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Vicent Alonso
Qui sóc i per què escric...
Vicent Alonso

Vaig començar a escriure tard. Quan, l’any 1980, aparegueren els meus primers poemes en la
revista Cairell, ja havia passat per les aules de la Facultat de Filosofia de la Universitat de València i,
a més, ja portava anys posant en pràctica, com a professor de Batxillerat, totes les noves idees amb
què, els de la meua generació, volíem revolucionar el món de l’educació. La decisió d'escriure fou
conseqüència d’una doble insatisfacció. D’una banda, la que em produïa constatar el profund
desconeixement de mi mateix. D’una altra, la que derivava de la impossibilitat de construir la meua
visió del món a partir dels instruments que m’oferien els pensadors descoberts a les aules.
A pesar de la relació acadèmica amb la filosofia, em satisfeia més la lectura d’un poema de Vinyoli o
de Baudelaire que l’intent d’esbrinar les raons últimes d’algun paràgraf de la Crítica de la Raó Pura
de Kant o de la introducció a la Fenomenologia de l’Esperit de Hegel. La literatura, al capdavall, em
permetia ser el protagonista d’un procés de coneixement del jo i del món que havia descobert amb
delectació en altres escriptors i amb el qual m’havia compromès. Un procés que, a més, havia de ser
en català i no en la llengua en què m’havia educat perquè, en la mesura que el meu jo s’hi implicava,
en la mesura que m’allunyava del món dels conceptes abstractes, l’expressió en català -i més
concretament, en el català après a Godella, el poble on vaig nàixer, al bell mig de l’Horta, a la vora de
la ciutat de València- se’m presentava com una exigència ineludible. No crec que, en això
especialment, haja estat gaire original. Tots els escriptors de la meua generació han passat per
situacions semblants, és a dir, tots hem hagut d’harmonitzar –a vegades amb esforços
considerables- la creació amb l’aprenentatge de l’instrument lingüístic que la feia possible. I ningú no
pot ni imaginar l’immens gaudi que un és capaç de sentir en veure, a poc a poc, dignificada la llengua
de la seua infantesa, la que s’imposa necessàriament quan del que realment es tracta és d’un mateix,
no de les coses amb independència de la consciència que les veu, les viu, i en parla.
Des d’aquests supòsits vaig publicar a València, i en una editorial ja desapareguda, el meu primer
llibre de poemes, Vel de claredats, que començava amb uns versos –“Deixeu-me, si voleu, salpar tot
sol”- deliberadament situats a l’inici d’un viatge que encara dura i a través del qual he adquirit de mi
mateix i del món un coneixement que sense la literatura no hauria estat possible. Perquè la literatura
és també això, a pesar que alguns només la vulguen veure, o practicar, com un mer entreteniment
sense més transcendència que procurar als lectors unes hores més amables. En algun lloc he escrit
que la poesia llança sobre la superfície del món la xarxa del llenguatge per tractar de dilatar-la i que,
per algun clavill, quasi com una veritat revelada, s’hi deixe veure l'ànima de les coses. De fet, la
poesia ha estat el vehicle fonamental del meu viatge pels territoris de l’escriptura. Però no l’únic.
Sempre he cregut que la literatura –i encara més la nostra, en procés de redreçament i de
consolidació- necessita de la reflexió sobre el procés de creació. Aquesta, si bé és indispensable, no
té cap sentit si no va acompanyada del discurs crític, del diàleg, de la confrontació de maneres de fer
i d’entendre el món. Creació i reflexió són dues cares d’una mateixa realitat literària. En
conseqüència, si la poesia ha estat, i és, la meua activitat central, he dedicat també un grapat
d’esforços a altres ocupacions com ara la de la traducció i la de la crítica. Aquella perquè posar en la
llengua pròpia les obres que estimes –com els assaigs de Michel de Montaigne, publicats recentment
per Proa- és una manera esplèndida d’enriquir-te i d’enriquir la teua cultura. Aquesta, no perquè tinga
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cap interès a ordenar el món literari des de jerarquies que més aviat l’empobreixen, sinó perquè
l’entenc com un diàleg sincer amb les obres que t’esperonen a seguir escrivint.
Cada article que he escrit a la premsa diària (Avui, El País) o a les revistes de literatura (Daina,
Caràcters...) en què he col·laborat al llarg dels darrers anys, sempre ha tingut l’objectiu de fer més
fluid aquest diàleg entre els creadors. Amb Trajecte circular (2004) vaig començar a publicar el meu
dietari. I tinc la intenció de seguir editant-lo. Però, en el meu cas si més no, el dietarisme no és una
activitat substantiva, sinó adjectiva, de manera que no hi trobareu res més que maneres diferents de
dir el que he tractat de resumir en aquestes línies, és a dir, que no hi afegeixen res de nou. Són
només els dietaris d’un escriptor convençut que, en escriure, fa créixer el coneixement de si mateix i
del món.
Tancat de l’Alter, gener de 2009

Tast de textos
Text
WEB: A la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Recull diversos textos de l'autor.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/vicent_alonso/
WEB: Antologia poètica, a la Cervantes virtual
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p261/12258309919050495109213/index.htm
WEB: Obra poètica
A la pàgina personal de l'autor.
http://www.vicentalonso.com/?page_id=16
WEB: Assaig
Alguns fragments de la seva obra a la pàgina personal de l'autor.
http://www.vicentalonso.com/?page_id=79
WEB: Cinc poemes de Vicent Alonso
'Ritme de clepsidra', 'Paraula demiürg', 'Dolça nuesa', 'Encara tinc la salabror als llavis…' i 'Com
l'ombra clivellada d'una acàcia…'.
http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/alonso.htm
WEB: Quatre textos de l’autor
A Barcelona Review, n. 22 (2001).
http://www.barcelonareview.com/22/c_va.htm

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Nota biogràfica, obra i enllaços sobre l'autor al'enciclopèdia lliure.
https://lletra.uoc.eduhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Vicent_Alonso_i_Catalina
WEB: A la Hiperenciclopèdia
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http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0245586.xml
WEB: Vicent Alonso a Literatura valenciana actual
Fitxa dedicada a l'autor en aquest web de la Universitat d'Alacant.
http://www.iifv.ua.es/lletraferit/consultes/veureAutor.asp?pId=19

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Alonso+Vicent&sortdropdown=-&search
scope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Alonso+Vicent+1948&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SVicent%20Alonso__Orightresult__U1?lan
g=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Alonso%2C+Vicent&f=author&action_search=Cerca&c=Trace
s+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Alonso%2C+Vicent&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trac
es+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&of=hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Pàgina de Vicent Alonso
Pàgina personal de l'autor. Inclou nota biogràfica i fragments i comentaris sobre la seva obra.
http://www.vicentalonso.com/
WEB: Alonso traduït
Inclou un text introductori de Vicent Berenguer, a més de bibliografia i una selecció de textos traduïts.
A Visat (PEN Català).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/136/vicent-alonso.html
WEB: L'autor a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
http://www.lluisvives.com/bib_autor/vicentalonso/
WEB: Dietari: creació de vida
Una ressenya de Francesc Calafat sobre el dietari Sobre una neu invisible. A El Temps
(06/04/2016).
http://www.eltemps.cat/ca/notices/2016/04/dietari-creacio-de-vida-14107.php
PDF: L’agulló del sentit
Jordi Llavina ressenya el poemari En l'aspre vent del nou món. A l'Avui. Cultura (14/09/2012).
http://projectetraces.uab.cat/tracesbd/avui/2012/avui_a2012m9d14p11scultura.pdf
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PDF: A la revista Caràcters
El número 40 (juliol 2007) de la publicació dedicava les pàgines centrals a l'autor. Inclou bibliografia i
articles de Susanna Rafart, Enric Sòria, Joan Josep Isern, Enric Balaguer i Francesc Calafat.
http://puv.uv.es/revistes/images/stories/Caracters/Numeros/caracters40.pdf#page=24
WEB: Ressenya d'Antoni Clapés a Les paraules i els dies
A Barcelona Review, n. 34 (2003).
http://www.barcelonareview.com/34/c_ac.htm

Entrevistes
PDF: Entrevista de Rafa Gomar a Vicent Alonso
A L'Aiguadolç, n. 30 (2004).
http://www.raco.cat/index.php/Aiguadolc/article/viewFile/65397/102120
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