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Paisatges de l'horitzó 

Manuel Vicent és un intel·lectual cabdal, només cal redescobrir les 
hemeroteques per a repassar els seus articles d'opinió, rellegir les 
cròniques durant la transició fins apropar-se a les col.laboracions 
periodístiques actuals. Una trajectòria molt prolífica com a escriptor 
aconseguint guardons des de la primigènia Pascua y Naranjas (1966) a 
la Balada de Caín; un nou premi Alfaguara amb Son de Mar, primera 
novela portada al cinema de la mà del desaparegut cineasta Bigas Luna. 
Un èxit continuat amb traduccions a diferents llengües de Tranvia a la 
Malvarrosa, León de ojos verdes.. ambientada a la platja de Voramar-
Benicàssim. Tota una vida dedicada a la producció cultural ha merescut el 
reconeixement acadèmic de la Universitat de la Plata d'Argentina i de la 
Universitat Jaume I de Castelló, respectivament, rebent el Doctorat 
Honoris Causa, Manuel Vicent. Anit, la vella Llotja del Cànem va acollir 
la presentació de La Plana Paisatges de la Memòria, editat pel Servei de 
Publicacions UJI amb la col·laboració de la Diputació de Castelló. Un acte 
amb la presència dels autors, l'escriptor Manuel Vicent Recatalà i el 
fotògraf Joan Antoni Vicent Recatalà. Una nova publicació amb més de 
200 fotografies en blanc i negre per a plasmar la saviesa dels Vicent en un 
perfecte maridatge. Per un costat, la prosa vivencial, irònica i 
mediterrànea de Manuel, i, per l'altre, el lirisme i la senzillesa de la 
mirada de Joan Antoni. 
Un llibre d'arrels, autobiogràfic, on la memòria viscuda transcorre entre 
la Plana Baixa, la Plana Alta, el riu Millars i la Serra d'Espadà, reescrivint 
les seues pròpies paraules: 
«Vaig nàixer a la Vilavella, el 1936... però el 18 de juliol la meua carn 
xicoteta rosada era a la Platja de Moncofa, on els meus pares havien llogat 
una casa de pescadors emblanquinada amb sòcol blau, i allà em duia al braç 



una passejadora adolescent de la Vall d'Uixó que va ser famosa per la seua 
bellesa, segons m'han explicat , seguida per l'amor o el desig de tots els 
estiuejants i jo guardava els seus pits de les mirades libidinoses amb els meus 
bolquers, però aquella dolçor del Mediterrani, el perfum del qual era la 
gràcia preternatural, és va trencar a mitja canícula per l'odi, davant del qual 
també emmudiren les xitxarres». 
L'essència del llibre és descrita a la perfecció: «El paisatge en el qual un 
ha nascut i ha crescut constitueix una part substancial de la memòria, 
fins i tot dels somnis, per aixó al remat, el paisatge és sempre un horitzó, 
i l'única manera d'explorar-lo és la imaginació. Un descobreix realment el 
paisatge de la seua infantesa quan el perd, com aquell qui perd un 
paradís». Un nus vital desembolicat com un epitafi pels germans Vicent. 
 


