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JOSEPPIERA-TARRAQONA. 2.-12-.98

�o' es gens facil d'entrar en l'esperit d'un creador .i qui pretenqui de
presentar-lo ha de ser molt prudent : [osep Piera es valencia,

radicalment i olorosament valencia, -de la comarca de la Safer, aqueliaII

-

que es migparteix entre la p�ana de Gandia i,els nuclis de la Valldign�.
Poeta, home de lletres, activista en el sentit mes qeneros del terme, ha

\

escrit poesia i prosa, articles de premsa. De les noveLles, .llibres de

viatges i obra :poetica, recollit tot en una quinzena de ,volums,.l en
-

podriem treure la claror de l'home.

Claror ? no ho sabem , perque e1 mateix creador viu sempre entre

liums iombres, i de vegades gaudeix , gaudeix si, d'una particular

.boira interior.

II

Per a Isidor Consul, hi ha una linia de seducci6 en l'obra tota de Josep

Piera, quelcom que any rere any empeny des de silencis fntims j

serveix, en darre, terme, per sublimar dimonis personals iixsnt-Ios

litererismem.

, \

\
.

Seducci6 : no nomes per' mons fastuosament - intims i trsmuls ,que

apareix intensament, en e1 vers i la prosa de I' autor de La Safor, sin6

per aitres m sns de llurns i de perfums, com el mon grec, aquest darrer

tctinbe desencadenant d'una seducci9,'que a tants ha co1pit, entre ells jo

mateix i no pas' per formacio universitaria nomes, sino tambe pel
"'- •

'
•

,I

descobriment d'una riquesa pastada pelsseqles i per la permanent

derrota, un cop meso Derrota que pot ser historica -moriscos canten-

,

II

n

-

o personal, per la incapacitat d'expressar la bellesa i la vida.

No serem tots comensals de derrotes ?
.

El m6n arab antic, sofri la

,

,
,

desfeta, sobretot la desfeta intel.lectual i cultural,' com e1 m6n grec.

Tots nosaltres som alhora fills fatal's dels derrotats i dels invasors, i

portern al front l'estigma de les substitucions forcades,

II
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D'aco que tine davant
I .

Josep Piera desenvolupa alliarg ja de vint-i-cinc anys una tasea

de prosista i poeta densa i en maduracio, que vol dir enriquiment i

eapacitat d'extreure's , de vessar-se des de dins. Com tambo el men

neix en cadascun de nosaltres a partir de la mes petita patria, que es

la mes gran. : .

r, (roja llesca de sindria a vora mar)- se'n diu LA DROVA.

i prou .. -No se com dir-vos-ho.

Es rnes que un llogarret entre muntanyes,

molt mes que un mot arcaic i cordialissim,

es mes que tota la infantesaal finestral ,

moltmes que un paradis de veus i de pinades,

Com dir-vos-ho?

I'

II

El sentiment de pertinenca a un race del Pais Valen cia, podem

identificar-10 amb el de, qualsevol de nosaltres capay de referir el lloc

precis de naixement,
.

de joe infantil, de primers �omnis i lectures 1

eondemplacions, indret sovint duplieat 0 triplicat en noms de liocs 0 de

vida florent : lila�, buganvil.lees, mallols moscatells,' figueres i llorers,

espluga verda d'algues, tarongers, alfabreques, dompedros,

ciclamens, canyars, �agranes salvia, espiqol, romer, gesmil i flors del

gel. ... .Ara, aixo eS,la patria.

El sentiment de patria havia de ser per forca intensissim en

.alqu per qui ser en el mon es cada dia retrobar-se amb una realitat

inexpressable al seu voltant, tant com una deria de manifestar el seu jo

intim ,

.

que e,s sempre el jo identificat en una realitat envoltant. Tal
"

I·

,
"

vegada la impossible rodona expressiva del poeta, del creador, sigui
,

\

sublimada (
.

a 18. mida humana) per la perplexltat. A E1paradis de 1es

psreules, un dels seus mes den s llibres de prosa, hi ha una estrofa

d'Al-Waqqaixi, un poeta del segle XI, il.lustrativa :
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II M'afliqeix pensar que les ciencies humanes

son dues solament . Res mes no podre

aprendre, .-em die- si les aprene.

L'una, comprovar-la es impossible.
L' altra, cap prova no aprofita per a res.

Perplex avanca qui eseriu, qui es vessa enfora. Vessar-nos

enfora no vol pas dir esgotar el mirall incomode que duem a dins.i

"qUe es el coree diari. En l'obra de Josep Piera hi ha una pila

d'interrogants i en aixo ell es d'una sinceritat aclaparadora. Per

10

Ii

comencar, escriure es. un

incomunicable:

Eseolta - la foseor de la musica que interpretar intentes.-

fet no pas inexplicable, pero
: si

'.

I, I un poe mes avall ,conclou :

- Sols s'eseriu d'esperances.
Mes endavant : .

Talment un llamp melodies travessa- ones .barrancs, i eingles
profundissies !'�eserius el fet de viure sens mesura,- la lluent i fertil

terra de l'instant.

Repeteix eneara les impossibilitats traides 0 amagades per les

vehemencies :

,

Eseriure que no pots -proferir els miracles - que dintre teu

inunden -1' obseur desert, que ,ets ;

, Sort, pen), dels mots, que Ems salven .malqrat tot l'ominos

apsurd:'
Estie parlant del paradis? Del paradis perdut - com sempre.

Ai ! Com sempre, Del paradis trencat que sols els mots reeuperen ..

I'l-
I

1



Hem arribat al nucli darrer i a la recurrencia eterna. Tot

, escriptor parla nomes d'esperances, de l' esperance de recuperaci6
del paradis perdut.

Aquest paradis pot ser en molts indrets, en tot cas cal

cercar-lo en la ova perspective que d6na _el viatge. No la fugida, ens
adverteix Piera a Seducaions de Msrrequeix sin6 l'anar-se'n per

retrobar-se. 'Aixi, el contacte amb el Marroc -Marroc ve de

Marraqueix- li obre tot d'horitzons i. sobretot , el fa desplegar-se i
'

descobrir-se ellmateix . Ens en parlara de ben segur.

Seduccions de Msrrsqueix, un dels llibres que Piera ens
,

, ,

presenta avui te l'encis fetiller dels encanteris irreprimibles. El primer
contacte amb Marraqueix fou cosa qairebe d'adolescencia, de juvenil
rebel.Ii6 contra el sistema i de saltar les parets de la immediatesa ,

perc tambe d'obscur desiq .de rnadurar en l'inefable. Despres
,

l'escriptor hi ha tornat per retrobar-se, car el Marroc l'ha transformat i
no es del tot ell si no es un xic de Marraqueix, L'ha transformat la llum,
el vermeil i el groc de 'la terra, els menjars\ els b�uratges, e� oasis,

. les gorges, el sibcco i el cherqui.: les mirades, els ,s.i:!enc(s i les

freqiientacions, aquelles amistats sempre rnisterioses, entre denses i
�

.

tramposes. I Thomas Mann, creador de grans voyeurs, Andre Gide,
Charles de Foucault, ELias Canetti, ARdrQ..G�e, T.E.Lawrence, Ali Bei,
Norbert Font, William Bowles, s6n lectures seves que expIiquen tambe.

-

comcidencies d'admiracio i seducci6 .Es mes, en trobar-se .despresI "

del viatqe, aca seva, al pais valencia, li pareix que ho veu tot a traves

de la llum del sud del Marroc estimat Diu : Mire la serra que· tine al

.
davant. El s�u nom, Aldaia, en arab vol dir jardi .

,

I El llibre es compost de vuit relats .reportatqes lirics i quasi
-

.

."

ardents, admirats, i d'unes instantanies que s6n curts poemes en
" .

. prosa; i com a cauda Baraca, un poema formal de,comiat i benvoler.

,'_
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La bellissima prosa d' Un bellissim cadaver barroc va

guanyar molts lectors a Josep Piera, en la seva primera edicio ,de '

.

(�.A.b(�.5) ,

1985. Deu anys mes tard l'autor re-visitava el text i l'ampliava

qoludament. Car la seva estada a Napols, (on comenca de debo el

MezzogiornoJ,pretesament com a lector universitar,i, en �ealitat com a
, '

,

bevedor de tantes e�sEm'cies mediterranies, com a traductor de llums i

de sons, d'olors i de pudors no sabem si del napolita al valencia 0
'" ", .

viceversa, fou la confirmacio d'una manera de fer prosa de viatges '

personal i intransferible, despleqada en admirada i permanent

sorpresapoetica, c�m deixa entreveure Sam Abrams en el seu proleq.
Prera va copsar el tuf d'humanitat desenqanyada i mitica ,infantil i

mostelada, de Napols. "La gent , aci, ser 'Iladre ho considera un

ofici com un altre .

"

,

El neorrealisme ha existit sempre. Res del canon florenti,

botticel.lia, classicitzant : aqui, diu Piera, tot es mes olivaci i passolinia.
I' les presencies son no nomes vitals {concretes, sino' que convideri a
"escriure l'avui per al dema" com diu i es proposa Piera. I ens fa

,
'

,

, "
,

.

desfilar una "Napols, i .poblacions vemes, des de la immediatesa i el

"

'

. '.
.

detail, la trattoria, el Taco de placa, la chiesa ,les figures tipiques, quasi "

de presepio. Una forma de descriure que es reviure i es fer tastar ;

compara sovint ail6 amb aco, es a dir, aquell ponent italia amb el

. llevant d'aqui. Podem no estar d'acord amb la seua afirmacio que la

pizza es una versio culta de. les nostre pobres coques: I amb d'altres

afirmacions. Pero mai no ens podem sotstreure a l'ends d'aquesta
prosa tan corporia, tan afuada .alhora "Com amb el Marrec, aqui
tambe s'hi afeqeixen lectures, Goethe, Passolini; Gesualdo Bufalino,
,Pratolini,i no nomos llegeix lletres, si:n6 tambe, i potser principalment,

'paisatqe urba i paisatge del paese, pintures al fresc i sobre tela,

motllures i escultures, .furnates del Vesubi i cendres sollades
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de Pompeia i Hercula , Pero tambo llegeix les mil facecies gestuals i

obscenament riques dels, espectacles de Dario Fo. Cap al final de la

" .I

\
. ,

seva estada a Napols arriba a la conclusi6 tremula que la ciutat arnaqa
mes que no dona, i que tambe s'ha emmelat, osrnositzat, de l'entom "

en geografia i historia : Caserta, Capri, Herculano, Sorrento, tot? la

Italia que s'esten de Roma en avail, barroca, caotica, sorollosa,
.

,

.

escrostonada i genial, senyora i esparracada. Un bellfssim cadaver

bsrioc ens fa aquesta impressi6 multicairada des d'una de les millors
mostres de prosa cisellada de Josep Piera.
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