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E
m sembla que no
m’embranco en
un pronòstic
gaire arriscat si
dic que, com jo,

són molts els lectors que
cada dilluns, quan el setma-
nari El Temps arriba als qui-
oscos, comencen pel final.
Just per la pàgina on hi ha
l’article de Joan F. Mira.

És un autèntic festival per
a la intel·ligència veure com
amb un to mesurat i discret,
gairebé a mitja veu –tal com
és l’autor en el tracte direc-
te–, els raonaments de Mira
brollen amb fluïdesa de la
font que caracteritza la ma-
joria dels seus articles: la del
sentit comú.

En la magnífica pàgina
web que Jordi Palou i la gent
de Xarxa de Mots ha dedicat
al nostre autor (www.joan-
fmira.info), Enric Sòria ho
expressa molt bé: “Llegir els
seus articles és dialogar amb
un escriptor madur, lector
extens i intens, viatger en-
curiosit [...]. Mira és un naci-
onalista intel·ligent i civilit-
zadament adversatiu, però
constant, un observador
moltatentalsdetallsqueaju-
den a desentranyar aquest
curiós món nostre, un an-
tropòleg que sap traure par-
tit assagístic a aquesta disci-
plina i un professor de litera-
tura greco-llatina que estima
el seu ofici, ha llegit a fons els
clàssics i ha modelat a partir
d’ells una prosa precisa, ele-
gant i ordenada”.

Tot això ve a tomb perquè des
de fa uns mesos corre per les
llibreries un volum titulatPa-
radís, pestes, kalàixnikovs
que aplega un centenar llarg
d’articles publicats entre fe-
brer del 2001 i novembre del
2004 a l’edició valenciana

Crítica

J.F. Mira: tot un clàssic
L’antropòleg i sociòleg Joan F. Mira és l’autor del llibre d’història ‘Almansa
1707, després de la batalla’ (Bromera) i del recull d’articles de premsa
‘Paradís, pestes, kalàixnikovs’ (Tres i Quatre) ● Joan Josep Isern

El llibre és ple
de frases
i reflexions
dignes de ser
subratllades

ta història que hem repassat
breument no té en realitat
cap conclusió: no s’ha acabat
encara”, escriu Mira en els
darrers paràgrafs del llibre.
Rotund i clar per si algú en-
cara no l’havia entès.

En un dels seus articles més
celebrats de Paradís, pestes,
kalàixnikovs, Mira clava gar-
rotada als crítics literaris. A
partir d’unes declaracions
de Hans Magnus Enzens-
berger en què demana que,
com en les guies gastronò-
miques, es posin estrelles als
llibres, Mira opina que en el
nostre país els crítics tenim
més por que criteri: “Posar
estrelles als llibres seria un
gran compromís, però no
posar-los res, com ara, és un
perfecte desastre”. Per si de
cas, aquest comentarista no
té cap inconvenient a mu-
llar-se: tres estrelles per a
tots dos llibres.

d’El País, l’AVUI i El Temps.
El llibre és un compendi del
bo i millor de Mira i no
s’atura davant de res, per
moltquecontradigui lamoda
bleda del políticament cor-
recte. Vegem-ne uns exem-
ples: “Si això és un xoc de ci-
vilitzacions, els fidels radicals
de l’islam xoquen amb més
decisió, no hi ha dubte: ells
creuen en el paradís, i els
cristians ja no”, escriu pocs
dies després dels atemptats
de Manhattan. I una setma-
na més tard, tot evocant que
un altre 11-S de vint anys en-
rere va ser la data d’un dels
atemptats més bèsties con-
tra la casa de Joan Fuster a
Sueca,escriu: “Nosésielspa-
cífics posseirem la terra, com
promet l’Evangeli. És difícil”.

El llibre és ple de frases i
reflexions dignes de ser sub-
ratllades per tornar-hi més
endavant amb calma. Veri-
tats contundents servides

amb un savi sentit de
l’humor, una enlluernadora
profunditat d’anàlisi i una
envejable senzillesa comuni-
cativa. Un festí, vaja, per als
seguidors de Mira i un mag-
nífic pòrtic d’entrada al seu
món per a aquells lectors que
ara el vulguin descobrir.

Un genocidi polític. Amb una
freqüència aproximada d’un
volum cada dos anys des del
1999, Edicions Bromera i
Joan F. Mira van elaborant
una interessant biblioteca
sobre grans temes valenci-
ans. La ciutat del Túria va
ser el tema del volum inicial,
al qual varen seguir el dedi-
cat als Borja (2000), Sant
Vicent Ferrer (2002) i Blas-
co Ibáñez (2004). Ara ha
vist la llum Almansa 1707,
després de la batalla, un lli-
bre summament oportú ja
que el 25 d’abril pròxim es
compliran tres-cents anys

de la batalla d’Almansa en la
qual les tropes de Felip de
Borbó van derrotar les de
Carles d’Àustria.

“Quan el mal ve d’Alman-
sa a tots alcança”, diu el re-
frany popular i, efectiva-
ment, aquella batalla lliura-
da entre exèrcits estrangers
i fora del territori del país
que la recorda va marcar
l’inici d’un cruel genocidi po-
lític i la destrucció d’un
regne i d’un Estat tot sotme-
tent un país que, tres segles
després, és viu encara.

En aquest llibre Joan F.
Mira es fa ressò de les darre-
res investigacions històri-
ques sobre aquest període i
ens explica els antecedents
polítics del conflicte, els de-
talls del combat, els princi-
pals protagonistes de l’època
i la repressió que “por de-
recho de conquista” va aca-
bar amb tots els drets i privi-
legis dels valencians. “Aques-

Detall de la batalla d’Almansa, amb el duc de Berwick, en un quadre reproduït a ‘Almansa 1707, després de la batalla’, de Joan F. Mira. BROMERA


