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Lavant* el mercantil valenciano

Una crida al trellat
Vicent Soler recull els articles publicáis 
en premsa al llarg deis últíms catorze 
anys per reflexionar i raonar sobre alió 
que aíguns en diuen el cas valenciá

Articular!
PER ANTONI ZARAGOZA

■  El 1996, allunyat de les responsabilitats poli
tiques diàries de l'últim càrrec institucional, VI- 
cent Soler tomà de nou a 1 activitat professio
nal docent a la Universität de Valènda, al temps 
que retrobé les ganes i les possibilitats de col-la
borar en tertúlies i débats a la Tv i a la ràdio, i en 
articles d'opinió i reflexió ais mitjans de la prem
sa escrita de Valènda on s'ha trobat sempre més 
còmode, comsón El País o lavante-KMV, a mès 
deis escrits que ha publicat en altres papers di
versos, com ara ElTemps, Saó, Inversval o El Bo
letín de la Empresa. Una tria d'aquesta pro
ducati d'articles de premsa, compresa entre el 
199b i el 200», es iruba munida al llibre, L'ofici 
de raonar ( PUV 2011), selecció que ha estât a 
carree de GustauMuñoz i del mateix autor Un 
llibre que, en ilegir-lo, et la la sensaeto que és 
lun imprescindible com necessària la ceua pu 
blicació. Es imprescindible perqué ens pro-

VICENT SOLER 
L’ofici de raonar 
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porciona una ampia panoràmica del País Va
lenciá, amb la seua espedficitat pròpia, durant 
aquests 13 anys en els qué, segons Vicent Solei; 
«la societat valenciana ha viscut un període par
ticular d'expansió econòmica amb data de ca- 
ducitat, de grans projectes hui en crisi, d'una 
hegemonía de la dreta disfressada de demo- 
cràda però d’escàs esperit democràtic, de con- 
vulsions judidals motivades per la corrupció, i 
un ajomament slstemàiic de duuai soluuó <ds 
problemes reals de la societat valenciana, la 
qual cosa ha oberi un abisme sodai que exigeix 
la construcció de ponts per a poder-los supe
rar»; 1 es imprescindible peiquè, aquesi a-cull 
d articlc3, en reunir loe ara en format de Uibrp 
han perdut la vida efímera que condidona tot 
allò que s'escriu a un diari, i ha passat a perviu- 
1 e en el tei 1 ips pei a succedi « u» lcc turca, i man 
HnHr* un intprés vin en compartir idees amb 
vocació de raonar, enraonar: «fer-me enlen-

A ritm e de Roda
lluis Roda toma a sorprendre amb 
un nou poemari on la seua passió 
per l’exploració del lèxic i els ritmes 
es manifesta en un estad! de plenitud

Poesia
PER ANTONI GÓMEZ

■  Que Lluís Roda (Valénda, 1961) sorprenga 
el lector amb cada poemari que publica no és 
una novetat. És una virtut inherent al seu ofid 
poétic que fins i tot va més enllá de les qües- 
tions purament estétiques, és també ima acti
tud vital i intellectual. En qualsevol de les pro
postes de la seua obra trobarem motius per a 
argumentar-ho. Roda és un poeta per ais 
amants de l'heterodóxia, o de certa heterodó- 
xia, si més no. Tot i que ve de Uuny la seua pas
sió per l'exploradó del léxic i els ritmes, per les

imatges xocants, per trencar les cadéncies i els 
significáis previsibles, amb Nadir (Proa 2010) 
aquesta vessant es manifesta en un estadi de 
plenitud.

Des d'un puní d'observació ubical al puul 
oposat al zenit (nadir), sota els peus de l’ob- 
servador, el poeta disserta sobre el desistiment 
i l’experiéncia amorosa amb irania i morda^i- 
tati Per a dur a bon port la tasca que ha emprés 
utilitza versos de gran condsió retórica acom- 
panyats de ritmes juganers i sorprenents escrits 
amb un aconseguit caustidsme expressiu. Els 
llatinismes de l’antic llenguatge jurídic o canó- 
nic, el rebuscat léxic o les onomatopeies, posem 
per cas, célebre el primer vers del poema de la 
página 3 1: Quiqiuriquic, vaig celebrar la tena jo- 
venfut espléndida, són instruments de con
trastada eficécia en les mans de Roda. En el po
ema de la página 17, per exemple, el poeta juga 
amb la mateixa rima de manera alternativa al 
llarg deis seus 13 versos, produint un efecte d’es- 
pumejant ressonánda musical. Ritmes sor-

dre», afirma l’autoi; «des de la conversa pacífi
ca i argumentativa per a poder canviar un en- 
tom social que m’estime i que m’agradaria mi- 
llorar» perqué «raonar és una crida al trellat».

No es tracta, dones, com diu Soler; «d’un lli
bre dogmátio, sinó d'un llibre que malda per 
obrir un débat sempre ajomat sobre allô que 
alguns en diuen el cas valenciá, que obliga, a di- 
ferénda d'altres autonomies, potser, a comptar 
amb la dreta valenciana per a posar en marxa 
qualsevol soludó ais problemes actuáis, o de
finir qué és aixó de la identitat valenciana. Una 
dreta, a més a més, que ha fet seu un ideari ran- 
d  i caspós; una dreta gens moderna ni valen- 
danista; una dreta que volia acabar amb l'he- 
gemonia de l’esquerra al País Valendá sorgida 
de les umes, «i trencé tots els ponts de diéleg 
entre els valencians posant dam un t la taula 
un munt de temes i problemes que han aca- 
bat dividint de forma traumática la societat 
valenciana». 1 una esquerra que no ha tin- 
gut ni l'habilitat, ni la cintura, ni l’estratégia 
política per enfrontar-s'hi, per «crear 
mares de diéleg íluids entre les 
parts», ni per «trabar solucione 
intermédies amb vocadó inte- 
gradora deis interessos en dis
puta», o per crear punts d'a- 
ptúAimadó, d’entcsa, i que, 
pprdi ides les institudons, 
no ha trobat el camí ni la 
manera de redreçar-se.

Vicont Soler di? 
sentent de Fuster 
cu qué el futur

del País Valenciá o seré d'esquerres o no seré, 
per a reblar que «el fu tur seré d'una ampia ma- 
joria de valendans o no seré», i per aixó calen 
ponts de diéleg, fórmules que sumen i no res
ten, per a poder convéncer la gent de «que els 
seus interessos es traben en compartir un ma
teix projecte de poblé». Així, un deis errare més 
greus ha sigut el manteniment del pensament 
fusterié afirmant la identitat catalana deis va
lendans en comptes de fer pujar l’autoestima 
deis valendans, o de cercar punts en comú amb 
qué evitar la castellanització, perqué «la recu
perado de la llengua és l’assumpte més simp- 
tomatic respede de les nostres ganes de guan- 

yar el fu tur com a poblé».
Un llibre, en definitiva, en el qué 
l'eix vertebral és una triple preo- 
cu padó explídta de lautor: «que 
guanyem tots en Uibertat, igualtat 
i justicia, que els valencians no 
desapareguem com a poblé, i dei- 

xar un Ilegat d’un món millor 
per al demé, per ais nos- 

tres filis». Ciar i ras, 
noperdrelavisibi- 
litat deis valen
cians a Espanya i 

Europa.

prenants però gens automática tot i que ho sem
blen en aparença, conceptes rebuscáis però ca- 
rregats d'un conds significai semàntic i simbòlic 
en el context del discure del poeta.

Colamenti la primera pari del llibre, Forni
cala, són poemes adreçats a l'espai huit que ha 
deixat una estèrna, ia de l'amor perdut a qui ret 
comptes obertament: Perqué a qui has fotfoliç?/ 
Ni a tu mateixa, amor/ Insistir cn d  desistiment 
és perdre el temps. El desistiment va acompan- 
yat de sentiments de desorientació, de confu
sión de caminar amb els ulls dossos per linies dis
continues: I en aquest erg no veig cap lluna/Que 
m’oriente entre la nit/ Sols una linia disconti- 
nua/Feta de dunes per carni Sorprén, amb 
ressonànries ausiasmarquianes, la profànitat de 
les imatges dedicades a l'estimada: Bocamolla, 
avella pécora,/ Ningú no et lloa./El teu garrì ro
mande (pàg. 23), Et comportaves com una vul
gar carterista (pàg. 37) o Nosóc boigaire ni tu 
bonyiga (pàg. 49), entre altres. I a  segona pari són 
imatges nadalenques ambientades en quatre es- 
pais diversos i l'ùltima Quòndam, és la pari més 
reflexiva, el poeta canvia el ritme i l'estil deis ver
sos, que són més extensos.

Roda ha escrit un poemari que, sobretot en

LLUÍS RODA 
Nadir
► Premi Jocs Floráis de 
Barcelona 2010
► Edicions Proa, 
Barcelona, 2010

la primera pari, recorda pel seu imaginatiu sen
tit del ritme alguns dels grans clàssics de la po
esia catalana: J. V. Foix, Josep Camer, Joan Vln- 
yoli. Tanmateix, la poètica que expressa, el 
seu contingut conceptual, és deutor de la tra- 
dició profana i vitalista de la poesia valenciana, 
en la base de la qual està Vicent Andrés Este- 
llés, Ausiàs Mardi, i els poetes valencians de les 
ultimes décades. No és casualitat, la referència 
a Estellés del poema Fomicula, en relació a Els 
amants: Turiferari sóc I im g i vino.../ / no faig 
res. Elementol ja  ho sé/Ignorem el Petrarca i ig- 
norem moites coses. A fi de comptes, Nadir re- 
flecteix un interesssant ciimul d’influències 
poétiques, però la seua empremta en el llen
guatge és unica.

La historia humana
Huit segles d’història de Gandía fins 
arribar a l'actualitat són l’aportació de 
Jesús Alonso a la memòria d'un poblé 
narrada des del seu context humà

Poesia
PER ANTONI F. GRAU (*)

■  Un recorregut de huit segles d’història fins 
arribar a les potencialitats de la Gandía ac
tual. Això és el que s’hi traba a l'edició en va
lenciá de la Història de Gandía, la darrera pu- 
blicació de Jesús Alonso. El llibre, que for
ma pari d'allò que ha vingut en denominar
se història locai, és un treball rigorós, rie en 
matisos i en sintonia amb les darreres ten-

dències historiogràfiques. Analitza no sols la 
foto fixa de la ciutat segle per segle, sinó que 
ofereix una visió diacrònica que permet al 
lector no perdre el fil conductor fins arri
bar pràcticament a l’actualitat. A més, té 
el mèrit d ’organitzar-se al marge de vi
sions lineals. El seu interés no és forçar 
fins al limit esquemes simplifìca- 
dors, sinó endinsar-se en la tra- 
jectòria social, econòmica, 
política i cultural de Gandía 
per tal de proposar-ne uns 
moments decisius i algunes 
de les petjades que dites 
conjunturas deixaren en la 
confìguració social dels seus 
veins. Al capdavall, Jesús 
Alonso fa de Gandía una mena 
de microcosmos des d'on recrea la

història fins les acaballes del segle XX.
Des d'una perspectiva metodològica, i jun- 

tament amb l’estudi de les estructures, Alon
so s'ocupa de la vida quotidiana dels autèntics 
protagonistes del llibre, els gandians, i els ele
va a la categoria de protagonistes del relaL Esta 
forma de treballar, tan poques vegades abor

dada en els manuals a l’ùs, enriqueix l'es- 
crit 1 li dóna un context humé, ajuda a 
entendre millor el passat i contribueix 
a explicar la forma en què l’individu o 

el grup van viure i percebre els 
fets —tantes vegades gelats— 

que els Uibres d història ens 
presenten.

En definitiva, aquesta His
toria de Gandía esdevé una 
eina de consulta impres
cindible tant per ais investi- 

gadore com per a tots els in
téressais en conéixer la nostra 

història i el nostre presenti Més 
encara, mitjançant un exercid res-

ÎHISÉBÉâP JESÚS ALONSO 
Història de Gandía
► EDITORIAL RI U BLANC, 
2011

ponsable d'anélisi i reflexió, el llibre condou re
ñí arcant les potencialitats de Gandía, una 
riutat complexa i plural que tracta de superar 
amb dignitat la difícil conjuntura actual i d’a- 
frontar amb confianza els reptes de fu tur. Per 
tot aixó, cal donar l’enhorabona a tots els im- 
plicats en qué aquesta obra haja vist la Uum: 
a lautor i els seus collaboradors, Juantxo Rl- 
bes i Albert Vázquez, per la seua tasca; i a l'e- 
ditor; el CEIC Alfons el Vell, I'IMAB i l'Ajunta- 
ment de Gandía per promodonar recerques 
basades en criteris de qualitati 
(*) Doctor en História. Capd ’Estudis del CFPA 
Jaume I de Gandía.


