Taula redona
“El Maestrat en la literatura catalana”

Vicent Sanz: Us demanarem que feu cinc cèntims sobre algunes qüestions que tenim preparades al voltant de l’epígraf “El Maestrat en
la literatura catalana”, que remeten al tema
que tractem: la relació entre el Maestrat i la literatura en general, i més específicament amb
relació a la literatura catalana. Hem vist que
a l’edat moderna hi havia una dinàmica pareguda a la dels anys vuitanta: hi havia gent
aquí que feia coses i no apareixia o sí que apareixia i desapareixia dels mitjans. Així doncs,
hauríem de preguntar-nos quin lloc ocupa el
Maestrat al llarg del temps en el conjunt de la
literatura catalana a partir del que hem pogut
conèixer avui i com podríem situar la comarca
en aquest context.
Òscar Pérez: Sempre parlem de percepcions i
la percepció personal de la realitat sempre és
fragmentària. Jo parlaré des de fora. Deixant
de banda l’element contemporani o supercontemporani d’autors que escriuen, fan poesia,
etcètera, en el moment actual, trobe que en
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una bona part de la literatura, ja siga historiogràfica, de creació, del que siga, la part del
Maestrat té molt a veure encara amb l’element
racial. I quan dic racial vull indicar quins són
els prejudicis o les etiquetes que li corresponen
a aquest tros de terra. El Maestrat: uns boscos,
un terreny que té unes característiques, uns
habitatges que tenen unes característiques
històriques, uns fets del passat… Trobe que
bona part de la literatura sobre el Maestrat i
sobre els Ports té molt a veure amb el passat
o amb un passat que no fa massa anys que ha
desaparegut, però que ja ha desaparegut. Per
resumir: encara estem molt pendents d’això
que indicava en la meua comunicació: ara ja
no busquem essències, però sí que fem recerca, busquem coses que creiem que tenien un
sentit molt important en el passat i que ara ja
són desaparegudes. Adés parlàvem de maquis, del Tigre del Maestrat…, fets del passat.
Enric Querol: No puc seguir el fil perquè em
quedo en el meu àmbit d’estudi, que corres-
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pon als poetes de l’edat moderna. M’interessa
veure no tant la tradició popular sinó, com he
dit, si estaven sincronitzats amb el que passava literàriament amb altres llocs de la modernitat del moment. En aquest període, sí que
estan sincronitzats, però a partir de la Guerra
del Francès, amb el nou estat liberal, l’esdevenir del Maestrat com a societat d’avantguarda
és molt diferent. La línia natural o bé la que
s’hauria de seguir, és la que segueix Vinaròs,
que és una ciutat liberal i d’allí surt Venceslau
Ayguals d’Izco, que forma part de la gent que
està amb la modernitat del moment. L’interior, amb el carlisme, queda fora d’aquesta dinàmica totalment. Això no obstant, és una percepció que, si està equivocada, corregiu-me.
Joan Garí: En relació a la comunicació que ha
fet Josep Igual, que ha rememorat la qüestió
literària dels anys vuitanta fins ara, volia dir
que m’hi he sentit molt identificat, tot i que
ho veig des de fora, perquè soc de Borriana.
És una història molt pareguda en totes les comarques: eixa etapa tan incerta, quan s’acaba
la dictadura i comença la democràcia, però la
dictadura no acaba d’acabar i la democràcia
no acaba d’arribar, és quan s’introdueix la
llengua a les escoles, tot i que primer molt tímidament… És una època que hem viscut tots
quan érem jóvens i realment ens ha marcat.
Jo recorde que, eixos anys, ens arribava una
revisteta que es deia Passadís, que feia l’associació cultural Alambor; s’ha parlat de Josep
Manuel San Abdón, que certament és una figura fonamental en tot el que han sigut les
iniciatives en aquesta comarca. Ens arribava
això i era una via de comunicació molt eficaç
per a la gent que teníem les mateixes inquietuds en altres comarques del país. Jo diria que
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actualment eixe paper el juga un poc l’editorial Onada per exemple, que em sembla una
iniciativa molt interessant, per cert als dos
costats de la frontera, que d’alguna manera
també vehicula moltes coses. No soc imparcial perquè tant vaig publicar en Passadís com
soc autor d’Onada. Amb tot, crec que, mirant
des de fora, però també amb un peu a dins,
es tracta d’iniciatives que ajuden a vertebrar
moltes coses. En el cas de Passadís, això ja fa
molts anys que no existeix, desconec si ara hi
ha res semblant, però realment es tracta d’iniciatives que han marcat i marquen.
Josep Igual: A la comunicació no he pogut
indicar que després d’Enllaç es va fer Passadís
vinculada a Alambor, perquè ens arribaven
moltes col·laboracions. Després, ja n’hem parlat i crec que a la contemporaneïtat de la comarca sí que arriba la literatura catalana. Estic
en el pendís lliscós d’autocitar-me. En aquest
sentit, en els últims anys he publicat una novel·la que està ambientada en els anys noranta,
que recorre tant la comarca com les Terres de
l’Ebre, amb els teixits industrials i la història
que hi havia de la construcció. O, per exemple,
l’últim dietari que he publicat és del 2011; de
tot el que passa aquell any, tot hi queda reflectit, i surt la comarca del Maestrat, que, per què
no dir-ho?, en soc un enamorat del paisatge i
del paisanatge. El que també puc afegir és que
aquesta queixa que fem nosaltres sobre la literatura al Maestrat es repeteix a Lleida, es repeteix a les Balears. El que passa és que tenim
un país, uns països encara molt invertebrats, a
banda els centres de decisió cultural no saben
ni per on parem. Ho dic perquè, arran de l’últim dietari que he publicat, una ressenya d’un
senyor de Barcelona deia que li havia agra-
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dat el llibre, apuntava: “Oh, quin país! Hem
de pensar també el país des d’aquests forats”,
com si el Maestrat i les Terres de l’Ebre fossen
un forat. S’ha de pensar també el país des del
Maestrat i les Terres de l’Ebre. Es veu que encara no hi havien pensat. Hi ha com un buit
per aquí que ve de llarg.
Francesc Gil-Lluch: Primer recordava que Enric Querol parlava d’Ayguals d’Izco, i feia molts
anys que no en sentia parlar. M’ha agradat molt
que ho diga perquè justament Joan Fuster deia

que Ayguals d’Izco era, juntament amb Pérez
Galdós, el millor escriptor en espanyol del
segle xix. A Vinaròs hi ha l’auditori, que porta el seu nom, però sí que és veritat que va
quedar fora d’òrbita de l’actualitat, i de fet
considerava que La bruja de Madrid, que és la
seua millor novel·la, està absolutament fora
de circulació, tot i que està molt ben conservada a la Fundació Caixa Vinaròs. Pel que fa
a la contemporaneïtat, m’alegro molt d’haver-lo posat una mica al davant. D’una banda, quan parlo de contemporaneïtat, ho faig
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des de la percepció personal tal com ja s’ha
dit, més que no de la realitat de fet. La meua
percepció vol dir recepció, no del que jo penso, sinó del que diuen els altres. Quan es parla de literatura d’aquestes comarques es parla
gairebé exclusivament, perquè segurament
sortiran casos per dir que no és així, però bàsicament es parla de literatura històrica fins
als maquis, per dir-ho d’una manera ràpida
i barroera. Això és la percepció periodística,
de llibreters i bibliotecaris, fins al punt que fa
dos anys, només dos anys, el llibre que més es
va vendre en català va ser el llibre de Víctor
Amela La filla del capità Groc. Era un llibre que
bevia d’aquest entorn. Fixeu-vos si la focalització de la nostra literatura és important pel
que fa a aquest àmbit temàtic que un autor,
amb passat mític al Forcall però nascut i criat
a Barcelona, fill d’emigrants que ja van marxar als anys vint si no recordo malament, no
és que no tingués èxit, és que va ser el llibre
més venut en català fa dos anys. Ara no valoro si és bo o dolent perquè no és el cas, però és
evident que aquesta percepció, aquest substrat, actua després quan un llibre té èxit. Llavors, la meua demanda pel que fa a literatura
contemporània va en la línia d’obrir el focus,
o com deia Òscar Pérez amb altres paraules,
de la Ilercavònia, de la diòcesi de Tortosa, fins
al punt que ara mateix, la setmana passada, fa
quinze dies, fa un mes, s’ha fet un balanç dels
autors catalans, en el sentit més absolut, que
es considera que són més actuals, i de cinc
o sis, n’apareixen sempre dos de l’àmbit de
la diòcesi de Tortosa. Població: 300.000 persones. Població del país: 12 o 13 milions. És
un percentatge altíssim. De cinc o sis autors
absolutament contemporanis, actuals, d’una
franja d’edat, et surten sempre Joan Todó i
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Marta Rojals. Crec que és una cosa fabulosa.
A mi, el que m’agradaria és que hi hagués
l’equivalent al Maestrat. Encara que puc matisar més el que he dit abans, és això: que hi hagués aquest equivalent. Són escriptors que no
tenen res a veure un amb l’altra, però que han
captat aquesta contemporaneïtat. Tampoc no
són gent lligada al territori tant com podríem
pensar-ho. Hi ha llibres del Todó que sí; el
que va tenir més èxit de la Rojals, també; però
jo em referia a aquesta contemporaneïtat, al
fet de dir: som a l’any tal i en aquest territori;
o potser no, perquè el Todó va acabar el llibre
a Croàcia, el va reelaborar a Croàcia. D’una
mirada des de fora, no tan sols amb una mirada lligada al territori sinó lligat a l’escriptor,
de quina manera es pot donar una visió contemporània dins del que estem considerant
sempre com a literatura culta? De vegades
diferenciem entre literatura comercial i culta.
Les dues literatures són igual de bones, però
són àmbits diferents. El llibre de l’Amela entra dins de l’àmbit de la literatura comercial i
aquests altres dins de la literatura culta, que
de vegades tampoc no té res a veure que es
venga més o menys, sinó que tenen funcions,
interessos, manera de fer diferent. I m’agradaria publicar un llibre que fos un equivalent
del llibre del Todó o del de la Rojals.
Pilar Marés: L’Amela és un mediàtic. És per
això que ha tingut tant d’èxit, no perquè tingui relació amb el Maestrat.
Francesc Gil-Lluch: Això no ho valoraré, però
vull defensar la literatura comercial moltíssim, perquè no és tan fàcil de fer. És tan fàcil
o difícil de fer un llibre comercial com un llibre culte. Admiro molt els autors comercials
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que saben fer bona literatura comercial i no
valoro si l’he llegit a més a més i per tant podria parlar-ne, però no ho faré perquè no és
el cas. Al final, d’obres comercials, se’n poden
fer moltes, però la major part fracassen també.
Un requisit és que siga mediàtic, ara mateix?

produir la seva foto. Per tant, cadascú triarem
els exemples que més ens convinguen per defensar la nostra posició. Sí, és veritat que ajuda, però no és un requisit indispensable.

Amàlia Roig: I tant, és el primer requisit, des
del meu punt de vista.

Amàlia Roig: La Marta Rojals va escriure un
primer llibre magnífic des del punt de vista literari i va donar a conèixer una zona, etc. No
és el cas del Víctor Amela. És un llibre diferent.

Francesc Gil-Lluch: La Marta Rojals, que ha
venut més llibres que l’Amela, em sembla, no
tan sols no ho és, sinó que tampoc no deixa re-

Francesc Gil-Lluch: Tingues en compte que
els americans, quan fan les llistes dels més
venuts, ja en fan de dos tipus, la de best-se-
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ller o llibre comercial i la de llibre literari. Són
dos camps diferents i cadascú és bo segons
els seus paràmetres, no en funció de la generalitat.

sobre els autors del Maestrat i en relació a allò
local i universal, volia preguntar-me: Joyce és
un autor autolocal, no? Tolstoi, també. Joyce
té una novel·la que no surt del barri.

Joan Ortí: En relació al concepte de localisme
i de contemporaneïtat i d’universalitat, diria
que aquí són tots els escriptors molt dolents,
que això és broma. De vegades, per exemple,
una Sílvia Pla, l’escriptora americana que en
el seu moment ningú no coneixia, que escriu
poesia local, quasi confessions personals,
molt localista, de tot el que li està passant, es
fa famosa mundialment. Alguna cosa passa
quan la poesia o la literatura local també pot
ser universal. M’agradaria que algú expliqués
a què respon aquest fenomen.

Amàlia Roig: Allò local és universal.

Joan Besalduch: Agarrant-me a una anècdota
del segle passat que ha explicat Josep Igual de
l’Estellés, que va dir fill de puta a Franco en
una entrevista i un periodista va dir “un respeto por los muertos”, el diumenge passat vam assistir a la presentació del llibre de l’Adell i del
Llavina, en un poblet del Matarranya que es
diu Arenys de Lledó, que jo no coneixia. Allí
hi havia Joan Lluís Lluís, de Perpinyà, que havia de presentar el seu llibre, premi Sant Jordi,
en un cine del poble. El llibre es titula Jo soc
aquell que va matar Franco. Doncs li van prohibir presentar-lo pel títol i perquè el premi li
l’havia donat Òmnium. Això, ara.
Josep Igual: És que, entre altres històries del
context que hem viscut, des dels anys setanta
i vuitanta, hem arribat a la conclusió que la
Santa Transición que han consagrat ha estat
una gran estafa i sobretot per a nosaltres. Això
ja ho veiem cada dia i cada setmana. Després,
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Josep Igual: Miguel Torga ho deia al contrari:
l’universal és allò local sense parer. I després,
una altra cosa: tècnicament, els autors que ha
citat Francesc Gil-Lluch, que també som autors ebrencs, estem utilitzant tots tècniques,
estratègies narratives o el que siga contemporànies, som fatalment contemporanis, tots
som d’una postmodernitat increïble.
Joan Garí: Jo encara afegiré dos grans escriptors locals, que són els meus preferits: Josep
Pla i Philip Roth, que va morir fa poc. Philip
Roth és un escriptor que escriu sobre el poble on va nàixer, Newark, que està al costat
de Nova York. Un 80% de totes les seues històries passen en els anys seixanta, setanta,
vuitanta, en Newark. És un escriptor local i
probablement és un dels grans escriptors universals que hi ha en la nostra època.
Josep Igual: Un de proper i ultralocal i universal era Jesús Moncada.
Laura Rambla: Vull donar una bona notícia.
Aprofitant que Vilanova d’Alcolea és la porta
del Maestrat, us vull convidar a tots al comboi poètic que hem organitzat. A Vilanova
d’Alcolea no s’ha fet mai un recital poètic, i
per coses del destí hem tingut una iniciativa
fantàstica que es durà dut a terme. El divendres que ve, 10 d’agost, a les 8 de la vesprada, al calvari de Vilanova, farem un comboi
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poètic on hi haurà poesia, música en directe
i vi per a gaudir tots. Vindrà Marc Granell a
qui homenatjarem. A banda, comptarem amb
Ivan Brull, Viviana Collados, Susanna Lliberós, Josep Porcar, Carles Renau i Josep Lluís
Roig. Ja el pas següent, quan siga un èxtasi,
l’any que ve, que siga també amb autors del
Maestrat.
Josep Igual: Una de les coses que sí que hem
aconseguit és connectar-nos entre nosaltres,
els de les Terres de l’Ebre amb els del Pont
Cooperativa de Lletres de Castelló. Hi ha
unes (no vull dir la paraula perquè em fa
cosa) sinergies d’eixes que diem ara.
Joan Bel: Només volia fer un apunt perquè
de vegades em fa la sensació que és més
important l’altaveu que hi ha darrere d’una
obra que l’obra en si o l’autor. Amb relació a
aquest exemple que Francesc Gil-Lluch posa
de Joan Todó i Marta Rojals, que comparteixo
totalment, crec que el Josep Igual, ell ho ha dit
i jo ho comparteixo, no n’està gaire lluny. Ell
és un desconegut pràcticament fora d’aquest
àmbit i Joan Todó és molt conegut perquè l’altaveu que hi ha darrere és totalment diferent.
L’altaveu de Joan Todó és LaBreu Edicions i
és l’Avenç. L’altaveu de Josep Igual en aquests
moments crec que és Cossetània. El que vull
dir és que el que hi ha darrere de l’obra és
molt, molt important.

escriu Germans de gel. És un llibre que es va
autoeditar, amb un nom extravagant. Pel que
fos, Manuel Baixauli el va llegir, que, per cert,
he vist revisant papers que Baixauli havia
publicat amb dèsset anys a Llombriu i ha fet
la coberta del número 15 de la revista, o siga
que tot lliga; doncs llavors el recomana i guanya el premi Llibreter. A vegades cauen les
coses quan han de caure, però ningú no en té
la fórmula.
Joan Besalduch: A Manuel Baixauli cap editorial no li volia publicar L’home manuscrit.
Vicent Sanz: D’acord. Això, si de cas, correspon a la sobretaula del dinar que ve a continuació. Moltes gràcies a tothom per haver vingut.

Francesc Gil-Lluch: I hi ha un altre factor, a
més del que tu dius, que és l’atzar, perquè tot
i amb aquest altaveu, el percentatge d’èxit és
ínfim també. Un dels èxits dels últims anys,
que va editar un amic meu, de l’editorial Periscopi, és el llibre del Benesiu. Joan Benesiu
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