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Assumir
l’abisme

Periodisme
sense embuts

L’home manuscrit és una història ima-
ginativa i valenta sobre el paper de la
voluntat humana a l’hora de prendre
decisions que poden canviar el rumb
del destí. Perquè més tard o més d’ho-
ra arriba el dilema i serà inevitable
decidir-s’hi. I és que un error d’elecció
podria implicar una vida espifiada. El
protagonista de l’última novel·la de
Manuel Baixauli és un adolescent que
perd els seus pares en un accident de
cotxe i haurà d’optar per instal·lar-se
amb els seus oncles o continuar vivint
sol, a casa dels pares. El jove declina
l’oferta dels parents i assumeix l’abis-
me. Aquesta decisió condicionarà el
seu caràcter: la solitud el farà fort,
intel·lectualment ambiciós en una edat
propícia a la frivolitat. Serà la primera
decisió, el primer pas i, per això
mateix, el decisiu, el que li conferirà
una actitud davant la vida d’autosufi-
ciència, de domini de la solitud i el
valor d’eludir compromisos, d’escollir
a cada instant què li ve de gust fer. I,
tot i això, els dubtes no el deixen d’as-
setjar. Però al llarg de la seua vida,
quan hi ha hagut perill, perquè el futur
estava en joc, el protagonista de
L’home manuscrit ha trobat uns textos
en els llocs més impensats. Textos per-
torbadors que l’obliguen a mirar-se al
mirall i fer-ne balanç. És el que el pro-
tagonista anomena les intervencions
d’Ell: «quan la voluntat i la raó defa-
llien Ell ha pres cartes i m’ha guiat,
hàbil de la manera més persuasiva que
podia fer-ho: mitjançant la literatura».

De manera que, en acabar l’institut i
haver de triar una carrera universitària,
els oncles insisteixen a dir-li que hauria
de fer-se director de banc i és en aquest
punt d’inflexió que apareix, de manera
prodigiosa, el segon text escrit en les
parets d’un far abandonat a Galícia. La

Segona Intervenció d’Ell, Saviesa, un
relat que parlarà del futur, d’ell conver-
tit en banquer, li ajudarà a aclarir les
idees. A més, és a partir de l’aparició
d’aquest segon text quan comença a lli-
gar-hi caps, a prendre consciència que
aquests manuscrits tracten d’avisar-lo:
«Saviesa m’ajudà a resoldre qüestions
pendents, com ara què volia ser de
gran. Primer em vaig conscienciar de
què no volia, per cap concepte ser. Des
d’aleshores gradualment fins avui, m’ha
crescut el desinterés per l’ostentació
econòmica, el poder i la fama: tres fins
que idiotitzen (...) M’omplia escriure, i
a escriure vaig decidir consagrar-me.
Més tard encara cenyiria aquesta voca-
ció només a l’escriptura del Dietari. Res
de projectes amb objectius concrets, res
de publicacions, res de premis, escriure
per gust, per teràpia, per conéixer-me,
per acréixer el meu jo». Així el Dietari
esdevé la seua manera d’ordenar pen-
saments, d’interpretar el món: «Dietari
escrit amb suc d’ànima. Només una
cosa m’ha absorbit tant o més que
escriure el Dietari: reescriure’l». De fet,
el protagonista insisteix constantment en
la necessitat imperiosa de revisar els
seus textos: «no crec en les primeres ver-
sions; escriure des del present, només,
implica indefectiblement estretor de
mires; manca de perspectiva que cal
corregir amb revisions futures. No em
preocupa que el Dietari siga un oceà
convuls de ratlles i d’afegits que es dis-
puten el full».

El protagonista, guiat per una nova
intervenció, viatjarà per mig món, fas-
cinat i enfitat de cada urbs que visita. I
quan més perdut es troba, una altra
vegada Ell li revela, mitjançant una
paràbola —potser la més inequívoca
de totes— el seu destí: «deixar de fugir
i trobar-se». Per això torna al poble,
ven el pis i compra una casa a la mar,
semblant a aquella on, de menut, pas-
sava els estius amb els pares. S’hi ins-
tal·la i començà a treballar de mante-
nidor d’una urbanització. A punt de fer
quaranta anys, quan se sent més segur
i més a gust que mai, arriba La
Cinquena Intervenció. Un altre cop de
manera prodigiosa Ell li transmet un
missatge: vol parlar-li i hi estableix una
cita. El protagonista de L’home manus-
crit està a punt de conéixer la vertade-
ra identitat d’Ell i de retop la seua, per-
què tots dos són la mateixa persona.

Alícia Toledo

«Què fa un president democràtic
exercint de corredor de finques sinó
aprofitar-se d’un càrrec públic per
impulsar negocis privats?» Sense eufe-
mismes ni subterfugis. Així és l’estil de
la prosa periodística de Manel
Rodríguez-Castelló (Alcoi, 1958). A les
portes del nou mil·lenni, les malifetes
del «zaplanisme» esdevenien un dels
principals focus d’atenció de la colum-
na d’opinió amb què l’autor ens ve
delectant cada dissabte al diari
Levante-EMV d’ençà l’any 98.

Ara, vora una dècada més tard, i
davall el títol La pedra i el marge,
Brosquil recupera els seus 93 articles sig-
nats entre el gener del 1998 i el desem-
bre del 1999. Un aplec que defuig de la
tria selectiva i que fa albirar nous lliura-
ments en un termini no gaire llunyà. Ara
bé, l’experiment no és pas nou.
L’editorial pretén repetir la bona acollida
que suposà el llançament del recull Els
dies contats (2002), que arreplegava les
col·laboracions de Rodríguez-Castelló al
rotatiu alcoià Ciudad compreses entre
1992-1994 i 1997-2001. No debades,
l’assaig periodístic certifica l’embranzida
d’un perfil literari d’antuvi ben consolidat
per una reeixida trajectòria poètica.

Des del prisma ideològic del nacio-
nalisme d’esquerres i el compromís
cívic, els articles que conformen La
pedra i el marge ens descobreixen una
ploma sense embuts, que clama
davant escàndols com ara la malaura-
dament famosa gira promocional de
Julio Iglesias: «El màxim responsable
del turisme valencià delira o es pensa
que ens mamem el dit!». Heus ací un
llenguatge directe i planer, sovint ate-
nuat amb fortes dosis de càrrega iròni-
ca: «En el despatx de Zaplana hi ha
instal·lat el Consell d’Administració de
l’empresa Generalitat Valenciana
S.A.».
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Quatre grans eixos vertebren l’es-
tructura temàtica del recull: valoracions
sobre política estatal i internacional;
opinions derivades de successos pun-
tuals que sacsegen l’actualitat quoti-
diana; reflexions íntimes sobre el dia a
dia (de vegades, fa la impressió que
llegim un dietari íntim); i, sobretot, una
visió perspicaç «sobre les aigües tèr-
boles del riu valencià», això és, sobre
la realitat política del país.

La llengua i «el vell búnquer» del
conflicte lingüístic és un dels principals
fronts de batalla. L’autor adopta una
oposició punyent contra «l’atzucac de
la tercera via». Les reticències davant
la llavors embrionària AVL cristal·litzen
en una veu enèrgica contra les actua-
cions del PP i la seua «política de
menyspreu absolut per la llengua i la
cultura dels valencians». Sense tabús,
denuncia que «el valencià no deixa de
ser per a ells una molèstia, una exigèn-
cia protocol·lària, i el volen inolor,
incolor i insípid, sense ingredients que
activen una consciència crítica».

Les crítiques, però, mai no són unidi-
reccionals. També lamenta «la inoperàn-
cia de les esquerres valencianes per arti-
cular una alternativa convincent», tot
considerant els «vint anys d’autonomis-
me descafeïnat, liderat per les forces
reciclades del franquisme i per sucursals
de partits espanyolistes de centre-esque-
rra, una experiència històrica frustrant».

Altrament, la lectura d’articles escrits
anys enrere ens transporta a un passat
que potser fèiem més llunyà. Qui no
recorda el vestit de la Lewinsky, «que
conserva l’ejaculació més famosa del
planeta» o «els míting-xous del PP a
Mestalla amb quaranta mil pensionis-
tes a càrrec de l’erari públic»?

Amb el pas del temps moltes situa-
cions semblen repetir-se. La fita electo-
ral autonòmica del 99 deixa una forta
empremta en la línia temàtica dels tex-
tos. L’autor accentua el to crític i insta
al replantejament «del model de socie-
tat que estem configurant». El missatge
és ben concís: «Em permet fer-li el
següent suggeriment: reflexione. I con-
tinue reflexionant demà, i despús-
demà, i l’altre».

Fet i fet, Rodríguez-Castelló es confir-
ma com un gran observador del medi
que l’envolta. La seua columna esdevé
sobretot un mirador excepcional del pai-
satge polític valencià, una radiografia
nítida de l’espectre social més proper.

Dari Escandell
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Patrícia Gabancho, una argentina que
va arribar fa 30 anys a Barcelona ha
escrit diversos llibres sobre la cultura
catalana, i en el seu últim, El preu de
ser catalans. Una cultura mil·lenària en
vies d’extinció, analitza la realitat i els
reptes de la cultura catalana des d’un
punt de vista actual i sense complexos.

Aquest llibre parteix d’una veritat
incòmoda, especialment per a molts
polítics espanyols: els territoris que
tenim dues llengües tenim dues cultu-
res, perquè una llengua és comunica-
ció i et relaciona amb el teu entorn i,
per tant, no és el mateix créixer en cas-
tellà que créixer en català, «desenga-
nyem-nos d’una vegada i acceptem
que tenim dues comunitats culturals:
permeables, però dues cultures». I amb
aquesta convicció cal bastir el futur de
la cultura i desmuntar els discursos
de molts polítics que ens han venut la
idea que «tota la cultura que es fa al
nostre territori és cultura catalana» (o
valenciana). Això ja no cola. 

El preu de ser catalans, un llibre fresc
i amanit amb moltes anècdotes amb
noms i cognoms, posa en evidència
aquesta «biculturalitat» dels catalans,
que el valencians i els balears també
viuen. Enmig d’aquest pacífic enfronta-
ment la cultura pròpia dels nostres terri-
toris sempre resulta perdedora. És un
problema d’actitud ja que la renúncia
permanent a expressar-nos en la nostra
llengua davant un interlocutor que
només parla en castellà fa forts als
altres. Perquè, en quin lloc del món
entres a qualsevol botiga i no pots par-
lar sempre en la llengua del país? Ací
ens passa això i nosaltres, tan contents.
Aquesta és una realitat que denuncia
aquest llibre i que ens fa veure que el
complex de vençut ens ha calat massa
endins. 

Però l’assaig de Gabancho no s’atu-
ra en l’anàlisi del desastrós present de
la nostra cultura a Catalunya. També fa
un profecia de quin serà el nostre futur
d’ací a dues generacions: l’extinció. I
una de les raons cal buscar-la en el
fracàs del model pujolista que alguns
socialistes també van intentar seguir a
terres valencianes, però amb molta
menys convicció. Es va posar l’esforç
en l’educació en la llengua pròpia de
les futures generacions, però alguna
cosa no ha funcionat. 

A la cultura que domina el mercat, la
espanyola, ja li va bé que els polítics
aposten en aquesta situació de conflic-
te per deixar que siga el mercat qui
decidisca. «No cal influir en la pobla-
ció, que ella trie lliurement», ens diuen
alguns consellers. Lliurement? Quan
tots els mitjans de comunicació, inclosa
la televisió autonòmica valenciana, les
comunicacions oficials, la música, els
discursos dels dirigents i molts altres
aspectes són en castellà, en aquest
entorn no hi ha llibertat.

Alguns catalans, valencians i balears
han cregut que ens calia una cultura
populista feta en català per a la gran
massa, però la gran massa no consu-
meix aquests productes culturals en
català i els resultats són quasi sempre
decebedors. I quan el mercat ens dóna
l’esquena apareixen les xifres negati-
ves que alguns empren per justificar la
seua aposta pel castellà i per deixar
morir la nostra cultura amb un argu-
ment que la societat capitalista ha con-
vertit en incontestable: no és rendible. 

La realitat és que la cultura catalana
sempre demana un punt més d’exigèn-
cia al consumidor, no hi ha cultura
«fàcil» en català; d’aquest obstacle,
però, cal fer-ne una virtut. Cal apostar
per l’elitisme per a bastir una cultura
de prestigi que ens done la força sufi-
cient per suportar les escomeses que
ens fa la nostra «enemiga íntima», la
cultura espanyola, amb el seu predo-
mini en el mercat.

En aquest llibre la realitat valenciana
i balear han quedat massa de banda.
Això, però, no lleva que siga una obra
necessària que serveix com a desperta-
dor de consciències adormides i com a
antídot als hipòcrites discursos dels nos-
tres polítics que, sota la falsa convivèn-
cia cultural, continuen alimentant
el creixement de la cultura dominant i el
sotmetiment de la nostra identitat. 

Ricard Peris


