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El valencianis-
me, sobretot
en el seu ves-
sant polític, ha
viscut torturat
per un senti-
ment de fracàs

arran els successius intents fa-
llits d’assolir l’entrada a les Corts
en solitari (com a Unitat del Po-
ble Valencià, primer, i com a Bloc
Nacionalista, després). La litera-
tura autocrítica és abundosa, fins
i tot reiterativa, i obsessionada
amb una idea: matar el pare de la
cosa, Joan Fuster. Sense defugir
aquest sentit autocrític (perquè
és obvi que s’han fet coses mala-
ment), Francesc Viadel (Algeme-
sí, 1968) es proposa a Valencia-
nisme, l’aportació positiva (Uni-
versitat de València) considerar
tots els avenços que ha produït
aquesta revolució tranquil·la
que, a desgrat de l’hegemonia
conservadora, han rentat la cara
a un País Valencià que de tant en
tant és capaç d’alguna primave-
ra inesperada o altra.

Cal valorar “malgrat el relatiu
fracàs del valencianisme polític,
malgrat l’aïllament i persecució
que ha patit, que el valencianis-
me haja estat un factor podero-
sament mobilitzador, generador
de tendències culturals, capaç
d’influir en el model educatiu, en
la percepció social sobre l’ús del
propi idioma, en els planteja-
ments sobre el país de partits,
sindicats i entitats civils alhora
que bastia unes institucions, uns
col·lectius, una important sub-
cultura capaç de funcionar amb
una certa autosuficiència la qual
encara no ha estat convenient-
ment radiografiada”, explica un
autor que, insistint en aquestes
apel·lacions a la falta d’estudis i
monografies, recopila amb força
deteniment la forta empremta
del moviment en els diferents
àmbits de la vida valenciana.

La irrupció de Compromís
com a tercera força en discòrdia,
la nova edat d’or de la música en
valencià, l’èxit d’un moviment
com Escola Valenciana... Tots
aquests elements fa desfilar Vi-
adel amb voluntat notarial en un
exercici que clou amb un extens
diccionari biogràfic dels princi-
pals noms del valencianisme
(polítics, escriptors i músics) que
converteixen un llibre en princi-
pi dirigit a un públic minoritari
en una obra de necessària per te-
nir una idea més aproximada del
País Valencià actual.✒

Per fer aquest ex-
periment, Barce-
lona és un bon
punt de partida
perquè hi surten
molts trens que
enfilen per rails

arran de l’aigua. Per la finestra apa-
reix el mar que es fon dins del cel,
la mirada ha d’afrontar un espai
blau, immens, obert. En un moment
així cal preguntar-se, on sóc? En un
tren? En un vaixell? A dalt d’un
avió? No importa.

La vida per rail de Ramon Erra
(Vic, 1966) és un recull de narraci-
ons entrellaçades. Però el que ager-
mana espais tan llunyans com un
hotel abandonat en un raval de Cas-
cais i els gossos nafrats de Transsil-
vània, el balneari estonià de Hapsa-
lu i la lenta xafogor de Milà, el biaix
de la llum nòrdica a Hèlsinki i la
Bratislava decaiguda no són ben bé

El tren,
un viatge anacrònic

els trens. Els rails de ferro uneixen
els punts en una xarxa de relacions
possibles, només possibles. Per po-
der imaginar la continuïtat de l’es-
pai necessitem un ull que hagi enre-
gistrat les incidències del camí. Cal
un testimoni que afirmi que és cert,
que aquestes contrades existeixen.

El viatge en tren és anacrònic
“perquè provoca contactes, relaci-
ons, noses, cops de peu involuntaris
i unes ganes, una febre, un haver
d’escoltar...” En plena era digital, ni
fer tota la volta a la Terra ja no es
considera cap proesa. Ens hem
acostumat a pensar virtualment i
a sospesar les possibilitats com un
mer problema teòric. Si una gesta
és possible, ja està també feta.

Però la vida és tossuda i vol ser
real, vol presència, vol “l’olor ani-
sada dels vestits guardats als ar-
maris de les cases vora el mar”, vol
el formatge madurat que es fon i

xoca contra el paladar, vol trens
que encara deixen abaixar la fines-
tra per sentir de nit “la fortor de
bosc humit amb molsa”. La vida
només tolera paisatges captats des
d’un angle subjectiu, únic. A més,
és fàcil que el viatger en un tren –o
en un autobús, o a dalt d’un vaixell
o avió– en el moment menys espe-
rat senti un lleuger calfred. Quiet i
immòbil, el cos no es mou, però la
ment sí que es belluga. No és pas
estrany que recolzat al respatller
de plàstic dur en un tren de rodali-
es, un home qualsevol es pregun-
ti cap on va.

Viatjar permet convertir el propi
cos en un punt quiet a dins d’un uni-
vers que no s’atura mai, sentir el
vertigen d’haver-se escapat de la
continua transformació, reposar
uns moments fora del temps. En
les estacions antigues, plenes de
racons i angles cecs, s’hi pot viu-
re, fins i tot morir o néixer sense
que ningú no se n’adoni. Els roda-
mons i els esguerrats xoquen amb
els passavolants que s’apressen a
pujar a un tren de destinació segu-
ra. Durant el viatge, l’atzar es per-
sonifica, amb el plàcid passeig amb
un vaixellet del port ja n’hi ha prou
per posar la vida en un gobelet,
sacsejat per les onades d’un mar
incontrolable.

Qui ho sap? En un viatge, les
preguntes són insistents. A Colò-
nia, la catedral d’altes torres guar-
da les relíquies dels Reis d’Orient.
Són de debò? Les proves científi-
ques ho han posat en dubte i
aquest dubte s’apodera de tot i lla-
vors tot sembla fals, tot ben fals.
Però aquesta vida raquítica té por
de volar i llisca sobre una via de
ferro cap a uns espais previstos,
sent tanmateix la força dels fets ir-
reparables, incontrolables. Allà les
dones ploren sense motiu aparent
i aquí tot és tardor, es va fent fosc
i encara plou, conta Ramon Erra.
Els gossos sense amo no fan verta-
dera por a ningú que no hagi escol-
tat prou horrors sobre el contagi
de la ràbia i un salconduit escrit en
ciríl·lic gairebé no serveix per pas-
sar cap frontera. Aquest és el món
en què vivim, els mites hi tenen el
seu pes, les lletres són més que uns
gargots i els trens s’hi enyoren com
qui enyora la joventut.✒

Després de pas-
sar la vetllada a
l’òpera, els Ran-
some tornen a la
seva “casa de
classe mitjana
ben equipada” i

descobreixen que els hi han buidat.
Els lladres –o qui sigui– s’ho han
emportat absolutament tot: els mo-
bles, el televisor, el telèfon... No han
deixat ni el paper higiènic del lava-
bo. Inevitablement, la nova situació
trastoca per complet la seva rutina
i, de manera gradual però inajorna-
ble, els imposa un replantejament
dels hàbits que han sostingut du-
rant trenta-dos anys el seu matri-
moni gris i distant.

Prenent aquest punt de partida
argumental, el novel·lista, drama-
turg, guionista i actor Alan Bennett,

Petita faula conjugal
autor de l’exitosa Una lectora poc
corrent (Empúries / Anagrama,
2008), elabora una petita faula con-
jugal, Amb una mà al davant i l’al-
tra al darrere, tan amable com tris-
ta. Un dels encerts de l’autor és que
no es limita a retratar críticament la
vulgaritat emocional, la placidesa
conformista i la incapacitat de co-
municar-se dels Ransome, que se-
gueixen junts més per inèrcia que
no pas per passió o per tendresa. Al
contrari: Bennett opta, fent servir
un to cordial, suaument humorístic
i vagament melangiós, per mostrar
el discret coratge de la parella quan,
cadascun a la seva manera, es pre-
nen la pèrdua de totes les seves per-
tinences com una oportunitat per
canviar de vida.

Sense usar els recursos fàcils del
sentimentalisme més barater, Ben-

nett fa que el lector empatitzi amb
els dos personatges –sobretot amb
la dona, no tan freda i molt més de-
cidida que el marit– i que els perce-
bi en tota la seva humanitat: in-
transcendent i un punt ridícula, sí,
però també ben intencionada i, en el
fons, molt vulnerable.

Tot i la seva aparent modèstia de
novel·leta breu sense pretensions,
Amb una mà al davant i l’altra al dar-
rere és un exemple de bon ofici nar-
ratiu. En cada frase, en cada parà-
graf i en cada escena, es nota l’habi-
litat de Bennett per contar històri-
es: controla el ritme del relat, perfila
bé els personatges, els fa dialogar
amb eficàcia, desenvolupa bé les ac-
cions, dramatitza amb veracitat les
emocions i els estats d’ànim, etc.
Una lectura, com a mínim,
satisfactòria.✒

No tot han estat
fracassos en
la història del
valencianisme
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