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Doctor arquitecte. Arquitecte mumcipal d'Elx en adiU 

entre el anys 1980 i 1994. ts catedràtiC de Dibuix 

ArquitectòniC a l'Escola Politècmca Superior d'Alacant 

1 actualment coord1na els estudis d'arquitectura a la 

Universitat d'Alacant Mestre en Gal Saber de 

l'AJuntament de Barcelona ( 1996) 1 Premi Jaume I 

d'Actuació Cív1ca Catalana (1988). Ha escnt elsll1bres 

de poesia Cadells de la fosca trencada (Premi La 

Safor de Poesia 1975, Eliseu Climent, València, 1976), 

Cambra de mapes (Prem1 Recull de Poesia 1981 i 

C1utat d'Olot 1981, Llibres del Mall, Barcelona, 1982), 

La Festa (Premi C1utat de Palma de Poesia 1982. 

Moll, Ciutat de Mallorca, 1982). Fragments (Premi 

Octubre de Poesia Vicent Andrés Estellés 1991, Eliseu 

Climent, València, 1991 ), Del temps present (Premi 

Vicent Andrés Estellés de Poesia de l'Ajuntament de 

Burjassot 1997 1 Premi de la Crítica dels Escnptors 

Valencians 1999, Angel Caffarena, Malaga, 1992. 

i Bromera. Alma, 1998), L'antic jardí d' /taca (Lanuza 

edic1ons, Altea, 1998) i Pòntiques (Premi Ausiàs 

March de Poesia 1999, Bromera, Alzira, 2000). Així 

mateiX, ha escnt obres narratives i d'assaig entre les 

quals destaquen Qüest1ons territorials al País Valencià 

(Institut Valencià d'Investigació Social, Sagunt, 1979), 

Llibre de la Festa d'Elx (Manuel Pastor, Elx, 1984), 

Àngels d'algeps al corredor de /'Orgue (Consellena 

de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986), Un 

palau d'hivern (amb Joan Calduch, Eliseu Climent 

València, 1988), Guia de l'Arquitectura i l'Urbanisme 

de la ciutat d'Elx (Col·legi Oficial d'Arquitectes de la 

Comunitat Valenciana, Alacant, 1989) i D'aigua i 

obres hidràuliques a Elx (Publicacions de la Universitat 

d'Alacant, Alacant, 1999) 
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Per què escrivia versos? Per què escrivia? Per a què 

escrivia? Per què versos? En les hores d'escriptura, 

però, sobretot, en les hores de silenci, m'he 

interrogat sovint sobre la motivació que em du a 

agafar un estri d'escriure i grafiar maldestrament 

unes paraules inicials, un primer balbuceig sobre el 

paper i, posteriorment, estar hores i hores avorrides, 

doloroses, entretingudes, divertides, estèrils, fèrtils, 

davant d'un poema a mitjan fer. D'una banda, sentia 

que escrivia per a mi mateix, sense preocupar-me pels 

altres, que de vegades era com sentir-me posseït 

pel déu que em donava les paraules i l'emoció justa, 

però sentia també que quan els meus poemes, 

arrossegant trossos de la meua vida, deixaven de 

ser privats i esdevenien públics, la meua veu podia 

ser la dels altres. Però això no podia ser tot i, a més 

de buscar dins meu, he mirat les explicacions que 

han donat autors que estime, Gil de Biedma, Octavio 

Paz, Antoni Marí, Narcís Comadira, Ernesto Sabato, 

Pier Paolo Pasolini, Agustín García Calvo. 

Sabato dóna un consel l que aplique sempre, fins i 

tot abans d'oir-lo : no escriure ni un sol mot sobre 

un tema que no t'obsessione . Pasolini dóna una 

altra clau : només l'estimar importa, no l'haver 

estimat. Comadira parla de l'enyor com a motor 

poderós de l'escriptura poètica. García Calvo planteja 

el plany pel que s'ha perdut i també la doble utilitat 

de la cançó del presoner, que fa més lleugera la 

presó però que a la vegada la recorda . També en 

García Calvo vaig trobar la nostàlgica angoixa que 

jo sentia per quelcom que havia succeït, relacionada 

amb la impossibilitat que això puga succeir: "Se 

nos tiene enseñada una jerarquía, a la que desde 

el vulgo al filósofo parecen someterse; la posibilidad 

de algo tiende a su realización, y en su realización 

por tanto se cumple su posibilidad. Puedes tratar 

de razonarle al vecino airado: «¿No sientes que tú 

mismo lo estas diciendo?: ¿no ves que el hecho de 

que haya sucedido impide ya sin mas que pueda 

suceder?; ¿que si ese plato se te ha caído de la 

mano y se ha estrellada contra las losas, es imposi ble 

que pueda ese plato caérsete de la mano y estrellarse 

contra las l.osas?» «Pero era posible, ¿no? » «Era 

tal vez, amigo mío: ¿quién lo sabe? Pero eso es ya 

otra cuestión ». Pero sera seguramente inútil : él 



seguira creyendo en lo que esta mandado, y 

sospechando que estas jugando con las palabras o 

diciéndole locuras." 

Antoni Marí, clarivident, en parlar dels escrits de 

Josep Pla, proposa la vida quotidiana com a objecte 

de l'escriptura, car les coses que s'expliquen en el 

món de la literatura no es poden trobar a la vida: 

"Un home de lletres pod ia ser escèptic. Un pagès, 

no. Havia tastat el gust dels llibres, de les coses dels 

llibres. Però que podia escriure si a la vida no hi 

havia res? Es podien escriure llibres sobre el que 

diuen els llibres. Seria ploure sobre mullat. Seria dir 

mentides sobre les mentides. Per què no escriure 

la vida, amb tota la seva banalitat? Per què no 

escriure sobre res? I per què no escriure, sobretot? 

Si tot art és simbolisme, hi ha la creença prèvia en 

allò que es vol simbolitzar. I els llibres simbolitzen 

idees absolutes, sublims i infin ites que només són 

entre les seves pàgines. Ell havia cregut en l'infinit 

d'aquestes idees. Ara no. Ara sabia que només eren 

als llibres, no a la vida . I que la vida era una infinita 

banalitat, una infinita successió d'instants, de 

moments que se succeïen i que negaven el va lor 

permanent de les coses, per afirmar el caràcter 

efímer i instantani dels objectes, les idees, les imatges 

i les coses [ ... ]1, doncs, per què no escriure pàgines 

infinites d'infinites banalitats: una manifestació del 

que és finit en l' infinit. Una negació infinita de 

l'infin it?" 

I, per acabar, Gil de Biedma encerta amb la pregunta, 

no sé si amb la resposta: "Quiza hubiera que decir 

algo mas sobre eso, sobre el no escribir. Mucha 

gente me lo pregunta, yo me lo pregunto. Y 

preguntarme por qué no escriba, inevitablemente 

desemboca en otra inquisición mucho mas azorante: 

¿por qué escribí? Al fin y al cabo, lo normal es leer. 

Mis respuestas favoritas son dos. Una, que mi poesía 

consistió -si n yo saberlo- en una tentativa de 

inventarme una identidad; inventada ya, y asumida, 

no me ocurre mas aquel la de apostarme entero en 

cada poema que me ponía a escribir, que era lo 

que me apasionaba . Otra, que todo fue una 

equivocación: yo creía que quería ser poeta, pero 

en el fondo quería ser poema. Y en parte, en mala 



parte, lo he conseguido; como cUalquier poema 

medianamente bien hecho, a hora carezco de libertad 

interior, soy todo necesidad y sumisión interna a 

ese atormentado tira no, a ese Big Brother insomne, 

omnisciente y ubicuo -Yo." 

Allò més normal és llegir, diu Biedma. O pot ser 

allò més normal no és ni una cosa ni l'altra, ni llegir 

ni escriure, sinó entret indre's amb altres activitats 

(ja rdineria, jocs, treballs manuals), espectacles 

multitudinaris (televisió, futbol, automòbil), parlar 

amb uns o amb altres (de sexe, d'hisenda, de diners, 

del veïnat), viatjar o fer qualsevol de les coses que 

el Capital-Estat ens programen des dels Mitjans de 

Formació de Masses d'Individus. 

Per què escriure? Quan els altres, amics, curiosos 

o periodistes m 'ho han demanat no m'ha agradat 

la pregunta i l'he defugida amb les contestacions 

habituals, mig enginyoses, mig evasives. En ocasions 

he mirat cap arrere, cap a l'origen, com els teòrics 

francesos de l'arquitectura al seg le XVII miraven 

de trobar en la cabana primitiva l'origen de 

1 

l 

l'arquitectura i, per tant, l'explicació del valor dels 

ordes clàss ics. He buscat aleshores l'impuls primer 

que em féu escriure aquelles primeres ratlles que 

encara conserve dels meus onze anys i que he 

citat sovint. 

Aquel l dia de juny havia passat, com sempre, el 

xambi/ero pel carrer de Joaquín Santos, al sud del 

raval d'Elx, i, com sempre, vaig eixir a comprar-li 

l'aigua-civada del meu desdejuni . Però, per què, en 

arribar la nit, vaig sentir aquell poderós impuls, 

aquella emoció profunda que mai no m'ha 

abandonat i em féu explicar el que m'havia passat 

aquel l dia? Per què he seguit fent-ho, any rere any, 

com un deure inexcusable amb mi mateix, malgrat 

sentir sovint la urgència de deixar-ho córrer? En 

ocasions ho he relacionat amb el descobriment de 

l'enyor que s'amaga darrere del pas del temps, amb 

la mateixa mudança que porta el temps o amb el 

descobriment dels propis records. D'altres pensava 

que, en escriure, com Pla, la banalitat quotidiana, 

la salvava de l'oblit i del no-res, com si els sentiments 

i les imatges quedassen fixats, gravats en paraules 



sobre el paper. Però no ho sé pas. Aquell dia d'estiu 

del 1963, l'endemà de Sant Joan, no havia passat 

res de particular, però l'anodina activitat de la 

jornada quedà escrita en trenta-i-tantes línies 

acceptablement redactades i que és tot el que restà 

d'aquell dia anònim -però veritablement ha restat 

alguna cosa?-, un text que ha seguit obsessionant-me 

pel que tenia d'original, fundacional, primigeni, en 

la meua escriptura. De forma breu i ràpida, nerviosa 

i descriptiva, hi explicava els petits esdeveniments 

casolans, el desdejuni, el dinar; hi parlava dels avis, 

dels pares, de la germana, de les cosines, dels amics, 

del veïnat. Feia recompte del treball que havia fet 

en un petit taller de sabates. Però, sobretot, parlava 

del descobriment de la nostàlgia, de la dolcesa i la 

tristor d'haver viscut un temps agradós i, per viscut, 

impossible, irrepetible. 

Certament, evoque encara amb nostàlgia aquell 

acte nostàlgic i conscient del xiquet d'onze anys 

que jo mateix vaig ser. I així ho conte. Aquell any 

havia començat a anar a l'institut laboral, un lloc 

on vaig aprendre tant i on, malgrat les amargors, 

-----
em vaig trobar raonablement bé (i en tenia 

consciència, ja aleshores, d'això). Havia llegit unes 

versions resumides del Quixot, de la Il íada i de 

l'Odissea, un llibre de la col·lecció «Historias» de 

l'editorial Bruguera, El Cid Campeador (al qual 

s'afegiren, els anys següents, en la meua petita 

biblioteca altres títols que m'agradaven, pèro, més 

pels dibuixos que per les pàgines escrites: mai no 

he estat un bon lector), i havia llegit un llibre de 

Richmal Crompton, Las travesuras de Guillermo, 

prestat per una cosina, però sense que m'agradassen 

gaire les malifetes i destroses d'aquell trapella. 

El curs 1962-63, el meu primer de batxillerat, havíem 

fet també alguns treballs de redacció per al professor 

de literatura, Don Manuel Moragón. I crec recordar 

que m'havia trobat a gust i entretingut escrivint-los 

en aquella llengua que no era la meua llengua 

materna, però que sentia com pròpia (aleshores 

i a Elx, lectures i escriptura només podien ser, 

òbviament, en castellà). La gramàtica em resultava 

difícil i incomprensible, però no així la literatura, ni 

tampoc l'escriptura, no l'exemple i l'aplicació 



- - -- -
d'aquelles regles tan difícils d'entendre per a mi, 

però que em resultaven tan fàcils d'aplicar. 

ts cert que en aquell primer quadern s'aplegaven 

només textos en brut, prosaics, sense revisar, com 

els que he seguit fent després i faig encara, els 

únics que encara faig. Però als 17 anys, ja a la 

universitat, vaig començar a aprendre una mica de 

tècnica poètica: vocabulari, sinònims, mètrica, la 

rima que mai no m'ha agradat emprar. 

Sovint he pensat que per sota, quietament, en 

aquell text dels meus onze anys ja hi havia l'embrió 

dels versos que havia de fer després, la nostàlgia i 

la tristesa que m'havia d'acompanyar; la meua 

actitud en escriure, en fer-ho per gust, debades, 

sense profit ni recompte, lluny de la tasca dels 

escriptors professionals que ho fan per a guanyar 

diners. Ja hi era la manera d'escriure el primer vers, 

fins i tot després de la màquina d'escriure i de 

l'ordinador, sempre a mà i amb tinta, amb ploma 

estilogràfica, en quaderns cosits, sense poder tornar 

arrere ni modificar ni afegir ni llevar frases o paraules, 

si no hi havia una tasca d'elaboració i depuració de 

l'escriptura i, per tant, dels records i de la memòria, 

una tasca que des de fa uns quants anys no vull 

tornar a emprendre. 

Però, certament, tot açò que conte són suposicions 

o cabòries o literatura i bé podria anar errat i ser 

la veritat una altra. Clar que, en el fons, la cosa 

tampoc no té gaire importància. 



-------

El present opuscle. onzé d'una sèrie de 

catorze, editat amb motiu de les vetlades 

poètiques celebrades durant la Primera 

Biennal de València, s'acabà d'imprimir 

el divendres 20 de juliol de 2001 . ~edició 

consta de 300 exemplars numerats. 

--


	2001-Bienal_001
	2001-Bienal_002
	2001-Bienal_003
	2001-Bienal_004
	2001-Bienal_005
	2001-Bienal_006
	2001-Bienal_007
	2001-Bienal_008

