




DE MAR ESTANT.

Una singladura per les costes valencianes.

Autor: Tono Fornés i Juan Gargallo.

Pròleg de Manuel Vicent.

Tàndem Edicions. València, 2007. 303 pàgs.

Tono Fornés és professor de biologia i poeta.
Juan Gargallo, professor de literatura i investigador.
Tots dos, amics i bons aficionats al món de la mar.
S’embarcaren en una gran aventura navegant que han
volgut plasmar en aquest llibre, un llibre que supera
el que hauríem de considerar la base del relat. Es tracta
d’una travessia, a bord del Libeccio, una petita
embarcació a vela i motor, auxiliats per Vicent, que
els acompanya al llarg de la singladura, iniciada al
Delta de l’Ebre per a fondejar, finalment, al Mar
Menor.

Manuel Vicent, també amant de la nostra
mar, defineix, ben sintetitzada en el pròleg, aquesta
història. L’aventura, però, va molt més enllà dels límits
costaners, supera la descripció minuciosa dels paisatges
i els accidents marítims i entra en altres camps amb
cites històriques de les petjades de cada espai al llarg
dels temps o d’elements geogràfics de l’entorn de les
aigües surcades amb el vaixell. I ens parlen del conreu
de l’arròs al Delta de l’Ebre i de la importància i
peculiaritats de la pesca en aquelles aigües. I de les

illes Columbretes, recuperades després d’haver estat
sotmeses a l’agressió de pràctiques militars. De la
presència de Benet XIII, El papa del mar, a Peníscola
i de la cultura marinera del Baix Maestrat. Del
Tombatossals, clau mítica de la fundació de Castelló
de la Plana. De la popular Panderola, el tren que
comunicava el Grau de Castelló amb el de Borriana,
port de la taronja, de tantes activitats exportadores. I
de diverses cites del passat històric de la ciutat de
València i el seu entorn. De l’Albufera. El conreu de
l’arròs a Sueca i les corrents migratòries temporals
dels blavets de la Marina. Al músic suecà mestre
Serrano li tenen dedicat un monument. Citen el port
fluvial de Cullera i el riu Xúquer, i el llac de l’Estany.
I l’ostentació “hollywoodiana”al cim de la muntanya:
CULLERA. A mitjans del segle XVI va ser saquejada
tres vegades pel llegendari Dragut comandant 27 naus
i 600 homes. Prop del castell de Bairén existia tot un
poble, Benissalema que, segons Escolano, “por pecados
enormes de sus vecinos fue hundido como Sodoma i
Gomorra”. I apareix el port de Gandia, port fruiter, el
segon d’Espanya. El 1934 s’embarcaven allí 250.000
tones. El Mondúver al fons. I els records d’Ausiàs
Marc, senyor de Beniarjó i gran poeta valencià del
segle XV, com també Roís de Corella. S’acosten al
port d’Oliva, avancen cap a l’Almadrava del Verger,
recordant l’existència d’una antiga almadrava fins el
segle XVIII. I s’aproximen a Dénia: el Montgó, el
castell, una encara notable flota pesquera. Manté sobre
les esquenes una dilatada història: si més no, a banda
dels temps de Roma, la seua Taifa amb el reietó
Muyahid, que abarcà Mallorca, Eivissa i Formentera
i acollí ciència i cultura: el poeta Ibn al Labbana, entre
altres. Però també intervindria en l’expulsió dels
moriscs el 1609 “Partiren amb sanglots tots els
vaixells/com pel desert mandrosa caravana/ que fa
anar amb cançons el cameller”, digué el poeta. Passen
pel litoral rocós de les Rotes: el Trampolí, la Punta
Negra...Han deixat l’Helios, el Pegolí, el Sendra, el
Mena, el Fresquito... I la torre del Gerro, i la cova
Tallada...Amb el Libeccio enfilen la bocana del port
de Xàbia. Dalt del cap de Sant Antoni, el far. El cap
Prim, el Portitxol, l’altra cara del Montgó..., el cap de
la Nau...I entrem en un espai singular: els penya-segats
amb la singular pesquera dels cingles que s’ha practicat
des d’antic i ara és reivindicada. Amb l’utilització
d’escales de corda i plataformes penjades sobre el
rocam. Abans, una activitat especialment
protagonitzada per homes del Poble Nou de Benitatxell.
El castellet de Moraira. I Calp i el penyal d’Ifac. I la
punta de l’Albir, i la badia d’Altea, el racó de l’Olla.





Un escriptor que, pel que ens dóna a entendre,
ara fa un pas llargament meditat, ja que aquesta novel·la
l’enceta a València a les acaballes del segle XX i en
posa el punt final a Dénia, l’any 2005.

Cementiri dels anglesos és una narració
romàntica amb una prosa de vegades poètica, sempre
culta, rica en vocabulari sense fastiguejar, que
aconsegueix recrear uns ambients exòtics: l’illa de
Terranova i la Dénia marinera i comerciant de l’època
daurada de la pansa.

També ens fa entreveure geografies llunyanes
de noms suggeridors: Saint John`s, Old Perlican,
Liverpool, ...Isidre Martínez Marzo ens apropa a un
món que ja no existeix, amb sorpresa inclosa d’un
viatge als orígens de la festa de Bous a la mar.

La saga dels Rankin dóna peu a la ficció
literària, el mateix que el Cementiri dels Anglesos de
Dénia, gairebé un somni bromós, encerclat per
propietats privades, amagat, com els dimonis que
provoquen els naufragis...La novel·la suma sal marina
i vents humits, cels oberts, blaus i foscos, finalment
rojos de sang, i transmet eixes sensacions i altres més
íntimes d’uns personatges dotats de sensibilitat i vida
interior.

El ritme narratiu s’alenteix quan els
protagonistes insinuen melangies i estats interiors
neguitosos, vora l’abisme, però creix com les ones
amb les descripcions de naufragis o succeïts incontrolats
(la degollació de Robert Rankin). Un ritme mesurat
que endinsa el lector en indrets i fets potser somniats,
de tan lluny que resten aquelles vides i aquells paisatges,
avui embrutits per l’urbanisme depredador. En queda
l’esperit... que és el que desprèn aquesta bona novel·la,
un esperit ja intuït amb els poemes i novel·les de Maria
Ibars i que amb la prosa d’Isidre Martínez pren cos,
ja en forma de muntanya, el Montgó que tot ho veu,
que tot ho comprén, ja en forma d’aigua, el Mediterrani,
no sempre una bassa d’oli, que modela hàbits i vides,
bancals de ceps a la seva vora, comerços cap a altres
mars solcats per mítics vaixells.

En aquells temps, de mitjans del segle XIX
en avant, motius religiosos explicaven també
l’existència del Cementiri dels Anglesos, ja que
l’Església Catòlica encara negava la sepultura als
protestants i a les persones catòliques que no
practicaven, però l’escriptor els eludeix, potser perquè

les seves criatures són massa nobles i no poden reparar
en aquestes misèries: Robert, John, Catherine estan
immersos en una lluita, mai declarada, per conèixer-
se ells mateixos i trobar sentit a les seves vides, o la
ubicació personal, en una societat encara molt exposada
a la fam i les malalties, a la intempèrie dels antulls de
la natura.

Com a contrapunt, menció especial mereix
el personatge de Charles Rankin, cosí de Robert i John,
el qual estava al front d’un magatzem de pansa des de
molt jove, i amb tot tipus de responsabilitats, incloses
les matrimonials i financeres, i que emprén un llarg
viatge a la deriva pel carrer de les Xiques (avui
Quevedo) i pels casinos deniers fins gairebé arruïnar
el negoci familiar.

Ell ja havia aconseguit conèixer-se: era
Charles, el dissolut de la saga dels Rankin, i ho
acceptava amb resignada fatalitat

Reginald Rankin, el xiquet llargament desitjat
de Catherine i John, soterrat al Cementiri després del
seu traspàs a causa d’una disenteria, abans de complir
un any, i el record de l’absurd assassinat de Robert,
fascinen a una creïble turista canadenca que en temps
actuals revisa les tombes i les vides d’uns fantasmes
que li pertanyen: els seus avantpassats.

També s’esvaïren com fantasmes el comerç
de la pansa de Dénia i els grans bancs de bacallà a
Terranova.

Excel·lent narració d’Isidre Martínez. Qui
podria pensar que és la primera novel·la d’un debutant!

 Josep Bertomeu Moll



certifiquen un capítol primerenc de “segregació” (en
paraules dels autors mateixos) d’un nucli de poblament
del terme municipal a què pertany, en aquest cas, la
ciutat de Dénia.

El 1698, Lluís Francesc d’Aragó, l’aleshores
marqués, va atorgar el reconeixement definitiu com
a municipi al Poble Nou de Benitatxell i el va dotar
de les atribucions, drets i obligacions que li corresponien
segons els Furs de València i els privilegis del Regne.
Aquest acte de constitució d’una població nova, com
posen de relleu Guinot i Almenara, no va respondre
a la necessitat de fomentar i regular el repoblament
cristià de les terres valencianes arran de l’expulsió
dels moriscs. La iniciativa va partir, ben al contrari,
dels pobladors ja establerts, veïns de Xàbia i Teulada
amb possessions a Benitagell i l’Abiar que van reclamar
la independència jurídica i administrativa respecte de
Dénia. Els autors apunten, fins i tot, una possible
“compra” del privilegi per part dels habitants. Hipòtesi,
tanmateix, que no desenvolupen més enllà d’unes
ratlles, a causa de la documentació escassa conservada
o localitzada sobre la història del Poble Nou de
Benitatxell.

Aquesta és, precisament, una argumentació
recurrent al llarg del llibre: la manca de registre històric
escrit sobre el municipi. En massa ocasions, Guinot
i Almenara semblen excusar la falta d’una àmplia base
documental i intentar pal.liar-la amb un excés expositiu
en aquells apartats de la història del Poble Nou que sí
que estan testimoniats per escrit. És el cas de la senyoria
dels Sapenes sobre Benitatxell, un període breu entre
finals del segle XV i principis del XVI a què els autors
dediquen, no obstant això, un bon grapat de pàgines
sobre l’origen i la vida de la família.

L’exigüitat del registre documental i
l’absència d’estudis precedents sobre el municipi
justifiquen també que un treball titulat Carta de
Poblament del Poble Nou de Benitatxell introduïsca
la història anterior al 1698 en un centenar de les 160
planes del llibre. L’especificitat de la carta pobla de
Benitatxell i l’existència d’un poblament consolidat
previ expliquen la brevetat del document, que no inclou

CARTA DE POBLAMENT DEL POBLE
NOU DE BENITATXELL.

Autor: Guinot, Enric i Miquel Almenara.

La Farga, 28. Edicions del Bullent i Ajuntament
del Poble Nou de Benitatxell. 2008. 192 pàg.

No sempre la història ens sorprén, ni la cerca

es mostra capaç de superar el caràcter repetitiu dels

esdeveniments al llarg dels segles. Tanmateix, el llibre

que ens ocupa, Carta de Poblament del Poble Nou de

Benitatxell, escorcolla en els albors d’aquest municipi

de la Marina Alta per a aventurar una hipòtesi sobre

el naixement del Poble Nou que el diferencia d’una

gran part de les viles i alqueries valencianes que van

haver de ser repoblades després de l’expulsió dels

moriscs, l’any 1609. Enric Guinot, veterà en la

investigació de les cartes de poblament medievals, i

Miquel Almenara, a més de traure a la llum el document

de constitució del municipi de Benitatxell, a partir de

les antigues alqueries islàmiques de Benitagell i l’Abiar,














