que, en poesía y en música, son en sonido. La palabra necesita de la voz y la voz es la música del hombre; la poesía es el ritmo sonoro de la palabra, luego en el ser de la poesía está la
música, que es el ritmo36 de lo sonoro. Si hay un momento histórico en
que poesía y música se hacen independientes es porque, en su evolución
natural, la música ha de llegar allí donde la palabra no alcanza, puesto que
la palabra es más concreta y, por ello, encuentra términos insuperables,
mientras que el sonido es capaz de abstraerse hasta la enajenación, sin
más límite (pero peligroso límite) que el del ruido.37 Lo cierto es que, desde su nacimiento y para siempre, hay algo que hermana poesía y música
y las diferencia de las otras artes: sus condiciones dinámica, invisible e
intangible. Una pintura, una escultura, un edificio, están donde estén y están así mientras estén, supeditados a lo visible y a lo táctil, estáticos. Un
poema no está en eso impreso sobre un papel ni una sinfonía está en esa
grafía sobre papel pautado, sino que van siendo como cada intérprete los
36. Tradicionalmente se ha considerado un elemento formativo de la música junto con la
melodía y la armonía.
37. El ruido (en el sentido musical) es una vibración de frecuencia irregular, resultado de frecuencias simultáneas escogidas de forma aleatoria. Produce una línea recta en lugar de una
onda que representa la suma de un número infinito de frecuencias. Se utiliza en la música
electroacústica.
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siente en su momento. Por esto Ausiàs March, artista, nos da en poesía
(como nos la hubiera podido dar en música, pero no en otra de las artes)
la trayectoria humana que desemboca, por el amor, en la meditación de la
muerte y en el diálogo con Dios.

P

ero, ¿por qué en poesía, que es arte, y no en filosofía, que es la ciencia que se preocupa por la esencia, por las propiedades, por las causas y
efectos de las cosas naturales? Quizá la rosa no sabe la misión de su perfume, ni el águila el motivo de su vuelo, ni el ruiseñor el destino de su
canto. No olvidemos algo tan sabido como es el que primero son las cosas
y luego su porqué, debido a que las cosas son de la vida y los porqués
son del vivir; de aquí que lo único que es sin necesitar porqué es Dios,
porque en Dios no hay primero ni luego, sino eterno, que es igual a ni
principio ni fin. Quizá, pues, el poeta tampoco sabe el mensaje de su poesía. Pero su porqué somos nosotros, los no poetas, ya que la poesía nos
acucia la conciencia en esa doble vertiente de la hidalguía del derecho y
de la humildad del deber, puesto que tener conciencia de lo que uno es
y de lo que uno puede ser constituye la base previa de toda renovación
mental. Y es la poesía, en esa función acuciante, la que desnuda en cada
hombre su condición de persona libre y responsable. La poesía no es sólo
lo que dice, sino que también y principalmente lo que nos dice; el mensaje de la poesía es revelar en cada uno de nosotros nuestra propia poesía. Si un día el hombre rechaza la poesía, peor para el hombre, porque
habrá dejado de ser su propio porqué, el porqué del espíritu que empapa
su naturaleza.

En poesía, y por la poesía, apasionadamente de tanto amar, llega
Ausiàs March a la meditación de la muerte y al diálogo con Dios:38

38. Cant espiritual, 224 versos, larga oración con Dios, desde la sinceridad desnuda y la humanidad intensa: «¡Ajuda’m, Déu...!, ¡Perdona’m, Déu...!»
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CV
Puys que sens Tu
algú a Tu no basta,
dóna’m la mà
o pels cabells me lleva;
si no estench
la mia.nvers la tua,
quasi forçat
a Tu mateix me tira.
Yo vull anar
envers Tu al encontre;
no ssé per què
no faç lo que volrria,
puys yo són cert
hacer voluntat francha
e no ssé què
aquest voler m’empacha.
Levar mi vull
e prou no m’i esforce:
ço fa lo pes
de mes terribles colpes;
ans que la mort
lo procés a mi cloga,
plàcia’t Déu,
puy teu vull ser, que·u vulles;
fes que ta sanch
mon cor dur amollesca:
de semblant mal
guarí ella molts altres.
Ja lo tardar
ta ira·m denuncia;
ta pietat
no troba·n mi què obre.
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

¡Ajuda’m, Déu,
que sens Tu no·m puch moure,
perquè·l meu cors
és més que paralítich!
Tant són en mi
envellits los mals hàbits
que la virtut
al gustar m’és amarga.
¡O Déu, mercé!
Revolta’m ma natura.
que mala és
per la mia gran colpa;
e si per mort
yo puch rembre ma falta,
esta serà
ma dolça penitença.
Yo tem a Tu
e davant Tu
torbada és
e dintre mi

més que no·t só amable,
confés la colp·aquesta;
la mia esperança,
sent terrible baralla.
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Yo veig a Tu
just e misericorde;
veig ton voler
qui sens mèrits gracia;
dónes e tolls
de grat lo do sens mèrits.
¿Qual és tant just,
quant més yo, que no tema?
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Prech-te, Senyor,
que la vida·m abreuges
ans que pejors
cassos a mi·nseguesquen;
en dolor visch
faent vida perversa,
e tem dellá
la mort per tostemps longa.
Donchs, mal deçá,
e dellà mal sens terme.
Pren-me al punt
que milor en mi trobes;
lo detardar
no sé a què·m servesca;
no té repòs
lo qui té fer viatge.
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

¡Perdona’m Déu,
si·t he donada colpa
car yo conffés
esser aquell colpable;
ab hull de carn
he fets los teus judicis:
vulles dar lum
a la vista de l’arma!
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Tu est la fi
on totes fins termenen,
e no és fi,
si en Tu no termena;
Tu est lo bé
on tot altre·s mesura,
e no é bo
qui a Tu, Déu, no sembla.
Al qui·t complau,
Tu, aquell, déu nomenes;
per Tu semblar,
major grau d’ome·l muntes;
d’on és gran dret
del qui plau al díable,
prenga lo nom
d’aquell ab qui·s conforma.
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...
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Sí com los rius
a la mar tots acorren,39
així les fins
totes en Tu se’n entren.
Puys te conech,
esforça’m que yo·t ame.
¡Vença l’amor
a la por que yo·t porte!
...

...

...

...

...

...

...

...

¿Qual serà·l jorn
que la mort yo ne tema?
E serà quant
de t·amor yo·m inflame,
e no·s pot fer
sens menyspreu de la vida,
e que per Tu
aquella yo menysprehe.
Ladonchs seran
jus mi totes les coses
que de present
me veig sobre los muscles;
lo qui no tem
del fort leó les ungles,
molt menys tembrà
lo fibló de la vespa.
...

...

...

...

...

...

...

...

¡O, quant serà
que regaré les galtes
d’aygua de plor
ab les làgremes dolces!
Contrictió
és la font d’on emanen:
Aquesta·s clau
que·l cel tancat nos obre.
D’atrictió
parteixen les amargues.
Perquè·n temor
més qu·en amor se funden;
mas, tals quals
són d’aquestes me abunda,
puix són camí
e via per les altres.

E

sto que acabo de leer son fragmentos del poema de Ausiàs March
que se ha venido titulando Cant espiritual o Pregària a Déu. Bastaría este
39. A título de simple reflexión, anoto que Jorge Manrique (1440-1479) escribió que «nuestras
vidas son los ríos que va a dar a la mar», mientras que Ausiàs March (1397-1459) escribió en
este verso «si todos [los hombres] como los ríos corren a la mar». ¿Coincidencia? A.M. era un
poeta conocido en 1445-1449 (así lo reconoce el Marqués de Santillana en su Proemio). No
es lógico pensar que Manrique lo «conociera» a los nueve años. Con todo, existe una diferencia de matiz: para Manrique el mar es el «morir», mientras que para A.M. es en el propio río
donde se alcanzan (entran) todos los fines, incluso el del miedo que tiene el poeta, que pide
fuerzas para amar, venciendo el amor al miedo que le produce el fin.
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poema, uno de los imperecederos entre los más grandes de la poesía de
todos los tiempos y de todos los pueblos, para sentir que la cosecha del
espíritu, aunque anide en las ramas egoístas de la carne, es una perseverancia del amor en el reino del alma. Bastaría este poema de humana
sazón para que Ausiàs March hoy, aquí, conmigo, haya enardecido la bíblica zozobra40 del hombre...

H

a sido mi propósito no aportar citas de autores que me apoyaran
con su aserto, porque cuanto he dicho no es más que una confesión, una
personalísima confesión con la poesía de Ausiàs March. Ustedes piensen,
juzguen...

Y muchas gracias por ello.

CONTESTACIÓN
DEL
ILMO. SR. D. ARTURO ZABALA LÓPEZ

Ilmos. señores;
Señoras y señores:
IEN quisiera –en estas palabras de recepción de Xavier Casp como
nuevo Director de Número del Centro de Cultura Valenciana– eludir
cualquiera de esas referencias históricas al proceso vital del poeta que
tanto le desagradan, porque –como nos acaba de decir– preferiría que
cada uno de nosotros intentásemos «vivir» su pensamiento y su poesía, del

B

40. Miedo, inquietud, aprensión, desconfianza, alarma, susto, recelo, terror, espanto y hasta
pánico.
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mismo modo que él ha asimilado, se ha «aliado» –según su propia expresión– o «vive» la poesía de esa gran figura del Cuatrocientos que es Ausiàs
March.
Pero la misión que hoy tengo encomendada aquí no es la de confrontar mi sensibilidad y mi mundo íntimo con el de Xavier Casp; ni mucho
menos la de ayudaros a que lo hagáis vosotros, que no necesitáis asistencia para ello. La misión que debo cumplir –y lo hago muy cordial y gustosamente– es la de justificar ante todos, de manera pública, la elección de
que ha sido objeto para acceder al puesto que, desde hoy, va a ocupar en
esta casa, y la de mostrarle a él, también, en nombre de la corporación, la
complacencia que sentimos los que pertenecemos a ella por contar desde
ahora con su compañía en el cometido cultural que nos corresponde.
Todos sabéis –sin que yo tenga que proclamarlo– que lo que ha traído a Xavier Casp al Centro de Cultura Valenciana es la poesía, su poesía,
su obra poética en valenciano. Tres conceptos que podrían estimarse como la misma cosa enfocada desde distintos ángulos de visión: la poesía,
en cuanto significa una particular disposición vocacional fielmente seguida; su poesía, por lo que tiene de calidad alcanzada; y su obra poética,
por la trascendencia que ha tenido en el acontecer literario de nuestro
tiempo.
Un prologuista de Casp, entrañable amigo suyo –Miguel Adlert– nos
revela que «contra el que puga creure’s, la seua gran passió artística no fón
–ni és– la poesia sinó la música. De familia acomodada, l’ambient musical
general als nostres pobles [en este caso, Carlet, en donde nació el poeta
en 1915, y en donde vivió de forma continua hasta los doce años] es
reflectí en sa casa, on el pare, que ja dedicava els seus lleures al cultiu de
la música, donà a tots els fills una formació musical que en Xavier Casp
–el quint dels fills– féu que als set anys d’edat ja tocàs el piano. [...] Però
les circumstàncies de la vida dugueren la seua predisposició artística cap
a la poesia a conseqüència d’unes desgràcies familiars –la pèrdua quasi seguida de dos germans majors–, les quals, amb el dol, condemnaren el
piano al silenci».
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La anécdota es curiosa; es curiosa e interesante en tanto en cuanto
pudo ser –como indudablemente lo fue– la ocasión propicia para determinar una crisis. La verdad –o, al menos, una verdad mas profunda–
sobre los motivos que iniciaron a Xavier Casp en la poesía, la habéis oído,
hace un momento, de sus propios labios: «Yo venía de la música –ha
dicho–, pero no de la música a la que servía para ensalzarla, sino de la
que me servía para intensificarme y, por tanto, buscaba en la poesía la
concreción en las palabras de lo que en la música me resultaba abstracción inefable».
Pero yo quisiera, en este punto, insinuar –siquiera como hipótesis–,
ciertos matices.
Claro es que, como seres vivos y en permanente evolución, todos nosotros y en cualquier momento, procedemos de algún estado físico, psíquico o total, y nos dirigimos a otro. En este sentido, nuestro existir es una
constante e ininterrumpida acción de trasvase progresivo, y un determinado momento de ese proceso personal de transformación fue el primer
manar poético de Casp: un trascendental paso adelante de sus facultades
creadoras y de la necesidad expresiva que le acuciaban con la incontenible exigencia de su temprana plenitud. Un paso adelante, pero no un
movimiento lateral –de la música a la poesía–, porque Xavier Casp no
cambia, entonces, de «oficio», sino que, como hombre que se «intensifica»
–según su propia expresión–, se supera, y superación fue aquel momento. Nuestro nuevo Director de Número, en el ámbito de la música, era, por
su formación –y sigue siéndolo–, un afortunado intérprete, al piano, de las
partituras soñadas y concebidas por los grandes maestros de su preferencia. Era –y es– un intérprete que no sirve a la música «para ensalzarla»
–como él nos acaba de confesar–, sino que se sirve de ella para «intensificarse». En el cercado de la poesía, por el contrario, no es el rapsoda, no
es el que da vida sonora a los versos ajenos, sino que es el poeta, el que
los crea. El problema de Casp, en el momento propicio para la crisis que
lo eleva a la condición singular de poeta –la muerte de los hermanos y el
largo luto convencional–, no fue, como hemos dicho, cambiar de medios
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interpretativos, sino hallar la propia y particular voz –hasta entonces no
tenida– que le permitiera transmitir el oculto mensaje de sus vivencias.
Todo esto –superación humana y accesos a la creación poética– tenía
lugar en torno a 1931, cuando Xavier Casp, apenas con dieciséis años,
contaba ya con una sorprendente madurez artística, quizá debida a su
larga y bien orientada formación musical.
Y unos pocos años después, entre temores y vacilaciones, y tras de
no pocas consultas e íntimas lecturas, Casp daba a la estampa sus primeros poemas en dos revistas locales de más soñada ambición que real trascendencia: El Vers Valencià –publicación particular del siempre entusiasta
José M.ª Bayarri– y Acció –el órgano de Acció Valenciana, de más quehacer político que literario–. Como es lógico, el bisoño poeta no se había
encontrado aún plenamente como tal y experimentaba la contaminación
del mundo estético circundante. La Renaixença estaba ya muy lejos en el
tiempo, pero la vigorosa personalidad social de Teodoro Llorente Olivares
y su mentalidad poética, mantenidas vivas por el culto que permanentemente se le tributaba en el seno y en las columnas de su diario, Las
Provincias, todavía se dejaban entrever al través de no pocas composiciones de los poetas valencianos en lengua vernácula, contemporáneos del
post-modernismo y de la generación castellana del 27.
Para una sensibilidad exquisita como la de Casp, enfervorizado con su
nueva voz, no podía ser satisfactorio el cómodo discurrir por los ya remansados cauces que otros abrieron con más o menos ímpetu, ni pudo pasar
inadvertido el tremendo contraste entre la rala y desconjuntada floración
literaria de estas latitudes nuestras y la densa fluidez que se estaba dando
en otras lenguas y en otros países.
La indagatoria de los nuevos horizontes apetecidos se proyectó, entonces, en todas direcciones. De un lado, le acercó a la obra de los hombres
del 98 español, en plenitud de prestigio, haciéndole gustar, singularmente, de Unamuno y de Antonio Machado; le remontó a los clásicos castellanos, entre los que San Juan de la Cruz había de cautivarle sin reservas; y
le volvió a lo más inmediato para adentrarse en los versos de la genera-

529

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 530

CONFESIÓN CON AUSIÀS MARCH

ción del 27, con preferencias manifiestas por Salinas y por Cernuda. Y por
otra parte y paralelamente, la búsqueda le llevó a conocer a fondo la obra
de Maragall. Alguna vez he oído decir a nuestro nuevo Director de
Número que cuando leyó a Maragall alcanzó a comprender cómo un gran
poeta puede llegar a serlo en cualquier lengua, siempre que sea la más
entrañable para él. En definitiva, pienso que Casp, en aquel momento, no
sólo descubrió el valor de la autenticidad, sino que asentó también, definitivamente, su fe en el rango del medio familiar de expresión verbal que
se le había dado. Pero lo cierto es que, partiendo de Maragall, Xavier Casp,
río arriba –como había hecho o estaba haciendo con la literatura castellana–, fue a deleitarse en los versos de Jordi de Sant Jordi, en los de Roiç
de Corella y en los de los demás poetas de nuestro deslumbrado sigo XV,
para acabar penetrando en Ausiàs March, que le ofrecía, en fin, con seguridad inconmovible, la raíz profunda de lo que buscaba; y río abajo, Casp
vino a recoger la serena probidad independiente del inolvidable López
Picó, al mismo tiempo que gustaba del Bernat Artola ahondado por
Unamuno, del Luis Guarner intimista, de las imágenes de Carles Salvador
y de los no poco acertados atisbos de Almela.
Sin embargo, esta lenta pero prometedora exploración estuvo en grave
riesgo de malograrse. El doloroso paréntesis de nuestra guerra civil pareció
cancelar cualquier clase de esperanzados proyectos que no fuese el del diario sobrevivir en aquel enconado y oscuro mundo que experimentamos.
Pero si tan dilatada inmersión en la implacable lucha de unos contra otros,
en todas partes y a todos los niveles, anuló para siempre a la que Laín llamaría «la generación sacrificada», no pudo cortar el bullir vocacional del
poeta que hoy se integra en esta corporación, y cuando la contienda llegó
a su término, nuestro hombre pudo ofrecer a los amigos reencontrados y
a los compañeros de otros tiempos un buen caudal de obra –cosechada día
a día y dolorosamente–, que le permitió reponerse con prontitud en aquel
prestigio, apenas estrenado, que disfrutaba cuando estalló la guerra.
Sin embargo, la vida española se recobró con dificultad de tan tremendo traumatismo, y si Xavier Casp pudo adentrarse enseguida en la
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consciencia del mundo literario valenciano, no logró publicar su primer libro–Volar– hasta 1943. Volar fue, todavía, una selección de lo acumulado durante los años formativos del poeta, pero su salida a la luz pública
«va representar molt més que una renovació de l’esperança –como dice
Sanchis Guarner–, car significava una clara superació de la qualitat lírica i
idiomática respecte a la tònica general dels poetes de l’antologia del 1930
publicada per L’Estel [...] Tant Barcelona com Mallorca, saludaren amb sorpresa i entusiasme l’adveniment de Xavier Casp, un gran poeta valencià
amb què la Providència havia volgut enlairar les lletres catalanes».
A partir de aquel momento, en el que la lengua vernácula tropezaba
con graves dificultades para verse impresa en Cataluña y Baleares, la obra
del que ha venido a ser nuestro nuevo Director de Número comenzó a
publicarse con cierta regularidad, dentro de los premios de la vida editorial valenciana que, sin embargo, no era víctima de los mismos obstáculos. En 1945, Casp dio a la estampa La inquietud en calma, que apareció
de la mano de la Editorial Torre, creada por el propio autor del libro y por
Adlert, y bajo la misma rectoría y auspicios, ambos amigos lanzaron, tres
años después, en 1948, la revista Esclat, en la que apareció –dedicada «A
Roser, és clar!»– esta bellísima Lletania de la muller:
Terra del meu camí de l’esperança.
Alba sobre el meu temps d’il·lusió.
Lluna rere el meu sol en delectança.
Eva del meu Adam cara al perdó.
¡Salva’m, dona muller,
plena del meu voler!
Rosada de les meues flors novelles.
Besada dels meus dies amb les nits.
Corol·la on van les meues cinc abelles.
Bresca per a la mel dels meus sentits.
¡Salva’m, dona muller,
plena del meu voler!
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¡Salva’m, dona muller,
plena del meu voler!
Pa de la meua fam de massa coses.
Alel·luia del fang del meu treball.
Roser tocant de maig les meues roses.
Rosari del meu plor sobre la vall.
¡Salva’m, dona muller,
plena del meu voler!
Almoina al meu ofici de pobresa.
Mà oberta del meu clam vora els perills.
Cor de la meua sang. Set i promesa.
Got dels meus llavis. Mare dels meus fills.
Dona, salva el vol meu,
muller: ¡ala de Déu!

En igual año, otro libro, Jo sense tu, vino a confirmar la consagración
literaria que ya anunciaban los anteriores versos.
La luchas de Casp contra el tópico, la búsqueda de una temática y
clima renovados; el hallazgo original de la imagen penetrante; el calor sencillo y profundamente humano de su introspección; y el depurado cuidado del lenguaje dentro de formas rítmicas muy personal y sueltamente
mesuradas, le ganaron el concurso de las nuevas generaciones, que solicitaban audiencia poética. Nombres hoy tan significativos como los de Vicente Andrés Estellés, María Beneyto, Jaime Bru, Juan Fuster, Juan Valls y
Rafael Villar, aparecen entonces en torno al que sonsideraban el «iniciador
de una nueva etapa». La agudeza de Fuster, en versos de precisión ceñida,
da el más expresivo testimonio del hecho:
Si Déu va fer-te el do de la paraula
segura, si et deixà ple de certeses,
fou per a això, perquè ens obrisses l’aire
a on poder cantar també nosaltres.
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Casp fue, entonces, eso: el que abrió el aire en donde pudieron cantar los otros; el que, con su obra, abrió las puertas del estrecho cercado
poético valenciano a los más amplios horizontes.
El propio Fuster –tan distante, en tantos aspectos, de nuestro nuevo
director de número, pero crítico puntual de todo lo que es o ha sido su
«entorno»–, ha insistido, muy recientemente, con generosa objetividad, en
la significación de Xavier Casp. Para él, «la capitania de Casp és, per uns
anys, indiscutible» y aunque «la producció dels poetes valencians que vénen després no acusa gairebé cap estímul de l’estil ni de les preferències
temàtiques de Casp», «a aquest escriptor li deuen una primera lliçó de solvència literària i l’ajuda impagable per a sortir a la llum pública a través
d’un conducte editorial discret».
Es lógico que se diera el fenómeno que apunta Fuster en cuanto a que
los jóvenes valores buscasen sus propias trochas poéticas, y que lo hicieran con tanta más fuerza cuanto mayor era su personalidad singular. No
habían sido liberados por Casp de antiguas servidumbres para someterlos
a otras, sino que, iniciados en el apasionado asedio de ambiciosas metas,
procuraron ser fieles a su compromiso.
Xavier Casp, por su parte, tenía ya señalado su Norte por los caminos
de la introspección. A los temas del amor –y del amor conyugal, sobre
todo–, en donde el hombre se muestra con la humilde grandeza de la
entrega, sin retóricas heroicas, Casp une, con On vaig, Senyor? –aparecido
en 1949–, el motivo profundamente religioso que, en todo momento, le
domina. Y digo que la suma temática se produce con la aparición del
libro, no porque lo religioso estuviese antes ausente de su obra, sino porque On vaig, Senyor? significa la culminación de esa tendencia que impulsa a nuestro poeta a adentrarse en la desasosegada y dramática angustia
del hombre por comprender la Pasión Redentora y su participación en
ella; por penetrar, en definitiva, el misterio del más alto nivel del Amor.
En el poema «Agonia davant del Crist consumat», de este libro, Casp,
adentrándose en sí, inquiere y se pregunta:
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Ja has mort, Jesús, ja has mort en la creu. ¿en creu Tu?
¿i què sóc, Crist, què sóc davant del Tu clavat?
¿Què soc?, ¿Sóc la palmera del païsatge un?
¿Sóc el crit isolat?
¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc

terra viva al vent?
argila amb clivells?
la roca esmolada per la fam de sement?
la set impossible dels fills i dels ocells?

¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc

el que és a punt d’ésser? ¿Sóc el pit per al cor?
el possible a penes? ¿Sóc saba sense arrel?
iris dins del plor?
pedra contra estel?

¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc
¿Sóc

la negació del fang del paradís?
garba d’esbarzer? ¿Sóc buf de Jehovà?
el mot? ¿Sóc incís?
coltell? ¿Sóc la mà?

¿Sóc flama sense foc?
¿Sóc numerabilíssim eixam d’ahir només?
¿Sóc linia? ¿Sóc no-res?
... Serralada, aiguavés, rieró, riu, mar, fons,
nit, alba, pas, vall, cim
segles, òrbites, mons,
rella, forment, raïm...
¿Què Sóc, Jesús, què sóc? ¿Túnica amb por al un?
¿Què Sóc, Crist, què sóc? ¿Aire teu ofegat?
... Que ja has mort en creu Tu,
en la creu, Senyor, Tu, ¡l’eternament clavat!

534

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 535

CONFESIÓN CON AUSIÀS MARCH

Con On vaig, Senyor? se inició la Colección Murta y los recitales poéticos en el Palacio de la Generalidad, con los que, el que os habla –desde
la Dirección del Instituto de Literatura, de la Institución Alfonso el Magnánimo–, trató de dar continuidad pública a la producción literaria balear,
catalana y valenciana, que se hallaba anclada en un casi total silencio. En
tal propósito y menester es justo recordar la colaboración del P. Juan
Bautista Bertrán y la que, por algún tiempo, nos presto Xavier Casp que,
en aquellas fechas, no sólo había merecido los favores de las críticas más
exigentes, sino que comenzó a gozar de los difíciles reconocimientos corporativos, en competencia con los poetas de los otros territorios de la antigua Corona de Aragón de lengua hermana. Y así, a la «Viola» ganada en
los Jocs Florals de Sans, en 1947, siguió la Flor Natural, en los de Perpiñán
–1950–; la Englantina, en los de Nueva York, de 1951; primeros premios
en Castellón y Mallorca, dentro del mismo año; y el Concepció Rabell a la
mejor prosa, en el certamen de Toulouse de 1952.
Si todos estos galardones son estimables y muy significativos en cuanto a lo que Xavier Casp representaba en aquel período, los obtenidos fuera
de nuestras fronteras lo fueron mucho más, dadas las especiales circunstancias en que se le concedieron. Las heridas de la guerra española aún estaban latentes y el desenlace de la mundial, por añadidura, vino a recrudecer las extremas tensiones establecidas entre los dos bandos de la pasada
contienda civil, de tal forma que, desde la otra parte de los Pirineos, el espíritu beligerante de los exiliados se oponía con violencia a lo que, viable en
el seno de la Península, les llegara, y en este aspecto, Xavier Casp no era
un poeta perseguido de la metrópoli catalana, profesaba fervientemente el
catolicismo y sin graves dificultades publicaba su obra y la ajena en las
prensas del país. Semejantes prejuicios no pudieron neutralizar, sin embargo, la calidad poética de quien, desde hoy, va a quedar integrado en esta
casa y sus méritos prevalecieron y fueron reconocidos con todo honor.
Pero paralelamente a este acontecer externo, los versos y los libros de
Xavier Casp seguirían sucediéndose en las mismas líneas temáticas de su
preferencia y con una rara regularidad de mérito. Aires de cançó apareció
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en 1950; Goig i esparces, en 1953; Braçat, en 1955; Poema dramàticament
esperançat, en 1956; Home, en 1957; Jo cap de casa, en 1962; D’amar-te
amor, en 1963, y Silenci –Premio Valencia de Literatura, de la Diputación
Provincial–, en 1969.
La confluencia en Casp de una buena preparación musical, de la no
menor literaria y de sus propias vivencias poéticas, le llevaron también a
ensayar el libreto de ópera, escribiendo Maror –pieza en tres actos–, que
fue musicada por aquel gran compositor y amigo que fue Manuel Palau y
Vinatea –también en tres actos–, para la sutil inspiración de Matilde Salvador. No conozco ninguna de las dos obras, pero estoy seguro de su singular valor siendo fruto de colaboraciones de tan altas dotes.
No debemos olvidar, en esta nómina de la obra de Casp, en la que forzosamente hemos caído, su producción en prosa, que cristaliza en dos
libros: Proses en carn –publicado en 1952– y El sempre valencià en l’ara
de Pedro de Valencia –aparecido en 1964–. Pero si estos trabajos no desmerecen de los versos en cuanto a la dignidad de la misma pluma de
donde nacen, no tienen la penetrante hondura, ni la trascendencia de la
obra que corresponde a la verdadera y única voz del poeta. Son, en fin,
un bello divertimento.
Lo esencial o lo fundamental en Xavier Casp es su obra poética; esa
suma de poemas que, a lo largo de su vida y bajo el continuo clima cambiante de la maduración, está informada siempre por dos denominadores
comunes: la musicalidad –llamémoslo así–, o la armonía, y la introspección o, como él mismo dice, el «ensimismamiento». Cualquier motivo que
levante su voz poética, aunque se trate de versos circunstanciales de homenaje, llevará consigo, necesariamente, ambos compañeros.
Le habéis oído hablar al propio poeta –en esta Confesión con Ausiàs
March que acaba de leernos– del vínculo que él encuentra entre poesía y
música. La música y la poesía –nos ha dicho– «nacieron juntas, siendo una
sola, cuando al hombre se le despertó el sentido de lo sonoro, y desde
éste llegó a la percepción del ritmo, que es el que ordena, acompasadamente, la sucesión de las cosas que, en poesía y en música, son el soni-
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do. La palabra necesita de la voz y la voz es la música del hombre, la poesía es el ritmo sonoro de la palabra, luego en el ser de la poesía está la
música, que es el ritmo de lo sonoro. Si hay un momento histórico en que
poesía y música se hacen independientes es porque, en su evolución natural, la música ha de llegar allí donde la palabra no alcanza, puesto que la
palabra es más concreta y, por ello, encuentra términos insuperables,
mientras el sonido es capaz de abstraerse hasta la enajenación, sin más
límite –pero peligroso límite– que el del ruido.»
He aquí algunas claves del credo poético de Xavier Casp. La música
entra en su poesía en tanto en cuanto «la palabra necesita de la voz y la
voz es la música del hombre», así como la «poesía es el ritmo sonoro de la
palabra», pero tales puntos de vista no pueden inducir a la frívola confusión de pensar que nuestro poeta pone su empeño, tan sólo, en crear
bellas melodías con sus versos. En alguna ocasión, la crítica parece que
haya querido emparentar la musicalidad poética de Casp con la de los simbolistas franceses o la de los modernistas hispanohablantes, pero nada
más lejos de la realidad, porque, ¿cómo podría estar tan sólo atento a las
formas melódicas quien tiene como obsesionado propósito «intensificarse:», adentrarse en sí, como hombre, y vivir la angustia genérica que le da
vida, como a su prójimo, como a todos sus prójimos?
Más cierta me parecería otra interpretación. Xavier Casp nos acaba de
decir –y perdonad que, aunque momentáneamente, vuelva sobre ello–,
que, en los comienzos, él «venía de la música», y nosotros decíamos, también, por nuestra parte, que creemos que el poeta no vino, en realidad, de
la música, sino del silencio. En cualquier caso, Casp nos ha declarado –que
es lo que interesa ahora– que lo que buscaba en la poesía era «la concreción en la palabra de lo que en la música» le resultaba «abstracción inefable», pero, en realidad, ¿no buscaría nuestro hombre en la poesía las posibilidades que ésta tiene mucho más allá de la palabra? El mundo interior
sobre el que opera Casp es el reino de lo abstracto, que no se deja aprisionar por concreciones verbales, y el poeta, entonces, para transmitir el
hondo mensaje de sus evocaciones, necesita algo más que la palabra;
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necesita el más allá expresivo que es la poesía, no solamente por ser «el
ritmo sonoro de la palabra» –según la define Xavier Casp–, sino porque
ella y en ella, de la mano de la Gracia artística, el poeta puede alzar una
rara armonía, un ritmo, una «música» que permitirá al lector penetrar en el
«misterio» de la evocación que se le desea transmitir; «llegar allí donde la
palabra no alcanza».
José Hierro –otro gran poeta de mis preferencias– escribió en cierta
ocasión que «el hombre que hay en el poeta cantará lo que tiene de común con los demás hombres, lo que los hombres todos cantarían si tuviesen un poeta dentro». Y así canta Xavier Casp. Pero el hombre que hay
en el poeta no canta lo que tiene de común con el hombre histórico, con
el de este tiempo o el otro, con el de esta o la otra geografía; canta lo que
tiene de común con el hombre universal y eterno. Una buena parte de la
crítica más solvente lo ha considerado como una prolongación de la corriente que va desde Ausiàs March a José M.ª López Picó, y tal apreciación
parece cierta, cuanto menos, en tanto nuestro poeta manifiesta la misma
inclinación que aquéllos hacia el paisaje interior, con cierta despreocupación –como observó el P. Miguel Batllori en su momento–, respecto al
mundo restallante que le circunda. La proyección intimista de Casp limita
inexorablemente sus deseos de concretar en palabras, pero la inefable
«música» de sus versos penetrará hasta donde no llega la palabra desnuda,
y el hombre, los hombres destinatarios de su mensaje, participarán de él
sintiéndose y hasta siendo poetas, por un momento, ellos mismos.
Comprenderéis, señoras y señores, que quien goza de tal jerarquía
espiritual y poética; quien ha supuesto tanto en la evolución y el discurrir
de la poesía escrita en nuestra entrañable lengua vernácula y ha laborado
por la cultura de este pueblo como lo ha hecho Xavier Casp, bien merecía
la gozosa acogida que, sin excepción, se le ha dado por todos los componentes de este centro.
Cuanto menos, yo doy testimonio de que así ha sido.
Bienvenido sea Xavier Casp entre nosotros.
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El sempre valencià en
l’ara de Pedro de Valencia
GALERIA ESTIL
VALENCIA
1964
CONFERÈNCIA PRONUNCIADA PER XAVIER CASP EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 1962
GALERIA ESTIL, ON S’EXPOSAVEN OLIS DE PEDRO DE VALENCIA. ES RECULL

EN LA

EN OCASIÓ DELS 62 ANYS D’EDAT DEL PINTOR, COMPLITS EL DIA 30 DE MARÇ DE 1964

sap què vol dir, exactament, l’edat? Si agafem un pa, és fàcil
comptar-li els dies; però si en un pa sabem veure el pa, ¿qui pot
saber els segles que suma la seua veritat?; ¿qui sap quants pans
han estat necessaris per a arribar al pa que, en un moment determinat,
estem mirant?; ¿qui sap la capacitat d’amor i de sapiència, i de desil·lusions
i de fracassos, que han calgut per a què el pa arribe a ser exactament
aquest pa? I així com el pa, l’edat de la persona ¿la fan els anys que té o
els milers que han calgut per a què la persona siga tal persona concreta?
En la sapiència i en l’amor i de sapiència, ¿que ha fet que la persona siga
aquesta persona? Per tant, jo no sóc només jo i la meua circumstància, com
deia Ortega i Gasset, sinó que sóc el resultat de tots els meus avantpassats
en llurs circumstàncies sumats a mi en la meua circumstància. ¿Seria jo el
que sóc sense tots els que foren abans de mi? ¿Tindria jo aquesta València
sense la València que fon? Mireu com una cosa tan senzilla com el dir que
jo estic ací, equival a tota la història de l’home i de la política desenrotllada per ell. Mireu com es comprén la transcendència d’aquella frase –que

¿Q
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només pareixia una frase– del genial Picasso, quan va dir que costa molts
anys l’arribar a ser jove.
¿Però és que importa tant el ser jove?
Penseu amb mi que només té edat allò que necessita corporeïtat per
a viure, és a dir, allò que naix, creix i mor responent, irremeiablement, als
cicles de la naturalesa. Però n’hi ha unes altres realitats a les que caldria
dir sobrenaturals, però com l’ús comú entén per sobrenatural el fet diví,
m’atreviré a catalogar-les de supranaturals, perquè són realitats l’existència
de les quals està entre la divinitat i la naturalesa i participant, alhora, de
les lleis divines i de les naturals. Són totes aquelles realitats que necessiten de la naturalesa per a manifestar-se, i per tant, estan en la naturalesa
però no són de la naturalesa ni són naturalesa. L’art, en general, és una
d’aquestes realitats. Així, l’art no té edat.
¿Però és que açò importa tant? En una época en la que el món sencer
ha comés la barbaritat de fer de la joventut una classe social, sí que importa perquè crea desgavells en molts aspectes de la vida. En principi, ja és
un disbarat el pensar que la joventut pot ser una classe social, perquè un
home pot ser obrer durant tota la seua vida, o burgés o milionari, però
cap home no pot ser jove durant tota la seua vida i, lo que és més important, tots els hòmens estem obligats a ser jóvens durant un període de la
nostra vida. El disbarat d’haver elevat la joventut a classe social, comporta el que també es parle i es crega en un art de joventut.
En primer lloc, cal dir que en l’art la joventut no té res a veure amb
l’edat de l’artista; en un art, tot allò que és mediocre és vell i tot allò que
és bo és jove, perque en art «la joventut no és un temps de la vida; és un
estat de l’esperit».1 Per tant, l’art que ho és, és sempre jove perquè és un
estat de gràcia artística.
En segon lloc, si una joventut és només joventut d’edat, voldrà trencar amb el passat que la farà vella en història i amb el futur que la farà
ignorant en experiència. I l’art sap allò que digué Santayana: «els que no
1. Samuel Ullman, From the summit of four score years [nota de X.C.].
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s’enrecorden del passat, estan condemnats a repetir-lo».2 Açò és cert i tots
sabem que repetir-se és envellir; en art, és ser mediocre.
Un altre aspecte és que l’art, en ser una realitat de les que no naixen,
ni creixen ni moren, fa que l’artista siga només el subjecte que la diu en
cada época i, com a conseqüencia, l’art com a tal no té història, perquè la
història es converteix en història de les maneres artístiques, o dit més justament, en història dels gèneres artístics, donant-nos els gèneres com a
categories estètiques de cada època.

D’ací ve una equivocació que cal desfer; és la de creure que l’estudi
dels gèneres artístics és la tècnica de l’art. En art no n’hi haurà mai, de tècnica. La tècnica es allò que ordena les modificacions pràctiques, és la que

2. George Santayana, Life of reason [nota de X.C.].
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dirigeix les manipulacions de la materialitat i la seua conservació; és només així com es pot parlar de la variada tècnica dels artistes;3 per exemple, la mescla de colors per a conseguir-ne uns altres, és una de les tècniques dels pintors, com el contrapunt i la fuga ho són dels músics, i els
metres i les estrofes ho són dels poetes. L’estudi dels gèneres artístics seria
una tècnica de l’art si donara unes receptes o fórmules per a fer art. ¿Vol
dir açò que en art no cal tècnica? A l’art no, però a l’artista sí, a l’artista
quanta més tècnica millor, perquè amb més facilitat i riquesa de matisos
podrà expressar el seu art. Per això quan es diu com a mèrit que un poeta
escriu bé o que un pintor dibuixa bé, em fa el mateix efecte que si es
diguera com a elogi d’un sastre el que sap enfilar l’agulla.
I arribe al punt que crec definitiu: l’art és el desig de comunicació del
contingut psíquic d’un home als altres hòmens.4 I els continguts psíquics
de l’home entre els hòmens han estat i estaran sempre els mateixos, des
que es féu la primera fletxa per a caçar i el primer forcat per a llaurar, és
a dir, des que Adam, el primer home, fon expulsat del Paradís i hagué de
guanyar-se el viure. L’home és u dels animals llançats a la naturalesa per
a valdre’s i defensar-se d’ella, però l’home té, sobre els altres animals, l’haver estat fet a imatge i semblança de Déu, amb una raó. D’ací que l’home
no lluite només amb la força del cos i l’astucia dels instints, sinó que aporte el raciocini. Però els problemes (això que ara es diu «la problemàtica»)
són sempre els mateixos, encara que en una época s’hagen de resoldre
amb fletxa i forcat i en una altra amb metralladora i tractor. L’home és una
llesca de Déu al que ha de retornar per a qué Déu es senta complet. Per
això l’home tampoc no té edat, però els hòmens sí. I Tagore pogué dir que
«els hòmens són cruels, però l’home és bo».5
3. Ací sintetitze i, en cert aspecte, contradic un punt de l’interessant estudi de Benedeto Croce:
La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura [nota de X.C.].
4. En esta primera definició de X.C., acceptant que l’art siga «el desig de comunicació», caldria
plantejar-se cóm pot conéixer-se el desig no comunicat. No és lo mateix artiste «anònim» autor
d’una obra, la que siga, desconeguda, que artiste «per desig» que no materialisa la seua obra,
que mai podrem conéixer.
5. Rabindranath Tagore, Ocells perduts.
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L’home, i amb ell l’art, té l’edat de Déu, del qual ve i al qual va. És dir:
l’home, i amb ell l’art, té l’edat il·limitada del saber i el sentir.
Així, ¿què és l’art? L’art és la necessitat irremeiable que sent un home
de dir qui és, quan és i on és.6 O siga, tremendament, dramàticament, esperançadament, simplement, l’home en el temps i en el lloc. El sentiment
d’açò i la sapiència per a dir-ho constitueixen l’estil de l’artista.
Avui estem ací per comentar una obra d’art; l’artista és Pedro de Valencia i el seu art és la pintura.
Pedro de Valencia és un pintor valencià. Entenguem-nos; no un valencià pintor, cosa que respon al fet accidental del lloc de naixement, sinó un
pintor valencià, on valencià és l’adjectiu que determina la qualitat, la pertinença, la dependència, l’extensió; és un pintor que pertany a València,
depén de València, es qualifica per València. Però, ¿quina València és la
que Pedro du dins, dominant-lo i intentant dominar-la? Perquè València,
com a poble d’autèntica i profunda personalitat històrica, és un complex
difícil, és una veritat que, com a tal, està constituïda per múltiples veritats;
València, com a poble rotund, té les virtuts i els defectes necessaris per a
ser totalment un poble.
Pedro de Valencia (i sempre que parle d’ell és a través de la seua obra,
perquè l’obra d’un artista és l’única autobiografia possible i vertadera), Pedro de Valencia és un valencià que s’ha descobert a ell mateix per contrast
amb la pluralitat europea, per retorn ansiós a la gloriosa estirp llatina, per
donació apasionada a la meravellosa realitat mediterrània. Però, ¿quin és
el to, de tota aquesta colossal orquestració nostra, que ha pres Pedro o,
millor dit, en el que s’ha sentit pres Pedro? València, tots ho sabem, és la
del profund, capficat, filosòfic Ausiàs March, però és també la del satíric,
desficaciat Jaume Roig, i entre els dos, i sobre els dos, l’apocalíptic Sant
Vicent Ferrer i la deliciosa ingenuïtat de sor Isabel de Villena.7 La València
6. Si en la definició anterior l’art era «desig», en esta l’art, segons X.C., és «necessitat» de l’artiste de dir «qui-quan-on es».
7. Cal cridar l’atenció de com ací els calificatius van per davant de cada nom, pot ser per a
donar més rotunditat a la persona calificada.

545

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 546

MISCELÀNEA

lluminosa, desbordant de veus i de colors, de flors i de fruits, i la València
suau, lenta, serena de matisos i minuciosa en la història de cara a l’esperança...
La pintura de Pedro de Valencia no xarra mai, no gesticula; parla a
mitja veu, fraseja en un resultat de silenci i carícia on l’accionar és un
subratllat just allí on l’emoció vol deixar-se sentir. Pedro té en ell la sensibilíssima València que convida a callar. ¿No heu pensat mai que convidar
a callar junts és només un privilegi de l’amor oferit i correspost?
Crec que tots els que m’escolteu estimeu València; penseu, amb mi, en
una vesprada d’aquest temps, a l’hora que ja el sol ponent allarga les
ombres (com diria Virgili),8 passejant per qualsevol de tantes sendes hortolanes, on tots els verds possibles es conjuguen, on l’aire humit ens fa
sentir el joc de la sang, on la mar s’endevina o es veu com una immensitat pròpia, on la pau és un descans merescut... Només d’ací poden ser tots
aqueixos celatges de Pedro de Valencia, celatges prodigats sense repetició
per irrepetibles, irrepetibles per ell mateix perquè ací el temps és una successió de moments amb adequada significació. Callar, ací, és sentir i sentir-nos, com en qualsevol oli de Pedro el callar no és mai estar mut.
Per açò la pintura de Pedro, tan valenciana, s’aprima més cada vegada, com si volguera no deixar en ella només que allò que hi ha d’esperit
en la forma necessària per a sostenir-lo. Pareix que pinta sempre l’instant
de trànsit entre la paraula expressiva i l’expressió inefable. Aquesta pintura és una lliçó d’harmonia.9 Que no la mire qui espere una exclamació,
que no la mire qui busque una sorpresa, que no la mire qui desitge el broll
d’un riure o la convulsió d’un plor; que vinga a ella qui entenga la íntima
capacitat del somriure o la tebiona serenitat d’una llàgrima íntima. En
aquesta pintura ens trobem els valencians que ens sentim conscients del
nostre viure i hereus d’una consciència responsable.
Entre les evangèliques Marta i Maria, que constitueixen la personalitat
8. Publius Virgilius Maro (70-19 a.C.), poeta llatí, d’immensa influència en la lliteratura llatina
i occidental (Bucòliques, Geòrgiques, Eneida).
9. Proporció i relació adequada entre els elements d’un tot.
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valenciana, Pedro està de la part de Maria. ¿Sabeu on s’arriba per l’esforç
constant de depuració? A la senzillesa. ¡Que senzilla –¿veritat?– la pintura
de Pedro de Valencia! Però ¡que difícil, amics, arribar a ser senzill! Stendhal10 deia que només una ànima gran s’atreveix a expressar-se en estil
senzill. Una tremenda veritat que comprenem amb tota la seua dificultat
quan sabem que la mida d’una ànima es pren pels graus de la sensibilitat.
¡Quanta València de la sensible, de l’harmònica, de la senzilla, ens està fent
falta en aquesta època de falses estridències, de durs a trepa de gangster,
d’agònics per mimetisme!
Al principi, he exposat uns criteris generals sobre art, per a poder dir
ara que no crec en pintura nova ni en pintura vella; crec que n’hi ha pintura que ho és i pintura que no ho és. Sé que estem en una época de pressa intel·lectualista, però també sé que l’intel·lectualista desterra la pressa
del seu esforç constant. La pressa intel·lectualista és la conseqüència del
general desig d’arribar lo més prompte possible. ¿Arribar a on? Tots sabeu
que, ara, el que vol arribar a ser ric, ho vol immediatament, si és possible
en una sola operació, millor que no en tres. No s’han vist mai tants anuncis ni tantes fórmules per a aprendre ràpidament unes quantes llengües.
Aquest desig d’aprendre llengües és una altra conseqüència de la pressa
d’arribar; hi ha qui pensa que el sol fet de saber parlar i llegir unes quantes llengües, és ja un home intelligent i amb dret a una posició de privilegi. Contra açò, bastarà una anècdota d’Unamuno. Un amic d’ell tenia un
fill que, als vint anys, parlava i llegia quatre llengües; tot orgullós, li ho comentà a Unamuno i aquest li contestà; el teu fill deia ximpleries en una
llengua i ara dirà ximpleries en quatre llengües, ¡quin horror! No n’hi ha
ningú que haja arribat a ser gran per les llengües que sabia, sinó per les
coses que haja dit en la seua llengua. Aquesta pressa d’arribar, s’ha creat
ràpides fórmules per a tot, és a dir, estem en una época de consignes. I,
és clar, també els artistes són «consignats». La llengua, i l’art, no són més
que formes d’expressió, com els diners són un mitjà i no una finalitat; lo
10. Henri Beyle, Stendhal (1783-1842). Escrigué sobre música i pintura, ademés de noveles.
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important és, doncs, tenir coses que expressar, perquè així com el valor
dels diners no és només que el d’allò que es pot aconseguir amb ells, el
valor de les arts no és només que el d’allò que es pot comunicar amb ells.
Per açò, parafrasejant un pensament de Pascal referit a Déu,11 diré que només n’hi ha dues classes d’artistes que mereixen l’admiració: aquells que
serveixen l’art amb tot el cor, perquè el coneixen, i aquells que el busquen
amb tot el cor, perquè no el coneixen. Jo vull afegir que hi ha una classe
d’artistes que mereixeran sempre la repudiació: aquells que creuen que
ells són l’art. Aquests, precisament aquests, són els que creuen tenir una
vara exacta per a qualificar l’art. Aquests, posats a pintors, són els que vindran a aquesta exposició i diran, amb un fàcil i simple gest de superoritat:
«açò és pintura anecdòtica», i es quedaran tan pedantment satisfets com si
acabaren de descobrir el Mediterrani; aquests són els que ací diran (jo ho
he oït a un jove, el nom del qual em calle pel seu bé) que açò són pintures per a capses de bombons. En el pitjor dels casos, tal jove no pensa que
ell pinta decoracions per als bars; no veig gran diferència entre estar al servici de les gambes a la planxa o al servici dels bombons.
Aquesta exposició, certament, és pintura anecdòtica, però no anecdòtica només, sinó primer que res pintura. L’anècdota és ací un pretext per
a la pintura, com el no tenir anècdota és el pretext de la pintura abstracta. I entre els dos pretexts, crec més lícit el primer, que ens pot introduir
a la pintura per la seua qualitat humana, que no el segon, que sovint resulta totalment inintel·ligible.
Ja sé que l’autèntic pintor pinta sense pensar en l’observador, com
l’autèntic poeta escriu sense pensar en el lector; però el pintor i el poeta
s’expressen per a dir alguna cosa. ¿A qui? ¿Cadascú a ell mateix? Aleshores, no cal que s’expressen, perquè ja ho senten. Cal que s’expressen
per a fer sentir el contingut psíquic a aquells que no són capaços d’expressar-se.
Si un dia fem poesia per als poetes, música per als músics i pintura per
11. Pascal: Pensées, 194 [nota de X.C.].
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als pintors, al món no sobraran les persones no artistes, sinó que sobraran
els artistes que no hagen sabut dir res a les tals persones.
I que conste que jo no he vingut a fer crítica de pintura, perquè gràcies a Déu, no sóc crític; ni he vingut –¡a quin sant!– a defensar la pintura de Pedro de Valencia. Crec que l’única defensa d’un artista, és el no necessitar-la. I Pedro de Valencia està plenament en aquest cas.
En efecte, aquesta pintura de Pedro és anecdòtica, i anecdòtica en la
més reduïda accepció de la paraula. Dic açò perquè en la més gran accepció de la paraula, tota la gran pintura és anecdòtica per una ben simple i transcendent raó: perquè també els hòmens som anècdota.
Però entrem en aquesta exposició: abans m’he referit al sempre valencià de la pintura de Pedro; en aquesta pintura anecdòtica vaig a referir-me
a l’ara valencià d’aquest pintor.
Els millors crítics d’art del més distints països, en judicar l’obra de Pedro de Valencia, han coincidit en una condició essencial: la capacitat sentimental i lírica del pintor. Crec interessant aportar ací algun fragment:
KANTNER, en Toledo Sunday Times, Nova-York, 1937, diu: «Lo més notable d’interés en la Internacional de Pittsburgh és Primavera, de Pedro de
Valencia. La composició perfecta, un tant estàtica i sentimentalment tendra,
és l’expressió del tema. Pedro de Valencia expressa aquell profund sentit
de tendror dels pintors florentins».
RÓMULUS, en Casandre, Brusselles, 1937, diu: «Pedro de Valencia és
un pintor espanyol de formació cosmopolita. Ha fet el recorregut en tots
els aspectes de la pintura contemporània i en les seues obres es destaca
sempre un vertader temperament de pintor. Visiblement alimentat per les
lliçons dels mestres clàssics, atén a la composició harmoniosa sentimentalment equilibrada».
LIONELLO VENTURI, en Monografia, París, 1936, escriu: «En Pedro de
Valencia han desaparegut tots els dubtes d’estil; l’equilibri del sentiment
entre la forma i la llum, està aconseguit; el motiu és un pretext; la creació
ve espontània».
EUGENI D’ORS, en el llibre Mis salones, Madrit, 1943: «Pedro de Valencia
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porta l’impressionisme a la intensitat vital, quasi calenta; ací l’increment és
d’intimitat, de lirisme, vençuts per alguna bruixeria psicològica».
VÍCTOR RUIZ IRIARTE, en una conferència en Galeries Bucholz, Madrit,
1946: «Sentir, ser i pensar són tres realitats que conjuga en una sola aquesta pintura sense ombres, tan profundament sentimental».
BENJAMÍN JARNÉS, en La Vanguardia, Barcelona, 1934: «... un torrent
líric en les entranyes de l’autor... I tots els ocellets dels quadres de Pedro
de Valencia esclatarien a cantar un himne al lirisme alliberat».
Podria aportar un munt de cites. Dir-li sentimental i líric és molt, però
no és prou perquè cal aclarir quin és el sentiment i quin el lirisme.
La pintura d’ara de Pedro té la passió serena de la millor València. En
Pedro, situat en una maduresa segura, no ha calat aqueixa equívoca filosofia actual que, en frase célebre de Sartre,12 diu que «l’home és una passió inútil». Precisament en un article recent de Julián Marías, en la Gaceta
Ilustrada, he llegit que en l’Europa actual, a força de voler convéncer-se,
sense raó, de que l’home és una passió inútil, s’ha arribat a pensar que és
inútil tenir passió. Açò, que és veritat, resulta monstruós. L’home, sense
passió, quedaria en un animal de gel. No oblidem que, com digué Ovidi,13
«lo que ara és raó, abans fón passió». Per açò, podem explicar-nos el que
quan una obra d’art té veritable passió cause sorpresa, inquietud i desfici,
però al mateix temps, inconscientment, admiració.
¡Però alerta! Les passions constructives són les passions de l’ànima i,
sobre tot, les passions serenes per serenitat de comprensió, de meditació.
Hegel14 va dir que tots els fets importants de la història han estat moguts i
aconseguits per la passió, però per la passió serena. Crec que és cert; que
cal actuar amb passió. L’afició no pot fer més que aficionats. La passió
serena ens fa sentir i saber que en la vida no hi ha hòmens de carrer i

12. Jean-Paul Sartre (Paris, 1905-1980), El ser y la nada (1943).
13. Ovidi, Remedium amoris, V, 10 [nota de X.C.].
14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Llògica, Filosofia de la Naturalea i Filosofia
de l’Esperit, són els tres moments del desenrroll dialèctic d’un principi únic, l’idea que culmina en l’Absolut.
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hòmens de laboratori, sinó que existeix una aristocràcia humana a la qual
s’entra a força de buscar l’harmonia entre el cor i el cervell, aconseguint
que l’esperit inspire i que la raó ordene. L’obra actual de Pedro ha arribat
a tal punt de merescuda felicitat.
Així, no basta en dir que Pedro és un sentimental. El sentimental és un
home sense passió, o millor dit que té la passió només com a estat passiu
de sofrir, exactament contrari a l’acció, i per això excita en altri els sentiments de compassió; el sentimental
és un home baldat pels propis sentiments perquè sent i, incapaç de fer
sentir, suporta ell mateix les conseqüències dels sentiments que l’ofeguen; sentimental és una actitud humana de submissió i, per tant, el sentimental és un subordinat als sentiments dels que no parteix cap a res
perquè no es serveix d’ells sinó que
els serveix a ells. Diu Jarnés que «el
sentimental –sobretot en el període
agut– és un home incomplet, perquè
lo més personal d’ell –la facultat de
triar– està desatesa».15
Per açò no basta en dir que Pedro de Valencia és un sentimental;
cal afegir que, a més, és un romàntic. El romàntic és un sentimental altruista, un borratxo dels sentiments que trenca els preceptes considerats
clàssics a pur de desbordar l’individualisme llançant-se d’ell a fora. El
romàntic és un apassionat, o millor dit que té la passió com a vehemència
de l’ànim com a desig impulsor. El romanticisme és un reactiu dels sentiments que, convertits en energia, són ales a la voluntat. Així, doncs, l’au-

15. Benjamín Jarnés, Libro de Ester [nota de X.C.]
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tèntic romàntic és un sentimental en superació; el sentimental és només el
que aspira mentre que el romàntic respira. Per açò, per la seua pròpia
índole, és qui, ficat profundament en l’ambient que l’envolta, s’aferra a la
pròpia terra.16
Pedro de Valencia és un romàntic per València. Pedro sap que l’aire de
València no està en ell, sinó ell en l’aire de València. ¿Heu vist algú que
pinte el nostre aire com ell? És com un baf humit, humit pel córrer de les
séquies, per la respiració de tots els verds dels camps, per la proximitat de
la mar. És un aire a través del qual les coses perden la duresa dels contorns, s’harmonitzen en un tot precís com el desig, meravellós com la
il·lusió.
Però hi ha un perill: el de tornar-se un solitari, inclús un Narcís.17 S’ha
parlat prou, referint l’obra a la de Pedro, de la prosa de Proust.18 Pedro no
té res de solitari ni encara menys de Narcís. Recorde que un dia que em
preguntaren per què m’agrada la música de Mozart, vaig dir que perquè
no conec cap músic que, com ell, vaja sempre tan pentinat sense mirar-se
mai a l’espill. Açò mateix puc aplicar-ho a Pedro de Valencia; ell té tan dins
lo de fora que estic segur que es mor per viure. D’ací ve la prodigiosa
força d’intimitat de la seua pintura. Recorde que un pintor valencià jove,
que a penes si coneixia l’obra de Pedro, va assistir a una exposició i després declarà públicament que l’havia invadit un torrent d’intimitat. Sí, és
l’estranya intimitat valenciana que deixa la clau al pany o la porta de bat
a bat; és la prodigiosa tendror del llaurador que es manifesta en amples
silencis, amb gesticulacions lentes, amb avarícia de paraules. És la mateixa raça del dibuix de Pedro de Valencia, vagament lliure però avariciosament correcte; llibertat per a idealitzar, però correcció per a definir.
16. Aguilera Cerni (Diccionario del arte moderno, Valencia, 1996). El romanticisme respon a
plantejaments filosòfics, ideològics, polítics i socials comprensius de les disciplines plàstiques,
arquitectòniques, ornamentals, lliteràries i musicals.
17. Narcisiste.
18. Marcel Proust (Paris, 1871-id. 1922). Els set volums En busca del tiempo perdido (19131927) descobrixen la felicitat en el poder de l’evocació de la memòria instintiva que reunix
passat i present en una materialisació retrobada.
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¿Qui no ha oït parlar de les figures d’esquena en els olis de Pedro? Sí,
d’esquena; basta amb la posició del cos per a entendre’ls valencians: elegància, sense pose, d’antiga estirp travessada de les millors cultures. ¿Les
cares? ¿Per a què? Distraurien l’atenció de l’observador sense aportar cap
detall que ho justifique. Aquests hòmens d’esquena em recorden sempre
els consonants en els poemes d’Antoni Machado,19 consonants pobres,
portats a posta, per a què no paren el curs essencial de cada vers.
Per això inclús el sol valencià de Pedro no és mai de migdia, sinó d’alba, descansant sobre la nit que se’n va, o de ponent, acaronant-se sobre
l’ascensió de l’ombra. No es pot parlar de clarobscurs davant d’aquesta
pintura, sinó de matisos infinitesimals de color. Pedro acaricia les coses
fixant-les, no les agafa sorprenent-les.
Vull portar el conegudíssim pensament de Schopenhauer20 sobre els
escriptors, per a reforçar la meua opinió d’aquesta pintura. Pedro no mira
per a pintar, sinó que pinta perquè ha mirat i ha vist i ha sentit i s’ha sentit. I les figures i els paisatges ja no els agafa per a donar-nos-els, sinó que
ens els dóna a través d’ell, interpretats per ell, fets ell. ¡És una València
molt nostra aquesta de Pedro, tan nostra com la de Sorolla, antípoda de la
de Pedro!21
¿I per què tanta petita anècdota ara? Pedro, en el cim de la seua plenitud, davant la València en transformació física, ha fet un descans amorós i ha estés el braç cap arrere, espigolant una collita que desapareix; com
el bon llaurador quan torna al camp ja segat, arreplega amorosament

19. Antonio Machado (Sevilla, 1875-Colliure, 1939). Poemes melancòlics de to filosòfic i crític
(Poesías completas, 1917).
20. Arthur Schopenhauer (1788-1860). Filòsof alemà que distinguix en la sumissió a la voluntat de viure, la font d’un patiment que procura minvar per mig de l’experiència estètica.
21. Fins ací, i en lo que queda, X.C. encara no nos ha dit el nom i els llinages de Pedro de
Valencia, lo que és natural perque està referint-se a un pintor valencià, tan valencià que volgué signar com a Pedro de Valencia; li dien Pedro Sánchez y García Esteban (1902-1971).
Sorolla (1863-1923) coincidí «vitalment» en Pedro només entre 1902-1923, lo que vol dir que
al morir Sorolla, Pedro només tenia 21 anys, i no caigué en el «sorollisme», perque les pinzellades, que venen del sentiment, eren diferents, massa diferents, d’ahí la paraula «antípoda» de
X.C.
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aquella espiga caiguda, aquella rosella escapçada, aquell cordell oblidat...
Pedro ens ha donat ara, en un braçat inconfundible de la seua personalitat, uns documents entranyables de la diària senzillesa valenciana, de la
senzilla alegria popular, de l’acostumat dolor sense importància per constant, de la sacrificada esperança humil, d’aquesta València de sempre per
la que som valencians els que sabem ser-ho i els que ens sentim volentla. Pedro és qui és, perquè Déu i València ho han volgut.

ÍNDEX

DE GRAVATS 22

Llavant la ret, 1963. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Torrens, València.
Setembre, 1963. 73 x 60 cms. Propietat de Galeria Estil, València.

22. Respecte, tal qual, l’índex publicat en 1964. Com és natural desconec la «propietat» actual.
I no cal investigar-la.
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Pomes, 1950. 73 x 60 cms. Col·lecció Riera, Barcelona.
El carro d’herba, 1963. 73 x 60 cms. Col·lecció Gayúbar, Barcelona.
Mirant a la mar, 1963. 73 x 60 cms. Propietat del Sr. Robert Salvador Moros,
Madrit.
Naturalesa morta, 1950. 60 x 45 cms. Propietat dels Srs. de Garcia Brun,
València.
Figues i bresquilles, 1963. 41 x 32 cms. Propietat del Sr. Josep Aguilar Guillén,
València.
Peñíscola, 1963. 75 x 70 cms. Propietat de Galeria Estil, València.
La família del mariner, 1940. 73 x 60 cms. Museu Artiach, Bilbao.
L’estiu, 1941. 73 x 60 cms. Col·leció Eugeni d’Ors, Madrit.
Caçadors, 1961. 73 x 60 cms. Col·lecció Fraguas, València.
L’horta de la cita, 1940. 73 x 60 cms. Col·leció Calparsoro, Sant Sebastià.
Primavera, 1936. 73 x 60 cms. (Premi Internacional Carnegie, Pittsburgs). Propietat dels Srs. de Thompson, Pennsylvania.
Naturalesa morta, 1963. 41x 63 cms. Propietat dels Srs. Martínez de Pisón, València.
Naturalesa morta, 1963. 41x 33 cms. Propietat de Galeria Estil, València.
L’home de la valla, 1961. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Bordes Valls, València.
Esperant les barques, 1960. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Taberner, València.
El berenar, 1962. 73 x 60 cms. Propietat del Sr. Momeñe, Bilbao.
Dunes del Saler, 1961. 73 x 60 cms. Propietat del Sr. Antoni Sánchez, València.
Vella barca, 1964. 73 x 60 cms. Propietat de Galeria Estil, València.
Traent la barca, 1963. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Martos, Madrit.
Preparant la peixca, 1956. 70 x 70 cms. Propietat dels Srs. de Romillo, València.
Colomes, 1939. 73 x 60 cms. Propietat del Departament de Negocis Públics de
la Cambra de Comerç de Pittsburgh.
Retorn de la peixca, 1962. 73 x 60 cms. Propietat del Sr. Rafael Guzmán, Bilbao.
Idil·li, 1960. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Borràs, València.
Home davant la mar, 1962. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Martos, València.
El peixcador (tirant el rall), 1961. 73 x 60 cms. Propietat dels Srs. de Borràs,
València.
Maternitat, 1946. 73 x 60 cms. Propietat de la Srta. Urquijo, Manila.
Meló d’Alger, 1963. 41x33 cms. Propietat dels Srs. de Torres Gutiérrez, València.
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Idees en memòria de Nicolau Primitiu
CONFERÈNCIA PRONUNCIADA AMB MOTIU DE LA CLAUSURA
DELS CURSOS DE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
DE LO RAT PENAT EL DIA 18 DE JUNY DE 1972
PER

XAVIER CASP
VALÈNCIA
1973

Crònica

L

de repartiment de premis i clausura del Curs 1971-72, en solemne sessió dedicada a la memòria del gran patrici valencià i protector
dels cursos, senyor Nicolau Primitiu, se va celebrar el 18 de juny, al Saló
de Corts del Palau de la Generalitat Valenciana.
Era el 21 curs de llengua valenciana, sense interrupció, i pel secretari
dels cursos se va llegir la memòria, que conté les següents dades:
Entre el curs oral i el de correspondència han totalitzat 839 matriculats:
62 al curs oral; 576 al curs per correspondència, i 201 al curs d’estiu.
Se repartiren: 36 premis d’Estímul; 182 diplomes de Professor. Els llibres entregats van ser 282 exemplars, amb un valor de 13.500 pessetes.
Enguany havem organitzat, amb gran èxit, un curs oral infantil, que ha
comptat amb 30 xiquets d’u i altre sexes, i que ha estat a càrrec de la senyora Rosa Arminyana. Se repartiren 30 diplomes i 60 exemplars de llibres
infantils.
’ACTE
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Havem hagut d’augmentar el número de professors, vist l’increment de
la matrícula. El claustre ha estat format pels senyors Mn. Lluís Alcon i Edo,
Mn. Vicent Sorribes i Gramatge, Màrius Ballester Pérez, Antoni Belloch
Hurtado, Francesc Chapa Montalvà, P. Enric Ferrer Solivares, Alfred Gómez
Fajarnés, Jesús López Sancho, J. Vicent Maroto, Josep Martí Bodí, més Josep Cervera Grífol i Emili Martí Gómez en la classe oral, i Rosa Arminyana
en la classe infantil. Ha estat nomenat director dels cursos el senyor Enric
Matalí i Timoneda, i secretari, senyor Antoni Belloch i Hurtado.
Igualment havem celebrat el XVIé Concurs Infantil de Lectura i el I IXé
d’Escriptura en Llengua Valenciana, amb major èxit cada vegada. En el
concurs d’enguany s’inscriviren 189 xiquets i xiquetes, dels que concursaren 176 que reberen diploma, 296 llibres i premis a metàl·lic per un total
de 15.700 pessetes; també els mestres que presentaren els xiquets hi foren
premiats en total amb 5.250 pessetes. És just destacar la concurrència de
xiquets i xiquetes d’escoles de Corbera, Oliva i Torrent. En l’acte de repartiment dels premis va llegir un interessant treball sobre Les cançons infantils en el folklore valencià, la professora del Conservatori Superior de Música de València i directora de l’Agrupació Vocal de Cambra, senyoreta
Maria Teresa Oller, amb il·lustracions musicals, qui va obtindre un notable èxit.
En el capítol de gràcies, devem donar-les, molt sincerament, per la
valuosa ajuda rebuda a: Maria Maqueda, Iris Folia, Beatriu Civera, reina
dels Jocs Florals, Antoni Senent i Micó, Marieta Beüt, diaris Las Provincias,
Levante, Jornada, emissores de ràdio, Edicions L’Estel, Comissió de Falla
de la Plaça, «Maestrat», Fermar, Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat, Banc de
València, Fundació Recasens, Fundació Villalonga, Fundació Huguet i
Diputació Provincial.
Està en preparació la 5ª. edició de la Gramàtica valenciana, de Carles
Salvador, Carles Salvador, un moment de la poesia valenciana, per Vicent
Andrés Estellés. Aquestes obres augmenten el número de la col·leció de
publicacions dels cursos de llengua valenciana.

558

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 559

MISCELÀNEA

Idees en memòria de Nicolau Primitiu
Digníssima presidència;
Senyores i senyors:

L

lliçó del viure, del viure autèntic, és la d’anar al jo tan despullat del
tot que el tot resulte clar a través del jo. ¡Feliç qui arribe! El nostre gran
amic En Nicolau Primitiu sabé despullar-se tant que, en arribar la mort, només li haurà llevat el viure. Per a volar definitivament, li haurà bastat espolsar-se un grapat de pols. I és que un cristià no tem la mort, sinó el morir,
perquè sap que la importància no la té la mort, sinó la manera de viure.
Jo voldria trobar ara la possibilitat de fer unes paraules de silenci, és a
dir, una harmonia interior, perquè només amb un silenci espés d’idees podem fer homenatge a qui passà pel viure com una contradicció: a la pressa i al soroll del cientificisme desbocat (tan distint a la ciència), Nicolau
Primitiu oposà la serenor, el seny i la suavitat de la modèstia. És una lliçó,
perquè és de bojos creure que basta l’avanç de la tècnica; si no avancen
paral·lelament la cultura i la humilitat, anirem a parar a la destrucció.
Només algun ximple pot creure que la mort d’un home important pot
commoure la humanitat. ¿Com, si no la commou ni la mort d’un home bo?
Els que encara tenim la mort com una esperança de vida, tenim Nicolau
Primitiu com un espill, perquè ell sabé sempre ser fidel a les més profundes creences: Déu, la pàtria i la família sentits com un creiximent d’amor.
I no oblidem que no es pot ser fidel per un simple desig de ser-ho, perquè el desig, com a desig, és un camí cap a una finalitat. Només s’és fidel
quan s’obeeix a la necessitat de ser-ho, necessitat que naix del casament
convençut del sentiment amb la raó. Per això, ¡benaurat l’home que arriba al punt dolç de voler ser el que és, perquè ell és l’únic que serà el que
vol! Nicolau Primitiu es guanyà amb escreix tal felicitat. Aprofitem-nos i
A
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fem que el seu record es trobe sempre a gust entre nosaltres, donant la
nostra fidelitat a qui nos ensenyà a no demanar res, perquè Nicolau
Primitiu limitava per tots els costats amb l’inefable.
Deia Emerson23 que «allò que més necessitem en aquesta vida és que
hi haja qui nos obligue a fer allò que podem fer». La memòria d’hòmens
com Nicolau Primitiu constitueix el vent que nos impulsa a fer de la creença una activitat, una donació. Per això, en pensar que jo havia de parlar-vos ara i ací en memòria d’ell, he comprés que no dec parlar-vos d’ell,
sinó d’allò que ell voldria que jo parlàs. Si es tracta de la clausura d’u dels
cursos de llengua i literatura valenciana, em cal parlar de dos dels més
grans amors d’ell, com són València i la seua llengua. Començaré, per tant,
amb el pòrtic d’unes paraules que Nicolau Primitiu pronuncià en públic
l’any 1934: «Si en la matèria hi ha alguna cosa que valga alguna cosa, és
l’esperit que l’anima...».
Fa anys, vaig veure una pel·lícula feta en Hollywood, tan roïna com el
noranta-cinc per cent d’elles; però se me gravaren unes paraules del protagonista que deia a un altre personatge: «Vaig veure alguna cosa que, des
de lluny, em paregué un animal; en anar acostant-me, vaig veure que era
un home; quan em posí junt a ell, comproví que era el meu germà».
Tals paraules, que lleugerament oïdes sonen a facècia, ben pensades
són alliçonadores, perquè no cap dubte que molts dels juïns que fem no
són més que un problema de distància. De lluny, ¡que fàcils, o que difícils,
nos pareixen les coses! Peró en apropar-nos-hi, se nos van delimitant, i si
nos posem junt a elles, amb elles, les coneixem i, en conéixer-les, les comprenem. L’home, en genèric, és prou fàcil estudiar-lo, és a dir, com a gènere està tan lluny (per inconcret), que el podem prendre des de distintes
perspectives, sense exigències de definició, o siga, que el podem analitzar
entre tota la vaguetat de l’animal racional que és. Sí, des de lluny pareix –i
és– un animal. Ara bé, quan nos apropem, trobem que els hòmens som una
suma impossible, perquè el fet social és la convivència dels hòmens sense
23. Ralph Waldo Emerson (1803-1882), filòsof americà, fundador d’un sistema idealiste, mistic i panteista: el transcendentalisme.
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perdre cadascú el seu ser com és. Només podem trobar el germà quan arribem junt a un home determinat, quan estem amb ell. Només pel diàleg tu
a tu, fit a fit els ulls, podem entendre i sentir l’estimació d’aquelles qualitats
i d’aquells defectes que agermanen. No és estrany que Tagore, aquell místic bengalí de gran penetració poètica, arribàs a dir açò tan rotund, tan definidor, tan dolorosament real: «L’home és bo; els hòmens, no».
Estic d’acord amb Nicolau Primitiu que «si en la matèria hi ha alguna
cosa que valga alguna cosa, és l’esperit que l’anima».
Per això en l’home cal trobar la persona, la persona que és el forner,
el llaurador, l’industrial, el metge, l’artista... Cal que inclús aquells que tenim per personatges, siguen persones. Cal sentir i saber que cadascú és algú i que el tal algú obra per estímuls humans que, al cap i a la fi, són comuns, perquè tot aquell que viu, viu perquè ha nascut, treballa perquè viu
i viu per a morir. En açò tots som bessons. I ho serem més, quant més real
siga la proximitat. Però entenem-nos: la proximitat d’home a home no és
mai una llei de mida física, sinó una intertransferència d’història, de cultura, de geografia, d’atmosfera, de llengua, de creences, de psicologia, que
nos uneix substantivament. Tots sabem la tristor de la soledat en companyia, com sabem que nos sentim tremendament units a persones que pot
ser que ni tan sols no les hem conegudes personalment. El fet de ser valencians pot ser, per a nosaltres, un principi de vertadera aproximació, però la real i vertadera proximitat essencial vindrà de sentir-nos valencians.
Escolteu unes altres paraules de Nicolau Primitiu d’aquell mateix parlament de 1934: «¿I què farem, valencians, d’esta Segona Renaixença que
comencem a viure per l’empenta romàntica d’il·lustres ratpenatistes de
bona memòria, si ja renaixen, així mateix, les apetències fonamentadores
de bandositats...? ¿Què farem, valencians? [...] foragitar lo adjectiu i aleatori, que alimenta la bandositat, junyint-los en una sola aspiració substantiva per a què esta Segona Renaixença nostrada no caiga feta a péntols pels
bàndols de sempre [...]».
Perdoneu si m’he eixamplat massa en aquest aspecte, però haureu vist
com també ell, fa trenta-huit anys, ja reclamava que nos agermanàrem en
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la substantivitat de l’amor a València. Jo, fa uns dies, i també públicament,
vaig dir açò: «¿Quina perniciosa psicosi col·lectiva domina als valencians
per a minimitzar les nostres personalitats, personalitats que en altres terres
serien enarborades com a escut de glòria? Heus ací un bon punt de meditació per a rectificació urgentíssima, si volem ser, a més d’açò que som,
allò que podem ser.»24
I passem a un altre dels grans amors de Nicolau Primitiu, la llengua
valenciana, a la qual tan intensament i apassionadament dedicà molta de
la seua gran activitat. I passe a la llengua, perquè estem clausurant el XXI
Curs i perquè estic segur que el meu enyorat amic Nicolau Primitiu voldria
que jo, poeta, parle de la llengua.
Nicolau Primitiu, en una conferència que pronuncià l’any 1934, va dir:
«Esta cultura –una part de la qual és subconscient i a la qual podem dir
prehistòrica referint-nos a l’ordre en el temps de la seua adquisició, com
consuetudinària pel seu orige– té un exponent que assenyala el grau de la
seua elevació i profunditat; índex on van catalogats els coneiximents
ancestrals tramesos per la nissaga, adquirits per l’intercanvi dels pobles,
conservats per la persistència de la necessitat i de la consuetud i clau i obri
de bat a bat el pit del poble, per a retrobar en son si l’esperit de la cultura que és de la Pàtria [...] I esta clau, este índex, este exponent, és la llengua del poble, la llengua consuetudinària, que en nosaltres és la llengua
valenciana».
Parlar-vos jo, a vosaltres, de la llengua pròpia, pot paréixer una inutilitat. Però, ¿sabeu?, l’home, vist des de l’amor, és només una paraula de
Déu, una paraula tan immensa de divinitat que és precís traduir-la a la
humanitat i, segons la humanitat de cadascú, la traduïm i l’entenem. Però,
¿quin serà el vertader sentit? Anem a pensar-ho junts...
¿Qui pot saber què hi ha entre l’aire i la rosa? ¿Qui sabria el límit entre
l’ara i el després? I no cap dubte que la veritat és una, immutable i pura.
Si jo veig la rosa, ¿és la rosa que veu un altre o la rosa que em dóna el
24. Veg. Xavier Casp, Flexions i reflexions, Del Sénia al Segura, Valéncia, 2005.
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meu mirar? En respirar jo l’aire, l’aire és el respirat per mi i, per tant, distint al que respira un altre. Quan jo dic «ara», ja és «després» per al qui m’escolta. I la veritat és ella, immutable i pura. Però, ¿és la meua?, ¿és la d’un
altre? La veritat és de cadascú, distinta i certa, i només ella és immutable i
pura. Perquè entre la set i el beure, sabem que està l’aigua, però no és la
mateixa, ni en quantitat ni en sabor, la que et satisfà a tu que la que em
satisfà a mi. Entre la vida i l’home sabem que està el viure, però no és el
mateix viure, ni en extensió ni en intensitat, el que t’impulsa a tu que el
que m’impulsa a mi. Entre la meua paraula i la que tu m’escoltes, està la
voluntat que me la fa dir i la voluntat que te la fa entendre; entre la teua
voluntat i la meua, estàs tu i estic yo; i entre tu i jo, està el tu que ets i el
jo que sóc més tot allò que va de tu a mi i de mi a tu. Un filòsof, el ianqui Olivier W. Holmes, va dir que quan dos hòmens parlen, en parlen sis,
per exemple: el tu que ets, el tu que tu creus ser i el tu que jo crec que
ets, o siga, tres de tu i, a la inversa, tres de mi. Per això tot és no com és
l’home, sinó com és l’home entre els hòmens. Herència i utilització en la
circumstància per al meu hereu en la seua circumstància. Açò és l’home i
tot allò que de l’home deriva i d’allò que l’home es val.
Deixeu la rosa quieta; es marcirà, naturalment, però haurà donat el seu
perfum mentre en naix una altra a donar el seu en una perfecta successió
del perfum de rosa. ¿Del perfum que tu sents?, ¿del que sent jo?, ¿del que
senten els meus fills o sentiran els fills dels meus fills? Heus ací el misteri
colossal, intangible, de la llei divina. Tot allò que en la vida és veritat, és
com és hui des d’ahir per a ser demà des de hui. No podem dir: matem
les roses. Les roses potser moriran, com tantes espècies de flora han mort
des que el món es món; però les roses no moriran per una orde humana
d’anihilació, sinó per la llei natural (diem-li natural) que rig el món i contra la qual ben poca cosa poden les órdens humanes. Així com les roses
–no ho oblidem– són les llengües.
Ho diré d’una manera més senzilla: ¿Què passaria si, inesperadament,
un lleó es volgués tornar tigre perquè el troba més àgil? ¿Què succeiria si,
de sobte, l’aigua es volgués tornar roca perquè creu més consistent la im-
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mobilitat? ¿Què pensaríem si, de colp, el clavell es volgués tornar nard perquè el troba més esvelt? ¿Què sentiríem si, insospitadament, un xiquet volgués canviar de mare perquè veu que una altra és més bella? El lleó és lleó
i l’aigua és aigua i el clavell és clavell perquè la naturalesa ho ha dispost
així, com el xiquet és fill d’una determinada mare perquè l’ordre natural
és incontrovertible. ¿Quina sensació d’incomoditat, d’absurd, sentiríem davant del xiquet que digués que no vol a sa mare perquè té el nas desproporcionat o els peus plans? La infància és la lògica sense adulteració i per
això un xiquet vol a sa mare pel sol fet de ser-ho i si un dia, quan ja el
xiquet arribe a raonable, li descobriu que sa mare té els peus plans o el
nas desproporcionat, dirà simplement: ¡I què! Un i què que tanca la més
imponent filosofia: la de l’amor. ¿Vol dir açò que l’amor és només la fe del
carboner? No; però la fe del carboner,25 si és fe, té una puresa envejable a
la qual difícilment es retorna des de la set del saber. I és que les paraules
no diuen allò que elles volen dir, sinó allò que nosaltres volem dir. ¿Què
importa que un francés diga Dieu, un alemany liebe Gott o nosaltres Déu?
¿És que en dir-ho pensem com és més bonic? Ho diem com nos naix i nos
naix com la naturalesa nos ho ha fet entendre, perquè les paraules no són
per a entendre-les, sino per a entendre-nos.
¿Que on vaig a parar amb tot açò? Simplement, a que no hi ha llengua
bonica ni llengua lletja. A qui pense si la llengua valenciana és bonica o
és lletja, cal dir-li com aquell xiquet: ¡I què! És la nostra, siga com siga, i
cal que l’estimem per nostra, independentment d’allò que ella tinga d’estimable. Perquè les llengües no són invencions humanes entre les quals
podem triar. La llengua se nos dóna en nàixer,26 com se nos dóna l’aire que
respirem, i és nostra però d’aquella mateixa manera que és nostre l’aire
que respirem, o siga, que no naix amb nosaltres ni mor amb nosaltres, ço
que vol dir que no som capaços de transtornar les lleis de l’aire ni els
camins de la llengua; els hòmens nos servim de la llengua com d’un aspec25. Expressió molt repetida per Unamuno (La agonía del Cristianismo). Orige explicat per Correas (Vocabulario de refranes), Batus (La sabiduría de las naciones, 3.ª serie).
26. Coneguda teoria americana del baby talk.
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te més de l’orde natural i així com no podem fer que l’àguila vole amb el
coll més o menys estirat, tampoc no podem fer que dona es diga homa,
que seria el natural femení d’home.
Ací cap una pregunta: ¿qui ha creat la llengua? A la nostra, com tots
sabeu i simplement per a entendre-nos, la ciència la posa, dins de la gran
família lingüística indo-europea, entre les romàniques perquè és una de les
que vénen del llatí. ¿Però vol dir açò que algú la va fer aprofitant peces
llatines? No; la nostra, com tantes altres i com també sabeu, és una prolongació del llatí vulgar amb substrats d’altres llengües. ¿I qui va manar
que es prolongàs així i no d’una altra manera? El mateix que ha fet que de
les mandíbules de l’inconegut Adam s’arribàs a les de l’home de Neanderthal i de les d’aquest a les nostres. ¿Evolució? Sí, però no evolució només. Igual com dels llops naixen llops, de les llengües naixen llengües. Hi
ha llengua des que el ser humà va sentir necessitat de comunicar-se. ¿No
recordeu Adam batejant-ho tot, pare de la llengua com a pare de ser
humà? Però alerta: tal com la llum del sol realment prové del sol però el
sol ve del Creador del sistema planetari, si un dia aconseguim una completa biologia dels organismes de les llengües, no cap dubte que trobarem
raonat açò que pressentim: que la biogènesi de les llengües du a què la
llengua fón donada a l’home pel mateix que li donà la facultat de caminar
o un número exacte d’ossos al cos. Perquè no basta la necessitat de comunicació ni la intel·ligència de l’home, perquè açò faria pensar una altra
volta, i una altra volta equivocadament, que la llengua és un fet natural
només. L’home pot inventar o, més exactament, confeccionar una llengua:
tots sabeu que açò s’ha fet vàries vegades. Ja René Descartes (1635-1706)
suggerí en una carta la idea d’una «llengua universal fàcil de comprendre»,
i G. G. Leibniz (1646-1716) i, després, el bisbe John Wilkins (1614-1672)
donaren forma a tal suggestió perquè, segons ells, les llengües naturals resultaven «il·lògiques» i «arbitràries». Així, n’estructuraren una tècnicament
lògica, en la qual cada paraula era vehicle del significat pel seu so mateix
i les seues parts guardaven l’equilibri corresponent a les categories exactes dels conceptes. Total, que tals principis lògics donaren com a resultat
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unes paraules dificilíssimes de discernir entre elles i quasi impossibles de
pronunciar. Ni la llengua de Leibniz ni la de Wilkins ni cap dels nombrosos projectes «filosòfics» posteriors no donaren res pràctic, i ¡ausades bugades que alguns noms de tals llengües foren optimistes!, com per exemple,
Solresol, concebuda per Sudre en 1817; Lingualumina, ideada per Dyer en
1875. Sembla que, aleshores, s’adonaren que potser si fonamentaven els
sistemes en llengües ja existents, hi hauria possibilitats d’èxit; en efecte,
han estat bastants els projectes de tal mena; el principal fón el Volapük,
inventat en 1879 pel sacerdot catòlic alemany J. M. Schleyer, i l’únic que
el superà i que encara té prestigi és l’esperanto, donat a conéixer en 1887
en un opuscle que publicà el seu autor, l’oculista russo-jueu L.L. Zamenhof. La idea de crear una llengua universal ha estat sempre en el canelobre i els erudits del nostre segle, precedits pel professor italià G. Peano,
qui en 1903 creà una llengua treta del llatí (la Interlingua o Latino sine flexione), es reuniren a París l’any 1907 en el Primer Congrés de la Llengua
Internacional organitzat pel filòleg danés Otto Jespersen, l’erudit francobelga Couturat i el químic alemany Wilhelm Ostwald. De tot això va sorgir la IALA (International Auxiliary Language Association), projecte totalment fracassat. Inclús ben recentment s’ha creat el Basic english, però amb
la modesta intenció de fer una llengua secundària. Potser m’he examplat
massa en tot açò, però he volgut deixar clar que tot això són confeccions,
sense més ni menys. Però també l’home confecciona sorprenents robbots
i ¿direm hòmens a aquests enginyosos mecanismes? No; els manca no res
menys que l’ànima, no res menys que això que nos fa ser hòmens facultats per a procrear. Dos, un cavall i una egua, poden donar ser i vida a un
cavall; 100 HP no poden engendrar ni l’atzembla més escanyida. Està clar
que la llengua no és això, sinò una herència que hem anat gastant per l’ús,
modificant per necessitat, acoblant per temperaments, aclimatant per psicologia i inclús per geografia, perquè, com digué Josiah G. Hollamd, «Déu
proveeix cada pardalet amb un aliment, però no li’l posa al niu». Per això
l’esplendor o l’esllanguiment d’una llengua obeeix exactament al de cada
hereu i, com a conseqüencia, fa temps fón multimilionari el grec, com des-
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pús-ahir ho fón el llatí, com ahir ho fón el francés i hui ho és l’anglés i
demà qui sap quin ho serà. Però al món sempre, a més dels multimilionaris, existeixen els milionaris, els rics, els pobres i fins els miserables, però
existeixen coexistint i tan respectables els uns com els altres. Ara bé, tal
respecte se’l guanya cada u amb la seua conducta i, en aquest cas, cada u
dels que constituïm un poble. I és precisament al poble on tenim viva la
sagrada llàntia il·luminadora que nos deixaren perfectament encesa els
nostres avantpassats. I en dir el poble, podria afegir que són els nostres
pobles els que la tenen un poc sense saber massa bé la significació profunda de la llengua, els pobles que, davant la confusió de la capital, es
senten abandonats. Perquè –és dolorós, però cert– la capital ha perdut el
seu sentit autèntic de capitalitat del Regne en prendre com a poder allò
que cal que siga servici. Són els nostres pobles els forts que vénen a la
capital per a trobar-se els uns als altres i harmonitzar les necessitats. I que
no diga ningú que, contra això, no podem fer res; que som pocs els que
nos ocupem i preocupem d’aclarir i d’enlairar la pròpia personalitat. Per
favor, recordem que un fuster i uns peixcadors transtornaren el curs de la
Terra fa vint segles i que ho feren sense més arma que l’amor. No sé si
sabeu que un dia anava Teresa de Jesús (Teresa d’Àvila, com es diu ara),
acompanyada per una sor, en una de les seues tantes caminates; la monja
anava dient-li que el món estava molt malament perquè el pecat s’ensenyoria cada vegada més. La Santa d’Àvila la va interrompre i li va dir: «Germana, això ho arreglem nosaltres immediatament». Davant la sorpresa de
l’acompanyant, Teresa digué: «És molt fàcil: des d’ara mateix, vosté i jo
anem a ser millors». Sí, amics, sí; cal que pensem només en què cada u
prenga consciència de la pròpia personalitat i la mantinga; només es tracta de donar estil propi al propi viure. Ja sé que, com digué Eugeni d’Ors:
«L’estil, com les ungles, és més fàcil tenir-lo brillant que net».
No, no nos calen hòmens brillants només; nos calen hòmens nets. No
nos calen els que destaquen per afany de solistes, sinó els que milloren
amb la seua aportació el conjunt de l’orquestra. Un poble no és mai una
ària d’òpera, sinó un cor de cors. I podeu tenir la seguretat que els valen-

567

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 568

MISCELÀNEA

cians tenim pins suficients, però tan dispersats que no fem pinada.
Harmonitzem-nos, amics, per allò que nos uneix, per allò substantiu que
diria En Nicolau, i deixem per a cadascú allò que és adjectiu. Ja sé que la
llengua no és prou per a fer un poble, perquè el poble el fa la voluntat de
ser-ho; però la llengua és un element essencial i el tenim. I alerta, perquè
¿pot morir una llengua? Sí, naturalment; moltes llengües han mort des que
el món és món. Però la llengua és una d’aquelles coses vertaderes que és
com és hui des d’ahir per a ser demà des de hui, com les roses, no podem
dir: matem la llengua. No hi ha cap orde humana capaç de matar una llengua, perquè la llengua no té un amo determinat, sinó que pertany a cada
home d’aquells que formen una comunitat de parlants i no es pot matar
per decret una comunitat, com no es pot matar per decret una raça ni una
pàtria.27 Aquests gran conceptes només moren per una mantinguda desamor. La desamor deixa incapaços i la incapacitat fa infidels. Per a salvarnos en Déu, ¿què necessitem? Amor, només amor. L’amor nos dóna capacitat d’amar i aquesta capacitat nos fa fidels. I no pot haver amor més
ampla que la de parlar al germà com ell parla, des dels polsos del cor als
polsos de la veu, fidel, ben fidelment. Mireu; en un poema que em premiaren a Nova-York l’any 1951, poema encara inèdit que es titola Gran
sonata de la pàtria, al temps IX, que és un Sostenuto28 fidel, dic açò:
I ja... no ens cal tenir massa saber;
sentir el que sabem, per tot quefer.
¡Ah, si hom pogués saber el que sentim,
tot seria total, quasi sublim!
La cabellera solta d’aquests actes,
l’albir dels nostres ulls llargs i inexactes,
l’angúnia aïllada de columnes,
la saó invariable dels autumnes,

27. ¡Quína clarividència!, alvançar-se en 1973 al resultat, per ara, de la creació de l’AVLL.
28. Alteració que puja un semitó l’altura de la nota que senyala (diesis).
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la carena intuïda de l’edat...
tot té un nom indefens: ¡fidelitat!
Venir furtivament qui sap des d’on
amb el cor avesat a ser pregon,
és portar els camins en un sol feix
on el pes i la força és el mateix.
No és un somni sentir, ara com ara,
que el passat de la brasa és l’alimara.
Cal acceptar el gruix de les tenebres
rere l’escut vital de les palpebres,
per tal de no tacar l’honestedat
de la nostra claror: ¡fidelitat!
Anar a la carícia i al bes
del bes i la carícia només,
és alçar equilibris de virtut
amb el pur sacrifici convençut.
No és inic el sentir, ver que s’advera,
que el futur del combat és la bandera.
Cal presumir l’accent de tots els aires
des del posat captiu dels nostres caires,
si l’alosa de la idealitat
s’estima el vol més alt: ¡fidelitat!
I amanyagar el temps com un oblit,
i ensucrar el dolor com un delit,
i entendrir l’horitzó com un secret,
i madurar el seny com una set,
ara que l’avalot d’impaciència
ens ha eixorbit el cep d’independència...
Així vindrà el domini de la calda
d’aquell nom aturat en pau de falda,
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d’aquell nom indefens... i defensat
en sentir-nos fills d’ell: ¡fidelitat!

La llengua, com hem vist, no l’hem triada; la llengua ha crescut en
nosaltres com nos varen créixer les dents: mamant del pit de la mare. Si
després un odontòleg nos canvia les dents, seran nostres perquè les haurem pagades amb els nostres diners, però les sentirem postisses encara
que siguen més fortes que les pròpies. Si de majors una circumstància nos
canvia la llengua, serà nostra perquè l’haurem pagada amb les nostres culpes, però la sentirem postissa encara que siga més forta que la pròpia. Tots
sabem per què un odontòleg nos canvia les dents: perquè se nos han
podrit. Tots sabem, també, per què una circumstància nos canvia la llengua: perquè se nos ha podrit allò que nos la feia necessària: la personalitat. Però les dents, simple matèria física d’un home sol, fàcilment es
podreixen del tot, mentre que la personalitat, transcendental essència psíquica d’un poble, és quasi impossible de podrir-se del tot. La salut d’unes
dents es circumscriu a uns anys; la salut d’una llengua sobrepassa els
segles i resisteix les càries de les derrotes, de les infidelitats.
Mireu, si no, què passa amb la nostra llengua. No vaig a fer història,
no. La nostra llengua naix i arriba a la seua plenitud donant-nos un magnífic segle d’or: Sant Vicent Ferrer, sor Isabel de Villena, Ausiàs March,
Jordi de Sant Jordi, Roiç de Corella, Joanot Martorell, Jaume Roig, etcètera. Després, com a valencians –de valencians són també els defectes propis– l’abúlia i l’imponderable amor a l’esforç mínim (¡que nefast el «ja està
massa bé»!),29 du la devallada i trobem una gran virtut valenciana que, mal
administrada, costa més cara que el més greu defecte: és allò que ja
Eiximenis encertà a dir: el valencià és ajustadís... Sí, com ajustadissos. ¿Sabeu per què? Perquè no tenim coneiximent de la nostra personalitat i açò
nos lleva la fermesa de la nostra raó.

29. Veg. la flexió/reflexió núm. 71 de Xavier Casp (Flexions i reflexions, Del Sénia al Segura,
Valéncia, 2005).
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Anem a posar un exemple ben vulgar, dels que tenim a la mà cada
dia; estem raonant d’home a home i no engolant-nos de conferenciant a
auditori: Agafem un valencià dels que a penes saben parlar castellà. I açò,
encara que ho parega, no és hipòtesi, perquè inclús la majoria dels valencians que tenen com a llengua diària el castellà, el parlen tan malgarbat
que és una vergonya. Si no, mireu: aneu a un bar i demaneu una ración
de mejillones; podeu estar segurs que serviran clòtxines amb closca que
demanàveu, que això cal dir una ración de clóchinas; no digueu a la refinada mamà que això de tener al hijo desficioso és un barbarisme. I així,
moltes coses més. Bé, agafem un valencià dels que parlen malament el
castellà i posem-lo en una tertúlia de valencians on hi haja un castellà; ell,
com tots, parlarà castellà encara que siga malament i encara que el castellà entenga el valencià. ¿I açò per què? ¿Per deferència amb el foraster? Açò
seria lloable, però no nos enganyem, és perquè el valencià arriba a creure que la seua llengua és una llengua espardenyeril. ¡Com si hi haguessen
llengües espardenyerils! ¿Com parlen els hòmens d’espardenya de França,
d’Alemanya, de Castella? Francés, alemany, castellà. I entre nosaltres hem
arribat a què no parega un contrasentit que un fill que sempre parla valencià als pares, en fer-ho per carta ho faça en castellà.
És clar que raons tan senzilles no podem demanar-les al poble corrent;
aquest no en sap de raons i encara fa massa i tot que sí que en sap –i bona
cosa– de sentiments. Però com no pot existir salvació pel recurs de la ignorància, el coneiximent de les raons l’hem de demanar, i cal que l’exigim,
al poble alt, a la minoria rectora del pensament i de les activitats. Perquè
si no, anem a parar a una desamor que nos porta a la incapacitat que nos
fa infidels amb la més lamentable de les infidelitats: infidels a nosaltres
mateixos.
¿Pessimisme? No; és cert que la vida té una mà per a la nit, però també
una mà per al dia. Té la seua mà per al desengany, però la seua mà per a
la illusió. La seua mà per al dolor, però la seua mà per a la felicitat.
¿O és que se nos ha quedat manca la vida i justament per amputació
de la mà lluminosa? Tota amputació és anormal i anormal seria sentir
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només pessimisme. Pensem, amb Oscar Wilde,30 que «el descontent és el
primer pas per al progrés d’un home o d’un poble». O més agudament,
amb Alfred de Musset,31 que «quan el cor és bo, el dolor és saludable». O
ja matisat del tot, amb Alfons de Lamartine:32 «Tu em fereixes, Déu meu, i
aquest és el motiu de la meua esperança».
I així, en el confusionisme valencià, nos basta arribar a una simple sensació: és la fidelitat, com he dit abans, la que nos farà retrobar les nostres
essències vertaderes, la que nos farà retrobar la nostra personalitat. Però
no sols la fidelitat a la llengua, no; la llengua no és l’home, sinó que la
llengua és u dels elements dels quals es serveix l’home; però ara m’estic
referint a la llengua, com sabeu, perquè sense ella nos sentim allunyats de
nosaltres i... Tristesa profundament trista la de sentir-nos allunyats de
nosaltres mateixos. Dolor de sentir la nostra sordera espiritual quan la
mare nos crida. ¡Ah, València..., feliç qui et retorne la paga que nos pagares!
Fins a tal extrem hem arribat a perdre, per desamor, la nostra consciència de personalitat, que quan la retrobem no nos pareix un retrobament, sinó un descobriment. I el retrobament, en ser descobriment, nos fa
més apassionats que enamorats. D’ací que aquests retrobaments de la personalitat, en totes les parts del món, comencen per ser obra dels poetes.
¿Qui va fer que aquella Toscana s’estengués des dels Alps a la mar de
Sicília i acabàs imposant-se com a llengua italiana? Perquè tots sabeu que
l’italià no és la que fón llengua de Roma. Ah, és que a Itàlia hi hagué una
capital de l’esperit, Florència, pàtria del Dant, el colossal poeta que s’alçà
amb la seua llengua. És clar que no bastà el Dant, però amb el Dant, Florència fón pàtria de Miquel Angel, de Giotto, de Bocaccio, de Benvenuto
Cellini, de Caterina de Mèdici, etc. ¿Què més calgué per a què l’arraconat
30. Oscar Wilde (1854-1900). Escritor irlandés; esteta provocador, tant per la seua personalitat com per la seua obra (El ventall de lady Windermere, 1892; L’importància d’anomenar-se
Ernest, 1895; El retrat de Dorian Gray, 1891).
31. Alfred de Musset (Paris, 1810-1857). Autor romàntic (Cuentos de España e Italia, 1830).
32. Alfons de Lamartine (1790-1869). Poeta i polític francés, exponent del Romanticisme (Meditations poétiques, 1820).
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toscà es convertira en italià? El vell portugués, ¿qui hauria pogut destriarlo del gallec? Però s’alçà Camoens i aquella capital de l’esperit que fón
Lisboa al segle XVI. El castellà, ¿per què pren la seua puixança des d’Alfons
el Savi? Pels poetes i els prínceps de la més alta mística i per haver trobat,
amb Carles I i II, una capital de l’esperit a l’Escorial. Una terrible mescolança de llengües dialectals arriba, amb Londres i Shakespeare, a ser l’anglés. I nosaltres que tenim la nostra llengua viva des d’aquell segle d’or
incomparable que he citat adés, ¿l’anem a deixar indefensa per la nostra
infidelitat?33 No. Tenim els poetes que estan dient-nos que és nostra i que,
a més, és bella, perquè els poetes, en la passió del retrobament, ja l’estimen més que com a mare com a nóvia. els poetes són els nóvios de la
llengua i tots sabeu que la bellesa no està en l’amada, sinó en l’amor;
aquesta és la sola bellesa de tot i cal que nos ajuntem decidits de cara al
nostre esclat. No deixem que els poetes clamen en el desert. Nos cal, a
tots, fer una professió d’amor; nos cal actuar i recollir sobre la realitat
intangible de l’esperit d’un poble. Pensem que tal poble és València i nosaltres valencians. La nostra tasca d’amor és pensar que el poble és una arpa a la qual hem de procurar afinar més i més les cordes, però a la qual
no podem canviar les cordes. Pensem que no és lícit solucionar res per la
inhibició ni pel silenci i que el silenci no mata res perquè allò que es calla
no deixa de ser. La veritat és ella, immutable i pura, i cal que entrem a ella
per la pròpia voluntat d’amor. L’amor, amics, fa que el cor siga l’esbarzer
que crema durant tota la vida sense consumir-se només que per la mort.
I pensem que no val la pena viure només que per aquelles conviccions
que valdria la pena morir.
Ara, per a acabar, vaig a llegir un poema meu, publicat fa molts anys,
dedicat a la llengua, poema que Nicolau Primitiu me’l va estimar molt. El
llegiré en memòria d’ell i per a què tots m’escolteu i Déu vullga que em
sentiu:

33. Paralelisme de l’èxit, de la fidelitat, de les llengües «pròpies» en Itàlia, Portugal, Castella i
Anglaterra.
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¿Qui t’ha infantat, paraula, carn a carn
com una sang sonora d’home a home,
descobrint-nos arrels per terra exacta
en esclatar la vida entre les vides?
¡Quin goig sentir la parla corresposta,
com si afany i aptitud ens decidissen
un intimat perfil de germanor
limitat per la gràcia del verb!
... I allà se’n va el respir de mi mateix
a la corranda d’aires respirats.
coronant-nos la festa irrecercable
concertada a l’ofici de la llengua...
¡Llengua! ¡Meua i d’aquell que amb mi diu nostra!
¿Quina mà va la mà més viva d’ala
que aquesta que ens du al pols el mateix ritme?
Llengua: ¡fidelitat entre home i pàtria!
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3
XAVIER CASP I VERGER

Lliteratura i Patria
CICLE DE CONFERÈNCIES EN MOTIU DEL 25 D’ABRIL, ED. LO RAT PENAT,
VALÉNCIA, 1985, COLECCIÓ AL VENT: RAONS D’IDENTITAT, HISTÒRIA I LLENGUA

Y

O,

que soc d’un poble de la Ribera central, he arribat hui a Castello,
com tantissimes i tantissimes voltes en ma vida, sense eixir-me’n de
la casa propia, simplement passant a una de les tantes habitacions que formen l’entranyable llar valenciana, perque qui nos senyalà tres provincies
no trencà, ni intentà trencar l’unitat historica i superior del Regne de Valencia on sempre forem, som i serem la familia valenciana.
Es veritat, i no conve desdenyar-ho, que certs interessos gens justificables han intentat i encara intenten clavillar-nos els fonaments instigant suspicacies sobre un pretes centralisme i uns ingenus inconvenients perque
el nom del tot siga el mateix que el de la nostra capital. Si ha hagut i hi
ha en el mon una capital oberta i lliure, eixa ha segut sempre la nostra;
nomes un eixemple: mirem des d’on l’insigne morellà Francesc de Vinatea
defen front al Rei els drets de poblacions tan distintes i distants entre elles
com Oriola, Castello, Burriana, Novelda, Xativa, Morella, Morvedre, Elda,
Alzira i Guardamar.34 I en quant al nom, si tots portem el gentilici de valencians es perque hi ha un poble i un territori que se diu Valencia, com la
ciutat cap i casal del Regne, que respon a la categoria historica de totes les
que foren «ciutats estat», cosa que no ha presentat mai, presenta, cap d’in-

34. Veg. Francisco Roca Traver, Alfonso II el Benigno, Rey de Valencia, Diputación Provincial
de Valencia, 2003.

575

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 576

MISCELÀNEA

convenient. Qui trobe inconvenient a d’aço, es que segurament se sent
inferior –posem per eixemple– als mexicans, on Mexic es la capital, Mexic
la nacio i mexicans tots ells.
Perdonen vostes esta digressio, no gratuïta; pero es que yo, que no soc
de la capital, m’he trobat sempre perfectament en casa en Denia, en Cati
o en qualsevol lloc de la que es la meua terra i poble del meu poble.
Ara, per favor, em permetran un llauger aclariment: no facen massa cas
a cóm s’ha titulat esta intervencio meua; «lliteratura i patria» son dos gran
conceptes sobre els quals es podria parlar sense acabar mai; segurament
doní eixe títul perque un títul s’havia de donar i perque si m’han invitat a
intervindre es perque soc patriota i lliterat.
Per aixo, vaig a començar fent una afirmacio rotunda de qué es lo que
ha regit i rig el sentiment i el pensament del meu patriotisme actiu i de la
meua lliteratura viva:
Per a mi, lo essencial que fa constituir una patria no es nomes el vindre d’un mateixa genesis, ni el correspondre al mateix grup etnic ni etologic, ni el parlar una mateixa llengua. No, no es nomes aixo, sino el tindre grans coses comunes en el passat, l’haver mampres junts empreses en
el present i sentir la voluntat comuna de fer-ne atres en el futur. Es indiscutiblement poble aquell que el desig agermanat dels humans que el constituixen, decidix ser-ho i fa merits per a ser-ho manifestant-se i actuant,
ara, des del fonament del seu passat sancer de cara al pervindre esperançat.
Yo no oblide –i m’agradaria que no ho oblidara ningu– una sentencia
molt antiga que el gran escritor, historiador i politic alemany de finals del
segle passat Heinrich von Sybel, la concretà dient: «En la prosperitat o en
el sofriment, en la gloria o en la desgracia, tota nacio recebix justament lo
que mereix».35
I sentint i sabent tot aço, yo no he estat mai satisfet com a valencià,
perque si aço que tenim es lo que ens mereixem, ¿qué hem fet de lo que
35. «An Glück und Leid, an Ruhm und Unheil empfängt stets eine jede Nation genau, was siae
verdient», Heinrich von Sybel, Kleine historische Schriten, I [nota de X.C.].
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forem per a ser nomes lo que som, quan deuriem i podriem ser lo que
devem ser per lo que forem? No es prou ni pot justificar-nos el que l’herencia haja arribat a les nostres mans mes o menys feta malbe, perque si
heretem les virtuts i els defectes, es obligacio nostra minvar els defectes
per a fer creixer les virtuts. I si es cert que, com s’ha dit sempre, reprovem als nostres antecessors pero glorifiquem als nostres antepassats,
tambe es cert que no pot fer-nos grans l’orgull comodó de contemplar
passivament les grandees passades ni l’esteril protesta de les abuliques
omissions recents. Si hem heretat massa fulles seques, aventem-les; massa
branques retorçudes, podem-les; cimals rebordonits, empeltem-los, perque tambe hem heretat les arraïls i la terra i es del nostre treball en la terra
d’on assegurarem la vitalitat del tronc. I eixa vitalitat es la que nutrix l’anima, entendrint l’aire respirable de la fe immarcescible.
Cada valencià deu preguntar-se: ¿es aço lo que els valencians nos mereixem? Aquell valencià que, despres de fer-se esta pregunta, no se senta
desficios per la trista resposta sincera, sera perque no s’haura fet mai la
pregunta inicial i necessaria que es: ¿Valencia es aço lo que mereix? No, i
mil voltes no. Perque la mare mereix sempre, ¡sempre!, no sols lo millor
de cada fill, sino tot lo millor del conjunt de tots els fills. I qui no senta la
patria com a mare, no mereix ser poble del seu poble. Es... amar. Simplement amar. En realitat, sí, molt simple. Pero precisament per simple, enorme. Perque totes les poques idees transcendentals, les sentim tan profundament que som incapaços de saber-les exactament. Pero l’amor ha de ser
desinteressadament actiu, perque si es interessat es egoïste, i si es passiu
es un cant sense veu, una possibilitat impossibilitada. Si amem lo que es
gran nomes per ser gran, si amem lo que es ric nomes per ser ric, si amem
lo que es bell nomes perque es bell, es que l’egoisme nos espenta a
engrandir-nos, a enriquir-nos, a embellir-nos. Pero si amem lo que es nostre perque sentim que som part viva d’eixe ser del que som i volem ser,
lo menut ho engrandirem, lo pobre ho enriquirem i lo que es lleig ho
embellirem per l’amor que a pur d’esclatar en donacio activa, fa vibrar la
correspondencia entranyable i, per aixo, fecundadora.
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Ya Seneca36 digue que «ningu ama sa patria perque es gran, sino perque es seua». I Lord Byron, molt mes prop de nosatres en el temps, digue
que «qui no ama sa patria, no pot amar res».37
Fa trentatres anys yo vaig escriure la meua Gran sonata de la patria,
publicada fa tres anys, que se tanca en esta «Marcha heroica»:
¡Amor!
Portar la rosa
sempre desclosa
per sobre anhel
i enyor;
arrel
de l’esperança
feta feramança
d’este perill
rebel;
espill
immarcescible
de fer possible
un ideal
vencill;
real
ale d’inicis
per sacrificis
de l’actitut
cabal;
salut
d’alçar a cita
la tendra fita
de cada accent
retut;
36. «Nemo patriam quia magnam est amat, sed quia sua», Séneca, Epistolae, 66 [nota de X.C.].
37. «He who loves not is country, can love nothing», Lord Byron, The two Foscari, Acte III,
escena 1 [nota de X.C.].
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advent d’este miracle
que de l’obstacle
fa directriu
ardent;
caliu
involuntari
de l’ideari
per voluntat
de niu;
combat de la memoria
clamant el cor
l’embat,
i flor
cap a la fruita
que enten la lluita
com un desdeny
del plor...
El seny
nos ho raona
de vot sere
que empeny,
perque
Patria es vindre,
Patria es tindre
i es axioma
i ale i aroma
i orde i dolor
i fe...
¡Amor! 38

38. Xavier Casp, Gran sonata de la patria, X.
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(Vullc aclarir que el titul de «gran sonata» no respon a una immodestia
meua; lo de «gran» es perque te 10 temps quan les sonates, correntment,
ne tenen 4; o siga, que me referixc a la grandaria, no a la grandea.)39
Pero torne a l’actualitat de la Patria.
Ades he dit si tenim lo que nos mereixem i he llançat la pregunta de
si Valencia es aço lo que mereix. I ho he negat rotundament. No vul justificar res del nostre pobre passat recent, comparant-lo en el nostre preterit glorios. Pero si que vull afirmar que no som qui per a condenar res
d’eixe passat, perque crec que seria per la nostra part una llaugerea mereixedora –¡esta, sí!– de ser condenada.
Vaig a parlar d’un apecte sobre el qual no veig que se pense i, clar, no
se si a penes s’ha parlat mai; un aspecte que a mi sempre m’ha mossegat
la carn i ferit l’anima. Em referixc a que la nostra Patria ha vingut soportant u dels regims mes ofegadors i mes indignes que se pot impondre a
un poble; i l’ha vingut soportant, en llaugeres excepcions de poques tandes de temps, des de fa uns trescents anys; sí, des d’abans de la batalla
d’Almansa: el regim del silenci, regim que han posat sempre en practica
els imperialistes, els totalitaristes... Si fer callar a una persona es practicament inutilisar-la perque se la posa en el perfil de fer creure que està
muda, fer callar a un poble es esclavisar-lo a la paraula de qui impon la
seua força totalitaria desijosa d’arribar a ser totalisadora...
El regim del silenci es el mes verinos de tots, perque com no deixa oir
nomes que lo que s’ordena, va fent cada volta mes frangible, mes trencadiça, per insolidaria, la rao dels qui no poden raonar la seua substantivitat de ser. En el regim del silenci la patria està en perill, pero aixo ho sent
i ho pensa cada u d’amagatontes, i tots sabem que un sentiment i un pensament que no s’expresen estan en perill d’ofegar-se per autoimmersio.
Sobreviu, naturalment, perque està en lo cert Angel Ganivet quan diu: «Yo
sempre he entes per patria aço: la quantitat de mijos que de chiquets nos
39. Els tres temps foren habituals en el segle XVIII (Haydn, Mozart). Des de finals del XVIII
s’estructura en quatre temps; ràpit, lent, ràpit i ràpit (rondó, variacions).
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hem assimilat i que forma part latent de nostre ser fisic i de quasi tot nostre ser psicologic».40 Sobreviu, naturalment, per la vitalitat invulnerable de
la consciencia. Sobreviu, naturalment, perque es manté la flama familiar
circumscrita a cada llar. Pero, ¿cóm s’ajunta cada flama per a fer la foguera reveladora? ¿Quí pot fer comprendre a cada u que calfar-se nomes en
la propia flama es un impenitent pecat d’omissio en els deures per la patria? En regim de silenci, von Wildenbruch no hauria pogut dir, a pesar de
ser una veritat tan incontrovertible, que «quan la patria està en perill, no
hi ha drets per a ningu; nomes hi ha deures».41 ¿Pero quí es capaç de fer
brollar eixos deures, de la gruixuda tongada de terra de silenci estesa per
la circumstancia adversa?
En el cas de la Patria nostra, el regim de silenci podia arribar a fer creure que havia degollat el valencianisme en quant a manifestacio publica.
Pero lo que no podra mai cap de forma de regim es matar la valencianitat, que es el conjunt de caracter i qualitats dels valencians i de lo valencià. ¿Pero quí es manyos per a despullar de silenci la valencianitat?
Des de que el mon es mon i en totes bandes, sempre han existit, existixen i existiran unes persones com les atres i entre les atres que, a mes
de ser-ho, tenen un do que Deu els dona per a que el donen: el do de la
poesia, que es el do de dir en paraula silenciosa, sempre de tu a tu, lo que
es un sentiment general pero inexpressat per intim sempre: a vegades imperceptible, a vegades pudoros, a vegades massa fondo, a vegades massa
alt i, en el cas d’una patria en regim de silenci, sofocat per temor. Per aixo,
tota renaixenxa l’enceten els poetes; primer, afligits per la romantica nostalgia del be perdut, que es una manera –aparentment inocua– de dir que
era bo lo que forem, posant-nos l’espill on mirem, per comparacio, la
decadencia de lo que som. Aixo, sense a penes notar-ho, es afegir un po-

40. «Yo siempre he entendido por patria esto: la cantidad de medios que de pequeños hemos
asimilado y que forma parte latente de nuestro ser físico y de casi todo nuestro ser psicológico», Àngel Ganivet, Epistolario, XIII [nota de X.C.].
41. «Ween das Vaterland auf dem Spiele steht, / Gibt es für niemanden Rechte, / Dann hat ein
jeder nur Pflichten», Ernst von Wildenbruch, Der Generalfeldoberst [nota de X.C.].
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deros tió a cada flama familiar per a que espavile la calor i la claror sentint de veí a veí. En el cas de la patria valenciana, Tomas Villaroya, en
1841, comença a dir:
En ta llaor desplegaré yo els llavis
i una cançó diré, filla del cel,
en l’olvidada llengua de mos avis
mes dolça que la mel.42

Un poc mes avant en el temps, en 1880, Teodor Llorente exclama, dirigint-se «A la memoria de Vicent Boix»:
Los pobles morts, los sigles que passaren,
revivien al foc de ta paraula,
crònica y tradició, símbol y faula,
ceptres y glavis, y ciprers y llors.
La Musa de la Historia, al escoltarte,
carinyosa i benévola’t sonreía,
y posava en ton front la Poësía,
fresca garlanda de vistoses flors.43

I el mateix Teodor Llorente, ya en 1908, acaba el seu poema titulat «Valencia y Alacant» proclamant esta decidida solidaritat:
¡Fills del gloriós Lucentum! ¡Fills de la hermosa Edeta!
Formém un estret rogle; donemse be les mans.
De la unió naix la forsa, y ella el valor completa:
jurém ser per a sempre tots uns, tots valencians.44

Un bot en el temps, i els poetes comencen a vigorisar l’expressio que
ya incita la pregunta: ¿si teniem aquell be, per qué no el podem tindre? Un
chicotet eixemple nomes: el gran patriota valencià, excelent poeta i escul42. Tomás Villarroya, «Cançó», revista Liceo Valenciano, 1841 [nota de X.C.].
43. Teodor Llorente, Llibret de versos, Volum primer, Primera part [nota de X.C.].
44. Teodor Llorente, Llibret de versos, Volum segon, Quarta part [nota de X.C.].
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tor Josep Maria Bayarri, per al 9 d’octubre de 1934, diu a Jaume I este poema titulat «Fa siscents noranta sis anys»:
Nos deslliuráreu de uns mòros fatídics
i ara uns fatídics cristians nos han pres
la llibertat, l’espirit i la tèrra...
bona la hi ferem, Rei Jaume I...!
No va el retret a la vostra bravura,
mes be al ramat valencià va’l retret;
que entre la extranya i la pròpia estulticia
de l’òbra vòstra no’n resta ja res.
Uns que si el cas de «los Reyes Católicos»,
atres que si «Espanya gran», estos que
si la «unidad nacional», i entre uns i atres...
pòbra Valencia, la Patria irredent!
Nos deslliuráreu de uns mòros fatídics,
i ara uns fatìdics cristians nos han pres
la llibertat, l’espirit i la tèrra...
Bòna l’hem feta, Rei Jaume I...! 45

Despres, ya aguaita i va creixent la restant lliteratura creativa que passa
del cantar de la poesia al contar de la prosa. I a poc a poc, encara sense
heroïsmes, se va clavillant el silenci i, pels clavills, lo que era nomes sofocada respiracio interior refa el ritme precis de respirar de dins cap a fora i
de fora cap a dins. La patria retroba la propia respiracio i ya lo que cal es
purificar l’aire necessari.
Per aixo, no condenem el nostre passat recent perque a penes fon
casolà, perque fon romanticament nostalgic; no condenem, per aixo, als
nostres antecessors, ya que segurament la constancia de fer de lo quotidia
essencia autoctona de pervindre es una heroïcitat tan necessaria –i mes
dificil, per poc vibrant– com l’heroïcitat tan necessaria –i mes dificil, per

45. Josep Maria Bayarri, revista El Vers Valencià, I-8, 1 d’octubre de 1934 [nota de X.C.].
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poc vibrant– com l’heroïcitat gloriosa d’esclatar en el moment oportu. Yo
estic totalment d’acort en Gustave le Bon quan diu que «l’heroïsme pot salvar a un poble en les circumstancies dificils; pero lo que el fa gran es l’acumulacio diaria de virtuts menudetes».46 I com digue Eugeni d’Ors, «cal volar a tots els vents de totes les mars, pero hem de procrear en un niu».47
Els nostres antecessors nos feren el niu en el tronc de nostres antepassats
i es des d’eixe niu des d’on hem eixit per a volar. ¡Beneïts siguen tots ells
i oixala arribem a ser dignes de ser fills d’ells per als nostres fills!
Tal com he anat parlant, hem vist cóm es la poesia, la lliteratura en
general, la que nos aviva el sentiment patriotic i nos porta a l’idea de
patria. Clar que no nos crea ni el sentiment ni l’idea de patria, perque aixo,
com diu Miquel Adlert Noguerol en l’introduccio a la meua «Sonata», es
connatural a l’home. Pero eixa connaturalitat, si no se nos avivara, quedaria com un simple fet de naturalea, sense eixercitar la capacitat de sensibilitat i de moviments voluntaris que diferencia la naturalea humana de la
naturalea vegetal. I per a arribar a l’idea es precis avivar el sentiment, perque idea es l’image de lo que se percep pels sentits. Per aixo Santayana
diu que «convertir els acontenyiments en idees, es la funcio de la lliteratura».48
Algu podria dir-me, ara, que estic donant una tremenda importancia a
la lliteratura i preguntar-me qué passava quan no hi havia lliteratura. Yo
he dit ades –i vaig a repetir-ho lliteralment– que «des de que el mon es
mon, sempre han existit, existixen i existiran unes persones com les atres
i entre les atres, que tenen un do que Deu els dona per a que el donen:
el do de la poesia, que es el do de dir paraula silenciosa, nomes de tu a tu,
lo que es un sentiment general...», etcetera. Recalque que he dit: «el do de
46. «L’eroïsme peut sauver un peuble dans les circonstances difficiles; mais c’est l’accumulation journalière de petites vertus qui détermine sa grandeur», Gustave le Bon, Les incertitudes
de l’heure présente [nota de X.C.].
47. «Hay que volar a todos los vientos de todos los mares, pero hay que procrear en un nido»,
Eugenio d’Ors, El nuevo glosario, I [nota de X.C.].
48. «To turn events into ideas is the function of Literature», George Santayana, Little essays
[nota de X.C.].
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la poesia», «el do de dir en paraula»; no he dit el do d’escriure ni tan sols
el do de ser poetes. Certament, hui s’enten per poesia, i per lliteratura en
general, la que s’escriu. Pero aixo no ha segut mai necessari, perque sempre s’ha anat passant de generacio a generacio la poesia oral com s’ha anat
passant la paraula. Inclus en filosofia, si sabem de Socrates es pel seu
alumne Plato, perque encara que nomes se’ls diu peripatetics als d’Aristotil, tots eren mes o menys raonadors de passeig. Per tant, no es necessari lo escrit, pero sí que es tan convenient que, per sort, ya fa molts segles
que s’escriu i ara podem llegir. Perque una gran sort es poder comprovar
el poderosissim sentiment de patria en este salm on parlen els hebreus
desterrats en Babilonia:
Vora els rius, en Babilonia, alla estavem,
i ploravem a l’enrecordar-nos de Sio.
En els salces, entre ells,
penjarem nostres citares.
Perque alli nos demanaven,
els mateixos que nos dugueren cautius, cantics;
i els que nos havien arrebatat:
canteu-nos algun cantic de Sio.
¿Com cantariem un cantic del Senyor
en terra extrangera?
Si m’oblidara de tu, Jerusalem,
que s’oblide la meua dreta.
Que s’adherixca ma llengua al paladar,
si no em recordara de tu;
si no posara a Jerusalem
en lo primer de l’alegria meua .49

Si sempre s’havera escrit, sabriem si es veritat lo que assegura la contestacio d’aquella alumna sobre la creacio d’Adam i d’Eva. Ho contare, per
a distendre (com se diu ara) l’atencio de vostres, que agraixc molt:
49. Salm CXXXVI, 1-6. Versio de Miquel Adlert Noguerol en l’introduccio de la Gran sonata
de la patria, de Xavier Casp [nota de X.C.].
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Un grup de senyoretes educades en un colege de monges, passava
examen davant d’una comissio composta d’examinadors molt descreguts.
«¿Sabria dir-me voste per quina rao creà Deu primer a Adam i despres a
Eva?», preguntà el examinador a una joveneta que pareixia mes timida i
encollida que les atres, la tal joveneta contestà maliciosament: «Perque
quan se vol fer una obra mestra, primer se fa el borrador...»
Gracies a la lliteratura escrita, he pogut hui aportar les cites literaries
que he aportat, cosa que he fet no per personal pedanteria, sino per a que,
al parlar de lliteratura i patria, siga la lliteratura inspirada pel sentiment de
patria la que nos aclarixca qué es patria per a que, com a valencians, pensem en cóm sentim i cóm volem la Patria valenciana a la que a penes si
he fet alguna referencia, perque eixa referencia es cada u dels valencians
qui se l’ha de fer si te fe en Valencia.
Escoltem lo que diu, en un poema titulat «Fe»,50 la magnifica poetessa
italiana Antonia Pozzi, contemporanea nostra:
¿Cóm podries, cóm podries, criatura,
caminar solitaria
per este prat que pareix una estepa
i collir el bruc
i contar les estreles
i no morir
si la verdadera patria teua
fora la que t’està lluntana?
¿Cóm podries, cóm podries, criatura,
agarrar entre estes pedres
50. «Come potresti, como potresti, creatura, / andartene da sola / per questo prato che somiglia a una steppa / e coglier l’erica / e contrare le stelle / e non morire / se fosse pa tua patria
vera / quella che t’è lontana? / Come potresti, come potresti, creatura, / strapare a queste pietre / le stesse erbe che crescono / vicino alla tua casa / ed amarle / se questa terra non fosse
/ aquella stessa portata / da’tuoi pechi / pel mondo? / E come potresti donare/ alle cose una
vita / se fosse cose la tua patria / e non in te / la patria d’ogni cosa? / Come potresti tu, / creatura, creare / ad ogni instante il tuo mondo / e sognare d’una patria piú vera, / se Dio in te
non creasse / ad ogni instante il «Suo» mondo, / il suolo sacro, / la Patria?». Antonia Pozzi, De
primi quaderni (1930-1933) [nota de X.C.].
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les mateixes herbes que creixqueren
a la vora de ta casa
i amar-les
si esta terra no fora
la mateixa, portada
en els teus ulls
pel mon?
¿I cóm podries donar
a les coses una vida
si estiguera entre les coses la patria teua
i no en tu
la patria de cada cosa?
¿Cóm podries tu,
criatura, crear
a cada instant el teu mon
i ensomiar una patria mes verdadera,
si Deu en tu no creara
a cada instant el Seu mon,
la terra sagrada,
la Patria?

Sí; en el tu de cada u es on la patria es fa total quan nos unim en convivencia. Yo ho dic en esta «Balada confident» de la meua Sonata:51
Yo... Tu...
¡No se per qué no tots!
Cert... Cru...
¡No se per qué no tots!
Signes i crits,
¡raïls cara als rebrots!
¡No se per qué no tots units!

51. Xavier Casp, Gran sonata de la patria, V.
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¿Quí mesura l’abast de cada venia?
S’estremix el proces de les cintures
en les rodes secretes de la senia
que buida les paüres...
Els polsos nos reconten tot el curs
i l’egua indescifrable dels sentits
nos reclama esperons sempre segurs.
Pressentint l’imminencia
se nos cau entre els dits
el braçat enervat de l’ingerencia.
La voluntat capgirarà els meandres
feta un raig contrastat des del tarquim
quan ya no pot bastar el ser sere.
Nos aglomera un most d’igual raím
que nos mena a l’espill de les calandres...
¿i encara en crits el crit?... Pero, ¿per qué?
¡No se per qué no tots!
¿Cóm...? ¿Quins...?
¡No se per qué no tots!
Punt i zenits,
¡musculs des dels sanglots!
¡No se per qué no tots units!
Si nos junyim valents i de puntetes
i el dit greu nos travessa la proclama,
es per tal que el silenci done dretes
la sendera i la rama.
Pero en l’illa de l’home entre açucacs,
hem d’admetre l’eixemple del pomell
i obeis un conjur subtil d’escacs.
Si la sorpresa es rapte
i l’instant es dardell,
¡la veritat no accepta que la capte!
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Un estremiment fertil nos vindica
Fets perfum en la xarcia dels tufs
de les vicissituts contra l’ale,
perque hem endevinat el goig dels bufs
allargats a la creu que nos implica...
¿i encara en rius la mar?... Pero, ¿per qué?
¡No se per qué no tots!
Fe... Curs...
¡No se per qué no tots!
Alts... Purs...
¡No se per qué no tots!
Rems i glatits,
¡compas fidel als brots!
¡No se per qué no tots units!

¿I cóm fem patria Antonia Pozzi o yo, si ni ella nomena Italia ni yo
Valencia? La lliteratura, quan se te llengua propia, no necessita ni ser patriotica per a fer patria, perque es prou que siga lliteratura en la llengua
del poble que constituix eixa patria. Quan la lliteratura es autentica, inclus
sense adornar-se, està contant l’historia que els historiadors no conten, està
explicant el viure que els cronistes no expliquen, està augurant lo que els
augurs no auguren. I es que tota patria te un cos, sobre el que les ciencies nos conten la formacio, l’organisacio i les possibilitats. Pero no tan
important, sino molt mes important, te una anima i eixa es la que nos arriba per la lliteratura, especialment per la poesia que es el vol de l’espirit de
la lliteratura. Dante i Petrarca, Schiller i Goethe, Cervantes i San Juan de la
Cruz, Ausias March i Roiç de Corella, Camoês, Shakespeare, Tagore i tants
i tants, han fet, estan fent i faran patria pels segles dels segles. I no dic
«amen», no es subjuntiu: «aixi siga», sino indicatiu: «aixi es».52
I he dit que no necessita ser patriotica, perque a força de ser d’on son,
son tan certament humans que son universals. Com universal es el patrio-

52. Itàlia, Alemanya, Castella, Valéncia, Portugal, Anglaterra, Índia, tot lo món.
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tisme propi de qui s’expressa en qualsevol activitat que no necessita la
paraula; ¿es que no fan patria Beethoven, Miquel Angel, Sorolla...?53 Qui mes
ama la patria com a persona, mes cosmopolita resulta com a home. Per aixo
està tan equivocat qui creu que els patriotismes estan ferint a troços el mon.
No, no. El patriotisme, quant mes autentica fa la propia patria, està enfortint mes el cos divers del mon, com l’home quant mes persona es, mes
humana està fent l’humanitat que no pot ser mai una massa, sino una comunio de persones. Se diu, i si non e vero e ben trobatto, que Marc Aureli exclamà un dia: «Yo tinc ma patria; com a Marc Aureli, Roma; com a home, el
mon sancer». I Schumann, per a mi el maxim poeta de la musica, digue que
«la musica parla la llengua mes universal; ...per ella l’anima se sent sempre
com en sa patria». Es bo llegir els escrits de Schumann per a ficar-se mes i
mes en la seua musica, musica que yo m’interprete per a mi, a soles ell i
yo, raonant-nos les seues raons, tan meues com podem ser-ho de tot aquell
que se senta fondament huma.54 La persona no pot volar alt si l’impetu per
al vol no el pren des de lo mes profunt de la propia humanitat. I la propia
humanitat està feta de l’historia que l’ha feta ser com es per a enfortir el
poder ser com vol arribar a ser. Exactament igual que la patria, perque la
patria es tambe el conjunt esperançat dels patriotes conscients. Conscients
i fidels, com yo reclame en este «Sostenuto fidel» de la meua Sonata:
I ya... no cal guanyar massa saber;
sentir lo que sabem, per tot quefer.
¡Si es poquera saber lo que sentim,
tot seria total, quasi sublim!
La cabellera solta d’estos actes,
la llum dels nostres ulls llarcs i inexactes,
l’angunia aïllada de columnes,
la sao invariable dels autumnes,
53. Alemanya, Itàlia, Valéncia...
54. Veg. Xavier Casp, Schumann, el piano i yo, Premi Ciutat de Valéncia, Poesia, Roïç de Corella, 1944.
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la cuspide intuïda de l’edat...
tot te un nom indefens: ¡fidelitat!
Vindre furtivament quí sap des d’on
ab el cor aveat a ser pregon,
es portar els camins en un sol feix
on el pes i la força es lo mateix.
No es ensomni sentir, en panorama,
que el passat de la brasa fon la flama.
Cal acceptar el gruix de les tenebres
escudat vitalment en les palpebres,
per tal de no tacar l’honestetat
de la nostra claror: ¡fidelitat!
Anar a la caricia i al bes
del bes i la caricia nomes,
es alçar equilibris de virtut
des del pur sacrifici convençut.
No es inic el sentir, ver que s’advera,
que el futur del combat es la bandera.
Cal presumir l’accent de cada efecte
des del parar cautiu del nostre aspecte,
si l’aguila de l’idealitat
s’estima el vol mes alt: ¡fidelitat!
I afalagar el temps com un oblit,
i ensucrar el dolor com un convit,
i entendrir l’horiso com un secret,
i madurar el seny com una set,
ara que l’avalot d’impaciencia
nos ha eixobert el cep d’independencia...
Aixi vindra el domini de la calda
d’aquell nom mantigut en pau de falda,
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d’aquell nom indefens... i defensat
per sentir-nos fills d’ell: ¡fidelitat!

Ya hem vist, encara que un poc nomes, qué es patria i cóm fan patria,
i ells mateixos son patria de la forma mes profitosa, sense alçar la veu, perque qui crida es que te l’impressio de no ser escoltat. En canvi ells, a penes
sense veu, nos deixen el testimoni necessari en la paraula perdurable.
Per aixo, tambe sense alçar la veu, yo vos dic: tu pots ser patria si et
sents patriota entranyat valencià. Com yo, com cada u des del seu yo que
cal aportar convivint en comunio valenciana, per tal que nostra patria tinga
la vibracio invencible de la nostra voluntat. Si tu saps ser, no podra privarte ningu de ser qui pots i vols ser.
I Valencia es la suma voluntaria de tots els valencians que nos sentim,
nos sabem i volem ser valencians. Per aixo yo dic que:
Soc, tant si vull com si no vull,
¡que si que vull!, valencià.55

55. Xavier Casp, Yo tambe tinc set, VIII, 3 [nota de X.C.].
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Conferència sobre San Juan de la Cruz
(Atenèu Mercantil)

Y

fa un bon grapat d’anys –quan em trobí de ple en el nostre fonamental poeta Ausias March– vaig començar a compartir en ell molts
silencis, profundament meditatius, decantats sobre la persona en el temps
i en el lloc, desvivint-nos per viure de cara a la vida; els he compartit en
ell des de la passio serena de sentir necessaria la rao –o la desrao– de la
transcendencia; els he compartit i seguixc compartint-los a sovint perque
ell i yo, o yo en ell, hem palpat en furia o en caricia cada una de les seues
inquietuts pero, sobre tot, les que expressa en el seu Cant espiritual, eixe
poema que es un dels mes persistents entre els mes grans de tots els d’un
poble.
Dic aço per a aclarir-me a mi mateix en quin estat d’anhel indagatori
estava yo quan, passat massa temps, vaig descobrir el Cántico espiritual de
San Juan de la Cruz. I he dit «passat massa temps» perque eixa tardança em
privava d’una atra alba espiritual. Perque yo coneixia el biblic Cantic dels
cantics, pero possiblement la madurea d’eixe raïm estava en una parra
massa alta per a la talla de la meua existencia de persona entre les persones i, per aixo, nomes em despertà admiracio poetica. He de confessar que
fon despres, molt despres, quan ya m’havia banyat humilment en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, quan vaig arribar al biblic, dispost
per a fer d’aquell alt raïm el vi transfigurador de la meua set.
Quan del Cant espiritual d’Ausias March vaig arribar al Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, per a mi el contrast fon tan vibrant i alhora
A
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tan concorde, que em ficà per a sempre en la balança dinamica entre l’home que parla a Deu perque ansia anar a Ell i l’home que parla a Deu perque el te dins d’ell. De l’atribulat «Puys que sens Tu algu Tu no basta, /
dona’m la ma o pels cabells me lleva», arribar, inesperadament, a l’extasiat
«como el ciervo huyiste / aviéndome herido; / salí tras ti clamando y estas
ydo», es sentir la mateixa ansietat, pero en Ausias, per la torçuda arraïl en
l’humida terra humana, i en San Juan, per la flor a punt d’esclatar-se en sacrifici frutal. En Ausias yo vivia un ofegador anhel, mentres en San Juan
m’estovava un respirar esperançat...
Perdo per esta especie de prolec segurament massa personal, pero l’he
cregut oportu per a qui puga entendre quin lirisme de seda verge es el que
m’embriagà, i seguia embriagant-me, en el Cántico espiritual al que vaig
arribar des del lirisme de sanc cordial que sempre m’incita en el Cantic espiritual...
A mi no m’ha interessat mai, o m’ha interessat a penes, la biografia
dels poetes als que he admirat i admire definitivament, perque sempre he
sentit el temor de que el viure necessari d’ixes persones s’interponga entre
les seues obres –que yo he fet meues– i yo. Clar que se que Ausias March
va existir segle i mig abans que Juan Yepes i que naixqueren en pobles
tan diferents com Gandia i Fontiveros. Pero com, per a mi, estan tan sense
temps ni lloc, a penes si aixo pot explicar-me certes maneres o certs perfils que poden ser el canter d’Ausias o el caliç de Juan. ¿Que el caliç i el
canter son importants? Tots sabem que si, pero nomes per a eixa explicacio a la que m’he referit ades, perque la justificacio de l’importancia la
dona lo que ompli el buit que deixa la forma de cada un d’eixos recipients
que, per atra part, poden ser des del fanc fins a l’or.56
Pero lo que no cap dubte es que els dos son homens de Deu: en Ausias nos escarbem, nos reconeguem, nos examinem... ¿de qué? En Juan nos
intuim, nos despullem, nos possibilitem... ¿a qué? La paraula d’Ausias te
56. Pot ser que eixe segle i mig de diferència vital expliquen la relació cànter-càliç (inclús de
dolor o tribulació molt intensa), o cóm el cànter es convertí en càliç, perque les circumstàncies personals, de persona entre persones, com diu X.C., eren diferents.
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l’audacia del migdia que adquirix plenitut a sol ponent en aire acalorat de
clam. La paraula de Juan te claror d’alba que restituix la paradisiaca inocencia del bateig i adquirix plenitut de vol quan s’acompanya d’un aire
d’ales de sospir... I es que Ausias es home de Deu sempre a lo huma, mentres que Juan ho es sempre a lo divi.
Es facil dir lo que he dit, que l’expressio deixa vore nomes la superficie, que es certa pero gens concertada; pot entendre’s melodia feliç pero
sense harmonia; quasi quasi equivalent a San Juan embadalit tan sols de
divinitat i a Ausias circuit tan sols d’humanitat. I no, no es aixo, o millor
dir, es aixo pero molt mes de lo que aixo es. Quan, correntment, diem huma, estem referint-nos a lo que es propi de l’home o, a tot allargar, a l’home que es clement, compassiu; ¿i qui que conega el Cant espiritual pot
pensar que Ausias es clement, compassiu..., que es un home que porta l’anima com qui porta un muscul mes del propi cos? No, no es un home de
Deu per aixo de que tots ho son, sino pel dolor de la rao treballada sobre
la flama del cor del propi yo... I quan correntment, diem divi, estem referint-nos a lo que escelix tant de la persona que es preternatural absort de
lo sobrenatural; ¿i qui conega el Cántico espiritual pot pensar que San Juan
es d’una pura placidea espiritual, sense pes de costum ni desfici diari? Ell
es un home de Deu a lo divi per la rao que, de tan decidida inteligencia,
va trobant la gracia de despullar-se de raons massa transitories i se sent
tan capacitat d’inquietut sospesada, de desig conquistat, que te la valentia
de la fe entranyablement acceptada que el fa donar-se a Deu filialment a
traves de Maria i, aixina, suau de comprensio, tocat d’aristocracia maternal, viu afinant el pols del seu desviure’s...
No, no està fora de to l’exclamacio d’Unamuno quan diu: Ahí van, cogidos de la mano, la padraza Teresa y el madrecito Juan. En que a lo ingravit del seu ser li era prou la minima corporeïtat per a sostindre lo necessari del seu estar sempre de pas: «Apártalos, Amado / que voy de buelo». Pero, ¿qué es lo que l’Amat ha d’apartar? Ell ho ha dit abans: «Los ojos
deseados / que tengo en mis entrañas dibuxados» que pot sentir-los acaronats perque (ell mateix ho explica en la seua fecunda y profunda prosa):

595

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 596

MISCELÀNEA

«... la causa es porque semejantes mercedes no se pueden recebir muy en
carne...», «... porque siente como desasirse el alma de las carnes y desamparar el cuerpo...».
Per a mi es afablement dificl parlar d’este Cántico que ha eixamplat en
tendror altissima i en madurea fondissima les meues soletats tan indispensables com saludables. I he dit «afablement dificil» perque «dificil» es lo que
se fa o s’enten en molt esforç i a mi referir-me a este maxim poema em
supon certament un esforç pero sempre afable perque es repassar els intents de purea propia guanyats per condicio amorosa en eixes meues soletats prenyades d’autoconfessions del meu yo. ¡Quín docil eixir-me’n de mi
mateix, alçat sobre la pena en pau de donar-me a lo que crec, quan San
Juan de la Cruz fa meua esta súplica d’ell: «¿Por qué, pues as llagado /
aqueste corazón, no lo sanaste? / Y pues me le as robado, / ¿por qué assí
lo dexaste / y no tomas el robo que robaste?».
Quan ades acabe de declarar-me «alçat sobre la pena en pau de donarme a lo que crec», es que lo que estic fent es empinar-me de puntelletes
intentant arribar a vore’m en l’espill immaculat de lo que me diu a continuacio, perque ya «llagado / aqueste corazón», m’advertix: «Mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino con la presencia y la figura». I m’ho
explica, com descobrint la bresca per a la mel: «La causa por que la enfermedad de amor no tiene otra cura sino la presencia y la figura del Amado... es porque la dolencia de amor, assí como es diferente de las demás
enfermedades, su medicina es tambien diferente. Porque en las demás enfermedades, para seguir buena filosophia, cúranse contrarios con contrarios; mas el amor no se cura sino con cosas conforme a el amor».
Està clar que aquella minima corporeïtat d’este fraret ingravit, es perque
està fidelment malalt d’amor sense atre cami que el que va a la presencia i
a la figura de l’Amat. Eixe, eixe es l’espill al que m’empina de puntelletes la
meua pena, pena en pau de donar-me a lo que crec. San Juan de la Cruz
nos fa vore que està en lo cert, puix afig: «... es de saber, que el amor nunca
llega a estar perfecto, hasta que emparejan tan a uno los amantes, que se
transfiguran el uno en el otro, y entonces está el amor todo sano».
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Repetim-ho per a sentir en quina subtil llaugerea d’ales nos fa vibrar
l’aire per al possible ventet de vol:
¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no lo sanaste?
Y pues me le as robado,
¿por qué assí le dexaste
y no tomas el robo que robaste?

¡I quina maravella de comprensio tan alta perque naix fondissima!
Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia i la figura.

¡Qué importen ya les preguntes de qué es poesia i que es poesia lirica! Entrem-nos-en al regne, menudet com l’intimitat solvent, de l’anima
pulcra de San Juan de la Cruz i, en silenci d’aigua tranquila, deixem caure
les gotes transparents, en realitat, llagrimes corals, que a penes inspiren els
circuls dins dels quals cap la meditacio.
Aci se dona la lliço constant del poder de la paraula senzilla, quan
naix del domini del concepte, de l’humiltat de la sapiencia, de la voluntat de superacio i, en este Cántico, del misticisme d’una anima en missio
de transcendencia. Dir poeta liric a este fraret monumental, es un orgull
impertinent per a qui, com yo, se sent i se creu poeta liric. Tots els que
me coneixen saben que sempre he dit i repetit que quan vaig descobrir
el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, se me revolucionà la consciencia i vaig entendre que, despres dels salms biblics i d’este Cántico, la
subsegüent poesia no podia més que resguardar-se modestament en la
manera personal. Clar que aixo fon un poc d’ignorancia meua, ya que es
general la conegudissima certea de que en tota activitat de la persona,
l’estil unicament el dona lo personal.
I si aixo es aixina –i crec que sí–, ¿quín es l’estil (o siga lo personal)
en este Cántico? Perque no conec cap de poema firmat per algu en el que
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la persona de l’autor estiga tan absent. Sí, sí; ya se que ell està en cada traç
d’estes perfectes 40 lires, ¿pero quí dicta a este frare que, silenciosament,
es queda nomes d’amanuense? Perque no hi ha una sola paraula en la que
aparega ell. Encara que, mes que amanuense, es l’artesà que distribuix
estes estrofes de 5 versos, hexasilaps el primer, tercer i quart i decasilaps
el segon i el quint i estos ben acentuats a l’italiana, en la 6 i en la 10, i
aconsonantats primer en tercer i segon en quart i quint. M’he permes donar els detalls d’estes lires per a pensar un poquet en cóm es possible este
disciplinat artesà en la mateixa persona que ascendix insolit als peus de la
bellea maxima des d’ell mateix transfigurat. En el Cántico espiritual San
Juan de la Cruz es el purissim paradigma de l’exit del dia a dia enamorat
de l’amor d’amar...
¡Quína dramatica diferencia en el Cant espiritual d’Ausias March! El yo
tan esclatant en l’obra d’este, tan contundent en tots els seus juins, està tremendament rotunt en el seu Cant, a pesar de l’atrevida confessio d’home
atribulat que implora i prega des de l’anhel de salvacio. Acertà de ple Mossen Ramon Arnau posant el titul de Tragedia i esperança en el Cant espiritual d’Ausias March, al seu profunt estudi. Ausias March es ell sempre i
sempre està ell en tot. Quan ell clama, no clama mai l’home en generic,
sino que es cada home, com a persona, el que clama. «Placia’t, Deu, puys
teu vull ser, que u vulles». Ell no compren l’humanitat, sino el ser huma.
Crec que es lo mateix que, moltissims anys despres, fa exclamar a Tagore
en molta mes serenitat: «¡L’home es bo; els homens no!».
En canvi, es coincidentment admirable cóm Ausias i San Juan es valen
de la naturalea per a arredonir els seus conceptes. No vull dir que els dos
acodixen igual a ella; no, perque ho fan des de molt diferent condicio.
Pero si que els desvelen moltes referencies a la naturalea encara que no
reflectix ni un sol païsage ningu dels dos. Coincidixen del tot en que no
senten mes païsages que els interiors de la personalitat. I clar, la presencia de la naturalea es ben distinta en cada u.
Ho he dit per a començar a discernir dos per qués que han pogut sonar estranys: si he vingut a raonar sobre la poesia de San Juan de la Cruz,
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¿per quíns motius quasi el concorde en l’intrincat Ausias March? ¿I per qué
m’he enclaustrat en el Cántico espiritual si San Juan te mes obres? Una
miqueta ho he deixat vore al principi pero, en concret, m’he enclaustrat
en el Cántico perque este es prou, i molt mes que prou, per a acostar-me,
nomes acostar-me, a eixe mistic inabraçable per a un admirador, encara
que siga tan devot com yo. I he vingut acompanyat d’Ausias March perque –com he dit abans– yo estava assaonat del Cant espiritual del cavaller gandià quan vaig arribar al del fraret de Fontiveros... Per tant, la companyia aci d’Ausias March no està per les semblances entre l’obra d’ell i la
de San Juan (que si es cert que pareix mentira, les tenen, sobre tot en l’orde teologal), ni per les imbricacions entre el Cant espiritual i el Cántico
espiritual que no tracte de buscar. Ausias està aci per a entendre els contrasts profitosos que vaig trobar al donar-me al Cántico.
I be; parlava de la naturalea de la que se valen estos dos portentosos
poetes per a arredonir els seus conceptes. ¿Pero es que son conceptuals?
En veritat, yo crec que tot poeta que ho es, es conceptual. Des d’antic se
diu que hi ha dos maneres d’establir conceptes: una, quan se relacionen
coses, i l’atra, quan eixes relacions s’establixen per mig de les paraules. Ya
Gracian dia a lo primer «agudeza conceptual» i a lo segon «agudeza verbal».
Pero com per devocio a estos dos basics poetes, vull estalviar els laberints
dels tecnicismes, vaig a lo que pense del seu us de la naturalea en l’obra
poetica.
Ausias enten la naturalea tan elementalment natural, que l’usa lliure i
nueta per a reforçar les seues metafores que ya son, per elles mateixes, de
carn i d’ossos. Ell ho sap ben be i es val de la naturalea aixi nomes. Posare
uns poquets eixemples, perque crec que est aspecte es prou conegut: «Si
com la mar se plany greument e crida / com dos forts vents la porten egualment / hu de Levant e l’altre de Ponent...», «qui desija vianda / per apagar
sa perillosa fam, / e veu dos poms de fruyt en hun bell ram...», «veles e
vents han mos desigs complir, / Ffahent camins dubtosos per la mar...»,
«Bullirà’l mar com la caçola’n forn...», «grans e pochs peixs a recors correran, / e cerquaran amaguatalls secrets. / Fugint al mar, hon son nudrits e
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fets, / per gran remey en terra eixiran». I no cal mes, perque aço ho trobem
per entre tota la poesia seua, excepte en el Cant espiritual. ¿Rao? Crec que
es perque sempre parla ell per ell mateix, mentres que en el Cant es dirigix descaradament a Deu i les alusions a la naturalea son poques i no son
mai aspres: «Ab hull de carn he fet los teus judicis», «Si com los rius a la mar
tots acorren, / aixi les fins totes en tu se’n entren», «Lo qui no tem del fort
leo les ungles / molt menys tembrà lo fibló de la vespa»...
En canvi, San Juan es en el seu Cántico on mes prodiga les aportacions de la naturalea. Per cert, que en les «Declaraciones» que sobre este
poema fa en prosa (¡pero quina prosa tan erudita, culta, filosófica, docta i,
alhora, poetica!) demostra ben amples coneiximents de fisiologia. El massa
oblidat poeta Gerardo Diego tracta d’aço –per a mi, com ningu– en un articul publicat l’any 1984 en ABC. Citare este poquet: «Juan de Yepes nos ha
dejado en las páginas milagrosas de sus "Declaraciones", o comentarios a
sus canciones, agudísimas muestras de su plural sensibilidad para la fruición de la belleza universal», i mes avant, diu: «Lo que justamente nos interesa es cómo el poeta, ante ésta o la otra realidad del paisaje preciso, aprehende su belleza esencial y la transporta y transfigura fuera del tiempo y
del espacio a la esfera de lo absoluto poético». Aço es cert i yo no ho hauria pogut dir en forma tan bella. Pero eixe transport i eixa transfiguracio,
San Juan els fa en un candor tan primoros (en les mes exactes accepcions
d’estes paraules) que els lectors, com nos sentim placidament transportats
a eixa transfiguracio, no nos detenim a observar el per qué d’eixe transit,
perque l’entenem sense intentar comprendre’l, el fruim sense obrir preguntes, l’instalem en el nostre ambit espiritual presos de la sensacio no de
vol impolut, sino de retorn al niu de l’inocencia original que tant enyorem
com a virtut perduda...
¿I la naturalea? San Juan l’aprofita de manera que podriem trobar-la increïble per irracional, perque nos presenta convivents anacronismes i encavallaments geografics com en retaules en els que als pintors primitius no
els importaven gens ni les lleis de la perspectiva ni l’historia de les especies ni del temps. En canvi, sentim deliciosament llogica la presencia in-
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contorbada de leons i ovelles, cervols i colomes, raboses i pastors, «bosques y espesuras» i «prado de verduras», «montes y riberas», «insulas», «flores» i «fieras», «ríos sonorosos», el «ciervo muerto», «el silvo de los aires amorosos», «la musica callada», «la soledad sonora», «la noche sosegada / en par
los levantes del aurora»... I es que en tot se nos revela que San Juan te tots
els sentits corporals tan vibrants que li duen la sensibilitat a flor de pell,
pero encendrada en el cresol de la fe. San Juan arriba sempre a la globalitat d’entendre la naturalea com una assumcio de la creacio total i en present. Heus aci un fragment d’esta veritat: «En la interior bodega / de mi
Amado beuí, y quando salia / por toda aquesta bega / ya cosa no sabía /
y el ganado perdí que antes seguía. / Allí me dio su pecho; / allí me enseñó sciencia muy sabrosa / y yo le di de hecho / a mí sin dexar cosa; / allí
le prometí de ser su Esposa». Pregue que pensem... ¿Se pot arribar a mes
altissima poesia l’insignificancia de cada dia? ¿Se pot expressar mes angelicament o, per a mi, mes liricament l’emocio de la claror dirigida nomes
al pensament del ser feliçment rendit a la transcendencia? Tot l’home que
es este fraret minim, este caliç necessari ple d’anima pura, ¡qué ha d’oferir-nos que no siga espill de renuncia, estimul de presencia decisiva, «emissiones de bálsamo divino»! I es que ell ya havia dit que «la luz de la fe, por
su gran exceso, oprime y vence la del entendimiento».
No cap dubte que tenia raons de sobra Dámaso Alonso per a dir: «Este
hombre no es un artista, pero supera –aun en el arte que no se propuso–
a esos grandes artistas. Porque he aquí que entre todos los artistas en agonía de perfección no han creado nada, nada, que más secreta, que más
exquisitamente nos perturbe... Su autor –ese hombre que avanza indiferente– es un frailecico pequeño, casi “medio fraile”, al que digámoslo sin
rebozo, le tenía sin cuidado el arte por el arte y aun el arte a secas. Lo
únco que le importaba era el amor a Dios». I acaba dient Dámaso Alonso:
«No queda sino abandonarnos en los brazos de Dios, y exclamar, como yo
ahora exclamo: ¡Por San Juan de la Cruz, creo: creo en el prodigio!
Encara que yo crec que no, que no es un prodigi; es la congregacio
dels incentius personals en la gracia que, per ser divinament graciosa, es
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gratuïta i no li calen els artificis indispensables de l’art. Per aixo he entes
que l’art, la maxima concepcio de l’art, es un servici huma destinat a elevar lo que, indiscutiblement, hi ha d’elevable en el ser huma...
I ara, per a acabar, nomes els demane el següent favor: no em censuren el que no haja dit res de nou. Pero es que... ¡cóm, si este vivissim
Cántico espiritual ha segut, es i sera sempre nou... i tot nou.
Gracies, ¡moltes gracies!
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D ISCURS

ESCRIT PEL DECÀ DE LA

RACV ,

E N X AVIER CASP
(LLEGIT

EN EL

EL DIA

3

PALAU

LA RACV

M ÚSICA PER L ’ACADÈMIC E N J OSÉ A PARICIO )
1994, D IA DE LA MORT D ’A USIÀS M ARCH

DE LA

DE MARÇ DE

CELEBRA EL

DIA

DE LA

S

LLENGUA VALENCIANA

ENYORES i senyors: Les circumstancies, les adverses circumstancies, les
que poden ser tragiques circumstancies m’obliguen a dir lo que fa
temps, anys, he volgut dir i que per caracteristica prudencia no ho he dit.
¿Pero fins a quín punt es prudent mantindre la prudencia quan les circumstancies son imprudents?
Ara, senyores i senyors, em senc obligat a demanar, per favor, que per
conviccio i per fidelitat, no diguem no; lo que no volem, apartem-ho, pero
no diguem no. El no es una afirmacio negativa i ara es necessaria, indefugiblement necessaria l’afirmacio positiva, profunda, ferma i alta de dir sí,
sí que la volem perque la necessitem, sí que la necessitem perque es nostra, sí que es nostra per historia, per naturalea i per voluntat, perque es la
llengua materna, la llengua intima, la plenament nostra, l’irreductiblement
nostra, l’amorosament nostra, la que hem volgut, volem i voldrem que siga
la llengua valenciana.
No diguem no, diguem sí, sanc de la nostra sanc, vida del nostre viure
rao del nostre voler, paraula del nostre ser, fonament de la nostra veritat,
llengua de la nostra expressio, llengua del sentir-nos valencians: tu, tan
discutida com indiscutible llengua valenciana, des de cada dia i per sempre, ¡beneida sigues!
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DISCURS

DE

X AVIER CASP
DIA

DE LA

LLENGUA VALENCIANA , 3

DE MARÇ DE

1995

(Palau de la Música)

S

ENYORES i senyors: no se quants ne fa, pero es un any mes que nos
reunim en celebracio dels principis del nostre ser, i esperem –perque
ho desigem– tindre continuitat. Com me pertoca donar final a est acte nomes porte esta estricta consideracio.
Lo primer fon i es la paraula; la paraula es la persona i la persona que
ho es, es persona de paraula. No oblidem que la paraula estava en Deu i
Ell la donà a la persona.
Per aixo, la paraula es necessaria en la persona, que no necessita lliteratura ni oral ni escrita –si la te molt millor–, que no necessita –clar que
no– filologia –si la te millor–, perque la paraula, ella per ella mateixa, es
l’essencia de l’expressio personal.
La persona s’agermana del tot quan s’enten de paraula, i agermanar es
arribar a humanitat per lo huma raonat i entes. Si te comprenc i me comprens, es ben facil el coneiximent correspost, la convivencia imprescindible per a constituir la cultura fonamental que eleva un territori compartit
a patria irrenunciable.
Yo senc profundament que mentres lo valencià tinga i mantinga la propia cultura sobre el propi territori, la paraula sera valenciana i Valéncia sera la Patria.
¡Qué be si generalisem eixe sentiment!
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Exaltacio de la Reina de la Poesia

M

ODESTAMENT sincer, comence per dir que yo, que sempre he procurat creixer cap a dins, no he arribat a ser prou alt per a esfullar la
rosa dels vents de lo ideal als peus de les reines que hui, en un plural regnat unit, nos magnifiquen lo sempre tendre de l’horiso espiritual. Per aixo,
reines, benvingudes al hui que la gracia dels ahirs immarcescibles nos el
palpiten com a vespra constant de l’esperança de cada dema. Regnar en
l’entusiasme liric dels millors instants intims, es esclatar la soberania del
sospir en llibertat, del somriure oferit, de la caricia compartida, d’escoltar
els silencis lluminosos... Perdoneu si, davant de la vostra generosa presencia, la meua paraula nomes sap agenollar la reverencia.
Pero lo cert es que la poesia, eixe a penes tot de lo vitalment poc que
es el ser, ara la tenim aci soberana en vol sense distancies, perque l’excelencia no superada de sentir possible lo essencial, fa de la soberania un
estar per a ser, conscient de que la dignitat de lo indefinible que es el ser
de la poesia, està sempre verge per inefable. Per aixo, ¡qué be som quan
estem possibilitant-nos, com en esta celebracio!... Recòrts sense nostalgia,
presencies de creiximents fertils, fidelitats actives i... tremolant en les
meues paraules, l’eco de la realitat inoblidable de qui fon i mereix seguir
sent carn vivificadora del cos viu d’esta associacio: el meu germà Vicent.57
Pero com tots sabem que l’existencia dels humans no es nomes existir perque necessita viure l’existencia, sospesem el que esta naix condicionada a la convivencia irrenunciable. La persona sols ho es de veres quan
ho està sent entre els que som l’humanitat. I es la poesia, desdenyosa de

57. Vicent Casp Vercher, poeta, u dels fundadors de l’Associació Amics de la Poesia.

605

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:34

Página 606

MISCELÀNEA

la grandea conseqüent dels mijos perque ama diligentment la grandea en
flor de l’esperit, la que anima l’ascensio de lo poc pero vital, a abraçar la
convivencia en comunio de fraternitat, sobrevolant la solidaritat que es
una interpretada adhesio circumstancial. Fa uns anys, la mare Teresa de
Calcuta nos dictava l’humil metafora de la grandea de viure per a conviure.58
Si la convivencia es la doctrina impoluta del ser huma, la fraternitat es
la pregaria persuasiva de cada dia. I per a sentir-nos germans, hem de saber-nos fills i entrayar-nos en lo filial que correspon i respon al principi
matern. Deu, el de la Trinitat que es el que a mi m’enaltix, per a iniciarme en germa es feu fill de Maria, que es el present inalterable de la maternitat insubstituible, irrepetible, adorable i, per aixo, soberana, reina... Fa
vint segles que venim saludant-la a la romana: «Salve, reina i mare de misericordia...». I la poesia, sabent-ho o sense saber-ho el poeta, de fet o de
percepcio, que unes vegades s’ha definit en la llum que aureola i unes
atres se corporifica en la dona, niu sensible i genuï de lo soberanament
matern. ¿Pot entendre’s més pura concepcio de reina?
Per exacta cordialitat inteligent, esta celebracio ha obert compas a la
contemporaneïtat i m’ha significat el privilegi de ser la veu dels que foren
abans i, tambe, dels que ara son, entre els que, gracies a Deu, encara soc;
el ultim viu dels fundadors d’esta agrupacio, no es un merit particular sino
una simple supervivencia del viure que vaig vivint cap a la vida. I me fa
goig, un sanissim goig, assegurar que no hi ha joventut mes conscient que
la de conseguir ser qui pots i deus ser cada moment.
Per favor, senyora, Reina entre les Reines de la poesia sense temps,
accepteu que yo, desficiosa persona que ha buscat i busca la personalitat
de lo personal, proclame feliç lo que sentim que sou: soberana majestat
de la real excelencia mare del sempre de cada u.

58. Veg. Xavier Casp, Flexions i reflexions, Del Sénia al Segura, 2005.
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Contestació al discurs d’ingrés
com acadèmic numerari de la RACV
del Ilm. Sr. En Jaime Siles

J

Siles59 nos ha deixat liricament vibrant el seu discurs, en un abstrus poema de César Simón; per aixo no pot resultar excentric que yo
comence les meues paraules en un fragment del sorprenent poema de
Jaime Siles titulat Tragedia de los caballos locos:
AIME

Dentro de los oídos,
ametralladamente.
escucho los tendidos galopes de caballos,
de almifores perdidos
en la noche.
Levantan polvo y viento
al golpear el suelo
sus patas encendidas
al herir el aire
sus crines despeinadas,
al tender como sábanas
sus alientos de fuego.
Lejanos, muy lejanos,
ni la muerte los cubre,
desesperan de furia
hundiéndose en el mar
y atravesándolo como delfines vulnerados de tristeza.
59. Poeta, doctorat sobre l’obra de Juan Gil-Albert (Nihilisme existencial professat com acte de
fe).
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Van manchados de espuma
con sudores de sal enamorada,
ganando las distancias
y llegan a otra playa
y al punto ya la dejan
luego de revolcarse, gimientes
después de desnudarse las espumas
y vestirse con arena [...]

I acaba:
Oscurece. La muerte los empaña, ellos se entregan
[y súbito,
como en una caracola fenecida, en los oídos escucho
un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo
[levantado por crines,
un cataclismo de huesos que la noche se encarga
[de enviar hacia el olvido.

He dit sorprenent, perque esta poesia de pulcritut metaforica, de prudencia mental i de gallardia expressiva, se publica quan Jaime Siles té 18
anys d’edat. I mes sorprenent encara quan comprovem que significa l’inici d’una postura personal cami de la personalitat, perque quan ell complix
nomes els seus 26 anys té publicats set llibres ben definidors d’aptituts i
actituts: 4 de poesia: Génesis de la luz, Biografía sola, Canon, Alegoría; 2
sobre filologia i llingüística, El barroco en la poesía española. Conscienciación lingüística y tensión histórica, Sobre un posible préstamo griego en el
ibérico i un de traduccio de poemes del poeta anglés Wordsworth... i publica treballs com Dos cuestiones sobre el alfabeto monetal denominado
libio-fenicio o el de Suprarrealidad y lenguaje poético...
Més que sorpresa, disposicio natural en qui als 16 anys es Premi Extraordinari de Bachillerat; als 22, Premi Extraordinari de Llicenciatura i als
25, Premi Extraordinari de Doctorat en Filologia Classica per l’Universitat de
Salamanca, en la que, eixe mateix any, es professor de Filologia Llatina...
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Es cert –i Siles nos ho ha recordat– que quan un poeta parla sobre un
atre poeta, sempre parla d’ell mateix; yo procuraré no parlar de mi encara que lo que m’abellix no es parlar de Jaime Siles, sino del poeta Jaime
Siles. Pero seria recrear-me en l’alba constant de la –per a mi– mes tendra
i essencial condicio de la seua poderosa i fecunda personalitat, no solament complexa sino que tambe de coordinades extensions. Confesse que
des del moment de la proposta practicament unanime dels academics, allá
en un raconet de silenci de dins de mi porte una subtil sensacio d’insuficiencia, perque la poesia a penes si respirava en l’aire que s’ensenyoria
des de tots els punts cardinals de la cultura. I me vingué a la memoria,
com ara mateix, que el nostre generos amic i eixemplar colega inoblidat
Domingo Fletcher60 m’havia parlat d’un important jove valencià agregat
cultural en l’Embaixada d’Espanya en Austria; d’aço fara uns 15 anys i es
tractava de Jaime Siles. (Entre parentesis, deixe aci ben viu l’emocionat recórt d’aquell Fletcher, a qui tu, Jaime, volies i admiraves tant com yo i com
molts dels que hui nos acompanyen.)
La trayectoria d’aprenent i de professor, eixa dualitat d’eixercicis mentals que pareix una perspicaç paradoxa unamuniana o unamunesca, ha segut i es en Siles el natural de donar-se a la gracia de rebre no per intercanvi, sino per l’atencio de compartir el tu en mi del yo en tu. No sé –i possiblement ell tampoc– en quantes universitats ha aspirat i respirat de ple
en presencia activa, intelectiva i tambe, ¡clar que sí!, intuitiva, perque en el
Siles intelectual no s’han adormit mai les ales del poeta... Universitats
espanyoles, austriaques, suïsses, italianes, alemanes, americanes, en el passat i en el present... I en ell s’eixampla no un plurilingüe, que es qui parla
varies llengües, sino un poliglota, que es persona versada i experta en
llengües, i Siles ho es en laboriosa eficiencia, com es tambe paleograf i traductor. I traduit; crec que es un dels poetes espanyols actuals mes traduit,
encara que aço no se suma a la seua personalitat, perque es conseqüencia de la significacio de l’obra feta...
60. Arqueòlec. Importantíssimes excavacions fora i dins de la Comunitat Valenciana (Monforte
del Cid, Castellnovo, Alcalá de Chivert...). Profunt investigador de la llengua ibèrica.
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¿Es tot aixo lo que motivà l’eleccio? Si. Pero no nomes per aixo, encara que ya seria ben prou, sobre tot si no oblidem que la corona tendral de
la seua plena persona es l’estar casat i tindre dos fills.
Pero be. Tots sabem que les paraules naixen quan se necessiten i a on
fan falta, i viuen mentres la societat a la que servixen justifica el seu us;
quan este decau, per caducitat de l’objecte o qui sap per qué, la paraula
se fa estantiça i se mustia... Ho dic perque hi ha una paraula que determina un concepte historicament importantissim, que ve patint una gravissima boira d’oblit. Crec que les especialisacions tecniques i cientifiques, que
posen l’irremeyable disposicio de temps en direccions exclusives i exclusivistes perque no hi ha cap de tecnica ni cap de ciencia que accepte l’obediencia al rellonge; les accelerades postures politiques a sovint atrotinades, i les precipitades ambicions dels politics, estan inutilisant-la. Pero yo
ara la necessite perque l’entenc exactament ajustada per a definir, no qui
es Jaime Siles, perque el ser té atres horisons interiors, sino lo que es Jaime
Siles; un erudit. Heus aci la paraula: erudit. Hui se parla dels tecnics i dels
cientifics, en una illimitada amplitut de diversificacions; per una atra banda
que se preten mes selecta i, per aixo, es irresoluta, s’aludix als intelectuals,
pero cada u en la seua branca desistit del cor de l’arbre; i molt mes d’ara,
la referencia als cults que, per lo esferoïdal de la paraula cultura, ho omplin tot de les raquitiques suficiencies de qui creu que creure es creure’s.
Pero tot aixo nomes es cosa de prendre el passat com una retorica rutina
historicista, incapaços de palpar la realitat de que en el temps sols ha passat i passa lo que es temporal: passà Homer, pero en cada casa està
Penèlope teixint de dia les fidelitats de l’esperança que la fosca de la nit
enterbolix fins a l’alba, pero nomes fins a l’alba perque l’ahir cert es sempre tot lo que hi ha d’intemporal en la vespra del hui de cada u.
Jaime Siles es un erudit a qui les concordades sapiencies irreductibles
no li han estalviat l’assumir les exigencies de la contemporaneïtat, perque,
com li diu César Simón, «hi ha un saber mes alt que l’inteligencia» i quan
li afig que el sentiment es mes de fiar que l’inteligencia i el sentiment. I
per a que no decline la temperatura d’actualitat en la seua erudicio, que
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sent l’entrayada suculencia lliteraria, filosofica, genuïnament humana, Siles, per a ingressar en la nostra Real Academia que es de Cultura Valenciana, decidix raonar-nos les seues raons emotives des del sentiment, despullant per a ell mateix la fonda impressio de l’obra d’un amic que ha mort
fa poc. I tots hem fruit en monolec oral, el dialec entre dos poetes transcendits de transcendencia: César Simón i Jaime Siles.
I yo me dissimule a mi mateix la particularitat de creure que he sentit
molt singular la fruicio, per tractar-se de dos amics meus, admirats mes allà
de l’amistat, Quan morí César vaig recordar que fea 30 anys que ell me va
escriure: «tu poesía acendrada, sustanciosa y vívida». ¡Cóm no recordar-ho,
quan fea 30 anys, exactament, que publicà el seu primer llibre! I Siles, del
que no sé des de quan conec la seua poesia i que, fa uns mesos, m’ha
intrigat en el titul del seu ultim llibre: Himnos tardíos; ¿tardíos? ¡Si ell
nomes té 49 anys! Ya sé que els anys nomes tenen la mida del viure de
cada u; per eixemple, els 365 o 66 dies del Doctor Marañón, que se dia
trapero del tiempo, no cabrien en un quinqueni de qualsevol funcionari
acomodatici. ¿Tardíos? Com en Siles crec que no pot haver res casual perque tot es sempre causal, no se me passa inadvertit el que en este ultim
llibre cita frases de Keats, Apollinaire, Anacreonte, Pessoa, Nietsche,
Beckett, Leopardi, Penna, Montale, Bertolucci... en eixa seua aptitut mental d’unir, en una sensibilitat propia, el vent per a la vela issada segons la
singladura incitada i presuposta, la bruixola alerta i vigilats els nucs a complir en la jornada nautica.
¡Qué be afina Siles lo que parla d’ell mateix, examinant-se en la penombra vital de César Simón! Perque no es ombra, ni foscor, ni claror, sino
exactament la penombra que no permet percebre on comença la llum i
acaba l’ombra; es precisament eixe entre que no es ni deixa de ser, lo que
Siles indaga en la rendida afliccio del yo de Simón, perque el yo de Siles
es manifesta inexorable pero lúcit. Els qui –com yo– patirem el verdejat
creiximent interior montats en el cavall desbocat de l’espanyola guerra del
36 al 39, en passiva displicencia hem rebujat, per intempestiva i prepòstera, l’abusiva teoria tecnica sobre generacions i estils. En un instant del seu
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discurs, Jaime Siles diu que César Simón té «una poética refractaria a las
codificaciones» i que «pudo permanecer fuera y al margen de todo grupo
o generación». I afig: «Hay quien sin generación no existe; a César le sucede todo lo contrario: si algo le sobra, si algo no necesita es pertenecer a
alguna de ellas». Per ser yo un dels molts que, a la força, cavalcàrem la
bestia desbocada, m’obligue a precisar prosaicament alguns punts:
Quan César Simón (que naix en 1932) obri els seus ulls a lo personal
en les primeries de l’espiral de la nostra postguerra i ya té 19 anys, o siga
15 anys de postguerra, es quan naix Jaime Siles (1951). ¿Quín solage d’atencions i de preocupacions diferentíssimes fruixen i soporten el chicon de
19 anys i el menudiu de bolquerets? Quan Siles es bachiller, Simón té 36
anys, lo que vol dir que ne porta 21 de conviure en coneiximent del seu
cosí Juan Gil-Albert, realitat esta inseparable de la formacio de César en
tota l’amplitut de lo personal. Si ells son –com certament ho son– dos poetes que substancien la seua humanitat poetica en el yo de cada u d’ells,
no se pot fugir de rescatar en la memoria la circumstancia personal de
temps i de lloc; es des d’esta perspectiva que he descrit cóm se nos declara que el yo de Simón es mes yo meu que yo de mi, mentres que el yo de
Siles partix del yo de mi al que retorna des del yo de cada tu de la convivencia abstracta que polsa i ausculta. No es gens senzill entendre per qué
a César Simón li pesava tant el ser; Siles nos ho ha explicat un poc, pero
a penes un poc, perque Siles no naix envellit a l’existencia explicita ni
l’empobrix l’àmbit de la filosofia. ¿I qué dir de l’amor? En Simón està, en
lo tancat d’estar, en l’home i la dona, mentres que en Siles alena l’amor
d’amar que es el que fa de la realitat un extasis cap a la veritat.
Pense per a mi que es com si cada vegada que César Simón torna al
camp de la seua collita espiritual, li punchen els rastolls que obstruixen el
guaret. En canvi, Jaime Siles arriba i s’encorva a espigolar, perque enriquix
la collita en les menudencies que se nos perden per la fatiga de preguntar-nos si sols som pregunta. I crec que es d’inteligencia cordial o de cordialitat inteligent el que, en el seu ultim llibre, Siles se nos assente en este
poema:
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Perdóname, lector, por lo que escribo,
por lo que he escrito y lo que escribiré.
Ni tú ni yo tenemos parte o culpa
pero la vida es una expiación,
de qué no sabría decirlo,
pero conozco –e incluso casi amo– su dolor:
aparece de pronto y cae lentamente,
se demora en los ángulos como, a veces, la luz
y se extiende por dentro
hasta formar un edificio con columnas
y puertas y ventanas
orientadas hacia una idea cálida
a la que quien creemos ser se asoma
para obtener alguna imagen rápida de sí.
Pero no hay nada dentro sino esta
consciencia de la angustia
que es arquitectura y autorretrato del dolor
y tal vez su más cierta presencia imaginaria

I ara soc yo qui demane perdo. Adés, quan he començat, he dit que
m’abellia parlar del poeta Jaime Siles i, sense voler o volent sense saberho, he parlat del poeta mes que de l’erudit. Pero es que de veritat i ben
de veres, on està la persona de la personalitat es en la poesia de qui arriba a ser poeta, sense intentar-ho a penes, pero donant-se sempre. Per
aixo, est erudit nos ha parlat d’un poeta per a deixar-nos la conviccio del
Jaime Siles total.
Repetixc: perdoneu-me i, per a acabar, deixeu-me la substanciosa profunditat de ser tan amic del nostre nou academic com del poeta César Simón, que ha vingut a esta Academia per la paraula fertil de Jaime siles.
Moltes gracies.
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Un llibre de gran interés

L

LUIS B. Lluch Garín61 es un valencià naixcút en una antiga placeta en
el cor de la capitàl. Amíc no se des de quants anys fa, l’amistàt se nos
eixamplà a partir de ser colegues en l’Acadèmia de Cultura Valenciana, de
la qual ell es academic de número des de molt abàns de ser-ho yo.
Es impresionant parar-se a pensar en els vintiquatre anys de dedicació
tan ilusionada com treballosa d’est home, que ha pogút arribar a la realitàt d’este llibre, Ermitas y paisajes de Valencia, on nos presenta fotogràficament, documentàdament, líricament, 392 ermites valencianes, én un
totàl de 1.084 pàgines en dos toms de 22,5x29,5 cms. magníficament editats per la Caja de Ahorros de Valencia.
Lluch Garín nos diu, com qui no dona importància: «He realizado unos
trescientos viajes y recorrido en coche muy cerca de los treinta mil kilómetros. Otros varios centenares los hice, según reza el dicho popular, “en
el coche de San Fernando: unas veces a pie y otras andando”» Només aixi,
a peu i én cor d’enamoràt, pot conseguir-se el coneixer én detàll familiar
i en visió pictòrica tota eixa gran part de València per a contar-nos-la des
de les llegendes a la situació actuàl, passant per la història i la devota presència de cada advocació.
Qui conega a Lluch Garín com a orador –prolific conferenciant, mantenedor de Jocs Florals, etc.–, sap molt be que es home d’ampla fraseologia, d’abundant i seleccionàt lexic, de vibrant expressió, d’alta estimació
per lo entranyable, de fidèl servidor dels indeclinables valors humans... Es,
naturalment, el matéix que escríu la prosa d’este important llibre, on tria i

61. Advocat, orador, escritor i polític.
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depura la llengua espanyola, inclús molt a sovint, donant-li un toc arcaïsant per a que alentixca un poc la lectura a fi que l’atenció no es perda en
la facilitàt.
Perqué lo cert es que no es tracta d’un llibre de viages, ni de païsages,
ni d’història, ni d’art, ni de costums... Pero com si que es un poc de cada
u d’estos aspectes i en intenció (crec yo) de donar a coneixer i deixar
documentades moltes coses que deuen ser entranyables a tots els valencians, convé llegir sense esvarar i entrar sense pressa en els detalls.
Yo, lo primér que vaig fer a l’obrir el llibre fon buscar l’ermita dels
sants patrons del meu poble (Carlèt), que està en Pintarrafes, i, llegit lo
que diu, al meu entendre, perfèctament encertàt, vaig anar a una atra ermita i a una atra i una atra... Estíc segur que açò passarà a cada lector, puix
es un llibre que es pot començar i acabar per on es vullga.
¡Quina ofrena tan bona i profitosa nos ha fet Luis B. Lluch Garín als
valencians! I també als que, sense ser-ho, vullguen coneixer-nos. Obres
com esta, que es de divulgació, pero seriósament ben treballada, estan
fent-nos molta falta. L’autor no ha escatimàt ni el temps, ni els mijos, ni
l’esfòrç, ni la ilusió, ni l’amor a la seua valenciana terra. Espere que els
valencians no li escatimarem l’exit que merèix.
[Murta núm. 31, giner de 1981]
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Pròlec al llibre Pensaments a trossos,
de Josep Maria Hervás
(Valéncia, 1981, Grup d’Acció Valencianista)

Per ell... sense ell

Y

O no pregunte mai a la rosa perqué perfuma, ni a la terra com alena,
ni a la mar quan descansa. Això de «per qué», «com» i «quan» son els
estimuls de la filosofia per a buscar la veritàt, com si la veritàt fora una pedra bàsica que es pot trobar, en conte d’una concòrdia que cal sentir. Per
això, entre la raó i el sentiment, els savis em diuen lo que dec fer mentres
els poetes m’insinuen lo que dec amar.
Josèp Mª. Hervàs ha mort massa jove i «en moltes ganes de viure», com
ell deixa escrit. Pero també deixa escrit: «Tinc pressa per viure la vida». I
entre eixa pressa o eixes ganes de viure, ha vençút la presa i la mort, inseparable companyia instant a instant, l’abraçà per a endur-se’l abàns de
publicar els seu poemes...
I ara, no em pertoca parlar d’ell, sinó de la seua poesia.
Este es un poeta –i dic «es», perqué el poeta que ho es, es sempre en
present– tan naturàl en la humanitàt del viure com naturàl es una rosella
en la polifonia sempre momentània de la naturalea. La seua poesia, clara
com un convenciment, senzilla com una emoció, carnosa com una poma
de l’agredólç, arriba al sentiment que la creu facil perqué naix facil del sentiment, pero l’enteniment convé que l’alentixca per a despullar el joc de
les metàfores quasi tactils que cal escarbar en profunditàt i en elevació per
a fruir la realitàt totàl del poema.
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El poema es la fe humíl per a deixar lliures les ales de la poesia i ell,
Josèp Mª. Hervàs, desapareix en cada u que entre en la seua obra per a
fer-la pròpia. Per això ell, l’home, ha fet i ha acabàt el seu camí sense estridències i es podria dir d’ell, com de cada poeta, que ha preferít quedar-se
en el recòrt d’una cançó mes que en el d’una victòria.
I així ha passàt, com pel jornàl de cada día, guanyant-se la part d’història que li corresponga, perqué crec que ell sabia que l’art només fa versos i que només el cor es poeta.
Ací, en este llibre, alena la memòria viva.
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Pròlec al llibre La conjugacio verbal
valenciana, de Ricard Puig
(Lo Rat Penat, Valencia, ed. 1971, 1980, 1981, 1983)

Comentari introductori

L

meues paraules, aci, no tenen mes missio que la d’oferir un llibre
eminentment practic i que, per aixo mateix, ha de resultar ben profitos per a tot aquell que tinga despert l’interes per la llengua valenciana
viva, actual, que es la nostra de cada dia, que cada dia deuria ser mes viva
i mes nostra per a tots els valencians i per a tots els que, sense ser-ho de
naiximent, deuen de ser-ho per convivencia entesa, compresa i corresposta, ya que es convivencia voluntaria.
La conjugacio verbal valenciana pot oferir dubtes i, de fet, els oferix
massa a sovint i no precisament per desconeiximent gramatical, perque
una llengua no es parla perque hi ha gramatica, sino que hi ha gramatica
perque es parla i perque, a mes, es vol escriure lo que es parla, buscant
unes formes que, per ser les mes caracteristiques atenent la naturalea, l’historia, l’evolucio i tambe –no s’oblide– la psicologia, son les que se generalisen com a llengua d’un poble.
Es elemental que els verps (junt als substantius i als adjectius –en el
criteri morfologic–), per ser de la classe de paraules que tenen variacio de
numero, persona, temps, modo i veu, son una de les manifestacions mes
peculiars de cada llengua i, precisament per aixo, mes susceptibles i, com
a conseqüencia, mes delicades per a encabir-les en un tractat. Lo qual no
vol dir que no es pot tractar, sino ben al contrari, que es deu tractar pero
en tota l’atencio que mereix tot lo que es pot vulnerar en el tracte.
ES
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Mossen Ricart Puig Martinez es conscient i conscient d’aço, per la
seua formacio i per la seua experiençia, dos fonaments personals –la formacio i l’experiencia– imprescindibles per a tindre, sostindre i expressar
un criteri responsable. Els seus estudis teologics, filosofics, psicologics i
pedagogics l’han dut a ser, durant mes de vint anys, professor en diversos instituts. I com es valencia-parlant de naiximent, entre les moltes preocupacions i ocupacions del seu amor actiu a Valencia, figura la dedicacio a l’estudi de la llengua valenciana, de la que es professor, des de fa
sis anys, en Lo Rat Penat. La seua linia, en l’aspecte llingüistic, s’acorda
plenament a la de l’Academia de Cultura Valenciana. Vull dir en aço que
ell no es u dels molts excentrics (en el sentit geometric) ni quimeristes
dels que estan de sobra perque emboliquen sense rao.
Per tant, es este un llibre que conve tindre’l a ma, entre eixos atres
que, de tant en tant, nos interessa consultar, com u consulta en els bons
amics.
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Pròlec al llibre Fonetica de la llengua valenciana,
de Josep Maria Guinot i Galàn
Editorial Valencia 2000
(Valéncia, 1984)

s’arriba a la madurea intelectiva –i en totalitat humana– a la que
ha arribat Josep Mª. Guinot Galàn,62 qualsevol dels seus treballs ha
de resultar-nos interessant i alliçonador. Perque qui, com ell, eixercita purament, fidelment i metodicament l’intelecte, fa de la comprensio la
llei que rig les millors facultats.
Per aixo, Josep Mª. Guinot es u dels pocs escollits que no busca per a
donar, sino que dona els resultats d’haver buscat per a compendre. I no
oblidem que nomes qui comprén es capaç de fer comprendre, perque actua des del coneiximent de les coses i de les seues causes. Els efectes, aixi,
son d’una transparencia serena i, per tant, adequada.
El vaig coneixer personalment quan ya s’havia jubilat de Canonge Magistral de la Seu de Sogorp; o siga, que el vaig coneixer personalment quan
la seua persona era ya tan personal que, a pesar de la seua pulcra modestia, traslluia –i traslluix– personalitat. Despres, per sort, la nostra coneixença mutua nos ha dut a l’amistat sincera que tinc, molt dins de mi, com un
goig inalterable.
Valencià, naixcut en Artana, eixe poble que s’acarona a la fortalea formal de la serra d’Espadà i es gratula a la voreta del riu Sorella, Guinot ha
encarnat l’alta esperança constant del pi i del surer, propis del lloc, i la claror espillejant i riallera de l’aigua verge de muntanya, tambe tan propia.

Q

UAN

62. Acadèmic numerari de la RACV (mort en 2005).
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Ell, que a l’edat de vintiun anys ya era doctor en Sagrada Teologia;
ell, que des de 1939 ha eixercit, en l’institut de Castello, de professor de
relligio i de llati; ell, que es un excelent traductor de Plaute i de Terenci;
ell, que des de 1954 està en possessio de la Creu d’Alfons X el Savi pels
llibres publicats; ell, que es llicencià en filologia romanica en Barcelona;
ell, que es agregat colaborador de la Seccio de Llengua i Lliteratura de
l’Academia de Cultura Valenciana, ell nos dona ara esta Fonetica de la
llengua valenciana.
Crec que son prou el titul i l’autor per a encendre-nos l’interes; l’autor,
per la responsabilitat que de bestreta cal reconeixer-li, per lo que he dit
ades; el titul, perque tractar de fonetica equival a versar sobre la mes profunda realitat de la llengua.
Que la llengua es, en l’essencia del seu ser, una natural articulacio de
veus que produixen els sons en l’oit, aço crec que no ho dubta ningu, ya
que la paraula se constituix per la modulacio de la veu i la recepcio del
so. Per aixo digue molt cabalment l’admirable pensador frances Michel E.
de Montaigne que «la paraula es mitat de qui la pronuncia i mitat de qui
l’escolta».63 Exacte: pronunciar i escoltar; eixa es la doble magnitut de l’unitat de la paraula. I quan a la veu se li dona una significacio determinada
per a que el so receptat siga el significat, naix el fonema. I ya està –chicotet i enigmatic, com tot lo que necessariament naix per a ser viu– el parlar
per a expressar i entendre les volicions de la persona entre les persones.
Perque, com digue el gran poeta catala Carles Riba, «les paraules no son
per a entendre-les, sino per a entendre-nos».
Es posterior, molt posterior, quan apareix la paraula escrita que intenta, valent-se de signes convencionals, grafiar lo que es parla. I encara molt
mes posterior, quan comèncen les ordenacions i els estudis llingüistics,
entre els quals està els sons en sa fisiologia i acustica i en sa evolucio historica.
63. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), escritor francés; des de 1572 consagrat a la redacció del seus Ensaigs, que propugnen un equilibri moral basat en la prudència i la tolerància. Filosòficament professà un escepticisme moderat i crític.
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I es una fonetica lo que ara nos dona Josep Mª. Guinot, i precisament
de la llengua que es la nostra, la valenciana. Crec que lo primer que hem
d’agrair-li es lo que, per a mi, significa aço: un homenage al nostre poble
que, a traves d’uns centenars d’anys dificils per a la propia llengua nostra,
ha sabut mantindre-nos-la viva i en evolucio constant i conseqüent a l’espirit de la personalitat irrenunciable de ser lo que som, a pesar de les pressions ordenancistes de ponent i de les modes desficaciades del nort. Els
pobles i les llengües subsistixen quan la voluntat que les aníma es fidel a
l’anima del ser que se sent, se sap i se vol.
I lo segon no es agraïment, sino correspondencia: cal que estudiem
amorosament l’estudi que ell ha realisat amorosament, posant la seua inteligencia fecunda al servici d’eixa intima realitat nostra que es la llengua
valenciana.
Aci tenim un llibre que mereix el lloc ben a la ma de cada u. Al menys
yo ya el tinc ben triat.
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Pròlec a Gramatica de la llengua Valenciana,
d’Antoni Fontelles, Laura Garcia i Joaquim Lanuza
Editorial la Sénia del Segura
(Valéncia, 1987)

Preambul, tal volta pertinent

C

que tots sabem –encara que no ho pensem– que l’existencia humana te uns aprenentages imprescindibles; lo que no sabem, en la
majoria d’ells, es com i quan comencen ni com ni quan acaben, si es que
acaben. Lo que es cert es que, els mes rotundament imprescindibles, els
aprenem tan sense saber per que, que els tenim assaonadament sabuts en
el passat i els aprofitem sense pensar. Deixant a banda estos ultims, que
son els transcendents, es ben de veres que tambe hi ha aprenentages imprescindibles que els aprofitem sense pensar perque, com he dit, els tenim
assaonadament sabuts en el passat, inclus en aquelles manifestacions humanes que, per lo naturals –com el parlar– o per lo eminents –com les artistiques i les intelectuals–, podriem creure-les lliures d’artifici, o d’eixercici, o de disciplina preceptiva.
Eixemple: quan Rafael Alberti,64 en el seu important llibre A la pintura, diu:
REC

Feliz imagen que en mi vida
dio su más bella luminaria
64. Rafael Alberti (1902-1999). Inclinat inicialment a la pintura, és decantà a la poesia. Membre
destacat de la Generació del 27 (Marinero en tierra, 1925, Premio Nacional de Literatura).
Premi Cervantes en 1983.
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a esta academia necesaria
que abre su flor cuando se olvida

està reconeixent que, per a la pintura, es necessaria l’academia –l’aprenentage– i al dir «que abre su flor cuando se olvida» hem d’entendre que
lo que s’oblida es lo academic, perque lo que se deprengue ya s’aprofita
sense pensar. I aixo ho diu Alberti respecte a la pintura i, per a dir-ho, escriu una correctissima quarteta: quatre versos isosilabics d’art menor rimats
el primer ab el quart i el segon ab el tercer i accentuant la quarta i l’octava silaba de cada vers. ¿Es que pensava en la preceptiva lliteraria per a
escriure? No, perque la tenia assaonadamet sabuda en el passat –com he
dit ades–. Aixo mateix, i no atra cosa, vol dir la celebre frase de Goethe
(que vaig llegir no recorde on): «M’ha costat molts anys oblidar la gramatica per a escriure be»; perque ho diu ell que, en el drama Goetz von Berlichingen, reconeix que «l’escriure es un oci molt treballos». Per no citar
mes que una atra autoritat, cal vore ab quin rimar tan perfectament preceptiu Verlaine,65 en Art poétique, protesta de la rima:
Oh! qui dira les torts de la rime?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
nous a forgé ce bijou d’un sou
qui sonne creux et faux sous la lime?

I be; parlare per mi, que ya estic en un punt de la meua existencia on
la serenitat del pensament eixampla els dubtes del saber, fins l’extrem que
no se si se lo que se. Aço, per virtut, es tan saludable que no hi ha cap de
dogma d’estructura humana que siga capaç de tentar-me.
Sobre els meus aprenentages puc dir, com a eixemple: yo no pense en
l’escritura quan escric, com no pense en la solfa quan lligc musica. ¿Significa aço que he oblidat l’escritura i la solfa? Justament al reves; significa
que eixes dos assignatures les tinc tan assignades a mi que no em cal pen-

65. Paul Verlaine (1844-1896). Iniciador del Simbolisme. Tempestuosa la relació Verlaine-Rimbaud.
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sar-les per a utilisar-les, perque em resulten connaturals. Igual que no
pense cóm dispondre les mans quan vull empomar alguna cosa. Igual que
no pense cóm agarrar el batidor per a pentinar-me. Igual que no pense
cóm posar els llavis per a besar...
¿Quant de temps fa que no pense en la gramatica, ni per a parlar ni
per a escriure? Yo –com qualsevol– ya parlava i escrivia abans de vore una
gramatica. ¿Pero igual que despres de coneixer la gramatica? I he dit a
consciencia «coneixer» i «la», perque fon conseqüencia de les gramatiques
que vaig anar estudiant, l’arribar a coneixer la gramatica. I l’amor nomes
es fecunt quan s’arriba al coneiximent singular.
I com yo he amat i ame i amaré sempre tantissim la meua llengua que
no m’he estalviat mai el risc del coneiximent, ara, quan m’he trobat esta
nova Gramatica de la llengua valenciana, es a dir, de la que es la meua
llengua de naiximent i per volicio, m’ha resultat una llepolia el tastar-la i,
de veres, m’he sentit galduf engolint-me-la tota lentament, recreadament,
instigadament, inductorament, deductorament [...] Pero no m’he preguntat
si es gramatica descriptiva, o especulativa, o generativa, o transformacional, o estructural... perque el gust d’absorvir-la no m’ha detingut en classificacions que no m’importen a penes. Lo que no hi ha dubte es que no
es ni tradicional, ni comparada, ni historia, ni –per descontat– normativa
o preceptiva, perque aço ultim no es atribut d’autors personals; en tot cas,
pot ser-ho d’institucio definidora, pero mai dogmatisadora. Es, ni mes ni
menys, una gramatica actual molt ben entranyada en l’actualitat, que es lo
que importa. M’atrevixc a dir –¿per que no?– que es una gramatica somatica, perque la grafia es donar corporeïtat al ser animat que es la llengua.
* * *
Els tres autors d’esta Gramatica em son tan amics com els ho soc yo:
Laura, l’intima d’expressio, inteligencia transparent i contagiosa, civica de
romanica seguritat; Chimo, el suau en la forma i ferm en el fondo, harmonios pero contundent per naturalea de riberenc mediterraneu; Toni, l’inda-
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gador impenitent, ironic punchagut i riallos, exotic fruit esclatát en l’horta.
Per la seua activa lloança i defensa de l’autenticitat valenciana de la propia llengua i per les afinitats que, per aixo mateix, nos unixen, s’han guanyat el que el grotesc gracios d’encarrec proclamara que a mi m’acompanyen Les trois mousquetaires de la llingüistica valenciana, i ho proclamà
aixi, en frances i tot, sense adonar-se que de tres, res, perque n’eren quatre... i yo no puc ser d’Artagnan ni per edat –perque els tres poden ser fills
meus– ni per habilitos en l’esgrima –perque a penes se esgrimir paraules
per a expressar idees quan crec que les tinc–. I es que sempre hi ha aquell
a qui, per desmesurada ansietat, les gracietes li cauen garres avall deixantli a l’aire una eficacia sense eficiencia. ¡Que li farem! Lo ben de veres es
que cada u dels tres autors d’esta «Gramatica» te prou fortuna cientifica
–adquirida per l’estudi i eixercitada per l’inteligencia– per a botar-se a la
torera les falsetats mimetiques que envestixen en eixa plaça –mes be mercat– dels qui asseguren que tenen la rao, sense raonar-la mai.
* * *
Ades he dit que estic en un punt de la meua existencia... I en eixe punt
puc repetir-me lo que l’intimissim compositor Franz Schubert66 exclamava
a sovint: «¡Me pesa el cor!». Pero com molt de lo que hi ha en mi es paradoxal, es cert que me pesa el cor amerat de sentir, pero aixi i tot, sempre
el porte per sobre el pensament. Per aixo, en paraules de cor on se m’arraïla el pensament, em confesse que redescobrir fa tant de goig, o mes,
que descobrir, perque u troba renovellats aquells descobriments que la
boira de la rutina de l’us ha anat rovellant-los de desidia.
Ara, en esta Gramatica, ¡quin plaer –sucos de tendror immarcescible–
m’ha repres les qüestions gramaticals, perque troba qüestions que qüestionar; per a qui se les qüestionava, perque les troba qüestionades sistemati66. Franz Schubert (Viena, 1797-1828). La popularitat li arribà com autor de 600 lieder, pròximes a la vena popular. La cançó alemana té antecedents ya en Mozart (1756-1791). La més
coneguda lied de Schubert és «Gute Nacht», de Winterreise (1827).
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cament i ordenadament; i per a qui ya no se les qüestionava, perque les
retroba en un despertar lo que, pel temps, dormia letargicament sense ensomiar. I qui no ensomia despert, s’acurta l’horiso del viure.
Benvinguda siga esta Gramatica, perque tot lo que acabe de dir es fa
substancial quan es tracta de la llengua valenciana que, pels fets historics
ben coneguts, durant els ultims dos segles llarcs ha continuat sent llengua
viva del poble nomes perque sempre l’ha sentida seua, a pesar de l’oficialitat, de l’obligatorietat i de l’estrategica expansio de la castellana. Aixi, la
valenciana, sense mes llei que la de voler-la els seus parlants, ha vingut evolucionant per l’evolucio d’ells, pero influida per les poderoses possibilitats
que imponia i oferia la castellana. No cap dubte que eix amor instintiu del
valencians a la propia llengua, sería un eixemple d’heroisme patriotic si, a
mes d’instintiu, ho havera segut de proposit. Pero yo si que el crec d’heroisme huma, perque sempre ha respost i correspost al viure natural d’una
societat que s’embeu de l’espirit valencià tan indeclinable com civilisat.
Ara que la circumstancia es ben diferent a la d’eixos dos segles llarcs
als quals m’he referit ades, no se si per l’inercia del passat o per indiferencia irresponsable, els valencians a penes si han sumat a lo instintiu la delliberacio activa d’eixercir el dret a l’us total de la propia llengua i, alhora, l’amor inteligent i diligent que la conree mes inalienable quant mes pulcra.
A mi, que crec que entre els defectes del valencians no ha existit mai
la perea, em resulta prou inexplicable el que una llengua tan salutifera,
que no ha deixat mai de correspondre a la natura valenciana, s’acomodara, aflaquint-se, a lo domestic de la gran familia d’esta Patria tan menesterosa de patriotes. Aixi, la claror de les excelents excepcions l’han destinada mes a desfer la foscor que a proclamar la llum, sense adonar-se que
eixa foscor no es condicio de la llengua, sino dels seus parlants.
Per aixo, despres d’estar-me en esta perficient Gramatica de la llengua
valenciana, la memoria m’afranquix este desvelador vers de Goethe:
«nomes per al pereos es de nit».
¡Oixala que nos desvelem tots!
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Pròlec al llibre Homenage a Miquel Adlert
Editát per Lo Rat Penat
Coleccio al Vent núm. 4 (Valéncia, 1990)

De mi a tu

M

IQUEL: escric estes paraules des del meu desig de que resulten blanetes, toves, suaus, com si foren de coto en pel, per a que el recort
de tu estiga ben reposat per a acceptar lo que, per no haver-t’ho dit abans,
ara t’ho diem en la fondaria que amera de sentiments els pensaments sense temps.
No t’estranye, Miquel, que yo estiga en este plural recordar-te, yo que
t’he tingut sempre –com tu a mi– en un naturalissim singular. Pero es que
nomes yo se –i tu ho comprendras– el goig que m’ha fet l’oir, escoltar i
llegir paraules obertes als aspectes de tu que se queden vius per a qui se
senta i vullga saber-se patriota, perque el patriotisme no ha tingut mai ni
tindra mai edat. ¡I aixo nos es tan necessari als valencians d’ara!
Miquel: yo que he compartit la teua ferma voluntat de ser lo que volies
ser, m’he recolzat en la barana d’este riu del viure que no cessa, i he entes
–millor que mai– lo que diu Unamuno i que mes d’una vegada comentavem tu i yo: «... por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos
sido, nos salvaremos o perderemos. Dios le premiará o castigará a uno a
que sea por toda la eternidad lo que quiso ser». ¡I quín premi millor per a
tu que el de ser eternament patriota en la que –catolic total– has cregut
definitiva Patria Celestial!
I per aixo, Miquel, moltes voltes se’m posa desficiosa la meua esforçada serenitat. Tu no m’has fet hereu de res, perque sempre has sabut –tant
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com yo– que, de lo que es ser persona, nomes se pot heretar l’eixemple i
aixo, l’eixemple, es tan intangible que no depen del testador, sino de qui,
per propia voluntat, se senta hereu. Pero sí que m’has fet marmessor de
lo temporal i de lo intemporal. ¡Qué profunts –¡i qué serenament benvolguts!– els meus desficis...!
Miquel: ara ya pots comprendre el que yo estiga en el plurar recordarte que es este llibre. Com sense dubte ho estare alli on el teu nom s’immortalise.
¿Veritat, Miquel, que comprens que em pluralise?
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Pròlec del llibre Diccionari de sinonims,
idees afins i contraris,
d’Antoni Ruiz Negre
Editorial del Senia al Segura,
(Valéncia, 1994)

N

es gens freqüent el que un escritor, entre les diferents condicions
personals necessaries per a ser-ho, tinga tambe el temperament metodic, la tranquilitat diligent i l’erudicio humilissima inexcusables per a fer
actiu l’amor inquiridor a la llengua en la que s’expressa. I tot aixo, mes
atres abundancies com son la capacitat distribuidora del temps i ordenadora de les consultes esperades i de les inesperades, s’ha amalgamat en
l’home que es Antoni Ruiz Negre. Heus aci un resultat real: el que ell, sense escatimar hores ni estalviar paciencia, haja interpretat primer, recopilat
despres i redactat per fi este Diccionari de sinonims, idees afins i contraris.
Yo sabia de Ruiz Negre perque un tan prolific autor d’obres de teatres
en llengua valenciana, no podia –ni pot– passar desapercebut a qui estiga mes o menys despert en els moviments culturals valencians. Yo sabia
d’ell perque a qui se li han estrenat 18 obres de teatre des de 1986 a 1993,
o siga en eixos anys en els que el sol fet d’escriure en llengua valenciana
continua sent un estar voluntariament definit en l’escarotada corrent del
viure en valencià, t’ha de sonar com a germa, o al menys agermanat, en
molts aspectes indefugibles de la persona coïncident en el temps i en el
lloc del viure. Clar que sabia d’ell i, per aixo, nos arribà la natural amistat.
O

630

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:35

Página 631

MISCELÀNEA

Eixa amistat es la que m’ha dut aci, a la mateixeta porta d’este llibre la
llectura del qual en el seu original em fon sorprenent i, en principi, quasi
incomprensible el que fora obra de qui es.
¿Se comprén, ara, el primer paragraf d’este escrit meu? Es que, en efecte, es el mateix Ruiz Negre, el comediograf, qui nos dona el resultat del
seu treball, mantingut durant anys (ell sabra quants), tan distint del que li
coneixiem i li reconeixiem. Pero, passada la sorpresa, m’he detingut un
poquet i m’he preguntat el perqué, i m’he respost a mi mateix: es ben de
veres que es una atra labor, pero crec que es veïna de la que Ruiz Negre
ha vingut exteriorisant. Heus aci el meu raonament: presentar teatralment
persones inventades, a les quals hem d’entendre nomes per les paraules i
per les accions, accions reduides als llimits de l’escenari, precisa el domini de la llengua que, quant mes rica en vocabulari siga, millor nos fara sentir la sensibilitat de cada personage. ¿I cóm eixamplar eixes possibilitats?
No, no es gens freqüent que un dramaturc es llance ferm, conseqüent,
humil, impertorbable i amoros, a la tasca constant que ha fet possible este
Diccionari de sinonims, idees afins i contraris, profitosissim per a tot
aquell que vullga usar la llengua valenciana en la seua maravellosa riquea
expressiva.
Gracies, amic Ruiz Negre, per l’aportacio d’esta obra silenciosament
utilissima no solament per a aquells que, com tu, se valen de la paraula
escrita, perque tambe ho es per a que la cultura valenciana vaja matisant
mes i mes cada dia la propia personalitat.67

67. A diferència d’esta primera edició, que no fon lo extensa que hauria volgut ser, la nova
edició de la RACV (2004), conté setmil setcentes entrades, quarantaunmil sinònims i quasi quatremil antònims, lo que supon un conjunt de vora cinquantamil paraules.
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Pròlec al llibre No sin nosotros. Consideraciones
sobre la personalidad valenciana
(Valéncia, 1995)

Carta oberta a Vicent González Lizondo

B

amic: crec que alguna vegada m’hauràs oit dir –perque,
com ho crec, ho he repetit a sovint– que, per a mi, la ciencia fecunda es el resultat inteligent de l’estudi, comprensio i ordenació de l’experiència. Pero, tambe per a mi, al mateix temps, hi ha unes atres especies
de ciencies que s’enllepolixen de teories tan dogmatiques com ineficients;
son les simplement llibresques. Estes son les que escaroten i emboliquen
de raons rendables la set de rao fertil. La primera es el manoll de qualitats
que l’home guanya per a l’humanitat.
Lo que es veu clar –i tu ho saps– es que no hi ha res que siga estrictament com ho advertim, perque qui ho advertix es un ell que no pot deixar de ser-ho i es a traves d’ell com, indefugiblement, ho advertix. D’aci
la tan dificil com necessaria harmonisacio de les distintes i a vegades contradictories –mes be paradoxals– aportacions, que haurien de superar lo
personal perque no se conseguix quasi mai perque la persona es –perque
sí i per sort– persona en irreductible totalitat.
¿Pero qué mes hi ha en la persona entre les persones, i en el temps i
en el lloc que li pertoca viure i, sobretot, conviure? ¡Hi ha tant, tantissim!
Senderoles, sendes, camins, carrerons, carrers, places... i tot des de dins,
des de dins de tu, de mi, de cada u... I l’horiso al que nos dirigim –com
cada riu a la mar–, ¿es el que veu i vol cada u, o com es i espera ser ben
ENVOLGUT
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vist i mereixcut? Heus aci, Vicent, els conflictes d’aixo que, per a entendre-nos, solem dir societat referint-nos nomes a la societat humana oblidant-nos –a vegades per ignorancia i a vegades per egoisme– de les inseparables «societats» animal, vegetal, temporal, terrenal, universal... ¡Qué
menudet l’home, ¿veritat?! ¡I qué gran l’home quan sap ser –perque pot
ser– extens, intens, immens...!
No me preguntes, amic, a qué ve que et diga tot aço. No he pogut –no
he volgut– estalviar-me el conversar en tu, que aixo es esta carta que se
m’ha impost per haver llegit el teu No sin nosotros. Has circuit la teua personalitat a la voluntaria tasca –tan respectable per ser voluntaria– de desenrollar activament el teu amor a la patria valenciana. I com ades he dit que
«has circuit la teua personalitat», m’es precis afegir: la teua personalitat forta
–per porfia–,vehement –per urgida–. I l’has circuida per a garbellar la collita i espigolar per entre els rastolls, perque vols adinsar-te al present (a este
present rabios d’impertinencies) sense palluç ni fanc, intentant descobrir lo
que es gra profitos, i lo que es terra afermada pels nostres morts que nos
han fet com som per a que nos fem com volem i podem ser.
Fas molt be, Vicent, de traure a l’aire lliure les teues consideracions;68
l’oreig es saludable tant per a qui trau la bugada com per a qui l’observa
estesa. Expondre al respir de cada u i al sol de tots es valorar l’alba com a
inici, el dia com a entrega i la nit com a examen de pas cap al proposit...
Podria dir-te mes, ¡clar que sí! Pero no vull ni dec influir en res i a
ningu. Pense que se te deu llegir com yo ho he fet: interpretant a la meua
manera lo que tu dius a la teua. Pero aixo sí, partint de la següent realitat
on nos trobarem i nos trobarém sempre tu i yo i on podem i devem trobar-nos tants i tants valencians, aferrant-nos a l’antiga i sincera aposta a la
que som i serem fidels i que tu ratifiques en el teu escrit: per l’integracio i
la solidaritat dels que eixercim l’amor ben actiu a eixa Valencia que es tan
nostra com nosatres d’ella, eixa Valencia que nos ha fet valencians i que es
la que nosatres fem –perque la volem– pulcrament, totalment valenciana.
68. Vicent González Lizondo. Fundador d’Unio Valenciana, concejal de l’Ajuntament de Valéncia i president de les Corts Valencianes. Un home de be. Un home valencià bo.
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Pròlec al llibre de poemes Minims detalls,
de Vicent Ll. Simó Santonja
Editorial del Senia al Segura
(Valéncia, 1997)

Te parle

V

ICENT,

aço fon entre dos dels poetes imprescindibles de la poesia espanyola; Juan Ramón Jiménez conta que «Días después de conocer
yo a Rubén Darío, él me dijo: Usted va por dentro». Dos lliçons: la de la
definicio rotunda i exacta (Rubén Darío) i la de l’assuncio en concepte
total (Juan Ramón Jiménez).
Tu i yo, Vicent, afins en tantes lliçons d’est estil, ara, fidels a la corrent
d’aigua pulcra de la fontana de la nostra amistat, yo parle des de la meua
brancuda ribera a la frondositat de la teua. Perque els dos sabem que les
riberes no son fronts enfrontats, sino posicions visibles d’una mateixa sang
natural per necessaria. I te par parle perque tu has volgut que nos retrobem en este llibre que has titulat Minims detalls, llibre que té de tu lo que
tens teu i que ho té dit en la serena aristocracia del pensar sentit que no
te deixa mai ser elemental nomes, i dic «nomes» perque dificilment hi ha
expressio substantiva si es minimisa l’element. Per aixo, Vicent, com tu
penses a cor obert, aci no hi ha mes païsages que els que portes en segona pell per lo valencià que dus en el teu ser valencià. ¿T’ho dic a la meua
manera?: tant si vols com si no vols, que sí que vols.
Es dificil –i tu ho saps tant com yo– entrar a un llibre de poesia com
hauria d’entrar cada u, perque hauria de ser en silenci permeable i volun-
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tari, i despullat de pre posicions, pre dileccions i mes encara, clar, de pre
vencions, pre visions, pre tericions, pre juïns... nueta l’intimitat per a que
lo huma ho siga per naturalea i per saludable conviccio. ¿Que demane
massa? Vicent, si Deu vol yo deixare d’escriure versos, perque aixo es una
conseqüent vicissitut quasi quasi circumstancial, o siga, una de les –per
ventura– llaberintiques aptituts del poeta; lo que no podre mai es deixar
de ser poeta perque eixe es el ser del que soc, encara que no haguera
escrit en ma vida ni un sol vers. Pero que quede ben clar que en aixo no
he volgut dir que nomes poden llegir poesia els poetes; ¡no, no!; el poetes son, precisament, els que no caldria que ne llegiren massa, per a lliurar-se de quedar-se en eco (els ecos que refusava Antonio Machado). Lo
que he volgut dir es que als llibres de poesia hauria d’entrar, ¡quant mes
a sovint millor!, el poeta per despertar el que porta dins cada persona que
desija ser personal.
Perdona’m, Vicent; no sé si eixes modestissimes pero expertes consideracions que he fet venen o no al cas, pero es que estic «raonant de parlar», que es lo que diuen els assaonats «¡Quantes veritats de pols!», abans
de que m’aborrone eixa expressio abismal, entendrixes la seua estela i clames «¡Quanta defensa de fanc!» que, encara que de fanc perque de fanc
som, s’alça en «possibilitat de gracia, barana / de misteri, d’amor i de llibertat».
¿Veus, Vicent, per qué he dit tot lo que he dit ades? Es que crec que
no es massa atrevit ficar el coneiximent en la ferida, si el que el fica sap
per qué, quan, cóm i per a qué. Quan es la sanc de l’anima la que nos correspon sentir, nomes el fonament d’esperança i la claror de fe poden afirmar i sostindre la temperatura indeclinable. Quan he entrat al teu llibre,
que es on has volgut que nos retrobem, no he pensat gens ni miqueta en
cóm me n’eixiria. ¿Saps per qué? Perque el teu es un d’eixos llibres dels
que u no se n’ix mai del tot.
Crec que ara creuras que era oportuna la cita que he aportat al principi. Es molt dificil, per sort, el «ir por dentro»; pero Vicent, en el teu llibre
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nos hem retrobat convençuts de que l’intentar-ho ya es anar creixent, ¡per
dins, clar que sí!
XAVIER CASP
Naquera, dia de Sant Vicent Ferrer, 7 d’abril de 1997.69

69. És tot un «detall» parlar-me açò el dia del meu sant.
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Tractat de metrica valenciana, de Voro López Verdejo
Premi d’investigacio Vicent González otorgat per l’Associacio
Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana
Editorial del Senia al Segura
(Valéncia, 1999)

Comentari circumspecte

C

que ningu dels que sabem montar i correr en bicicleta pense que,
pedalejant i pedalejant, sense mes ni menys, pot guanyar el Tour de
France. En canvi, no es gens estrany qui perque sap parlar, llegir i escriure, sense mes ni menys pot incorporar-se al Tour de l’art poetica. En general (perfectes excepcions a banda), estos son els practicants de lo que, ves
a saber per qué, se diu «vers lliure», aixo que ha donat i seguix donant a
la lliteratura una prolifica pero pauperrima prosa poetica.
Lo ben cert i, per aixo, indefugible es que en art, en totes les arts i
tambe, clar, en la principal d’elles que es l’art de viure, la tecnica es imprescindible. Tambe es cert que la benvinguda exaltacio en excelencia social
de la ciencia i, com es just, dels cientifics, ha desdibuixat el pletoric ser de
la tecnica (harmonia de procediments i recursos dels que se servixen la
ciencia i l’art), desprestigiada per l’imbecil desfici dels pseudocientifics.
Lo que acabe d’expondre en oportuna llaugerea, pot ser que siga una
de les no se quantes raons de la llarga, incomprensible i perniciosa absencia total de tractats i d’estudis sobre metrica valenciana. Per aixo, no m’espanta gens el que rode per totes bandes el recurs tan facil com freqüent,
quan se publica la resenya i a vegades tambe la critica d’un llibre, de dir
REC
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que ve a omplir un buit; aço, dit en el present que se publica tal riuada
de llibres en la que corren inclus els que se dediquen a les minucies mes
insignificants, es una proclamacio de la mediocritat general de les resenyes
i tambe de les critiques. Per aço, m’entraven ganes de no dir lo que dec
dir en este comentari –no resenya ni critica– que escric perque tinc ganes
i raons per a escriure’l. I com dec dir-ho, ho dic: este llibre ve a omplir un
buit en la bibliografia valenciana; pero un buit total, perque no hi ha –al
menys publicat– cap de tractat sobre metrica valenciana.
Que Voro López70 es amic meu es no solament una realitat, sino una
veritat guanyada a pur d’anys en sinceritat corresposta. Ell, actiu enamorat
de moltes de les entreteles –transparents per profundes– que nos son afins,
se llançà a la tasca propedeutica de portar a bon fi lo que en moltes conversacions, distanciades pero no oblidades mai, nos haviem plantejat: la
poderosa obligacio de facilitar ales al vol necessari de la poesia valenciana,
sense la qual la cultura del nostre poble tindria ferida l’expressio en valenciana llengua. I aci està, en este ben estudiat, millor pensat i generosament
didactic Tractat de metrica valenciana, la basica aportacio d’est excelent
filolec nostre. Gracies, Voro; yo ya te les done i seria de bona esperança el
que te les donaren tots els que deuen donar-te-les, mes tots els que es desperten a la gracia de donar-te-les, per haver enriquit el coneiximent.
... I en recòrts d’eixos «alvançats» que creuen que se pot desdibuixar
sense saber dibuixar, que se pot compondre musica sense saber solfa, que
se pot dialogar sense saber escoltar, m’han vingut a la memoria estos
eixemples que vaig escriure l’any 1987, en el preambul a la Gramatica de
la llengua valenciana d’Antoni Fontelles, Laura Garcia i Joaquim Lanuza:
«Quan Rafael Alberti, en el seu important llibre A la pintura, diu:
Feliz imagen que en mi vida
dio su más bella luminaria
a esta academia necesaria
que abre su flor cuando se olvida.

70. Actual president de la Secció de Llengua i Lliteratura de la RACV.
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està reconeixent que, per a la pintura, es necessaria l’academia –l’aprenentage– i al dir que abre su flor cuando se olvida hem d’entendre que lo
que s’oblida es l’academia, perque lo que se deprengue ya s’aprofita sense
pensar. I aixo ho diu Alberti respecte a la pintura i, per a dir-ho, escriu una
correctissima quarteta: quatre versos isosilabics d’art menor rimats el primer ab el quart i el segon ab el tercer i accentuant la quarta i l’octava silabes de cada vers. ¿Es que pensava en la preceptiva lliteraria per a escriure? No, perque la tenia assaonadament sabuda en el passat –com he dit
ades–. Aixo mateix, i no atra cosa, vol dir la celebre frase de Goethe (que
vaig llegir no recorde on): M’ha costat molts anys oblidar la gramatica, per
a escriure be; perque ho diu ell que, en el drama Goetz von Berlichingen,
reconeix que L’escriure es un oci molt treballos. Per no citar mes que una
atra autoritat, cal vore ab quin rimar tan perfectament preceptiu Verlaine,
en Art poétique, protesta de la rima:
Oh! qui dira les torts de la rime?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
nous a forgé ce bijou d’un sou
qui sonne creux et faux sous la lime?».

I ara un elogi, ¡precis!, a l’editorial Del Senia al Segura, que, en este llibre, seguix la seua linea d’oferir-nos fondaries, perspectives, superficies,
perfils, matisos... sempre decisius, del ser valencià.
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Pròlec a Des de dins, d’Aureli López
Coleccio El Rajolar núm. 8
(Valéncia, 1999)

Des de la porta

Q

s’arriba a sentir que estas viu, a pensar que vius, a saber que te
desvius vivint i te preguntes perqué, cóm, quan i a on... Quan se
guanya eixe toc complex tan elemental com audaç, vol dir que ya
l’argila del teu cos es modificable per la gracia de l’aigua exacta que es la
propia suor diaria...
I tot tan ciclicament com l’alba desperta el dia restituit per la nit.
Ara, a la porta del llibre Des de dins, m’arrisque a opinar que el seu
autor, Aureli López, ha vibrat i vibra saturant-se de lo que he dit, pero ho
ha fet i ho fa des d’un sensible desequilibri revelador de la seua personalitat, en la que lo que es va quasi sempre vorejat per lo que creu que deu
ser. I ho apunte no com a impertinencia d’ell, sino com a plausible pauta
de la seua evident manera personal d’haver creixcut, d’eixamplar-se cor
amunt pels llaberints del talent, senzill pero vehement. I tambe ho he significat perque estic convençut que es el desequilibri salutifer de cada u el
que fa que la sociable pluralitat humana harmonise l’indefugiblement singular humanitat.
Est autor, de ben monyicot no tingue mes remei que sentir-se viu, ¡i
ausades si du tendra i arraïlada eixa primorosa sugestio emocional! Sí, sí,
aixo que ara els novedosos imbecils tilden de visceral, sense aclarir a quina
de les visceres se referixen, perque si es al cor escassegen tant els posseïUAN
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dors d’eixa exquisita qualitat natural de la cordialitat que l’intemperancia
endenya les afinitats de la convivencia d’este poble meu del que estic
segur que Aureli López se diu secretament, en silenci profunt, lo mateix
que yo em vaig confessar en el segon temps del meu Poema dramaticament esperançat (Mallorca, 1956):
¡Ah poble meu,
quín clar dolor
em fa sentir que et penses
feliç nomes!
¡Faciliari,
comodó i adaptable poble meu,
quíns pecats d’epidermic!

En quant a pensar, no recorde quí (crec que fon Schopenhauer) fea
diferencia entre els que pensen per a escriure i els que escriuen perque
han pensat. A Aureli López he de classificar-lo entre els segons, perque no
cap dubte que el temps en l’esforç i en el repos de cada dia, li ha desvelat el saber desviure’s vivint encetant i triant respostes als eviterns «perqué,
cóm, quan i a on» que nos comprometen racionalment als que som i no
volem renunciar a ser racionals.
I aixo ha fet Aureli López: sentir, pensar, saber... i ha garbellat a vegades prou serenament, pero atres exaltant-se-li el pols. I lo cert es que, per
pudicia o per negligencia, ha escatimat massa el pensar-se, sí, ¡el pensarse ad ell mateix! ¿No creu Aureli López que els solages ben sedimentats
que el silenci li hauria descobert pels racons de l’intimitat, haurien profundisat mes i mes per a lliurar ales cap a la llum? ¡I tant que ho creu! Per aixo
diu:
En este despullar l’anima que es
escriure les idees, t’acostes molt,
sense poder aplegar, a l’amagada
sinceritat.
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Ya se que a ell el paralisa eixe no «poder aplegar», ¿pero es que el sol
intent no es ya un guany? ¡Clar que si! I ell ho sap i ho practica en la corrent del seu existir i, a mes, de tant en tant eleva a horiso ideal lo que pot
pareixer fita insuperable:
Si per anar en les mans i en el cor
oberts t’endus desilusions... ¡no els tanques mai!

Estes paraules d’ell son suc transparent de coneixer que l’exit en la
seua professio està, sanceret, en la decisio d’entendre als atres i en la
capacitat per a fer explicita l’interpretacio de lo implicit de la circumstancia compartida. Aureli López ha anat captant la sao necessaria per a que
la seua terra entranye la sembra i tinga sempre solcs a punt per a la llavor:
Quan eres capaç d’assumir una
critica, entenent-la, comences a lligar
llibertat i responsabilitat en un
feix de pervindre.

... Per atra banda, es admirable l’eficaç desig d’eficiencia d’est home
que, inclus quan el llastre de la variada i variable actualitat li entrete, irrita i enerva el pas a pas ineludible, mastega habil les incidencies, escarba
alerta els acontenyiments, polsa observador les possibilitats, despulla
eclectic les propostes i pensa, repensa... i trama el criteri en l’ordim intuït
per a vestir de concret el juï meditat. Aço fa que les seues especulacions
tan del moment –a sovint rabioses de l’instant– adquirixquen l’agredolç
oportu d’estar on s’ha d’estar per a reivindicar el ser que deu ser i vol ser
perque pot ser com vol. No sorpren l’abundancia d’estes lligaces temporals perque, per elles, s’endevina la nervuda condicio perceptiva i receptiva de qui, per induccio i per deduccio, participa en el remoli que es sempre l’imparable evolucio social. En molts dels pensaments d’esta indole
rantereta a l’expectativa terrosa, s’advertix a penes una pulcra veta tremolosa d’eixemplificar que, per contrast, esfumina extrems de realitat, eixa
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realitat que quan ve a grapats d’inquietuts es per a espavilar caricies esperançadores...
I en tot. Aureli López te un fonament, la fidelitat a l’herencia, la serenitat per mantindre-la, la passio per enriquir-la, l’amor fecunt, sempre actiu
i sempre pur, d’amar-la filialment, paternalment:
Com l’abraç impalpable de la
boira i de la muda caricia del sol en
l’hivern, l’amor a la Patria s’escampa
pel cor i pel cervel fins la plena
possesio que enllança goig i patiment.

Ya nomes dec repetir esta maravellosa expressio de Dante Alighieri:
O voi ch’avete gl’inteletti sani
mirate la dottrina che s’asconde
sotto il velame degli versi strani!»
(¡Oh vosatres els qui teniu inteligencies sanes,
mireu la doctrina que s’amaga
darrere del vel de versos estranys!)

[Divina Comedia: «Infern», IX, v. 61-63] 71

Estrambot
En abril de l’any 1994 yo, des de la porta dels Pensaments lliures d’Aureli López, vaig escriure eixa especie de prolec que ara se reproduix. Per
a be dels que considerem que pensar es ser en el ser, pensem que a Aureli
López, en els cinc anys passats, han anat fructificant-li les raons del pensament i ara nos afig nova part de la collita sempre tendra, perque en ell
les arraïls amen la propia terra, terra ell mateix en activa vocacio humana.
71. Flexió i reflexió: hi ha que traure profit de la doctrina que s’amaga, pero que està ahí darrere del vel de versos estranys.
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Per aixo, a aquelles paraules meues els ha naixcut este imprescindible
estrambot, encara que no se si a ell li pareixerà oportu, cosa que no m’importa gens perque a Aureli yo li done la meua sinceritat sense que ell me
la demane.
La pressa que, sense buscar-la, nos espenta a tots negant-nos el pensar per qué ni per a qué, eixa pressa que crec diabolica perque nomes la
motiva el desig (no la necessitat) del mes i ara, ha influit tambe en el viure
d’Aureli i aquells Pensaments lliures que nos donà fa anys, no han deixat
de ser lliures pero nos arriben Des de dins en gran revol, i revol se vullga
o no, sempre te molt de rebombori precipitos, encara que no siga precipitat.
I eixa pressa impenitent ha reduit tant el concepte d’actualitat que esta,
que sempre ha segut lo que atrau l’atencio de les persones ocupant-les un
moment, com els moments s’han encollit a instants, l’actualitat deixa de
ser-ho immediatament per canvi o per rebuig.
Confesse que en la nova aportacio d’Aureli López, per la meua connatural predisposicio a la tria, he anat passant per alt les urgencies, o com
absurdament se diu ara, les emergencies per a detindre’m sense pressa
–¡que Deu nos salve de la diabolica pressa!–72 en tot lo que nos fa pensar
de lo que Aureli pensa, que es ben prou per a reflexions, meditacions...

72. Veg. Xavier Casp, Flexions i reflexions, Del Sénia al Segura, 2005.

644

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:35

Página 645

20

Presentació dels llibres

El Corpus en Valéncia, de Maria Jesús Coves
La caixa de les maravelles, de Vicent Ramon Calatayud
(Lo Rat Penat, 18 de maig de 1989)

H

dit moltes voltes que el llegir es per a l’inteligencia lo mateix que
la gimnasia es per al cos. La natural perea del cos (i la de l’inteligencia) es fa cada vegada mes pereosa si no se practica la gimnasia adequada. Igual que correr per correr no es l’adequada gimnasia corporal, llegir
per llegir no es tampoc l’estimul per a l’inteligencia. Per aixo, no he comprés mai cóm se diu que es un gran lector el qui llig molt, perque en aço,
com en moltes atres coses, lo que importa no es lo mes, sino lo millor; no
se deu posar l’afany en el saber mes, sino en el saber millor.
Dic aço perque resulta que tambe el llegir s’ha contagiat d’esta mania
actual de la pressa, la pressa en tot, com si no tinguerem temps per a res,
quan el temps està ahi, sempre el mateix i sempre igual per a cada u; no
hi ha dies menors ni dies majors de 24 hores; lo que passa es que el temps
sempre es tan curt per al que va com llarc per al que espera, i el viure –tots
ho sabem– es un anar constant. ¿Pero per qué sempre de pressa? Yo mateix,
l’atre dia quan me n’anava cap a casa, em vaig preguntar perqué anava tan
de pressa; vaig alentir el pas i em resultà un passeig lo que tenia aires de
competicio. Per cert, en eixe passeig recordi que un tio meu, un dia que
plovia prou fort, anava tranquilament pel carrer i una dona li cridà: ¡»Tio
Paco, correga»!; mon tio, sense canviar el ritme, li digue: «¿Que ahi davant
no plou?». No cap dubte que mon tio era un exagerat, pero un filosof.
E
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Com he dit, llegir es u dels grans eixercicis per a l’inteligencia, pero
sempre i quan no nos furte el temps per a pensar en lo que es llig i en lo
que lo llegit nos sugerix. Si u dispon de dos hores per a llegir, deu dispondre tambe d’una hora per a pensar. Tenia rao qui digue que nomes hi
ha dos classes d’escritors genials: els que pensen i els que fan pensar...
Hui estem aci per a referir-nos a dos llibres.
Qui crega que una cosa es nomes l’edifici destinat a habitacio humana, tambe pot creure que un llibre es un conjunt de fulls escrits i cosits en
l’orde en que s’han de llegir... Per a mi una casa es tot lo huma que ompli
els buits creats per l’edifici, i un llibre es lo que cada u interpreta que se
nos vol dir en els fulls escrits i reunits en volum. Per aixo, ma casa es
igualment ma casa en un o en atre edifici, com un llibre ho es independentment de la seua edició. Clar que a tots nos agrada beure-nos l’aigua
en un got ben net, de vidre transparent, pero es perque no podem anar
directament al broll de muntanya a beure-la encara que siga en les mans
per got.
Per tant, yo em pregunte: ¿qué es la presentacio d’un llibre?, ¿parlar de
la forma en que s’ha editat o parlar del seu contingut immaterial? Per a mi,
no cap dubte que del contingut immaterial, pero sense oblidar que, precisament per immaterial, ha necessitat lo material de l’edicio per a arribar a
cada u dels qui vullguen llegir-lo.
Si aixo es aixina, ¿quín es el meu paper ara, si yo no soc, en este cas,
ni autor ni editor? Els autors estan aci i entre vostes està el gerent de l’editorial Del Senia al Segura. Be; yo crec que, per estar aci, tinc dos tituls
que no me’ls pot discutir ningu: el ser amic, en tota l’intensitat essencial
de la paraula, de Maria Jesus Coves i de Vicent Ramon Calatayud; i el ser
un actiu enamorat de la lliteratura.
Vull que observen que he dit «de la lliteratura», sense concretar en «lliteratura valenciana». Fa moltissims anys que yo vixc abraçat a l’esperança
de que els lliterats valencians escriguen en llengua valenciana no per ser
necessariament valencianistes, sino per ser naturalment valencians. La diferencia es tan important que la nostra Patria no sera la que volem mentres
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no arribem a la plena normalitat d’escriure en valencià com un frances
escriu en frances i un anglés escriu en anglés.
D’estos dos llibres que hui presentem yo se ben be que els autors son
tan profundament, tan sincerament, tan naturalment valencians que els
han escrit, naturalment, en llengua valenciana. ¿Que ells son valencianistes? Clar que ho son, i en absoluta activitat responsable. Pero desijant de
cor arribar a la, per ara, dificil naturalitat. Valencianistes, perque els que
tenim consciencia viva de valencians, ara per ara no tenim mes remei que
ser paraula i eixemple per a que creixca la veritat de cada u i arribe a veritat de tots. Perque... en broma-en broma, ya dia el Romancero español,
que:
Vinieron los sarracenos
y nos molieron a palos
porque Dios premia a los buenos
cuando son más que los malos.

I be; aci està Maria Jesus Coves, autora del llibre El Corpus en Valencia.
Ella es una dona tan admirablement observadora i tan investigadora de les
propies observacions que, per lo equilibrat de les seues expressions, podria fer creure en una fredor de pensament. Pero es que les seues observacions no arriben mai a expressar-se sense haver estat a prova en el foc
del seu cor tan generos com exigent. Per aixo la seua actitut en la vida respon a la poesia del seu sentiment bellissim per prudent i senzill, pero aixo
sí, sincer. Qui conega els meus poemes, sap cóm ella transcendix les realitats quotidianes per a fer de cada menudea una nota de la gran harmonia del viure. Les seues paraules son calentes, com ho son les de la companyia que desvanix el fret de l’intimitat solitaria; son paraules com les
estreles que esguiten de brases el cel de les nits fosques; estreles com
aquelles de les que Safo día: «La nit està plena d’orelletes que escolten...».
Perdonen, pero me resitixc a llegir un fragment del prolec que vaig
escriure per a esta edicio [...]
Despres d’aço, ya sera ella la que nos parle del seu llibre.
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¿I Vicent Ramon Calatayud? De la meua amistat i la meua admiracio
per ell, nomes dire que quan vaig ser elegit president d’este Lo Rat Penat,
me’l vaig posar de secretari general.
Calatayud te uns ulls tan inquiets que no saps mai si està despullantte o ajudant-te a vestir-te millor. El seu caracter, que pareix massa alegre,
es vital, poderos, convincent. Per aixo a voltes pareix humoriste, pero es
que sap dur alegria a l’esforç i claror al judici. La seua ironia no es mai sarcastica i la seua satira no es llibresca sino d’inteligencia natural.
Com es d’un poble (Vallada) que està en una vall valencianissima, el
seu llenguage es riquissim, atractiu, lluminos, i va perfectament a la seua
imaginacio imparable. No saps si et conta una rondalla popular o si popularisa una fortuna de recorts.
En este llibre, a mi m’interessa molt mes la segona part que la primera, perque en la primera nos conta coses que atres nos han contat d’atra
manera. En la segona part es ell qui inventa i qui crea uns personages que,
entre la faula i la realitat, nos fan vibrar païsages i sentiments que resulten
propis. El drama, en les seues mans, sera sempre tendre i comprensible.
Pero... yo me calle, perque les seues paraules, hui, no son mes que
l’enramada sobre la que ells van a entrar.73
Avant.

73. L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana concedí a X.C., en 1994, el Premi Nacional
de Lliteratura en Llengua Valenciana, i en el seu bulletí, Cresol, Coves i Calatayud publicaren
«En torn a la figura de X.C., l’home en la constant del poeta».
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Tesis doctoral presentada per Caterina Casp Montero
i dirigida por Pilar Roig Picazo

Encuentro con la obra del pintor
Valentín Durbán (1921-1963)
UPV Facultad de Bellas Artes
(Valéncia, 2003)

Prolec

C

ATERINA:74

la veritat es que no sé ben be lo que me demanes; pero
tambe es veritat que me reviu facilment el recòrt del meu amic pintor
–o del pintor amic meu– que fon Valentín Durbán. Pero no oblides, filla
meua,75 que la persona no naix objecte, sinó subjecte, i que té més opcio
a personalitat quant més essencial condiciona l’imprescindible convivència
en el temps i en el lloc en els que creix per a ser. Per aixo, no vullc ni puc
ser objectiu quan parle d’ell i a tu. Ya saps, sincerament subjectiu.
Valentín i yo no raonavem a penes d’amistat ni de pintura; aixo començà i anà fent-se l’aire de naturalitat en el que yo intuia d’ell, i ell intuia
de mi, que la comprensio de cor a cervell i de cervell a cor nos transparentava el ser com erem, donant-nos sense demanar-nos. Simple postura
de fe en el viure de cara a la vida.
Tu saps que a mi no m’han convençut mai ni la casualitat ni la sort,
potser perque soc fidel a inquirir la causalitat i el succés, pero sense eixir-

74. Firma Kati Casp.
75. Totes les ilustracions de Kati en les obres de son pare són eixemplars: ¡quína millor que
ella podia dibuixar la seua paraula!
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me’n de l’humiltat necessaria per a esquivar l’orgull. I pudorosament se
m’ha estovat la persuasio quan tres andalusos universals, cada u en el seu
moment i en el seu ambit, m’han anat confirmant la simplicitat de moltes
vivencies fonamentals. Manuel de Falla digué: «El arte se aprende, pero no
se enseña»; Picasso exclamà: «No busco, encuentro», i Juan Ramón Jiménez
confessà: «No estudio, aprendo». He dit aço perque yo, jornaler de treballar-me, he anat descobrint que viure es anar vivint sempre mirant per a
vore, oint per a escoltar, atenent per a entendre... i s’arriba a poder tancar
els ulls sense quedar-se mai a fosques, sinó iniciat a substanciar-se de la
transcendencia del silenci de callar sentint-se feliç de naixer a la paraula...
A la paraula musical, a la paraula pictorica, a la paraula poetica, on la veu
de l’instint harmonisa l’inteligencia.
Per a mi, Valentín vibrava un contrast que me’l definia: en el tracte
diari, discret, suau, predispost a somriure... Quan pintava, seré pero decidit, meticulós pero indubtable, possessiu pero llegitim, expressio de l’artiste que se sent mes de lo que se sap. ¿Doble personalitat? No, ¡no!
Persona motriu de lo personal. Ell, tan artiste cap a dins, entre els atres
molts que se preocupen de ser-ho cap a fora. Quan yo el mirava pintar,
descobria al poeta dels colors sobre el pensament del dibuix.
Sí, Caterina; quan pense davant de qualsevol dels seus quadros, descanse dialogant la delicia de sentir-lo com el crec ya per a sempre.
Valencia, 20 de febrer de 2002
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Pascual Asins ha mort

I

ha mort quan un clima dificil, ofegador, ens l’havia apartat per complet de la poesia. Això sí, amb la darrera elegància de no abocar-s’hi
a cap altre, per fàcil, que mai no havia estat el seu. I tal clima difícil ens
l’havia apartat, perquè ell era poeta de pulcrituds líriques, sense perfils de
lluita, si bé no ignorava la nostra veritat espiritual i la feia un deure al qual
ha estat sempre fidel.
La poesia valenciana ha sofert, de pocs anys ençà, absències ben sensibles, més sensibles encara perquè l’actuació indefugiblement migrada,
imposa un aïllament que cal esforços acerats i visió dreturera per salvarlo. Així estant, el jovent que gairebé sempre desconeix la pregonesa de la
veu baixa, ha escoltat més i més la facilitat enlluernadora. I silenciosament,
fulles entre les fulles d’un arbre que hom creu qualsevol, han anat caient
a l’ombra definitiva els nostres poetes Josep Monmeneu,76 Enric Navarro
Borràs,77 Miquel Duran de València78 i, ara, Pascual Asins.
Tots ells pertanyien a una època massa tocant a la nostra, en l’ordre
del temps, i prou allunyada en l’evidència de les impetuositats i de les lleis
poètiques i patriòtiques. Gràcies, però, a ells i als atres companys llurs –i
ara nostres– que encara són ardidament i destres a la nostra avantguarda;
gràcies a llurs dubtes, a llurs equivocacions, a llurs encerts i, molt per so-

76. Regidor de la ciutat de Valéncia. En 1931 va ser el representant de l’Ajuntament en la Comissió Gestora Pro-Estatut. Guanyà la Flor Natural en els Jocs Florals de 1939 (Dolor i goig).
77. Enric Navarro Borràs (1891-1943). Director de la primera etapa de Taula de les Lletres Valencianes.
78. Miquel Duran de València (1883-1947). Militància nacionalista (Valencia Nova, Joventut Valencianista).
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bretot, a llur sacrifici conscient i ben inspirat sempre, malgrat les vacil·lacions i derivacions humaníssimes; gràcies a ells, ens han estat possibles a
nosaltres les afirmacions, les «glorioses intransigències» i, recolzant-nos-hi,
actuar sense corruixes amb una fe encara minoritària, és cert, però potser
per açò mateix més exigent home endins, per a què els aires alenen, personalitat a personalitat, la veritable positura.
Pascual Asins va nàixer un dia de juny del 1896 i ha mort el 29 del
passat març. La seua joventut va ésser pròdiga en poesia, i encara que no
deixa cap llibre, només que un opuscle, titolat Melodies, de la desapareguda, per allà l’any 1916, Col·leció Poetes Valencians Contemporanis, el
seu nom era conegut i qualificat per tots els d’idèntiques inquietuds. Ben
actiu, fou col·laborador d’infinites revistes i periòdics i, per conseqüència,
la seua obra resta espargida. El mateix dia del seu enterrament va prendre
cos la suggerència només, com tantes altres, i que arribe a bona fi. Caiguda
a bones mans, esperem que serà un fet feliç.
La seua poesia és tota de cristall, cristall colpejat amb els dits dels instints retinguts i ben triats; així de clara, transparent, i així de sonora, sense
aürts que pogueren rompre la claror total, baldament fós per trobar-s’hi
una fortuna de llesques de llum a les mans. Poesia, ensems, fugitiva entre
els boscs del sentiment, suggeridora de la gràcia d’un ritme àgil. Diria’s
que hom va a preguntar-se: Qui corre sobre els nervis, impressionant-me
però sense esglaiar-me? Són peus o són ales? És carrera o és vol? Ni petjades sobre la carn ni ombres d’ala sobre el cervell. Poesia que ens permet
el descans de pensar-la, sentint que, com a ell,
Plau-me filar la sedalina
dels raigs de sol vora la mar,
i a l’ardor d’aquesta joguina
cloure els ulls per a somniar,

Pascual Asins, íntim, suau poeta, cristià des del bressol fins al darrer
instant, podia dir a sa mare:
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M’haveu criat a la faisó
de l’ocellet enamorat,
que té per joia sa cançó
i ama i sofrix ple de bondat

Com és ben difícil dir-li el més trist adéu, serà amb la seua veu, ara
enterbolida de llàgrimes, d’aquest que ell va titolar:
FINAL
Adéu siau!... La melangia
ha estés son vel de misticisme
i la ubriagança de ma via
ha esdevingut romanticisme.
... Roses de sang que vaig collir,
de vostra porpra he de fer una
rima gloriosa del patir
per a ofrenar-li-la a la lluna.
Que ella em seguix i és la germana
que fa que dringue la campana
sentimental de l’emoció,
i que no manque al seny coratge
per a què anime el païsatge
en una nova floració.

Adéu siau, amic! I que el nostre recort us siga tan fidel com el desig
de què trobeu la pau al si de Déu.
[Esclat, maig-juny de 1948]
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Alfons Verdeguer, en el recort viu

Q

UAN jo, no en broma sinó formalment, te dia que quan manaren els
nostres et faríem ministre de felicitat pública, el teu riure brollava
des de tots els racons del teu ser, com una claror contagiosa. Perqué
la teua companyia era d’una clara humanitat necessària, no per necessitat
de carència, sinó per naturalea d’home entre els hòmens, en comunió més
que en convivència.
I és que ser com tu eres, arribant com arribares, dóna una humiltat
ferma, segura de lo que sobre i heroica en la proclamació activa de lo
imprescindible.
¡Quantes hores de treball de músculs jóvens (mosso de càrrega i descàrrega en aquell almagasén de creïlles) per a guanyar-te els diners per als
estudis del batxillerat; i ja batxiller, ¡quantes hores més donant classes d’assignatures tan diferents com matemàtiques i llatí per a guanyar-te el viure
i pagar-te els estudis de Dret! La teua força, de voluntat i d’inteligència, és
tan vertaderament excepcional (ara t’ho puc dir, perqué no em pots fer
callar) que, a més de donar classes, només en tres anys obtens el títul de
Llicenciat en Dret, aprens a la perfecció el francés, l’italia i l’anglés, obtens
el títul de Guia Intérpret d’estes llengües i complixes el servici militar, d’on
ixes alferes. ¿És que tenies el secret d’eixamplar els minuts sense eixir-te’n
de l’hora?
Jo no he vist mai a ningú anar pel carrer com tu anaves: sempre de
pressa i llegint un llibre, un llibre que igual era d’un clàssic valencià o grec
o llatí (la primera era la teua llengua natural, pero també les atres les dominares), com un modern tractat de Dret, com la divertida i mentirosa autobiografia de Mark Twain que després nos traduïes entre sonores carcalla-
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des. I exactament igual anaves pel carrer, de pressa i llegint, quan ja eres
abogado asesor y jefe de Personal de SALTUV i el profesor ayudante de clases prácticas de Derecho Civil de la nostra Universitat. ¿I per qué no, si tu
eres sempre tu? ¡Qué triats són els que arriben a saber que, en este món,
qui és digne no necessita vestir-se de dignitat!
Pero no és d’açò de lo que volia parlar-te, sinó de cóm t’enyore en
estes hores que viu València, la nostra Pàtria que tu senties tan intensament
i a la que amares tan activament quan eixa activitat nos era ben dificilíssima. A tothora estic sentint el teu buit al meu costat i tracte d’omplir-lo recordant la teua serena i profitosa interpretació de les circumstàncies per a
encaminar els fets cap a l’eficiència. Pero també pense que t’has estalviat el
dolor de vore qüestionades algunes qüestions que per a nosatres eren i són
tan inqüestionables com inqüestionable és la Pàtria valenciana. Ara hauries
patit molt, perqué et coneixies les terres del nostre Regne pam a pam i et
sabies la seua història com un llibre elemental. I ara...
Assovint relligc els teus llibres valencians, i em deixe dur per la gràcia
espurnejant del teu modo de tractar la realitat històrica en Grecs en la
meua tinta, i de la teua erudició dita àgilment, senzillament, en Els clàssics, la terra i jo i en Viage a Ausias March. I açò em fa lamentar no tindre les lliçons que nos hauries dit i escrit en estos set anys que ara fa que
te n’anares. Perqué de l’assaonada madurea dels teus 48 anys, del teu amor
a València i de la teua activitat, ¡esperàvem tant!
Pero tu que tant respectaves tot lo respectable, no respectares el
temps. I el temps, eixa realitat irreversible, ¡no et respectà! Déu, a qui sempre duies en tu, t’haurà abraçat en la seua claror definitiva.
Pero als qui et coneguérem, nos resulta molt dur conformar-nos én el
teu humaníssim, magnífic i eixemplar recort. Un poc d’eixe recort és lo
que ara deixe ací, ben xopat del meu cor que tan prop tenia el teu.79
[Murta, núm. 6, octobre de 1978]
79. L’Ajuntament de Valéncia dedicà a Alfons Verdeguer (1923-1971) un carrer (13 de juny de
1978).
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Ha mort Rafaèl Ferreres

E

N silenci i a soles, com fea cada u dels treballs mes importants de sa
vida, ha deixát de viure Rafaèl Ferreres Ciurana. Feliç ell que només
ha deixàt de viure, perqué el seu nom i la seua obra no han mort ni moriran en l’alta història de la cultura valenciana. I felíç ell també perqué ha
segút un home dedicàt plénament a la seua vocació: l’estudi amorós i actíu
de la literatura i, conseqüentment, de la llengua, de l’ensenyança de les
quals feu professió.
Est home internacionàl naixqué en la ciutát de Valéncia, l’any 1913, on
feu tots els seus estudis fins la llicenciatura en Filosofía i Lletres. Es doctorà en Madrít, sent discipol predilecte del que ya seria per a sempre gran
amíc: Dámaso Alonso. I es que Rafaèl Ferreres tingué sempre l’amistát com
un dels premis mes inapreciables del ser humà. Açò ho sabem molt be els
que hem tengút la sort i el benefici de ser amics seus.
La seua estupenda labor docent el dugué a ser Lector d’Espanyòl en el
King’s College de la Universitàt de Londres, catedratic de l’Institút d’Espanya en la mateixa capitàl britànica i professor visitant de la Universitàt de
San Francisco (Califórnia). Ara era, des de fa anys, director de l’Institút Sant
Vicent Ferrér, de Valéncia.
Era Academic Corresponent de la Real Academia Española i Academic
de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana; en esta última formava
part de la Junta de Govèrn i era director de Publicacions.
Tot això ho era per autentics merits propis: els del seu constant eixercici intelectuàl, que nos ha deixàt un gran número d’edicions que van des
d’aquella deliciosa antologia per a lectura dels chiquets titulada La hora del
alba a l’Antologia de la literatura valenciana, ultim llibre, aparegút pocs
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dies abàns de la seua inesperada mort, tan inesperada que nos priva dolorósament de vore completa tal obra, ya que el llibre publicàt es el primér
(sigles XIV i XV) dels tres volums dels que hauria constàt, obra tan important com necessària per a este poble valencià, al que ell amava i servia
com a fill fidelissim.
Relacionar les publicacions seues seria tan llarc com gelàt. Pero no podem deixar de dir-ne algunes (sense orde ni concèrt), per a que el lector
s’adone de la transcendéncia seua: Obra poética completa d’Ausias March;
Escalant, el hombre y la obra, guanyadora del Premi València; Diana enamorada, de Gil Polo; Moratín en Valencia; Los límites del modernismo;
Verlaine y los modernistas españoles; Aproximación a la poesía de Dámaso
Alonso...
Murta, la nostra revista, que també era un poc d’ell perqué la seguia
i a voltes l’afavoria aconsellant-la, i que el tenia com a juràt dels Premis
Literaris Valencians des de la primera convocatòria fins l’última (en la qual
tan lamentàblement l’hem de substituir), se dol en lo mes profunt, com
deu doldre’s cada valencià de no tindre ya a Rafaèl Ferreres, l’home bo,
laboriós, inteligent, senzíll i amíc predilecte. En recòrt es i serà viu per
sempre. I ya només podem dir, de cor a dins, com diguerem quan moría
la seua gran amiga, i també nostra, Carola Reig Salvà: amíc Rafaèl, valencià eixemplar, descansa en la pau de Deu.
Rafaèl: parlavem eixe matéix dia –¿recordes?– dels Sonetos de Garcilaso.
Ací tens ara este sonét meu, que yo el voldria teu per sempre.
Tinc el teu ultim gest –ultim, ¿per qué?–
en l’ànima que et pensa dol a dins.
Tinguerem junts tants anys i tants camins
que ara no se acceptar lo que ya se.
Raonavem paraules d’abecé
d’on naixien distints els nostres brins
en que –tu els teus, yo els meus– trenavem fins
al servici humilissim de la fe.
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No t’has endút, amíc, la confiança;
me l’has deixada viva i tan en creu
que em son fertils les llàgrimes del plor
perquè, sobre el recòrt, tinc l’esperança
d’oferir-te en silenci, cara a Deu,
l’impúls que em fa seré l’aire del cor.

[Murta núm. 31, giner de 1981]
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Ha mort un poeta valencià

Francésc Caballero i Muñoz

F

Caballero i Muñoz80 es el nom d’un poeta valencià que sempre m’ha espavilàt preguntes. ¿Per qué? Intentaré dir-ho.
Entre els ultims setze o desset anys del segle passàt i els primers set o
huít del present naixen en el nostre Regne els que, mes avant, constituiren
la mes numerosa, variada i, per això i per les circumstàncies, mes important
aportació poètica valenciana des de la Renaixença. No exagere si dic que
son mes de vint els noms que caldrà tindre sempre vius, en la història de
la nostra poesia, dels naixcuts en aquéll espài de temps. A mes, perqué a
ells va correspondre la tasca dificil i compromesa de deslligar-se de lo que,
per a entendre-nos, venim dient llorentinisme. En art, ya se sap, tots els
ismes son l’àncora que esterilisa l’impúls de noves rutes i es arriscàt, pero
necessari, soltar-la, perqué cal sabér cap a on enfilar la nau i calen també
moltes i decidides singladures per a acertar l’horisó que convé a cada moment. Els llorentinistes en poesia, com els sorollistes en pintura, ho eren per
incapacitàt i sense pensar que Llorente no era llorentiniste ni Sorolla sorolliste, perqué eren símplement, i ni mes ni manco, Llorente i Sorolla.
Francésc Caballero i Muñoz, que naixqué en la nostra capitàl el 23 d’abril de 1894, es u dels d’aquella vintena llarga que en mes purea lírica s’incorporà a la poesia valenciana. Ben jove, començà a publicar en Foc i
Flama (1912-1913), aquéll semanari que dirigia l’actíu, inteligent i afable
RANCÉSC

80. Morí el 22 d’abril de 1982, a l’edat de 87 anys. U dels lírics més purs i personals de la poesia valenciana dels anys 30. Xavier Casp li dedicà en el diari Levante un artícul el 16 de
novembre de 1976.
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tipograf i escritor que fon Josèp Maria Esteve Victòria, i el nom de Caballero Muñoz ya no deixà d’apareixer en revistes i diaris, perqué, des del
principi, la seua poesia era pròpia, elegant per naturalea, alta per sensible,
fonda pel pensament i suàu per l’espressió, qualitats rares quan es va pels
deneu anys, que només l’observació a flor de sentiment i l’espavilada intuició podem ajuntar. Per açò en 1915 aparéix ya el seu primér llibre, Jardi
espiritual, publicàt en «Poetes Valencians Contemporanis», la colecció fundada i dirigida per l’inquiét i fecundissim patriota Josép Mª. Bayarri. I en
1919, Editorial Valenciana, SA, li publica Camins de llum, el seu segón llibre que, fins ara, es l’ultim.
I aci comencen les meues preguntes: ¿Per qué, des de 1919 fins a 1976,
no hi ha cap llibre mes de Francésc Caballero i Muñoz? Açò no ho podia
supondre ningú, perqué tant Jardi espiritual com Camins de llum nos
amostren un poeta ben personàl i de condicio poc freqüent en l’época. Els
dos llibres son la realitàt tremolosa –tremolosa per emotiva, no per insegura– d’una ànima que es dona fervorosa a l’enigma poetic de dir la bellea, que en tot respòn i correspòn a que, senzíllament i humíl, sap endevinar-la. No es Caballero un poeta que s’enfronta a la gràcia, sinó que es
deixa chopar per ella per a dir, en veu humida de sinceritàt, la melodia
que naix del silenci on se sent i es pensa la responsabilitàt, i també l’impúls, de ser home en el moment i en el lloc que li toca ser-ho. Se li pot
dir romantic per l’exaltació del sentiment, pero no es mai languit ni enyoradís, sinó, ben al contrari, ferm d’ideàl cara endavant. En el seu primér llibre, en el poema L’urna de l’esperit, ell matéix ya diu: «Jo no seré cap-decolla / que no he naixcut per a eixe fi; / jo no seré dels que en la lluita /
porten, davant, lo banderí», pero després, en el matéix poema, afíg: «Pero
jo soc dels que guerregen / sens flaquejar mai ni un minut, / ab una fe i
una constància / que em fan castell de fortitut».
Yo, al llarc del temps, he rellegít prou voltes els dos llibres de Francésc
Caballero i Muñoz, i crec que responen perfèctament a la seua idea de la
poesia, que ell matéix explicà en 1930: «La meua doctrina estètica es resumix en dos paraules: emoció i sinceritat. No m’importen les escoles». No
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exigíx poc, realment; perqué emoció i sinceritàt son dos qualitats imprescindibles per a que la poesia ho siga, abàns, ara i sempre. I ell, en els seus
dos llibres, te tals qualitats junt a la dicció alada i al sentir ritmic. Poesia,
la d’ell, sense cap de distorsió; sense cap de colp d’efecte facil; sense gens
d’altisonància. Son dos llibres, els seus, indispensables a tot aquéll que
vullga resseguir la realitàt –no trencada mai– de la poesia des de la Renaixença fins a hui.
Pero yo em quede fent-me preguntes, que acaben en esta: ¿On està
–perqué crec que està– la poesia posterior de Francésc Caballero i Muñoz,
home viu i que Deu vullga que per molts anys? Yo, que em conéc be la
publicada, l’esper i voldria que molts valencians sentiren com yo. Ell s’ho
meréix plénament.
[ Reproduit en Murta, 1982]
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Ha mort un excelent poeta valencià,
un patriota fidelissim, un amic insustituible

Rafael Villar

E

dia 26 de juliol, tan inesperadament que la sorpresa nos gelà la sanc,
mori Rafael Villar Belenguer.
Nomes Deu sap perqué nos deixa sense la companya inapreciable
d’un home bo de cap a peus, d’un poeta valencià de categoria indiscutible i d’un patriota irreductible que, des dels seus 17 anys, ha estat sempre
on devia estar.
Ha mort als 52 anys d’edat, quan la seua madurea humana nos fea
esperar d’ell lo que, per lo ya fet, teniem motius d’esperar.
L’any 1949 publicà el seu primer llibre de poemes, Cendra. Despres:
L’alba als ulls (1951), Entre la set i els llavis (1958), Historia d’unes hores,
Premi Valencia 1962 (1970), i La lluna dins d’un canter, Premi Ausias March
1981 (1982). L’any 1959 publicà una obra de teatre, titulada Vençut per la
ironia, que s’estrenà i ha estat representada en diferents ocasions, i una atra
obra de teatre, titulada La pluja mor en les teulades, està inedita, pero estrenada i tambe representada algunes voltes. Guanyà la Flor Natural en els ultims Jocs Florals de Lo Rat Penat i atres molts premis, a lo llarc dels anys,
han vingut ratificant l’esplendida realitat de la seua personalitat.
Nos ha costat esforç fer esta especie de reconte, quan l’emocio per la
noticia i el dolor per la ya definitiva ausencia nos fa un nuc en la gola i
nos entela els ulls. Perque Rafael Villar ha segut el perfecte amic dels seus
amics i un cor obert a tota accio humana clara i a tot desinteressat servici
a la nostra Patria tan necessitada d’homens com ell.
L
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A la seua viuda i als seus fills Murta els fa la companyia de les sentides pregaries per a que Deu li haja obert els braços de l’eternitat.
En els ultims Jocs Florals de Paterna, celebrats el dia 19 d’agost, guanyà la Flor Natural el poema Reportages del meu poble, de Rafael Villar.
Este premi postum ha significat un mereixcut homenage al poeta, homenage al que Murta s’adherix de tot cor, publicant el següent fragment de tal
poema:

LA TERRA DEL MEU POBLE
Terra d’on he pujat a la muralla.
Clot on amagaré la meua mort.
Pols de cada pregunta que es retalla.
Niu de pedres, encara sense nort.
Vinc de tu i vaig a tu. Sempre collita.
Fill de l’aigua i la set. Ombra en el sostre.
Acostumat a ser un glop de cita.
Obligat a entregar-te flama i rostre.
Pero soc de la terra que em respira,
tornaré a enamorar-me de la cendra.
No vingau a alenar sobre el que mira.
Aleneu sobre aquell que mira i veu.
El suc de cada ofrena, quan s’albira,
si s’arrima a la terra, troba a Deu.

SÚPLICA PER AL POBLE
Un poble rovellat es un sospir
que no va mes alla de les genives.
Una gent de finestres sense obrìr.
Un ressol que malgasta les olives.
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No vullc recorts. No vullc la veu d’ahir.
Per al dema bromeres i salives.
No vullc entrar, perque m’agrada eixir.
Les hores son futur, si les avives.
Farem que cante el trist, que parle el mut,
que l’arrop enamore a la salina.
Raonarem del pes de la cistella.
L’aigua no es detindra davant l’assut,
i si un eclipse amaga la gavina,
entregarem el blat a la corbella.

FINAL
Poble o riu fet a una aigua sense rutes,
apodera’t del polen de l’abella.
Ni poble de campanes absolutes,
ni bramit contra el braç que t’escudella.
Quan vullgues una lluna, la disputes.
Detin el teu esqueix, trenca l’anella.
I quan retorne el temps de les mans brutes,
obri la teua porta a la donzella.
Yo, carreter del mon, porte la palla
per a cremar la vida que me sobra.
Duc una vocacio i una medalla.
Tinc un algeps escrit damunt de l’obra.
Soc poble del meu poble, veu que calla,
llavor d’atra llavor, fe que es recòbra.

[Murta núm. 56, abril de 1983]
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Adeu definitiu a Milo

E

els primers quatre anys de Murta, els nostres lectors trobaven en
cada numero la nota d’actualitat vista en l’humor originalissim de
Milo. Ben a contracor d’ell mateix i nomes per exigencies de la seua salut,
deixà de colaborar i Murta es quedà sense el toc de gracia aguda que Milo
nos regalava. Ara ya, definitivament, Murta s’ha quedat sense la seua obra
eixemplar i els amics hem perdut la companyia d’est home tambe eixemplar.
Emili Panach Ramos, Milo, ha mort.
Naixque en Alboraya el 8 de març de 1913. Des dels seus 18 anys, que
es quan començà a colaborar en Las Provincias, la seua labor com a dibuixant humoristic, com a poeta i com a periodiste, ha segut impressionant,
tant per la quantitat com per la qualitat. Lo que mes popular el feu fon la
seccio diaria «El mon per un forat» que mantingué mes de 20 anys en el
diari Levante. Ha deixat escrits uns 60 llibrets de falla, havent guanyat per
12 voltes el Premi Bernat i Baldoví i 6 el Premi Maximilià Tous i atres
molts. Com a poeta festiu, tambe guanyà els premis Poesia Festiva dels
Jocs Florals de Lo Rat Penat en 1962, la dels Jocs Florals de Sagunt, etc.
No, no es possible, ni es el nostre proposit, resumir aci l’obra d’este dibuixant magnific i finissim humoriste, sense dubte u dels mes importants
entre els valencians contemporanis. I es d’agrair, per lo que significa, que
quasi la totalitat dels seus treballs estan escrits en llengua valenciana.
Perque el seu amor a Valencia era una de les seues fidelitats incommovibles.
Els qui hem tingut la sort de tindre’l com a amic des de la seua joventut, sabem de la seua bonhomia natural i sense giragonces. Com tot gran
N
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humoriste, observava l’humanitat serenament i sempre inventava l’eixida
feliç per a cada situacio dificil. Honrat a carta cabal, sense enveges ni ambicions inutils, la seua companyia era una lliço vital.
Per aixo Murta omplirà en silenci de bons recorts la seua ausencia,
mentres prega a Deu per l’anima de l’home tan sancer i sincer que fon
Emili Panach Ramos, l’inoblidable Milo.
[Murta núm. 60, setembre de 1983]
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En memoria de Miquel Adlert, 1999

L’amic
estic convençut de que cada acte huma deu tindre consciencia del
per qué i del per a qué, yo he vingut aci conscient de per qué i per
a qué estic aci: per ser no un amic, sino l’amic de Miquel Adlert Noguerol. Per aixo, dec parlar nomes de l’amic, deixant a banda, pero sempre
vives, tantissimes i tan diferents estimacions com hi ha en la memoria i en
l’obra de la personalitat i de la persona de Miquel Adlert.
L’amistat es una de les opcions grans, de les poquetes opcions grans
que son grans des de tots els mereiximents, perque son opcions de l’esperit, o siga, de l’anima racional. Per ser gran de veres, tots nos atrevim a
parlar de l’amistat quan son molt poquets els capacitats per a referir-nos a
ella per haver-la sentida en plenitut, coneguda en possessio i recapacitada entenimentadament. No mireu explicacio en els diccionaris, perque l’amistat no cap en la propia paraula i se n’ix d’ella pels meandres del ser
que, per ser huma, es molt mes de lo que ell mateix pot saber, pero que
sí que pot arribar a sentir i a creure. U sent l’amor i no se’l sap, pero creu
en ell. U sent a Deu i, quan creu, creu en Ell encara que no se’l sap. Aixo
es la fe. I yo soc feliç, dolorosament feliç, per tindre tota la fe que la fe
me dona. Pero coneixer, coneixer certament, es un atre aspecte del transcendent manoll d’aspectes que es la persona en l’humanitat de viure.
L’amistat, o siguen els singulars de la singular amistat pluralisada, naixen sempre i totes del coneiximent inductiu de les afinitats que, ascendides a l’enteniment, entendrixen el raonar deductiu. Per aixo, dir amic
haura de ser una confessio d’amistat en portes obertes per a eixir, sense

C
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esperar ni demanar que entre res a canvi; portes obertes per a donar sense
oferir, per endevinar les possibilitats de l’atre, possibilitant-li-les en la suau
de la naturalitat intima...
Me diuen que fa onze anys que va morir Miquel Adlert Noguerol i es
cert que hi hagué un 12 d’octubre de 1988. Pero aixo de morir nomes es
funest, terrorific, conclusiu i desesperant per a qui, com a viu, nomes creu
en la mort del tot. En canvi, com Miquel Adlert vivia tan segur d’estar viu,
la seua diligent vitalitat era una lliço vivificadora de l’existencia. A mes
d’aixo, com no soc gens obedient als calendaris perque el temps es una
realitat tan inefable com ho es l’anima personal, per a mi tots els dies son
hui, el hui de tots els ahirs que soc en l’anar sent cada instant, perque el
ser es una missio inacabada en el viure per a la vida.
Massa a sovint, els que preferixen preguntar a pensar, s’han dit: ¿cóm
es possible una amistat tan irrefutable, indivisible, senzillament generosa i
poderosament senzilla, entre dos postulats actius tan divergents? Tant ell
com yo nos hem guanyat el viure necessari, en professions molt distintes
que no han entorpit mai les convergencies fonamentals: la religio i el
patriotisme, tot sempre en una cultura mare en la que es insobornable i
primordial el precepte de la familia. ¿Contrasts? ¡Clar que sí! Com a conseqüencia de contrastar-los, nos han unit, ben definides, les coincidencies
substancioses, les afinitats essencials.
Aci, en la vostra atenta companyia, es hora de dir que Miquel Adlert
era de tan pura naturalea que practicava l’ingenuitat dels sentiments, com
qui diu bon dia o dona una almoina; no era una presuntuosa originalitat
tindre en el seu dormitori una fotografia, ben emmarcada, d’un burret a
la porta d’una cova de Paterna; com Miquel era de Paterna, al peu de la
fotografia havia escrit: «Un païsà meu». A ell no l’abandonà mai la profitosa curiositat infantil; no hem de confondre lo infantil en lo inocent, en
lo candoros, en lo fava. Ell havia segut tota sa vida un chiquet d’inteligencia desperta que tot ho escudrinya, que tot ho escolta i ho ausculta en un
eixercici constant de memoria incansable, sustentada pel seu afany de
coleccioniste. Ara mateix puc dir que tinc el seu primer carnet del
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Valencia Club de Futbol, de 27 de giner de 1934; quan ell morí, tenia el
numero 110 de soci. Tinc la «tarjeta de identidad» núm. 359 del Colege
d’Advocats, on consta que ingressà el 24 de decembre de 1934 i que fon
¡depurat! –si, si, depurat– el 3 de decembre de 1942. Tambe tinc el carnet
de la Societat Filarmonica, en la que era el núm. 20. I un llarguissim etcètera, junt a uns sorprenents archius de les coses mes inesperades: coleccions de fasciculs i postals dels principis de la cinematografia, fins als
anys brillants de Greta Garbo; coleccions de revistes i anuaris de deports,
inclus de caixetes de mistos en fotografies, des de que començà el futbol
en Valencia; una important coleccio de sagells de correu...
En el Museu del Colege del Patriarca hi ha un monetari perfectament
ordenat i documentat pel qual, fa mes de 20 anys, davant de mi, li oferiren 10 millons de pessetes d’aquella epoca, i un piano d’uns 150 anys; dos
propietats d’ell, donades al Museu. Aço son detalls de donacions que es
poden vore. ¡De quantes donacions invisibles he segut yo testic!
Est Adlert de generositat cordial tan afectiva com efectiva, ha segut
humilment desconegut i massa voltes perversament amagat pels que publicaren el topic del mal geni de Miquel Adlert. ¿Mal geni? Li l’agermanaven,
per a acabar-lo de desprestigiar, al caracter nervios que a qualsevol se li
respecta i a ell li l’atiaven. Tot –no ho oblidem– perque Miquel Adlert no
era nomes un home cultissim, sino un autentic erudit, eixa admirable classe de persones que l’imparable i obsessiva especialisacio ve acabant en
elles; hui hi ha qui sap tant del melic que no sap res del cor.
Per aixo no m’estranyà ni me sorpregué, pero si que me va doldre com
un arrap tan ofes; li dien «ensayista y poeta», i una que me vaig retallar,
per lo vergonyant, dia: «poeta y ensayista, Adlert era una de las grandes
figuras del valencianismo histórico». (Me recorda un chiste antic, que tots
el sabeu, pero que no n’acerta ni una). Dir en passat que «Adlert era» i referir-se al «valencianismo histórico», hui tenim aci la realitat: Adlert es un ser
en present fonamentat i una de les grans figures del valencianisme historic i actual en cada instant sempre, en ara mateix fent historia mentres l’ineficacia, el desconeiximent, l’impotencia, l’indiferencia i atres corrosius
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aspectes, seguixquen donant-nos l’horrison concert del desconcert valencià.
¿Poeta? Ell coneixia, sentia i sabia mes poesia que el 90 per cent dels
que se diuen poetes i escriuen com si saberen i ho foren. Pero precisament per aixo, per consciencia responsable, nome va escriure uns versets,
burlescs i en castella, una boqueta nit en la taverna que hi havia enfront
de l’ermita de Vera, embriagat de païsage, de companyia, de vi negre, de
botifarretes en oli i pa d’horta. Miquel definia la diferencia entre nosatres
dos explicant que ell era un amoros interpret de la poesia i que yo era –i
crec que encara soc– un amant protagoniste de la poesia. No, no era tan
dificil la nostra activissima amistat. L’amistat no se busca; se troba. (La nostra fon en 1934, en Accio Nacionalista Valenciana.) Se va descobrint en la
discussio de conviccions tendres i apassionades de joventut; redonejant-se
en riscs inesperats, en obligades soletats de les que maduren necessariament les funcions conceptuals. I entre Miquel i yo descobrir lo despullat
de la sinceritat, lo fertil del ni teu ni meu per ser de cada u en la superioritat de lo de tots... ¿Cóm no haviem de ser amics si tant ell com yo sempre hem abolit, per covarts o egoistes, l’hipocresia i l’infidelitat? No es tracta, com diu la gent, de tirar les veritats a la cara a qui siga; entre moltes
raons, perque la veritat no la tenim ningu i les chicotetes parts de la veritat que conseguim, no es cosa de tirar-les, sino d’intentar fer-les creixer...
I ya, lo que proclame es que la memoria dels que podem rememorar
a Miquel Adlert i fruim per lo just del recòrt, i la memoria historica de la
seua obra que sobrepassa en molt els llibres i les colaboracions escrites,
s’han trobat ben satisfactoriament compartides entre els que li hem dedicat estes jornades.
Moltes gracies per escoltar-me.
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Del llibre

Manuel Broseta Pont. Imágenes de una vida
Diputación Provincial de Valencia
(Valéncia, 2003)

Memoria intemporal

E

recòrts no son mai aventura del desig, sino una humiltat de l’esperança sense riscs d’impaciencia. U no recorda quan vol, ni lo que vol,
ni com vol, perque la memoria es una facultat que, com a tal, simplement
nos faculta, pero no nos induix. Per aixo es la modesta esperança (no l’excelsa virtut teologal) la que nos possibilita l’estat de l’intencio. I yo ara, al
propondre’m parlar de Manuel Broseta, nomes vullc pensar, o mes be repensar cóm me’l descrivia a mi mateix atenent el seu allargat monolec que,
en ma casa, em dedicà practicament com a presentacio, descripcio per a
mi que, després, el temps me la depurà i ratificà:
Me parlava en una tranquilitat de veu com qui està convençut no simplement de que yo l’escoltava, sino de que l’entenia, sospesant l’eficiencia
de l’entendre. No li calia usar mai de l’emfasis, per elevacio ni per descens,
sense que pogueren confondre’s mai la grandea i la grandaria. Aixo li
donava una correccio, a penes afectada, que es corresponia des de les
sabates fins al pentinat, passant per la corbata. Ni gris ni blau fosc per a
no equivocar-se, sabent que el color es sempre efecte de lloc i de temps.
O siga, que a penes li sonava l’aspecte, sense eixir-se’n mai del pentagrama pero aprofitant-lo tot, acordant la clau convenient per al to. No li ho
vaig preguntar mai, pero estic segur que ell era dels qui creuen (com yo)
que el païsage no es com es –perque realment no es–, sino como se’l mira,
LS
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se’l veu, se’l sent i se’l respira. ¡Quina manera tan fertil de viure en humanitat!
En la meua ininterrompuda i, per aixo, experimentada activitat d’amor
a Valencia, sempre he sabut, no per indagacio sino per treball, que en el
viure hi ha encontres personals no previsibles pero tan inexcusables com
inescrutables; bon eixemple, el de Broseta i yo, tan distints i distants en
l’eixercir de cada dia. No hauria passat ni un mes des del nostre coneixernos, quan me telefonejà. Havia llegit el meu llibre Gran sonata de la patria
que porta la següent dedicatoria: «A Valencia, tan meua com yo d’ella». I
em demanà que conversarem. No se per quantes derivacions se nos engrandia la conversacio, pero no puc ni vullc oblidar lo entranyable d’anar
acariciant i sorprenent les sensacions al referir-nos a lo mes intangible, immensurable, indefugible... i tambe -¡per qué no dir-ho!– inapropiable perque nos sobrepassa lo personalment propi fent-nos propis d’eixa magnitut
de la que som per ser lo que som: valencians. ¡I la paraula!; la llengua
materna que, per materna, nos agermana; esta llengua que yo sempre he
dit meua i de tot aquell que, en mi, diu nostra... ¡La mes essencial manera de dir-li valenciana es dir-ho en valencià!
En aquella transparentissima i nueta conversacio, vaig anar convencent-me, per a sempre, de que Manuel Broseta era ya de les individuades
persones que arriben a saber lo saludable que es el beure per a la propia
set i no per a embriagar desficis o per a ofegar inquietuts.
Quan en el Senat espanyol Manuel Broseta proclamà la realitat historica i sempre viva de la llengua valenciana, yo sentia que ell estava ordenant l’arc iris dels nostres raonaments sempre confrontats pero mai enfrontats.
Passat algun temps, en el seu despaig estiguerem detallant algunes
qüestions per a treballar-les. Fon, exactament, l’aboqueta nit del dia que
ha quedat ya per a sempre com a vespra del seu definitiu no estar. Quan
pel mati del dia següent s’esclatà la tragedia, em vaig arraconar la rabia per
a acaronar-me la pregaria que se m’acabà en este fervoros sospir: Pare, en
les teues mans encomane el seu esperit.

672

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:35

Página 673

MISCELÀNEA

Quan em demanaren que yo intervinguera en la sessio necrologica
que el dia 24 de febrer de 1992 li dedicaria el Club de Encuentro, vaig pensar i escriure cordialment els següents sentiments:
«El silenci de la paraula escrita pren la veu en el silenci del llector. Crec
que podem escoltar cada silenci en la fidelitat corresposta de la paraula
escrita, perque necessitem no alçar gens de pols inutil per a que la purea
de cada premissa arribe a sa conjugacio integra, a sa condicio determinada. Es en eixa pronunciacio a penes audible, com vullc despullar aci la
meua memoria per a que faça present l’absencia que ara està vibrant-nos
a tots...
»I es tremolosament com vinc a dir que un dia de fa ya molts anys,
Manuel Broseta i yo nos ferem amics. I va ser... perque ell va voler. Va naixer d’ell el brindis i resultà tan fecundament facil la beguda compartida,
que la conversacio entre nosatres ya fon sempre un raonar, segurs que les
raons son l’unic cami cap a la rao, ben entes que la plena rao totalment
ella no es una meta possible, sino un horiso inspirador.
»Per aixo, la nostra amistat, des del principi obert en ma casa, ha segut
ya sempre amistat de claror; o siga, no lluminosa, que desdibuixa perfils i
empobrix matisos, ni fosca, que incita imaginacions i palpa dubtes. Exactament, de claror, que es l’ambit cabal de la pau.
»Perque es cert que Broseta i yo no oblidarem mai que no es pot conversar si no es en pau, i que nomes qui conversa pot fer-se entendre i entendre a qui conversa, i que entendre es portar a l’inteligencia sense prejuïns la voluntat fraterna del cor. Perque en este bascular imprescindible i
constant del ser viu entre lo cerebral i lo sensible, nomes la serenitat es
capaç de conduir les conviccions iluses i perentories i les indefinicions
pereoses i esterils, a la prudencia indagadora que equilibre les possibilitats
reals a les realitats possibles. I eixa dificil serenitat la posseia tan laboriosament conseguida el Broseta persona publica, que no es jactava mai d’ella, en lo qual nos duya a participar-la en el profitos tu a tu conversador.
»No es pot conversar si no es en pau. Quan pensem un poquet, sabem
que les guerres (entre persones, entre pobles, entre estats) sempre se fan
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per a evitar que parle l’atre, i aixo ocorre per temor a que les raons de l’atre puguen ser-nos superiors. Raonar es precisament intentar concordar les
raons, segurs de que l’intent es ya un començament de concordança.
»I Broseta, no se si sabent-ho o sense saber-ho (yo crec que sabentho), eixercia eixa concordança de les raons en la serenitat de la pau propia, que li donava lo que yo mes li reconeixia, perque ha segut i seguix
sent una de les meues aspiracions: no intalar-se mai en l’optimisme ni en
el pessimisme, perque tant lo pessim com lo optim son situacions llimit de
cega elevacio o de tetrica caiguda, inacceptable en tot aquell que pot fer
personal la dignitat de la persona.
»Per aixo yo, ara, no estic recordant a Broseta, ni intente recordar-lo.
Per llarga experiencia vital, se que Seneca estava en lo cert quan digue que
«lo que fon dur de patir es dolç de recordar». Pero tambe se que el recòrt,
per dolç que siga, es esteril i du al perill d’abraçar-se a la nostalgia, que
no es mes que una pobra, inutil i pueril renuncia a l’unic deure irrefutable que es el viure. No, no estic recordant a Broseta perque estic redescobrint-lo en mi, en allo que se me pot quedar en viva companyia, de cara
a l’espill on me veig esperançat; per laberintics que es presenten els
moments, sempre despunta l’esperança alerta i estimulant, perque lo circumstancial no pot deixar de ser-ho i en tot cal salvar l’essencia...
»No m’he preguntat mai per qué la paraula «esperança» escassejava
tant en el vocabulari extern de Manuel Broseta, i aixo que estic segur que
ell no solament sabia, sino que tambe sentia que, per reversa i superior
al recòrt, l’esperança es sempre peregrinament bella i, al mateix temps,
primorosament fecunda. I si estic segur es perque en l’ell actiu, l’esperança estava tan existent com silenciada. Tal volta perque en este present
abstrusament embriagat per lo cientific, l’esperança ni com a atribut simplement huma ni com a virtut cristiana, no pot vulgarment tindre valor
efectiu, encara que lo teologal siga una altissima ciencia i lo huma es i
deu ser amo i senyor de tots els servicis de les ciencies. Sincerament, crec
que Broseta no volia expondre la tendror de l’esperança al criteri despectiu dels que diuen: «¡Eixe nomes viu d’esperances!». Yo no oblide que en
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certa ocasio que ell em va referir que li havien aplicat aixo, yo li vaig dir:
Manolo: ¿i qué millor podem desijar que viure d’esperances de vida?...
¡Quína pena la massa estesa ignorancia d’aço! I es que estava en lo cert
qui digue que «la malatia de l’ignorant es ignorar sa propia ignorancia»...
No, no es pot conversar si no es en pau... i ya he d’afegir en llibertat,
condicio ideologica profunda en la vitalitat conscient de Broseta, i yo crec
que en la de tota persona d’humana salut mental. ¡I quina complexa naturalea irrenunciable la de la llibertat, germana bessona de la pau! Complexa
perque tota la guerra es una cruel manifestacio maxima de l’orgull, que es
el niu de la violencia. No oblidem que, fa un bon grapat de segles, el Sant
Pau de paraula immarcescible, sentencià que «la pau es la llibertat en la
justicia». Per aixo estic tan d’acord en el pensador italià Gioberti,81 que ha
dit que «els majors enemics de la llibertat no son els que l’oprimexen, sino
els que l’embruten»... La mort de Broseta i les moltes atres que venim
sofrint, ratifiquen i proclamen dolorosament esta afirmacio.
Conversar, raonar, entendre, concordar, claror, esperança, pau, llibertat, justicia... ¡Quína plena rosa dels vents en tot aquell que, com Broseta,
decidix fer del viure la serena passio de la vida...!
I tal com Unamuno parlava de «la memoria del corazón», yo crec que,
des de la memoria del meu cor, he fet una cenyida descripcio de qui era,
per a mi, el Manuel Broseta Pont persona entre les persones.82

81. Vicenzo Gioberti (1801-1852). Polític italià. Home important del Risorgimento, partidari ans
de 1848 d’una federació italiana presidida pel Papa. Fon president del govern piamontés en
1848-1849.
82. En juny de 2005, la Promoció de Dret 1950-1955 va celebrar les «bodes d’or». Contra tota
pau, llibertat i justícia nos (dic «nos», perque sóc d’eixa promoció) han faltat Manolo Broseta
i Paco Tomás Valiente.
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A Francisco Chelós

M

buen amigo:83 si sabes que escribir es hablarle al silencio, ¿intuyes
qué espejo encuentran las palabras no oídas sino escuchadas?
Hablarle al silencio es embriagarse de pensamientos sentidos que desnudan el corazón de la embriaguez esencial.
Cuando el silencio nos mirifica, todo palpita esperanza, todo respira
posible.
Quien se escribe escribiendo cuando le acompaña el silencio fértil,
siempre inventa lector.
Amigo Paco: si como yo, crees que hay algo –y aun algos– de esto
cuando escribes, eres el bienaventurado lector del original de ti mismo.
I

En Valencia, a 2 de abril de 2001
XAVIER CASP
Excmo. Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana

83. Mege, conferenciant, escritor.
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Carta del President de la Generalitat de Catalunya

D

senyor,
Em decideixo a escriure’l després de pensar-m’ho molt. M’ho he
rumiat, no pas per cap reserva envers la seva persona, sinó perquè sempre costa refer una relació després de tants anys d’incomunicació.
Probablement recordi que cap allà els anys 54-55 –o potser abans– un
jove català el va venir a veure. Havia tingut coneixement de vostè a través
de la revista Destino, on havia llegit uns comentaris –i uns versos– sobre
un poeta valencià anomenat Xavier Casp. També algú m’havia dit que vostè havia tingut un paper important en la defensa de la llengua en els Jocs
Florals a l’exili.
Recordo que en un dels meus viatges –jo aleshores treballava a la
indústria farmacèutica, i això em feia viatjar bastant– vaig passar una bona
estona a casa d’en Miquel Adlert amb vostè. Aquell dia –i no només aquell
dia– vàrem parlar de literatura, de cultura, d’història, etc. I mai no li vaig
sentir a dir res que des de la seva profunda valencianitat fos contrari a la
realitat de la llengua comuna de valencians i catalans.
Després han passat coses, moltes coses. En certs aspectes, han passat
més coses a València que a Catalunya. En tot cas, el cert és que fa molts
anys que no hem reprès aquell antic contacte.
Aquest dies he pensat en vostè. He pensat que no és possible que ni
vostè ni jo estiguem gaire lluny del que dèiem fa més de quaranta anys.
Quaranta anys són molts, però pocs pel que ha estat la història molts cops
centenària de la literatura i la llengua d’Ausiàs March, de Ramon Llull i de
Ramon Muntaner. I m’he preguntat quin malentès s’ha produït.
ISTINGIT
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També he pensat que ara que les coses sembla que estan, o que efectivament estan tan malament, potser és quan justament es poden arreglar.
I que vostè probablement pot ajudar, si –com crec– l’atmosfera de ca
l’Adlert de fa més de quaranta anys perdura.
Confio que aquesta carta mereixerà un bon acolliment per part seva.
Com pot comprendre, no l’hauria escrit si no hagués cregut que entre
vostè i jo, malgrat el silenci de tants anys, hi ha un sentiment de mutu respecte i comprensió. En tot cas compti amb tota la meva consideració.
Seu afectíssim,
JORDI PUJOL
Barcelona, 28 de maig de 1997
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Carta al Sr. D. Jordi Pujol, Molt Honorable
Sr. President de la Generalitat de Catalunya

D

senyor: em decidixc a contestar la seua carta, a partir de la
pregunta que m’ix al pas quan voste me diu: «Aquests dies he pensat en vostè». ¿Per qué justetament estos dies, en un clot de quaranta anys
de mutisme? Com conec lo perillos de les interpretacions unipersonals, me
pare a puntualisar.
Me sorpren que haja pogut creure voste que podia «perdurar» «l’atmosfera de ca l’Adlert de fa mes de quaranta anys». Aquell agrupar voluntats
no per lo que tenien d’afinitats ideologiques i sentimentals, sino pels patiments pareguts que uns i atres soportavem; lo que nos promovia (circumstancial) estava molt per fora de lo que erem cada u, perque es tractava
nomes d’un «anti», cosa que tots sabem que no perdurà aquella atmosfera.
En quant a l’aspecte que entenc que voste aludix com a fondo del seu
fondo, el de la llengua, fon la superbia de cert catalanisme tararot, imperatiu i dogmatic, la que l’impossibiltà, posant a l’aire diferencies reals que
no hi havia cap de rao per a ofegar-les.
Lo que voste em recorda d’aquell temps, no m’aborrona gens ni
miqueta, perque els errors, si els hi hagué, serien naturals de la jove impaciencia i es una sort haver-los salvat a temps en rectificacions tan conscients com responsables. Perque es cert que, en l’any 1950, vaig presentar
un poema en catala als Jocs Florals de Perpinya; el premi me’l donà Pau
Casals i vaig fer Reina a la filla de Pompeu Fabra. Pero no es cert que vaig
tindre un paper important –ni insignificant– «en la defensa de la llengua»,
de la vostra llengua. Allo fon, ni mes ni menys, la festa nostalgica d’uns
ISTINGUIT
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patriotes en l’exili, a la qual em vaig afegir com un patriota mes que, com
ells, ho erem en temps dificils per a ser-ho.
Ara be; quan voste me diu que les coses «efectivament estan tan malament», en tota sinceritat he de dir, perque ho crec, que no ho estarien si
cada u en sa casa no se ficara ningu en la casa del costat, perque el sol
fet de ficar-se fa perdre la confiança de veï. I des de la serenitat de la meua
experiencia treballada i treballosa, em permet dir, en una claror sense
ombres, que totes eixes constants afirmacions que nos arriben com, per
eixemple, corona catalano-aragonesa, Païs Valencià, territorialitat d’una
llengua catalana en els Països Catalans, catalanitat dels classics –i no classics– valencians, etc., etc., son falses i falsejades.84
Aixo si; pot voste estar segur de que seguixc i seguire bon amic de Catalunya i de tants catalans que he conegut i reconegut, com conec i reconec la franca amistat dels quals m’honora i me satisfa.
I encara que hi ha molts aspectes mes, seria prou el meu amor a la
vostra llengua catalana per a que, des del meu amor actiu a la nostra llengua valenciana, oferixca a la seua persona la meua sincera consideracio,
com he acceptat ben de veres la de voste que tan amablement m’ha oferit.
Afectuosissimament,
XAVIER CASP
Valencia, 6 de juny de 1997

84. ¡Quína «claror sense ombres», quína coherència!
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Carta al M.I. Sr. President
del Consell Valencià de Cultura

R

ESPECTAT president i distinguit colega: la situacio actual del Consell Valencià de Cultura, conseqüencia certament llogica del «Dictamen» redactat a peticio de les nostres Corts, ha vingut aclarint-me la creencia de
que, per les meues propies caracteristiques, no encaixe be en la vicepresidencia per a la que se me designà. Per aixo –que pense que es prou– li
presente, de forma irrevocable, la meua dimissio a ella.
Crec que, desempellogat de la vicepresidencia, potser tindré mes lliure aportacio a les comissions de les que forme part des de fa anys.
Ben atentament a la seua disposicio.

XAVIER CASP
9 de decembre de 1999
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Vot particular 85 en contra de la proposta
de «Dictamen» llingüistic
del Consell Valencià de Cultura

E

consellers més avall firmants manifesten davant del Ple del Consell
Valencià de Cultura la següent posicio:
1. Considerem que el text propost per la Ponencia al Ple del Consell
Valencià de Cultura no constituix un dictamen sino la redaccio d’una negociacio politica. Tampoc representa, per tant, un consens ni un pacte llingüistic, ya que les institucions implicitament representatives de les dos posicions llingüistiques en joc no han aplegat, dins o fora d’este Consell, a
una situacio de pacte o una aproximacio minima de criteris.
2. Tenint en conte que l’encarrec de les Corts Valencianes s’orientava
indiscutiblement a obrir vies de solucio al conflicte llingüistic valencià, donavem per supost (i est era un sentir general) que el Consell Valencià de
Cultura realisaria un analisis i diagnostic efectiu d’eixe conflicte. Ara be,
paradoxalment, eixe analisis, que es condicio indispensable per a la credibilitat d’un dictamen, ha segut sistematicament boicotejat, i seguix a hores
d’ara sense realisar. Es més, baix pretext de no especialisacio d’una d’este
Consell en elements d’historia, de filologia, de gramatica o de llingüistica,
aquells fonaments «historics i cientifics» en que la demanda de les Corts
Valencianes posava la base del dictamen, han anat diluint-se per complet
fins el punt de no haver-se produit ni tan sols el debat i acceptacio d’una
qüestio cardinal: l’existencia efectiva d’una estructura diferencial de la nosLS

85. Este vot particular explica la carta anterior (núm. 33).
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tra llengua, que, es de supondre, dona sentit a les conclusions d’un dictamen posterior.
Quede clar, no obstant, en ares de la veritat, que des del començ d’este proces, hem vingut proponent elements de necessaria reflexio cientifica (llingüistica o historica) i la corresponent documentacio, sense conseguir mai l’acceptacio d’un debat aclaridor.
3. Sobre estes premises, el text que se presenta no dona resposta a la
demanda formulada per les Corts Valencianes el 17 de setembre de 1997,
sino que ve a ser un compromis sense contingut i orientat a satisfer l’interes politic conjuntural de creacio, ya al pareixer previament decidida,
d’una nova entitat normativa.
4. Entenem, en tot cas, que la valides d’un autentic dictamen s’assenta en estes condicions:
1ª. Que, cientificament, es referixca al sistema llingüistic especific conegut historicament com a llengua valenciana; es dir, que reconega fundamentar-se en el codic llingüistic natiu del poble valencià actual; no, per
supost, en un codic estrany a l’evolucio particular de la nostra llengua.
2ª. Que, socialment, atenga a la consciencia llingüistica general dels
parlants valencians, manifestada, si es el cas, per mig de mecanismes fiables de diagnostic; no de confuses pressions exteriors, parcials i manipulables.
3ª. Que se fundamente en el debat de totes aquelles qüestions nuclears (norma, llengua, registre idiomatic, consciencia llingüistica, gramatica
sincronica, codic natiu, codic substitut, etc.) que, se vullga o no, son ineludibles si realment se busca la clarificacio definitiva del problema.
Ara be, estimem que sobre la base d’una confusa definicio, de la nula
referencia a un sistema diferencial i de la proposta forçada d’un organisme regulador sense condicions conceptuals, el poble valencià pert tota
garantia futura de respecte i preservacio de l’autentica llengua valenciana,
de la que en definitiva es ell l’unic hereu i propietari.
5. Considerem, en fi, que la creacio d’una nova entitat llingüistica normativa no resol en absolut el problema que ad este Consell Valencià de
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Cultura se li ha encomanat estudiar, i la rebugem, per tant, per estos
motius: 1ª. Per l’illogica suplantacio de la que creem unica institucio llegitimada per a codificar el valencià, la Real Academia de Cultura Valenciana,
institucio casi centenaria, i paralela ad atres tantes Academies normatives
en sos territoris competencials; 2ª. Perque, proponent la seua creacio, este
Consell se llimita a transferir el debat i la solucio d’un problema que en el
fondo ha quedat sense tractar i resoldre; i 3ª. Perque, a partir d’este buit
conceptual, es incomprensible que aquelles persones o colectius que, explicitament, neguen o descategorisen l’existencia de la llengua valenciana
puguen integrar-se en una institucio codificadora d’una llengua en la que
evidentment no creuen.
Por estes raons, havent posat tots els esforços per reconduir este proces en l’unica via que estimavem valida, i tenint coneiximent de la proposta de dictamen definitiu, expressem el nostre vot negatiu, solicitant que
esta explicacio raonada de vot s’adjunte al referit «dictamen».
Valencia, 4 de juliol de 1998
XAVIER CASP VERCHER

LEOPOLD PENYARROJA TORREJÓN

Anex al vot particular

Fonamentacio raonada sobre us,
nom, orige i naturalea del valencià
A) SOBRE

L’US DEL VALENCIÀ

L’expressio «us del valencià» es suficient ampla per a comprendre, al
seu si, un manoll de qüestions no simplement pragmatiques, es dir d’eficacia comunicativa, sino de condicions i referents d’utilisacio, sobre les
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quals graviten aspectes cardinals del present dictamen. Una visio nomes
aproximativa dels factors contemplats per la Llei d’Us i Ensenyament del
Valencià (Llei 4/1983, de 23 de novembre) implica tindre en conte estos
objectius: a) fer efectius els drets dels ciutadans a coneixer-lo i usar-lo; b)
protegir la seua recuperacio, i c) regular els criteris d’aplicacio del valencià en l’administracio, mijos de comunicacio social i ensenyança (art. 1).
Naturalment, s’involucra tambe tot allo tocant a l’us personal, public i privat, institucional i docent del valencià, que es considera, segons l’articul 7,
«llengua propia de la Comunitat Valenciana».
Tan ample espectre du aparellades una serie d’implicacions que haurien de considerar-se. La primera es el dret dels ciutadans valencians a
usar, sense cap classe de discriminacio i ab plena normalitat, la llengua
valenciana en les seues relacions publiques i privades, dret correlatiu al
d’utilisar, en plena llibertat i en els mateixos ambits i efectes, la llengua
castellana, abdos cooficials dins del marc comunitari valencià. L’eixercici
de les llibertats consagrades per la Constitucio Espanyola i la no discriminacio per raons d’us idiomatic son els principis que deurien, al meu parer,
presidir esta regulacio, ben entes que l’obertura i la pluralitat han caracterisat des dels sigles classics nostra trayectoria cultural, i aixina, la primera
obra impresa en Espanya, Les trobes en lahors de la Verge Maria, que va
vore la llum en la ciutat de Valéncia l’any 1474, presenta en harmonica
convivencia, produccions poetiques en llengua valenciana, castellana i italiana, eixides ademes de la ploma d’identics usuaris.
Ara be, faltant de fet un referent llingüistic normatiu reconegut, tambe
de fet es observable que, dins l’ambit institucional, comunicatiu o educacional, l’inicial practica no es atra que la sistematica referencia, implicita o
explicita, a l’ortografia, la gramatica i el lexic destinats a partir de 1913 per
Pompeu Fabra a l’IEC. Normativa que de forma mes o menys epidermica
i en una gama variada d’intensitats es convenientment modificada si be
mai aludida en ambits, situacions o fets comunicatius de diversa naturalea.
Tal fet manifesta l’inconexio obvia entre us i norma llingüistica, entre
ordenament de dret i us de fet de la nostra llengua patrimonial.
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No cal dir que baix d’esta realitat s’amaga la peculiar interpretacio del
concepte cientific de «norma» que sabem des de Coseriu que consistix en la
serie organica d’usos i costums dels parlants que, colectivament, imponen
determinades solucions llingüistiques que venen a ser normals (que no «normalitzades») per natural evolucio (que no per vulgaritat) del propi idioma.
Resulta, per tant, pintoresca la constant referencia a unes «Normes de 1932»
que no son gramaticals ni lexiques, sino puraments ortografiques; que
ningu, de fet, seguix; i que mai han segut desplegades en desenrolls morfosintactics ni lexicals, ni per tant colectivament llegitimades. Normes, no obstant, en excusa de les quals se creu llegitimar un cos d’ingramaticalitats
externes a l’evolucio historica de la llengua i inclus un cos de formes toponimiques, a sovint alienes a la propietat llingüistica o historica dels parlants.
La causa nuclear de l’anomenat «conflicte llingüistic valencià» es troba,
per tant, en la profunda inconexio entre llengua i norma; entre la gramatica immanent de la llengua valenciana actual i el referent normatiu imposat de matriu catalana, basicament discrepant del codic natiu general dels
parlants valencians. Estimem, puix, que qualsevol intent de solucio de tal
problema llingüistic presupon l’adequacio del codic normatiu al codic
natiu patrimonial i academic del valencià ho seran no de l’autentica llengua historica valenciana, sino d’un sistema substitut que condenarà a una
inexorable extincio historica de la nostra llengua.
B) DEL NOM DE LA LLENGUA
En harmonia en la denominacio secular arraïlada en nostra lliteratura
classica, en sa configuracio historica i en la percepcio colectiva dels seus
parlants; com tambe en el text de l’Estatut d’Autonomia, la llengua propia
de la Comunitat Autonoma de Valencia rep el nom de «valencià» o «llengua
valenciana». Des de la grafica cita d’Antoni Canals, en 1395, una mostra testimonial (Joanot Martorell, Roïc de Corella, Biblia de Don Bonifaci Ferrer;
Luïs de Fenollet, Bernardi Vallmanya, Miquel Pereç, Joan Esteve, Fra
Tomas Vesach, Pere Antoni Beuter, Onofre Almudever, Marc Antoni Orti,
Marti de Viciana, Escolano. Mateu i Sanç, Hipolit Samper, Ros, Galiana,
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Sales, Ferrandis, Josep Rodriguez, Vicent Gimeno i un inacabable etcetera) manifesta, de fet, una autoconsciencia llingüistica durable i sostinguda,
dificilment discutible.
Pero illuminadora tambe es la consideracio que, des de l’ambit exterior, i a diferencia de lo ocorregut en atres sistemes hispanics, es fa, des
de dates primerenques, de la llengua parlada pels valencians. Es de vore
que l’humaniste Juan de Valdés, en Diálogo de la lengua, es referix a les
«quatre llengües» romaniques d’Espanya, entenent com a tals la castellana,
la portuguesa, la valenciana i la catalana; actitut semblant a la de Palmireno, en son Vocabulario del humanista, a Bonlavi, a Onofre Pou, a Jeroni
Amiguet, al propio Cervantes en Persiles y Segismunda o a l’apreciat Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, qui replega baix de la denominacio de «romances» les llengües «francesa, toscana, castellana, catalana
i valenciana». Les regestes i diccionaris biografics i els compendis documentals, com el revelador Crit de la llengua, d’Alminyana Vallés, donen,
en tot cas, ampla noticia; evidencia que, de Morella a Oriola, es prolonga
i eixampla en documents notarials, civils o eclesiastics de tota classe, fins
als nostres dies. Per aixo, les esvaïdes i minimes excepcions ad esta general percepcio no comporten cap valor de sintoma social colectiu; per aixo
tambe, com a continuïtat natural d’una identificacio historica, els parlants
valencians deixen patent sa autoconsciencia de llengua valenciana en les
respostes consignades per l’Atlas lingüístico de la Península Ibérica, document socio-llingüistic d’inestimable valor.
C) DE L’ORIGE DE LA LLENGUA
L’especulacio historica sobre els origens del valencià, del seu important i maxim interes en el camp de la Filologia Hispanica, oferix dos posicions i dos llinies d’investigacio, a saber: la conviccio d’una basica filiacio
catalana i la conviccio d’una genesis autoctona, responsable (sense excloure l’incidencia de diferents estrats llingüistics) del desenroll posterior d’un
sistema valencià individualisat en els quatre formants de la llengua. Ara be,
havent dedicat mes d’un estudi monografic als origens i a la formacio his687

LLIBRE III MAQUETAT.qxd

3/7/07

14:35

Página 688

MISCELÀNEA

torica del valencià, alguns dels quals adjuntarem aci com a anexos, me llimite a senyalar que de l’analisis de les dades historiques referides a la conquista i ulterior repoblacio del Regne migeval de Valencia; de l’examen de
les teories explicatives del naiximent del valencià (mossarabisme, mudeixarisme o adstrat arabic, nivellament d’estrats i repoblacio), i de l’estudi
quantitatiu d’aquella repoblacio referit no sols a la capital del Regne sino
a les mes populoses de les seues comarques, se deriva que sols un estrat
romanic vernacular, preexistent i operatiu a l’hora de la conquista jaumina, va fer possible l’emmudiment de l’aragones, transplantat en alta proporcio a la banda hui valenciano-parlant de l’antic Regne; del catala oriental (netament dominant entre la minoria nouvinguda) i d’un conjunt de
drets llingüistics de l’occidental, favorint ademes el naiximent d’una consciencia llingüistica no dialectal, lliteraria i sociologica.
Es mes, de l’estudi exhaustiu de les fonts llingüistiques anteriors i coetanees a la conquista, i de la conseqüent formulacio d’una trentena de lleis
de fonetica historica, es deriva que l’estrat romanic patrimonial de la Valencia prejaumina convergia basicament en la modalitat valenciana dels
primers sigles lliteraris, de modo que nostra llengua valenciana actual no
resulta, estrictament, de l’evolucio d’un catala minoritari expandit a la Valencia del sigle XIII, sino de l’accio operativa d’un estrat romanç prejaumi
vernacular.
No obstant, per fonamental i cientificament atractiva que l’indagacio
d’estes circumstancies genetiques resulte, es aci i ara una discusio improductiva, perque, en sí mateixa i en certa manera li es indiferent a la formalisacio, fruit d’un proces multisecular, de nostra llengua actual; del
mateix modo que la discusio del paper historic del gallec o la preexistencia del portugues nordenc i central no condicionen la codificacio ni la
consciencia actual d’abdos sistemes llingüistics; o que la subordinacio primitiva a un codic poetic provençal no ha condicionat, que sapiam, la codificacio fabriana. Tot lo qual nos invita, entenem, a posar l’enfasis en la realitat actual, es dir, en la propia naturalea de la nostra llengua.
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D) DE LA NATURALEA DE LA LLENGUA
En el diasistema de les llengües romaniques, el valencià parlat en el
sector demograficament majoritari de l’actual Comunitat Valenciana que
concentra un aproximat 88% del total poblacional, per mes de dos millons
d’usuaris natius, constituix sense perjuï de les conexions en atres sistemes
veïns, un sistema llingüistic especific, caracterisat, com tota llengua natural, per la relacio solidaria d’un conjunt de constituents inserts en els quatre grans formants de les llengües humanes.
Es, per conseqüent, en argot hjelmslevià, un sistema de relacions entre
el mon finit dels sons audibles i el mon infinit de l’espirit i les vivencies;
un sistema que es manifesta, acusticament, en els sons, pero que manifesta nostre pensament, nostre voler i nostres emocions en forma concreta i
en cert modo irrepetible; un tesor, en definitiva, que devem cuidar com a
instrument que ha fet possible nostra historia i nostra vida colectiva. Ara
be, el valencià es tambe el fruit d’una evolucio secular antiquissima que,
paulatinament, pero en forma irreversible, ha caracterisat nostra llengua en
un conjunt organic de signes o elements de naturalea fonica, morfologica,
sintactica o lexico-semantica; signes que, a la manera com els trets fisonomics individuen l’identitat humana personal, el yo irrepetible, creen l’image d’una llengua «nostra» en tant que posseida per nosatres en la seua singularitat.
Clar es que aço no presupon la completa discrepancia del valencià respecte ad atres sistemes proxims o aproximats, oposicio en certa mida impensable en el context de la Romania, on, com a filloles de la llatina, es desenrollaren, en major o pijor sort historica, una serie de llengües connexes,
mes o menys estretament en virtut de la continuïtat geografica o factors de
diversa naturalea. Significa, aço sí, sa existencia i caracter de sistema solidari on els signes, en mutua interdependencia, son identificats com a propis per la competencia nativa dels seus parlants, els valencians, i com a distints d’atres solidaritats de signes, diferenciades i no confundibles.
Ara be, ¿en qué consistix la substancia diferencial de nostra llengua?
Des del punt de vista de la llingüistica sincronica, la configuracio del va689
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lencià general resulta de l’interrelacio simultanea d’una serie de caracters,
es dir, d’elements constitutius, cap dels quals ho es aïlladament, sino en la
combinacio singular de la seua totalitat. Sabem, per eixemple, que el
domini llingüistic valencià posseix, com a fonema diferenciat, i salvo un
area central ben concreta, el fomena /v/ de «vaig» i de «vi», opost al fonema /b/ de «banc» i «bac»; que carix d’un fonema palatal fricatiu (en forma
tal que no oposa «viage» i «ajuda») o d’un fonema geminat (ya que pronuncia «vela» i «bula»); que articula en notable definicio distintiva les vocals atones (cosa de que se n’adonà l’humanista Juan Valdés a l’altura del sigle XVI
en pro de la facil inteligibilitat); que conserva, salvo contades realisacions
septentrionals o meridionals, la -r- dels infinitius i termens agust («cremar»,
«patir», «pastor», «corder»); que pert la -d- procedent de -t- llatina en participis i substantius («cremà», «trobà», «aixà»); que articula netament, dins l’area majoritaria del seu domini, els grups finals -nt-, -lt-, -nc- («volent»,
«malalt», «fanc»).
Sabut es tambe que el seu subsistema pronominal inclou elements gramaticals com /«yo», «nosatres», «atres», «quint», «sext», «septim», «dos» (femeni), «desset», «deneu», «millo», «billo», «este», «eixe», «meua», «teua», «seua»,
«mon», «ton», «son»/, etc.; que el seu subsistema de genero conté oposicions
del tipo /-iste, -ista/ (com la de «pianiste», «pianista»); que el de numero en
conté d’atres de la classe /-sc / -scs- / -xt- /, com en bosc/boscs, text i texts;
o de la /-o-, -ns- / com en «image», «jove», «imagens», «jovens». Que el seu
paradigma verbal se caracterisa per un sistema especific de formes flexionals, aixina, «vixc», «decidixc», «partixc», «vixca», «decidixca», «partixca»; «fon
i «va ser»; »vinguí» i «vaig vindre»; «temé» i «va temer»; «amara», «diguera», «ixquera» (en front de «vixc», «decideixo», «parteixo», «visca», «partesca», «amàs»,
«diguès», etc.); o que carix, entre atres, d’un perfecte passat perifrastic del
tipo «vaig haver sortir».
Molt mes. L’expressio de les formes adverbials o adverbials pronominals s’assenta en una distribucio sintactica distinta i diferenciable de la d’atres sistemes tangents. Aixina es de vore en els pronoms adverbials /«en»,
«hi»/ el repartiment sintactic dels quals discrepa severament («en vull», «en
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tinc», pero no «ja en venien», «en serà castigat», «posa-t’hi»). L’implement
personal dels verps transitius exigix (i exigia ya generalment en el sigle XV)
l’index preposicional /«a»/ de «vaig vore al pare» no «vaig veure Jaume»). El
paper sintatic dels verps /«ser», «estar»/ i, per tant, el rendiment funcional
absent tambe en atres sistemes («està en casa», «ha segut facil», front a «es
a casa» «ha estat facil»). La conservacio dels articuls /«el», «lo»/ ha possibilitat l’oposicio llogico-sintactica masculi/neutre de «el millor», «lo millor»; inclus de les clausules substantivades del tipo «el que passa», «lo que passa».
L’expresio de la finalitat, de la concessio, de l’ubicacio espacial o de numeroses nocions llogiques manifesta perfils d’una gramatica propia.
Clar esta que una somera ullada a la sintaxis i a la lexicologia valencianes seria objecte de dos tractats. Per aixo no es productiu llimitar-se a l’enunciat d’unes poques oposicions de la classe: «pront/pronto/aviat», «dins/
dentro/dintre», «llavors/entonces/aleshores», «inmediatament/tot seguit/de
seguida», «pasado mañana/dema passat/despusdema», «al anochecer/a entrada en fosc/a boqueta nit», «noi/chiquet», «galleda/poal», «mirall/espill»,
«catifa/estora», «anyell/corder», «enfonsar/afonar», «poncella/capoll», «borni/
tort», «ermot/malea» i tantes atres. No ho es, perque tal enunciat es, de seu,
parcial i dissociat del conjunt organic de la llengua.
Quan a sovint s’enfatisen les coincidencies (que n’hi ha, obviament,
com igual d’obviament n’hi ha entre el sistema gallec i el portugues, el
serbi i el croata) entre el sistema catala i el valencià, s’oblida un principi
elemental de la llingüistica funcional, formal o descriptiva, a saber: dos
formes llingüistiques no son simplement identiques en rao de sa coincidencia fonica o inclus morfosintactica, sino del seu rendiment funcional
en la totalitat del sistema. Es ben cert que el mallorqui conserva, com el
valencià, les formes «lleu», «endivia» i «banyar», o que els valencians «corder», «torcar» no son desconegudes en Lleida. Ara be, no es menys cert
que el provençal i el catala posseixen una convergencia lexica indiscutible («oncle», «fetge», «cama/camba», «bulli/boulli»), sense que, per aixo, i en
virtut del rendiment del lexic en la generalitat del sistema llingüistic,
pugam dir que es tracta, estrictament, d’una mateixa llengua. Del mateix
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modo que l’insercio d’eixes formes coincidents ho es en distintes configuracions (sistemes en definitiva) llingüistiques.
Pero es que, des d’una atra perspectiva el perfil de nostra llengua valenciana actual resulta d’un sistema d’evolucions que, iniciat ya ans del Sigle
d’Or de nostres lletres i prolongat en l’edat classica dels Martorell, March,
Roig, Villena o Sant Vicent Ferrer, es consuma definitivament pels sigles XVII
i XVIII, al marge de qualsevol contaminacio i consabuda decadencia. Per
aixo, sería un contrasentit cientific i una abdicacio del sentit comu estimar
que la naturalea de la llengua que devem definir consistix en una repristinacio d’un sistema de formes, venerables, sens dubte, pero propies d’una
llengua que fon, i que per tant ya no es. Si l’esplendor d’ahir ha d’espentar-nos, el hui real nos invita a acceptar el patrimoni colectiu d’una llengua,
la valenciana, que en allo vulgar o impropi devem adreçar i en la riquea
viva de la seua totalitat identificadora som obligats a respetar.
LEOPOLDO PENYARROJA TORREJÓN
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Carta a la Honorable Sra. Presidenta
de la Academia Valenciana de la Llengua
Ascencio: no pots ni imaginar-te cóm me dol, cor amunt,
l’haver d’escriure’t esta carta que, per rao de consciencia, te l’he d’expressar en la responsabilitat de la paraula firmada.
Des del dia 24 de decembre de l’any 2001, en la meua salut fisica se
m’han vingut i se me venen declarant motius de malaltia que m’han prohibit i em prohibixen atendre res que no capia en lo mèdicament necessari, motius que no em cal relatar perque no son ells per ells lo que importa, sino per les inevitables conseqüencies en la meua conducta personal.
Per aixo, es ben coneguda per tu (i suponc que tambe pels a penes
estrenats colegues) la meua absencia i, per tant, inassistencia a les reunions i a les faenes que venen constituint l’existencia de l’Academia Valenciana de la Llengua. Vullc dir que la meua situacio personal deixa un buit
inacceptable, i tambe irrecuperable en temps, en el cas de l’Academia i
una actitut personal incomprensible per a la Valencia que espera o desespera de l’Academia.
He deixat passar un temps en silenci, crec que ya massa llarc, per a
decidir-me, pero es per la confiança que sempre dona el sentir-se millorar. Pero ya no puc ni dec fugir de respondre’m a la pregunta que m’inquieta: ¿a qué pot arribar la milloria en els llimits que cada dia m’impon la
propia edat? Si soc vell d’anys i, naturalment, vaig envellint de facultats,
¿quínes aptituts tinc per a cada actitut? El sol fet de preguntar-me a mi
mateix, ¿no es ya una minva?

B

ENVOLGUDA
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Les poquetes sessions a les que vaig assistir, abans d’emmalaltir-me,
tractaren de la constitucio de lo que podem dir el cos de l’Academia, i com
les qüestions administratives, reglamentaries, formals no m’han importat
mai massa, dec confessar que vaig assistir pero no havia entrat, perque
l’Academia encara no havia començat a ser.86 En veritat de veritat, sobre lo
essencial, que es tractar i prendre decisions sobre l’idioma valencià, no
s’havia ni insinuat.
Lo que yo portava segur (i he de creure que tambe tots els atres) es
que com a Academia per llei, partiem de la llei, l’Estatut, que proclama:
«Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autonoma son el valencià i el castellà», ben conscient de que el «son» rebuja qualsevol suspicacia; se tracta
no de dos idiomes que se diuen valencià i castellà, sino que ho son, com
aixi mateix ho confirma la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià que fa
constar: «El valencià i el castellà son llengües oficials de la Comunitat Valenciana», i encara anticipa, en el punt anterior, que «El valencià, com a
llengua propia de la Comunitat Valenciana...».
Com el meu callar des del 24 de decembre de 2001, ni reservadament
ni publicament, no pot ni deu significar res, perque ni afirme ni negue, lo
llogic i lo honrat per la meua part es dir-te, respectadíssima presidenta,
que aci te presente la meu renuncia irrevocable a la condicio d’academic
de l’Academia Valenciana de la Llengua, que vaig jurar en el solemne acte
public del dia 23 de juliol de l’any 2001 en la nostra Generalitat.
Espere, perque aixi t’ho pregue, que ho confirmes on corresponga, si
be des d’ara ya me considere desvinculat.
I ara, desijar i confiar que eixa Academia sabra ser lo independentment
academica per a fonamentar la realitat secular de la personalitat llingüistica dels valencians, als que servix entranyada en l’evolucio del hui de tots
els ahirs per al dema de cada dia. Crec que el cor i el cervell d’eixa Academia, despullada de prejuïns, harmonisarà el sentiment i l’enteniment per
86. Des del punt de mira biogràfic, les dates 23 de juliol de 2001 i 24 de decembre de 2001,
suposen cinc mesos i un dia d’efectivitat acadèmica, i un respecte absolut del «son» (idiomes)
del nostre Estatut d’Autonomia.
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a la causa que fon creada. I desige i confie que, per a vigorisar l’espera
del nostre poble, solidificarà en primicia certes senyes d’identitat llingüistica valenciana, pletoriques de vitalitat des dels nostres classics insenescents fins l’actualitat constant, com per eixemple el «lo» tan malevolament
embargat de la nostra fortuna de matisos; el digraf «che» inseparable perque representa nomes un so consonantic, d’articulacio africada, palatal i
sorda: «chafar», «changlot», «che», «chec», «chic», «chuplar», «orchata»; la «y»,
sense la qual no tindriem semiconsonant per a escriure «ya», «yugular»,
«proyecte», «yo», «gayata», «yayo»...
Benvolguda Ascencio: un abraç ben sincer de
XAVIER CASP
Valencia, 10 de setembre de 2002

P.D. Me prenc la llibertat d’escriure aci mateix, perque m’interessa fondament que estes paraules queden inseparables, pero independents, de
totes les anteriors. T’exponc unes consideracions menudetes, pero transparents per autentiques.
Hauras vist que, en la direccio, he escrit «Monasteri» i no «Monestir»,
perque tot lo referent a monasteri resulta monacal, sense que aparega eixa
e intrusa imitativament acceptada per perea mental; i en final de valencianissim criteri, com per eixemple «cementeri». Monasteri, viva paraula nostra de sempre...
En veritat, vullc que consideres que el valencià que t’escric es el que
respon a les meues conviccions, fermes perque no les prenc mai a lo llauger, pero que no son mai dogmatiques, per lo que a tota hora he estat i
estic predispost i dispost a raonar, perque, siga a on siga, si es tracta de la
llengua valenciana per a millorar-la, enriquir-la i enfortir-la, yo aportare el
meu amor actiu durant mes de setanta anys d’usar-la parlant i escrivint.
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Dogmes nomes accepte, per catolic, els del Papa quan s’expressa ex cathedra...
I acabe adherint-me, ¡clar que si!, a la que un cordobés famos, que fa
1999 anys que va naixer, digué (en llati): «¡Quina gran follia es témer ser
infamat pels infames!»
Perdona’m, Ascencio, l’haver-te escrit llargament. No m’he atrevit a
acurtar res.
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