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Por 
M1KEL DE EPALZA 

En el II Encontré d'Escriptors del Mediterrani ja vaig presentar un as-
pecte actual i al mateig temps tradicional de la literatura valenciana con-
temporánia: la seua morofília, és a dir el seu interés pe! tema árab en gene
ral i la seua simpatía fonamental per alguns temes árabs en particular. 

No parlaré de la morofília erudita deis historiadors del País Valencia 
(A. Huici Miranda, M. Sanchis Guarner, els historiadors de mudéixars i mo-
riscs, etc.), interessats especialment per a la historia del període de domi
nado musulmana (segles VIII al XIII) i per a la historia deis moriscos o mu-
sulmans obligáis a tornar-se cristians al segle XVI i expulsáis ais inicis del 
segle XVII. En un Ilibre recent (Moros y moriscos en el levante peninsular 
(Sharq Al-Andalus). Introducción bibliográfica, Alacant, 1983), he reunit 
mes de 2.000 títols de llibres i articles que, encara que no son tots escrits 
per valencians, son la base histórica de la morofília literaria valenciana. 

Tampoc es pot parlar ací de la morofília a la literatura popular, repre
sentada per la poesia i la prosa de les revistes locáis, de les de festes, de 
moros i cristians, etc. Son molt significatives, pero no han estat encara es-
tudiades amb una globalitat suficient per a traure'n conclusions. 

Em limitaré a presentar el tema en uns quants autors actuáis, sense 
entrar a analitzar alguns autors de primera categoría, que demanarien un 
tractament particular, com Joan Gil Albert (per exemple a la presentació 
de l'any passat al Ilibre de Bernat Capó, Parcent Diez personajes mironia-
nos, Alacant, 1983) o Vicent Andrés Estellés, que ens va donar una mos-
tra extraordinaria de la seua morofília en el 1 .er Congrés d'Estudis de la Ma
rina Alta. Juan Goytisolo ha indicat, molt encertadament, l'originalitat de la 
visió positiva del món árab a la Lamentación de Gil Albert, dintre del pano
rama general de la literatura espanyola moderna (Crónicas sarracinas, Bar
celona, 1982, p. 11). 

Tampoc es pot marcar una diferencia especial entre els valencians 
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que escriuen en castellá ¡ els que escriuen en valencia, encara que em fixa-
ré una mica mes amb els que ho fan en valencia. S'ha d'incloure també au-
tors nascuts fora, pero que han viscut molts anys al País, siga el murcia 
Manuel Moragón amb la seua narració de personatges moriscs (El viejo y 
los sueños, Alacant, 1976) o el poeta cátala Jaume Pont, Premi Octubre 
1982, amb el seu Diván, inspirat des del principi per poetes d'AI-Andalus 
(Valencia, 1982). Molts deis escriptors valencians que esmentaré han es-
crit amb les dues Mengues, com Bernat Capó, Enric Llobregat, Ferran Cre-
mades, etc. 

Presentaré breument alguns autors i amics, com arabista que veu l'in-
terés que pot teñir el tema árab deis seus estudis fora de l'ámbit erudit i 
universitari, a la creació literaria en prosa i en vers. Acabarem amb una re-
flexió sobre la funció del món árab com a térra de l'imaginari i obertura al 
Mediterrani en la literatura auténticament valenciana. 

La narrativa ha trobat al tema, deis moriscs del segle XVI-XVII un 
camp ideal per manifestar l'amor a la térra, en un període antic, quasi mític, 
quan encara vivíen ací els moros, els altres valencians ara desapareguts, 
els «pre-valencians» tan ben descrits per Enric Llobregat (Els orígens del 
País Valencia, Valencia, 1981). Bernat Capó, l'escriptor de Benissa, ens ha 
deixat al seu diari de viatge d'un morisc (Espigolant peí rosto/1 morisc. Va
lencia, 1 980) potser l'obra narrativa mes significativa de la morofília litera
ria d'aquests últims anys. També Josep Lozano, al seu Crim de Germania 
(Valencia, 1980), té un precios capítol sobre les «Memóries de Felip Guz-
man», anomenat en árab Ahmad Ibn Ishaq Ibn Hassan, morisc d'Oriola, de 
la familia deis Al-Aslami, governadors árabs del segle X. Capó i Lozano si
túen els seus protagonistes al segle XVI. En canvi Ferran Cremades i Ar-
landis, a la seua narració La /luna del temps (Valencia, 1 984), sitúa l'acció 
ais viatges d'una princesa árab de I'época de la conquesta cristiana, en un 
espai imaginan, que és al mateix temps el País Valencia, la superficie aquá-
tica del Mediterrani i les ierres árabs de l'altra vora del mar. Ja parlarem 
d'aquest itinerari o viatge literari, que és també un itinerari intel.lectual. 

Respecte a la poesía, és evidentment la poesía árab d'AI-Andalus, es-
pecialment del País Valencia d'época árab, coneguda per les traduccions 
deis arabistes (García Gómez, Teres, Rubiera, Garulo, Barceló, Hadjadj, Pe
res, etc.), la que mes clarament marca una línia d'expressió poética del 
tema árab, mes que no els versos a tradicions valencianes de moros i cris-
tians, com els de Joan Valls a la «Memoria a Mossen Torregrossa», l'heroi 
anti-árab d'Alcoi (Obra poética, Alacant, 1 9 8 1 , pp. 169-170). 

El mateix Enric Llobregat ha passat deis seus poemes sobre l'Orient 
viscut, a En el ocre infinito (Alacant, 1971), a una poesía de la naturalesa, 
típicament árab valenciana, a Interludi deis ulls (Alacant, 1982). 

Pero és el poeta Josep Riera qui millor manifesta aquesta influencia de 
la poesía árab valenciana a la seua propia poesía en valencia: des deis seus 
estudis i traduccions Els poetes arábigo-valencians (Valencia, 1983) i Poe
mas de l'orient d'AI-Andalus (Barcelona, 1983) a la seua creació poética 
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á'EI somriure de l'herba (Barcelona, 1980). Josep Piera és el model del 
poeta-traductor -encara que no ho fa directament de l'árab- que demana-
va Eugéne Guillevic al Primer Encontré d'Escriptors del Medlterrani (Valen
cia, 1983, pp. 174-175). 

D'aquest breu i per suposat parcial presentació d'autors i de temes, 
voldria treure tres capítols de reflexions, que siguen una base per a un diá-
leg o taula redona futura, entre escriptors de tema árab i arabistes. 

El primer, és demanar quina és la motivado, conscient o inconscient, 
de la ¡ntroducció prou significativa del tema árab en la literatura valenciana 
de creació. No cree que la narrativa amb personatges árabs o la imitació 
de la poesía árabs d'AI-Andalus siguen una recerca d'arrels históriques d'i-
dentidad. Les nostres arrels no son principalment árabs, ni islámiques, ni 
tan sois orientáis; son principalment cristianes, deis conqueridors del segle 
XIII, desenvolupades al País Valencia d'una forma original, amb una pro-
porció relativament menuda d'alló árab. Si que sembla, pero, una recerca 
d'un món imaginan, un terreny lüure, on es puga anar sense sortir del País. 
L'árab va ser una mena de paradís perdut, llunyá i proper, pero un jardí on 
els valencians es poden moure lliurement i plantar el que volen, un jardí 
d'eils tots sois, jardí d'imaginació col.lectiva i de llibertat imaginaria. Es una 
referencia comuna per ais valencians i, al mateix temps, una referencia 
prou indefinida com per poder construir sense límits, com a! futur jardí del 
riu Túria, que será una mena de paradís imaginan, perqué ningú no conei-
xerá els seus onze kilómetres. Hom posa el que vol, en un lloc imaginari 
conegut, pero amb plena creació i llibertat literáries. 

Aqueix paradís árab es veu amb simpatía, amb consciéncia de la pér-
dua que va suposar l'expulsió deis árabs i la inassimilació de la cultura árab 
al País Valencia. Posar 1'ímaginari valencia en aqueixa época i en personat
ges árabs valencians és com una recuperació democrática d'un germá exi-
lat, d'un tio que va haver d'emigrar, d'uns altres valencians democrática-
ment differents i complementaris de nosaltres. Jo cree que el món árab a 
la literatura valenciana no és la recerca de les arrels, és la recerca d'un 
món imaginari pero nostre, d'un món diferent pero complementan, d'un 
espai propi valencia, situat al passat, per passejar-hi la imaginació creativa 
deis escriptors valencians i del seu públie valencia. 

Per aixó - i és la meua segona questió- es pot dir que el tema árab té 
una funció propia, amb altres temes, dins la consciéncia auténticament va
lenciana. La morofília és un element de les lletres valencianes que no té re-
lació amb l'oportunista i polémic lema «Abans moros que catalans», que 
res té a veure amb la morofília, per que és un lema tan anti-árab com anti-
catalá. Aqueix lema recista i agressiu no trau res de l'autenticitat del tema 
árab dins la literatura valenciana d'ara i de sempre. La morofília burlesca 
de la pel.licula Que nos quiten lo bailao o de la novel.la surrealista Quan les 
mesquites tornen a Valencia, candidata al Premi Octubre 1983, no és anti-
catalanisme: son exemples de l'utilització de l'espai imaginari árab per a 
una creació artística i literaria auténticament valenciana. 
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Finalment, vull posar un tercer problema: aquesta morofília valenciana, 
¿té relació amb els pobles árabs de la meitat de les costes del Mediterrani, 
amb els paisos musulmans d'aquest mar? Aquest viatge al passat árab 
d'AI-Andalus, ¿pot ser un viatge al present árab? La dimensió temporal del 
tema árab al País Valencia, ¿pot teñir també una dimensió geográfica, fins 
a l'altra vora del mar? 

Jo cree que sí. Els exemple de Llobregat i de Teixidor, aportant-nos el 
món viscut de la Palestina árab, o la necessitat sentida per Piera o Crema-
des d'anar a Granada, al Marroc o a Tunísia, son exemples ben patents que 
el tema árab valencia no es limita a la terreta nostra, sino que té possibili-
tats de crear noves relacions amb el món árab, tant per ais escriptors com 
per ais lectors valencians, 

Els encontres d'escriptors mediterranis poden ser el marc que prepare 
nous encontres creatius entre escriptors valencians i temes árabs reno
váis, dintre d'una literatura auténticament valenciana. 
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