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Si l’Associació d’Editors del País
Valencià no hagués fet pública la seua
indignació envers l’Ajuntament, re s-
ponsable dels premis, l’incident potser
no mereixeria cap comentari.

Qualsevol lector mínimament infor-
mat deu saber que feia set o vuit anys
que Edicions Bromera editava els pre-
mis de Gandia, tant el Joanot Martorell
de Narrativa com l’Ausiàs March de
Poesia. Enguany l’Ajuntament ha deci-
dit no renovar-li l’encàrrec i ha confiat
l’edició de les obres guanyadores a
Edicions 62, una altra empresa, la
mateixa que se n’encarregava fa set o
vuit anys, abans que Bromera.

Personalment, no tinc gens d’interés
a fer cap observació sobre els tractes
entre l’editorial i l’Ajuntament. La sol-
vència de l’una i la llibertat de l’altre
em semblen un afer privat i una evi-
dència, respectivament. El fet, però,
que l’empresa i la institució es bescan-
viassen públicament algunes descorte-
sies va facilitar la intervenció de
l’Associació d’Editors, emetent un
comunicat, per defensar «la bona imat-
ge i el gran treball realitzat per
Edicions Bromera», alhora que es
lamentava perquè l’Ajuntament, per
designar l’editorial substituta, no n’ha-
gués triat una altra de valenciana, i
remarcant que no trobava «correcte
que els nostres responsables polítics
consideren les editorials valencianes
de segona divisió», referint-se a unes
declaracions, a l’autor de les quals
s’encarregaria d’assenyalar, o de sen-
yalar, el periodista M. Jardí em la seua
habitual secció a la tercera pàgina del
Levante (12 d’abril): «El Ayuntamiento
de Gandia, sin duda influido por su
asesor editorial (debe [de] tratarse del
único de esta clase con nómina en
todo el sistema solar), de repente ha
rescindido el acuerdo con la solvente
Edicions Bromera para la edición de
sus premios literarios, y los ha puesto
en manos de la barcelonina Edicions
62, que es donde el supuesto asesor y
poeta tiene gran parte de su rima
publicada. Josep Piera, que no es otro,
lo remataba diciendo: "tornarem a
jugar en primera divisió". El provincia -
nismo es tan miserable como la indi -
gencia intelectual».

He transcrit el paràgraf sencer per-
què no l’he pogut tallar ni ací ni allà,
entreu-li per on vulgueu, que tot s’a-
profita. Una brofegada així sens dubte
infecta el debat. Jo en canvi em limita-
ré a examinar les afirmacions amb què

Els premis 
de Gandia

el senyor M. Jardí creu carregar-se de
raó, sense suposar-li cap interés perso-
nal per a conduir-se com ho fa.

El senyor M. Jardí, que és periodista,
oculta als seus lectors que la decisió de
confiar els premis a una altra editorial
la va prendre tot l’Ajuntament, per
unanimitat entre el Govern i l’oposició.
Costa, doncs, de creure’l tan «sin duda
influido».

A més a més, a Gandia no tenen
cap «asesor editorial». Josep Piera,
segons me n’he informat, només és un
dels sis membres del Consell Assessor
de Cultura (es reparteixen, entre els sis,
la nòmina que abans cobrava un sol
assessor).

El poder personal de Josep Piera
sembla més aviat modest. No és de
creure que ell tot sol puga fer callar el
Govern, l’oposició i els altres cinc
membres del Consell Assessor. Per tant
la decisió, equivocada o encertada, és
de l’Ajuntament de Gandia. El mètode
pueril de privar la institució de la seua
responsabilitat i buscar-se un malvat de
pel·lícula barata, com a responsable
únic sobre el qual descarregar tot el
verí, és un procediment que al senyor
M. Jardí ja li va bé.

És cert que Josep Piera «tiene gran
parte de su rima publicada» —de fet es
pot dir que tota, i també la prosa— en
la «barcelonina Edicions 62». Aquesta
és una coincidència certa. Ara bé:
Edicions 62 editava els premis de
Gandia fins que Bromera la va substituir.
Per tant, aquella empresa editorial té
amb la capital de la Safor alguna vincu-
lació més que no el simple fet d’incloure
Josep Piera al seu catàleg d’autors.

De tota manera, la coincidència hi és.
Quin valor té? El que vulguem donar- l i .
Jo, personalment, no gens. Cal dir que
el nostre medi literari és un corralet de
coincidències. Vull dir: a la novel·lista
Àngels Moreno, el fet que ella fóra la
regidora de cultura de Gandia quan
aquell Ajuntament va pre s c i n d i r
d’Edicions 62 i va substituir-la per
Edicions Bromera, i el fet que després la
regidora-novel·lista haja guanyat dos
i m p o rtants premis de narrativa, el
d’Alzira 2000 i el de  València 2003,

tots dos editats precisament per
B romera, això, fet i fet, resta mèrit lite-
rari a la seua obra? No gens, dic jo.

De coincidències semblants, tantes
com en vulgueu. La de més actualitat
sens dubte és la del darrer Andròmina:
que el guanyador, el polític To n i
Cucarella, haja rebut un premi de l’e-
ditorial Tres i Quatre, d’Eliseu Climent,
i que alhora l’escriptor o mateix Toni
Cucarella haja estat cap de llista a les
d a rre res eleccions pel partit polític
impulsat des dels Casals Jaume I,
d’Eliseu Climent, i del qual partit sobra-
va, durant aquelles mateixes eleccions
proppassades, propaganda electoral a
les dependències d’Acció Cultural,
d’Eliseu Climent, tot això, fet i fet i fet,
no podria tampoc restar mèrit literari
—com?— a l’obra del susdit escriptor.

Més enllà del valor purament recrea-
tiu d’aquest joc de les coincidències,
exposant-ne aquests dos exemples
extrets de la temporada literària valen -
ciana vull remarcar que la innegable
coincidència que afecta Josep Piera té
un valor més aviat relatiu, atesa l’alta
freqüència amb què solen produir-se
coincidències al nostre entorn literari.
Si és mesquí, que ho és, a l’hora de
valorar, o no, uns llibres premiats,
re t r a u re les coincidències que han
acompanyat l’adjudicació dels premis
als autors, ho és igualment retraure les
que han acompanyat l’adjudicació
dels premis a les editorials, em sembla.
Esperem a llegir el llibre, i a veure com
ho fa l’editorial. No és bo que ens pre-
cipitem basant-nos només en coinci-
dències, i no em puc explicar com el
periodista M. Jardí té tant d’interés a
silenciar-ne unes i a remarcar-ne una
altra. Perquè, periodista com és, supo-
se que ell tot això ho sap. I no és un
periodista qualsevol: any rere any fa
de mestre de cerimònies a la Fira del
Llibre, probablement sense cobrar, per-
què ell sol pronunciar-se en contra que
un nombre de feines de la cultura
siguen remunerades.

Feta la resposta al senyor M. Jardí i,
pel que fa a l’Associació d’Editors,
situant-nos ja en el terreny de la civili-
tat, jo lamente haver de dir que discre-
pe del seu comunicat. I ho dic des de
la cordialitat deguda i des del respec-
te per la tasca tan difícil i necessària
que fan les empreses que representa,
entre les quals val a dir que no s’ha fet
sentir cap veu discordant i que, per
tant, li hem de suposar, a l’Associació,
una representativitat perfecta del taran-
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nà compartit pels empresaris del ram.
És una obvietat dir que l’Ajuntament

de Gandia no és responsable de cap
suport institucional al conjunt dels edi-
tors valencians, com ara la Conselleria
de Cultura, entre altres raons perquè el
seu àmbit de responsabilitat política no
va més enllà del terme municipal de
Gandia. Si promou iniciatives, que
l’honoren, a favor de la llengua i la cul-
tura nostres, per què hauria d’acceptar
criteris o limitacions autonòmics?

El fet que la incomunicació cultural
e n t re els territoris que compartim una
mateixa llengua s’imposa contra aques-
ta llengua i els seus usuaris sembla una
altra obvietat. Quin sentit té pro c l a m a r
la unitat d’una llengua i no p r a c t i c a r - l a?
No ens hauríem d’embolicar mai en
picabaralles sobre la unitat de la llen-
gua, només cal que l’apliquem, esta-
blint tota mena de col·laboracions cul-
turals entre valencians, illencs i cata-
lans, de la manera més natural possi-
ble. Quan la quantitat i qualitat de

col·laboracions culturals siga pro u
alta, no hi haurà cap necessitat d’afir-
mar la unitat lingüística. L’estalvi d’e-
nergies serà molt important. Parle de
compartir emissions de ràdio o televi-
sió, doblatges cinematogràfics, llibres
o còmics, etc. I també premis literaris.
Precisament el premi de Gandia l’edi-
tava una editorial de Barcelona fins
que, durant el període 1995-99, el
partit UV va entrar a formar part del
Govern municipal i, encara que molt
minoritari, el seu vot era necessari per
a conformar majoria. Una altra coinci -
dència de la qual el senyor M. Jardí no
informa els seus lectors, per cert. Les
meues fonts m’indiquen que aquesta
coincidència no es deu a una pura
casualitat: si bé la iniciativa de vetar
l’editorial Edicions 62, per catalana,
no va ser exclusivament d’UV, em con-
firmen que aquest partit hi va tindre
una part, no sols de responsabilitat,
sinó també d’entusiasme. Això com-
porta una nova coincidència, entre

l’Associació d’Editors i UV, i no cal dir
que els editors farien bé d’evitar- l a .

L’Associació d’Editors, en un parà-
graf del seu comunicat, diu que les edi-
torials valencianes «han dut a terme, al
l l a rg dels últims anys, un gran esforç de
c reixement i professionalització que les
situa en unes condicions homologables
a les de la resta de la indústria editorial
espanyola». Jo m’ho vull cre u re i, si
això és cert, no veig per què haurien
d’estar interessades en cap mena de
p roteccionisme autonòmico-re g i o n a l ,
que és com es podria interpretar el fet
de posar el crit al cel perquè una edito-
rial catalana edita un premi valencià. Si
són h o m o l o g a b l e s deu voler dir —i si
no, no s’entén— que són competitives,
que estan en condicions de tornar el
colp i, per exemple, f u r t a r - l o s p re m i s
literaris a les editorials catalanes i
m a l l o rquines en territori propi. Les
actuals autoritats de Catalunya haurien
de ser favorables a una maniobra així.

Víctor Labrado

Als afores de Kobe, la germana peti-
ta d’Osaka, a hores d’ara el riu Shuku
-S h u k u g a w a- deu presentar un cert estat
de desolació. A ambdós marges del
riu, poc cabalós dins la ciutat, s’estire n
fins al mar dos llargs reguitzells de cire-
rers nerviüts i crispats. Avui de segur
completament nus. A aquestes alçades
de la primavera el H a n a - m i ha passat
completament avall. Potser en algunes
contrades de l’illa d’Okinawa, la que
f rega els tròpics ben al sud del Japó,
encara alguna flor es belluga, però a
la resta del país ja ningú s’atansa al
m a rge dels rius a contemplar l’esclat
esponerós del cire re r, que en això pre-
cisament consisteix el H a n a - m i.

El Shukugawa ateny el zenit de la
seva explosió estètica pels volts de mit-
jan abril. És un fenomen absolutament
inversemblant, perquè, una setmana
abans que els brots de les flors es
badin, amb prou feines, de lluny
estant, existeixen indicis dels plans que
tot d’una posarà en pràctica la prima-
vera. Però la primavera actua.

En baixar a l’estació que du el
mateix nom del riu, a mig camí
d’Osaka, de seguida, per la banda de
muntanya, apareix la nuvolada impos-
sible i blanca i rosa de les capçades
dels arbres: els cirerers han arribat al

límit i han esclatat, un rere l’altre, fins
a perdre’s riu amunt, muntanya amunt.
Just per sota, la bellugadissa dels caps
de cabells negres dels japonesos que

han vingut a contemplar l’espectacle,
asseguts, cames creuades, damunt flas-
sades que van plenes de menjar i
beure. I, potser, dels primers pètals que
ja comencen a caure. Perquè cal afan-
yar-se: el Hana-mi dura, a tot estirar,
una setmana, el temps que la flor
aguanta a l’extrem de la branca.
Passat aquest breu espai de temps, la
primavera obre uns instants les fines-
tres i deixa entrar una mica de tardor.

Basho va escriure un haikú on exhor-
tava un amic a respondre-li la següent
pregunta: els flocs de neu d’enguany,
són els mateixos que els que vam con-
templar plegats l’any passat? Hi ha
més preguntes, doncs: què és exacta-
ment el que el japonès contempla en la
diada del Hana-mi? La bellesa de l’es-
clat de l’arbre? El record de la flor
d’antany? Que els seus ulls encara són
aquí per donar testimoni d’aquesta
bellesa efímera? 

Una mica de tardor dins la primave-
ra i, cap al final d’abril, principi de
maig, els dos marges del Shukugawa
són una estesa blanca de flors mortes.
És aquesta la mateixa flor que vaig
contemplar l’any passat? És aquesta la
mateixa mort?

Josep Maria Capilla

Hana-mi


