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l n aquests moments en què
tothom protesta per les
retallades, el món crema i veiem
com progressivament

desapareix el paisatge tal com el
concebíem fins ara, potser caldria
fer un esforç i canviar les
tendències. Un dels grans
problemes que pateix la cultura és
l’escassa formació dels ciutadans.
Cada any surten milers de
llicenciats en humanitats i en canvi
els diaris, les revistes i els llibres en
general cada cop venen menys. És
una paradoxa sobre la qual caldria
reflexionar. No seria més
convenient iniciar una política
radical per transformar l’educació?
Si els nois sortissin més preparats i
motivats segurament no caldria
subvencionar tant els sectors
culturals perquè visitaríem més
exposicions, aniríem més al teatre i
compraríem més llibres dels que valen la
pena. Hem començat la casa per la
teulada i ara moltes de les iniciatives han
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quedat antiquades. Convé mantenir el
suport perquè les empreses culturals no
s’enfonsin, però amb una perspectiva de
futur clara perquè funcionin per elles

mateixes sense haver-se de supeditar a
les dinàmiques de les subvencions, que
s’haurien d’utilitzar per a temes realment
prioritaris. És fàcil opinar i
extremadament complex posar fil a

l’agulla. Per obrir de nou les nostres
ments us proposo partir d’aquest
suplement que obrim amb l’increïble
Lovecraft i aturar-vos amb atenció en

l’entrevista amb Armand Puig,
signada per Ada Castells. Puig és un
vell conegut de les nostres pàgines.
Actualment és degà de la Facultat
de Teologia i presenta una nova
versió de la impecable Bíblia
Catalana Interconfessional,
realitzada pel mateix equip de
treball que l’anterior i publicada
també per l’Associació Bíblica de
Catalunya, l’Editorial Claret i les
Societats Bíbliques Unides. Quan va
sortir la primera versió vam obrir el
suplement amb l’esdeveniment, ara
hem volgut recordar la traducció
d’un llibre que sovint queda eclipsat
exclusivament pel culte. La Bíblia és

el llibre principal de la nostra civilització i
hauria de tenir un tractament prioritari a
l’ensenyament, siguin de la confessió que
siguin els alumnes. Seria un pas de
gegant cap a una cultura plena. ❋
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o havíem estat mai a València i
ja l’havíem fet la nostra amant
furtiva. “Tot retorna agrupant-
se i és una sola història, / un

amor, un destí: perdura sense noms, /
sols els noms d’uns carrers, l’amor i el sol
amor”. Amb aquests tres versos del Lli-
bre de meravelles (3i4), de Vicent Andrés
i Estellés, el primer que descobríem del
poeta de Burjassot, ja en vam tenir prou
per enamorar-nos bojament, com només
els folls de cap i de cor ho poden fer, tal
com canta el poeta: “No hi havia a Valèn-
cia dos amants com nosaltres. / Feroç-
ment ens amàvem des del matí a la nit. /
Tot ho recorde mentre vas estenent la ro-
ba”. Quan vam descobrir València grà-
cies a la generositat d’Eliseu Climent, no
en vam fer cap guia, però vam recórrer la
pell del barri del Carme buscant a cada
racó aquells amants que, com nosaltres:
“En són parits ben pocs”.

Amb l’albada cruel, havent buscant in-
fructuosament l’amant pel Negrito, la
Capsa o el Lisboa, acomiadant la lluna
des de Serrans, derrotats i ebris, vam

N
aprendre com n’és de perillós d’en-
amorar-se de València. No vam es-
criure èglogues. Vam anar a dormir
tristos i abatuts i, a l’endemà, vam
marxar pels canyars de vora la sè-
quia. Sabíem que mai no escriuríem
èglogues. L’educació sentimental va-
lenciana va tenir en els poemes d’Es-
tellés una enorme càrrega de sen-
sualitat i sexualitat que xocava enor-
mement amb l’aspecte i l’actitud
personal, tímida i poca cosa, del poe-
ta. El dia que el vaig conèixer vaig
pensar com podia aquella figura frà-
gil escriure aquells llargs poemes
plens d’amants que es rebolcaven
per terra fent sexe a totes hores. Jo
sabia poques coses de la vida, és clar.
No sabia que l’amor eròtic resideix a
la ment, i que tots tenim una Valèn-
cia a la memòria sobre la qual instal-
lem tants amors i carrers, com pas-
sions i dubtes formen part de l’exis-
tència. Ho vaig descobrir un matí llu-
minós dinant a la Pepica. Llavors
vaig entendre l’Estellés. ❋

València, amant
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AVUITOCA...

Vocals solidàries
Avui entraré de ple (tot i que de manera modesta) en
el territori de Màrius Serra que, per cert, ha presen-
tat Verbàlia 2.0, la revisió de la seva obra magna so-
bre l’enigmística que el novembre passat va celebrar
els 10 anys d’existència. Sobrevolant continguts di-
versos i dispersos d’internet, vaig topar amb un re-
compte curiós. Diu que en català (i en moltes altres
llengües) hi ha paraules que contenen les cinc vocals.
A mi m’atrauen els jocs, però me’n canso aviat i bus-
co les solucions, si n’hi ha. Tot i això vaig dedicar una
estona a buscar un exemple i, gràcies a la inspiració
que em va insuflar una ciutadana anònima que pas-
sava per davant la finestra, la vaig localitzar: escultò-
rica. Tampoc era tant difícil perquè, segons la infor-
mació que vaig llegir, en català n’hi ha 277! Ara bé,
cap les té per ordre alfabètic, però sí una en ordre in-
vers: quodlibetal, un terme digne d’El Gran Dictat.
La més curta, de paraula amb totes cinc vocals, és
ouaire i la més llarga constructivament. No em de-
maneu el motiu, però tot plegat em fa pensar en “els
quatre apòstols eren tres: Caïm i Abel”. I en els cinc
vocals, que eren quatre, que tenia Solidaritat al Par-
lament; i ara en són tres perquè un ha tocat el dos,
ha agafat la porta. Maleïts egos que m’evoquen una
vocal: una O llarga com la decepció que sento. ❋
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