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Al compàs de la precisa i vitalista genealogia familiar, per al descobriment actual i el coneixement d’un notable escriptor de Castelló de la Plana durant el segle XX, Santiago Nomdedeu Amador (Castelló de la Plana, 1903-1964), són de referència la crònica sumada d’El primer amor de Antoñito Amador (s.l., s.d. 2012) acrescuda fins a l’excel·lent i encara inèdita Meridiano cero (2017), del professor i l’hebraista José Ramón Magdalena Nomdedeu. S’hi comprén la transformació de Castelló de la Plana de poble a ciutat, en el marc de la societat valenciana i els avatars històrics del progrés i la tragèdia d’Espanya al llarg del segle XX, segons l’abast social i cultural dels personatges inspiradors del caràcter, els afectes dels temes del volter de Castelló que signà com a R[aül de] Montornés alguns dels millors poemes d’amor o de civilitat. En particular, es pot posar èmfasi en els pares de l’autor, és a dir, Emilio Nomdedeu Ferrer, sergent heroic de la Guerra de Cuba, i Aurora Amador Besalduch, filla del salmantí Antonio Amador i Benito, heroic íntim de la jove reina Isabel II i de la soprano castellonenca Elena Sanz, mare de dos fills del jove rei Alfonso, Alfonso i Fernando. Si d’un avi prengueren els versos de Santiago Nomdedeu Amador una afecció immarcescible per l’Alcora i les poblacions veïnes, i la història i els costums, sobre l’aventurer castellà basta llegir l’homenatge Romancillo.
Així, en el Castelló de la Plana de principis de segle XX, evocat per la família actual del poeta, la sociabilitat funcionarial i popular de l’estanc del carrer Major –regentat durant anys amb el referent de “vídua d’Antonio Amador”, i després per Emilio Nomdedeu Ferrer-, cal afegir al rerefons familiar la generació d’intel·lectual dels més importants científics, escriptors, artistes o músics que ha donat la ciutat. Entre els nascuts el 1903 i 1904 o uns anys abans, i passats per l’escola del Canyaret, o per la del mestre Francesc Canós Sanmartín, o la de la Beneficència, amb Enric Soler pare, o pels centres educatius confessionals, o acadèmies d’alta importància: al mateix carrer Major, la de José Marco Cheza i després el seu fill Conrado Marco Salvador. En moments en què, per exemple, exercí de Delegat Regi d’ensenyament ni més ni menys que José Castelló Tàrrega, l’emprenedor de l’Obelisc del Passeig, i altres iniciatives definidores de la modernitat, i fundador propietari de l’Heraldo de Castellón. En uns mateixos dies, podies llegir articles de Malatesta (Conrado Marco) d’Armando Jaleo (Enric soler) o de Suspiros (Francisco Vilarroig) o d’altres pseudònims que no eren sinó uns mestres d’escola o periodistes de referència pública. 
En l’esfera de la docència i les arts, aquells anys mor Francesc Tàrrega, però després Joan B. Porcar, resident o retornat de Barcelona, inspirava les noves generacions. Aquell ambient tenia com a acadèmica alma mater local, l’Institut de Segona Ensenyança, o Institut General i Tècnic (i durant la tragèdia de la Guerra del 1936-1939, anomenat Juan Marco, i ara definitivament conegut com l’Institut Ribalta): la Institució, des del 1916-17, passà a reunir-hi l’Escuela Normal de Maestras i l’Escuela de Artes y Oficios. Per tant, es fàcil d’interpretar que la poesia –i l’escriptura dramàtica, o periodística, i la formació tècnica- de Nomdedeu és hereva de l’impacte de la generació de Salvador Guinot o Gaetà Huguet, de Vicent Castell o Joan Baptista Porcar, de Federico Alicart o José Royo Gómez... I per això, la dimensió coral i cívica de l’obra ara coneguda públicament, no s’explica sense la convivència i l’aprenentatge de la generació dels germans Bernat i Francisco Artola, dels germans Enric i Santiago Soler Godes, dels germans Vicent i Alejandro Sos Baynat, i de Manuel Segarra, Francesc Esteve, Casimir Melià, Manuel Calduch... Baste pensar que el nom d’un dels seus fill, Alejandro, pervingué de l’emoció ciutadana arran de la mort del Sos Baynat en plena joventut. I que els poemes de diverses etapes evoquen explícitament l’obra primorosa i melancòlica de Bernat Artola, i l’anecdotari quotidià o ideològic de Calduch... Un passatge del poema Els pastors, quan cita els ports de “Pisa i Talamone”, com a destinació de l’exportació de llana dels Ports i el Maestrat a Itàlia, ho imita d’un discurs d’Àngel Sànchez Gozalbo en els Jocs Florals de València del 1934. 
Aquella generació, d’altra banda, no pot interpretar-se fora de la transformació ideològica dels sectors intel·lectuals –metges, farmacèutics, arquitectes, advocats, professors de lletres-, formats a Barcelona o Madrid; és a dir, viatgers i oberts al món, autèntics volters de la modernitat (per designar-ho segons ho fa un dels títols de l’autor). I per tant, també de la transformació política: si els poemes d’amor són referenciats per Hermògenes –Hermínia, en íntims poemes- Ferrer Navarro, no cal oblidar la militància republicana o socialista –per exemple, de les dues generacions d’herència materna (de Juan Navarro a Fulvio Navarro), destacada en el Partit Socialista, i en el Sindicato de Tipógrafos de la Unión General de Trabajadores (UGT). De fet, tots els noms adés citats, i tants altres, es poden considerar sense reserva implicats en els darrers poemes sentimentals de l’autor, quan es refereix al destí tràgic d’aquell Castelló de la Plana liberal, republicà, sindicalista, que reunia el temperament mediterrani i el progrés social i cultural. Així, en l’esperançat i ocasional verb culte en castellà, en els juvenils sonets i altres estrofes de  Versos del alma dels anys vint, seguirà un panorama atent a l’efusió afectiva i terral –mai de mera i innòcua expansió-, tocada dels corrents popularistes o avantguardistes de la premsa.
Un altre àmbit professional cal precisar, amb protagonisme de Santiago Nomdedeu: la sociabilitat i l’activisme cultural dels funcionaris de Correus i de Telègrafs –en les oficines del carrer Major, del carrer Gonzàlez Chermà (ara, Enmig), i des del 1931, en l’edifici emblemàtic de la plaça Fermín Galán (ara, Tetuán). Entre els companys de treball i de debats de Nomdedeu figuraven, del cos de Correus, Vicente Bayarri, Emilio Santacruz, Ricardo Sánchez Gozalbo, Diego Perona o José Pradells; i en el de Telègrafs, Eduardo Fons, Gonzalo Sanahuja, Elena Arquimbau, el porter Ramon Igualada... Per no cansar la lectura –és a dir, amb l’involuntari perill de no fer justícia a tots els noms, per a comprendre la importància d’aquella generació, mereix la pena comparar la Guía Comercial de Castellón de la Plana per al 1935 i del 1941, editades per la mateixa Impremta Mas, i veure les plantilles de Correus i Telègrafs, de metges, d’advocats..., com en general, els noms dels carrers, i les fotografies de referència. 
Dit altrament, entremig la biografia de Santiago Nomdedeu havia sofrit la tragèdia del Colp d’Estat, la Guerra i la Postguerra. I s’havia obert la generós progressisme família; també de les dones: les germanes Mercedes, mestra destinada en Arjonilla (Jaén); i  Dolores, com a mecanògrafa del Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo... I l’activitat del jove telegrafista cap al republicanisme, per les terres de Castelló, i més enllà: així, es pot constatar la visita de principis de desembre del 1936, al front de Villarrobledo, al batalló Casas Sala núm. 17, acompanyant la delegació castellonenca, nutrícia dels fronts on tants joves de la terra combatien, encapçalada per Matías Sangüesa, president de la Diputació, Santiago Nomdedeu com a representant del Comité Provincial, i José M. Montolio i Miguel Ibáñez en representació del Comité Local, i Carmen Calatayud en ús de la representació femenina, que es diirigeix en el seu discurs a les  juventudes de la provincia de Castellón, juventudes levantinas y catalanas –y también aragonesas, que allí combatien, tenint en compte que, amb les paraules del discurs de Sangüesa, en aquell moment, Valencia es Madrid. Y Madrid es España y està todo el mundo. 
Després, la persecució i l’exili. Com tants altres professionals i intel·lectuals castellonencs, en vicissituds de tota llei, es poden quadrar diversos tipus d’exili: el conegut i l’anònim, el personal i el familiar, l’internacional i el desterrament dins Espanya... En canvi, un únic fil recorre les biografies –manllevades a Castelló de la Plana-, dels científics com el geòleg Royo, els metges com Penya, les mestres com Agut, els arquitectes com Martí a Mèxic; o els terratinents com Gaetà Huguet a França; o els artistes i gestors culturals com Diego Perona a la Unió Soviètica... I el de Vicent Sos refugiat a Madrid i Extremadura, o Enric Soler desterrat a Santander, o Francesc Esteve a Tortosa... I el de les dotzenes d’emigrats a Barcelona i Madrid, tant prompte com tard, com Santiago Nomdedeu i els companys participants en empreses com, en aquest cas, les més importants del panorama cinematogràfic: la CIFESA fundada a València per la família Trénor i estesa a Madrid i Sevilla després per Eduardo Casanova (1932-1962), i els estudis Orphea de Barcelona (1932-1962). En aquests, com en aquells, coincidiren diversos joves valencians i castellonencs, que hi participaren en creacions incitadores de la perspectiva històrica. Justament l’any del final d’uns i altres estudis –els Orphea on treballà Nomdedeu, per un incendi ple d’interrogants-, tal com analitze jo mateix en el meu llibre La Nova Cançó. Estudis de literatura i música (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), la pel·lícula El Judas (1952), basada en la passió d’Esparreguera i rodada pel massís de Montserrat, una producció d’Orphea dirigida per Ignacio F. Iquino, amb participació, per exemple, de Manuel Gas, de la família de cantants castellonencs. Serà l’emblema usat per l’organització del III Aplec de la Joventut del País Valencià (diumenge 21 d’octubre del 1962), és a dir, el Centre Excursionista de Castelló, que la projectarà en el Col·legi dels Escolapis, adjuntant-hi parlaments de Martí Domínguez i Joan Fuster, i sobretot, l’actuació per primera vegada fora de Catalunya, dels Setze Jutges: Josep Maria Espinàs, Remei Margarit, Francesc Pi de la Serra... En la nit d’aquella jornada, a la taverna de Joaquín Jordà del carrer Talecons, número 2, hi actuà davant la concurrència militant d’aquell Aplec, un jove Raimon, que allí mateix fou requerit per a actuar a Barcelona. Així començà la història definitiva de la Nova Cançó.
L’anècdota històrica permet retornar a les vivències de Santiago Nomdedeu. Com a contrapunt al panorama tràgic patit per la ciutat, la seua poesia esdevindrà un dels testimonis més notables de la literatura castellonenca exiliada: la referida a la Ciutat, i també a l’Alcora familiar, i al Maestrat, i a Morella; i alhora a la Catalunya interior. Amb totes les qualitats i glòries de la moral biogràfica i testimonial de l’exiliat: el dolor per la ciutat perduda; el record immarcescible dels personatges, els espais, la vida quotidiana; amb l’humor o amb la malenconia; i amb la l’alçada cultural, per exemple, del poema Ausiàs March (sens dubte, vinculat a l’any 1959, centenari del poeta celebrat a València i a Barcelona, i fortament influït per la veu ausiasmarquiana més important del segle XX, és a dir, l’amic Bernat Artola que amb Nomdedeu coincidí en el refugi de Barcelona).   
I, si la poesia juvenil era en castellà, després dóna una escriptura en valencià d’autèntic atractiu estilístic, plena de lèxic patrimonial, d’enginy sintàctic, de creativitat formal, sense oblidar la consciència social. En cada vers. Així, quan el lector trobarà el vers on el poeta prega “per la gent sense Pa”, ¿podrà  ignorar la traducció de l’himne de la Internacional que reivindica: en pie los esclavos sin pan? I un botó de mostra permanent: la denúncia del segrest que la Dictadura havia practicat i l’Església oficial no havia defugit, de les conviccions ideològiques, morals i religioses. Així, basta comprovar, a més de la dedicació als milacres de sant Vicent, quatre meravelles líriques, dedicades a la Mare de Déu del Lledó, el Santuari de Vallivana de Morella –segurament, la millor mai escrita-, la lletania a la Mare de Déu de Montserrat –plena d’epítets lírics i sentimentals-, i la reivindicació de la Mare de Déu dels Desemparats, la Geperudeta, per part dels fidels valencians a Catalunya. 
Cal interpretar el seu dolor i el seu optimisme vital, la seua intel·ligència i la seua aventura vitalista, expressada amb un ex libris irònic i biogràfic: Nomdedeu, sense dimoni quina creu, com un signe molt rellevant de la història del segle XX. Una manera de ser determinant d’un dels millors poemes de la història de la ciutat: els Serventesis d’amor i de dolor a la Panderola, símbol de la Plana que cessà com a realitat el 31 d’agost del 1963, i rebé el millor poema, escrit per R. Montornés a primers de setembre... des de Barcelona, dedicat “per a Amelín Cervera i els seus amics del Centre Excursioniste Castellonenc “. 
El Centre Excursionista de Castelló, el publicà el 1966 (en el butlletí L’Estel, núm. 4). I el mateix any, el poeta obtingué l’epifania del triomf en el Certamen literari de les festes de la Magdalena, en la convocatòria que atorgà la “Flor Natural” al jove mestre Miquel Peris Segarra, amb el lema “Poeta novell”. El mateix dia, a l’Hostal de la Llum es presentava un ídol pop anomenat Raphael; i el cinema Saboya projectava Misión secreta, en technicolor, amb Rock Hudson i Claudia Cardinale. I l’Avenida, estrenava Mary Popins, amb Julie Andrews. I l’escenari del Teatre Principal, aquell 15 de març, legitimà amb el lema “Montornés” i el guardó pòstum d’un Objeto de Arte, l’impressionant Sonet o Prec, autèntica oració per la justícia i la pau.        
Els temps estaven canviant: la justícia, la pau i el progrés tornarien, tornaven a Castelló de la Plana.  No altrament, la lectura contemporània de les Poesies completes de Santiago Nomdedeu Amador –els poemes personals, els amorosos, els d’aire costumista o satírics-, demostra que carmina invenient iter, és a dir, que s’han alliberat del silenci com unes atractives veus de la història de la ciutat, als vents del món. 

