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Vicent Andrés
Estellés

Edicions Bromera
Alzira, 208 pàgines

Amb una selecció i
introducció de Juli
Capilla, aquesta an-
tologia del gran

poeta valencià del
segle XX s’articula
al voltant de quatre
àrees temàtiques de
la seua producció:
la poesia civil, la
poesia de la quoti-
dianitat, la poesia
existencial i la poe-
sia imaginativa.
Cronista social indis-
pensable d’una èpo-
ca, Vicent Andrés
Estellés (Burjassot,
1 9 2 4 - Va l è n c i a ,
1993) queda molt
ben reflectit, en la
seua obra i en el seu
impuls literari, amb
aquesta selecció an-
tològica.

Una presó amb
vistes al mar
J. M. Santacreu

Tres i Quatre
València

La gran atenció
que l’opinió públi-
ca i el debat polític
dediquen en els úl-

tims temps a la me-
mòria històrica
s'ha traduït en tota
mena de publica-
cions. Potser les
menys cridaneres i
més efectives, amb
la perspectiva del
temps, són aquelles
que reconstrueixen
amb rigor episodis
assenyalats. És el
cas d’aquest volum,
que explica com el
port d’Alacant, úl-
tim reducte republi-
cà a caure a mans de
les tropes franquis-
tes, esdevingué un
gran camp de preso-
ners.

Llibre dels reis
Edició a càrrec de Ste-
fano Maria Cingolani

PUV
València, 256 pàgines

Més enllà de la so-
la erudició, aques-
ta obra, inèdita
fins avui, propor-

ciona moltes dades
que superen la con-
sideració simplista
de la crònica com a
font per a recons-
truir els fets his-
tòrics. Redactat en
la segona meitat
del segle XIII, la im-
portància d’aques-
ta llibre en la re-
construcció histo-
riogràfica de la Co-
rona d’Aragó se
centra en aspectes
del passat que po-
dem qualificar com
uns “altres tipus de
fets”, amb passat-
ges plens d'inven-
cions i d’interés.

Poesia AssaigHistòria

Apart dels vaivens de la
sequera i la pluja, dels
problemes del finança-
ment i de la lluita pel

poder desfermada al si del PP
—amb ben dubtosos emmasca-
raments ideològics i de “pèrdua
de confiança”—, el tema que
més ha donat a parlar aquests
dies a les taules dels restaurants
de Catalunya ha sigut les decla-
racions del cuiner Santi Santa-
maria, amb motiu de la presenta-
ció d’un llibre —La cocina al
desnudo—, contra els seus
col·legues més innovadors, als
qui ha acusat d’haver-se venut a
la “puta pela”, d’apartar-se de
les tradicions i fer cuina-especta-
cle i —la crítica que més ampo-
lla ha alçat de totes— d’usar pro-
ductes químics, com la
metilcel·lulosa, que podrien ser
nocius, en l’elaboració dels plats.
Es tractaria, doncs, d’un atac en
tota regla contra una cuina artifi-
cial, arbitrària i qui sap si perillo-
sa, i a favor d’una cuina natural i
arrelada en la pròpia cultura.

Si aquest —el naturalisme
nostrat— és l’esquema bàsic de
l’ofensiva del chef del Racó de
Can Fabes, cal dir que els cui-
ners atacats no han tardat a reac-
cionar, uns amb una elegant
consternació, com el gran Juan
Mari Arzak, i uns altres amb
més ira, com l’habitualment pru-
dent —també com a cuiner, més
clàssic i exquisit que arravatat i
genioaloide— Fermí Puig o Car-
me Ruscalleda. L’únic que no
ha badat boca, per ara, ha sigut
el cuiner en què tots pensem, i a
qui Santamaria va interpel·lar
directament, el celebèrrim Fe-
rran Adrià del Bulli (potser ha
pensat, amb raó, que ja té prou
faena donant de menjar al perso-
nal). Els arguments dels innova-
dors eren previsibles, entre gre-
mials i de sentit comú: que San-
tamaria fa mal a la professió,
criticant precisament els
col·legues que més han elevat la
reputació de la cuina espanyola
—i la catalana i la basca
especialment— a tot el món, i
que la seua referència als addi-
tius és pura demagògia, i una
arma d’efectes imprevisibles en-
tre gent poc informada. També
han apel·lat a la tolerància i al
fet, en si evident, que poden
coexistir al mateix temps moltes
maneres de practicar la cuina, i
d’assaborir-la, sense destorbar-
se mútuament, i que la varietat

de propostes, tradicionals o no-
ves, augmenta les possibilitats
de tria, i per tant de plaer, a dis-
posició de la clientela.

Com que tinc l’opinió, pot-
ser ingènua, que el debat, quan
és civilitzat, sempre serà més útil
que el silenci, també he de consi-
derar vàlid aquest, tot i que ba-
rreja i confon qüestions massa
diverses. En primer lloc, hi ha
l’aspecte d’art que té la gastrono-
mia, com a mínim des dels sume-
ris —que ja elaboraven receptes
llargues i sofisticades quan es
tractava de nodrir els
governants—. Vist des d’aquest
punt de vista, l’argument tole-
rant és inapel·lable. Bé pot ser
que les constriccions urgents de
la vida moderna estiguen arraco-
nant la cuina mediterrània, tan
sana i variada, en un atzucac
fosc, però els cuiners creatius no
són els responsables d’això, sinó
la invasió de menjars barats, pro-
duïts a l’engròs per multinacio-
nals del ram, aprofitant-se de
l’atrafegada forma de viure i del
relativament escàs poder adqui-
sitiu de la majoria de la pobla-
ció: un fet que no ha de canviar
ni el compromís amb la tradició
de Santamaria ni la recerca de la
creativitat per ella mateixa
d’Adrià. Per a l’aficionat sol-
vent, ambdues opcions poden
ser plaenteres i, per tant, igual-
ment vàlides.

La qüestió dels additius és
més complexa, perquè, al contra-
ri que les altres arts que no so-

lem trobar als museus, com la
jardineria, la perfumeria i la cos-
mètica, la gastronomia té a
veure directament amb la salut,
que és assumpte seriós. Sobre
això, cal dir que tots els grans
chefs, inclòs Santamaria, usen
additius. No ens enganyem: no
hi ha cuina natural, almenys no
a aquestes alçades, i la naturali-
tat dels fogons tampoc garanti-
ria res. Com deia un cuiner irò-
nic, el món és ple d’aliments na-
turals que poden ser nocius si se
n’abusa: els greixos, la sal, el su-
cre, les vísceres, les carns massa

torrades —que poden desenvolu-
par tumors— o el vi que sol
acompanyar una bona taula. En
canvi, la metilcel·lulosa és
inòcua, i els grans chefs saben el
que es fan. Com deia un altre,
els rics no s’intoxiquen mai. Que
això només els passe als pobres
no és cap casualitat. És obvi que,
si el que ens interessa és la salut,
el debat hauria de ser un altre.

El que és curiós, i molt signifi-
catiu, és la repercussió social de
la polèmica, i més si tenim en
compte que la immensa majoria
de la gent no posarà mai els

peus als restaurants que hi ha al
darrere, ni al ultraselecte Bulli
d’Adrià ni al Racó de Can Fa-
bes de Santamaria —que, per
molt arrelat que estiga en la tra-
dició catalana, no és precisa-
ment barat, ni molt menys—, i,
si alguna vegada els conviden a
un dinar de treball al Drolma de
Puig, ja es podran considerar
uns afortunats mortals. Vist
així, per al comú del públic que
ha seguit la polèmica, i que dina
de pressa qualsevol cosa als
nombrosos bars-restaurants de
Barcelona, o als McDonald de
torn, el debat és senzillament es-
tratosfèric. Doncs l’han seguit
amb autèntica voracitat: la pri-
mera edició del llibre de Santa-
maria s’ha esgotat i el seu autor
ha eixit a la televisió i ha sigut
portada en molts diaris.

La pregunta és per què. Per
l’alarmisme de les afirmacions
de Santamaria? Per una espècie
de venjança contra el protago-
nisme públic que han adquirit
alguns cuiners estrella (i contra
els seus privilegiats clients)? Pel
mateix desfici, que vol i dol, que
fa que les mestresses avorrides
consumisquen amb avidesa els
escàndols eròtics de la tele-es-
combraria? Dubte que els grans
cuiners hagen perdut un sol
client amb tot aquest sarau,
però la gent hi xerra mentre es
menja, amb lògica desgana,
l’arròs insípid que subministren,
cada dijous, en el restaurantet
de sempre, a baix de l’oficina.

CARTES DE PROP

Fogons en guerra
ENRIC SÒRIA

Conec que una narrativa
d’aquesta mena ja no és moda
ni gairebé no es considera pel
lector i fins i tot per alguns es-

pecialistes en aquests sabers, i, no obs-
tant això, qui vulga conéixer què va
passar i com van ser aquells anys de
mitjan del segle passat no ho farà ni en
una premsa inspirada encara per Se-
rrano Suñer com una “institució de
l’Estat” ni en uns periodistes sota la
consigna apostòlica “de la nació reco-
brada al seu destí”, ni tampoc en la
història que impartien els excomba-
tents en unes aules acadèmiques sota
l’esplendor de les imatges de Crist cru-
cificat, José Antonio martiritzat per
l’horda i Franco exaltat pel fervor pa-
tri. Qui vulga saber del cert què pass-
ava llavors, com es vivia, com eren els
nostres pobles, les nostres regions, les
nostres terres i la seua gent, quins eren
els seus salaris, el seu pa de cada dia o
les seues molles, les seues misèries i les
seues aspiracions, les seues rebel·lies
secretes i les seues pors, i, finalment,
les seues protestes contra la dictadura,
haurà de recórrer als novel·listes de
l’anomenada generació del realisme
social —batejada sarcàsticament, tot i
que no pejorativament, per César San-
tos Fontella com a “generación de la
berza”—, que va irrompre en el pano-
rama literari ben precari de la postgue-
rra, els primers anys de la dècada dels
cinquanta, des de la crítica, el compro-
mís i la denúncia de la injustícia,
l’opressió i la falta de drets i llibertats,
transferint el protagonisme individual
a un altre col·lectiu. Considerant la
necessitat de recuperar i revisar tota
aquella obra, vaig proposar a Emilio
Soler, que dirigeix a la ciutat d’Ala-
cant la seu universitària, un centre on
diàriament s’imparteixen coneixe-
ments acadèmics i actes culturals molt
heterogenis per a tota la ciutadania, li
vaig proposar, repetisc, organitzar un
seminari o un curs sobre un temps i
unes circumstàncies que personal-
ment em semblen tan irrepetibles com
indispensables. I Emilio Soler també
ho va entendre així. Després d’una ex-
posició minuciosa, va acceptar la
meua proposta i em va convidar a
coordinar la faena. Després de les con-
versacions prèvies amb les persones
que hi havien de participar, el curs el
vaig encetar jo mateix amb una con-
ferència sobre els antecedents d’aques-
ta novel·lística, a l’octubre passat, i
van intervenir-hi, per l’ordre que es-
mente, Ricardo Bellveser, Miguel Án-
gel Lozano, Raquel Arias, Mario Mar-
tínez Gomis, José Carlos Rovira i Ju-
lio Rodríguez Puértolas, que va tan-
car el cicle a final d’abril, catedràtics i
professors d’unes quantes universi-
tats, majoritàriament de la d’Alacant,
crítics i escriptors. I una visió àmplia,
profunda i precisa dels aspectes més
variats d’aquella generació. No sóc
propici ni a la complaença ni a l’elogi,
però totes les conferències, sense ex-
cepció, em van semblar i em semblen
molt impactants i més magistrals enca-
ra: des del realisme social vist en la
perifèria fins a la novel·la curta de
postguerra —particularment LNP—,
des de la dona en la narrativa fins al
llibre de viatges de Juan Goytisolo,
Armando López Salinas, Antonio Fe-
rres...; des dels realismes a banda i
banda de l’Atlàntic fins a Tiempo de
silencio de Luis Martín Santos. I es va
acabar. En la meua intervenció preli-
minar vaig fer referència a la novel·la
social de preguerra, a la ben singular
CIAP (Compañía Iberoamericana de
Publicaciones) i a alguns dels escrip-
tors d’aquella època esperançada i
convulsa: Carranque de Ríos, César
M. Arconada, Joaquín Arderíus, Ra-
món J. Sender, Díaz Fernández… No
res de la “melmelada estilística del reg-
nat d’Ortega”.

La novel·la
social, de passada

E. CERDÁN TATO

El cuiner Santi Santamaria, dimarts passat al Mercat Central de València. / MÒNICA TORRES

El que és curiós, i
molt significatiu, és la
repercussió social de
la polèmica
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Els descobriments genètics

poden arribar a tindre un
fort impacte subversiu so-
bre el fenomen del naciona-

lisme. Si jo fóra, per exemple, un
nacionalista català o escocés, po-
dria arribar a veure la meua fe
seriosament qüestionada pels re-
sultats de l’anàlisi genètica a què
em vaig sotmetre a través de l’em-
presa islandesa Decode”. Això
afirma John Carlin, un gran pe-
riodista, informat i solvent, que
he llegit sempre amb profit molt
notable. Li descodifiquen la mos-
tra de saliva, i resulta que té
avantpassats d’origen europeu i
de l’Orient Mitjà, vells de més de
30.000 anys. Normal, com jo ma-
teix, supose. Després resulta que
comparteix parts del llinatge amb
italians, bascos, francesos, i amb
alguns russos i alguns georgians.
Qualsevol de nosaltres deu tindre
un passat remot o pròxim igual-
ment ric i escampat, gràcies a
Déu. I també és possible que tin-
guem, com afirma que té el se-
nyor John Carlin, algun cromoso-
ma compartit amb els bantus, els
ioruba, els pigmeus del Congo i
algunes poblacions més d’Àsia i
d’Oceania: l’espècie humana és
molt antiga, i el món ha rodat
molt. La diferència entre el sen-
yor Carlin i jo és que, d’aquesta
bellíssima i universal barreja de
cromosomes i de gens, a mi no se
m’acudiria concloure, com fa ell,
que “tot això atempta de manera
saludable no sols contra qualse-
vol tendència nacionalista que po-
guera arribar a tindre, sinó també
contra el gen —per descriure’l de
manera no científica— del racis-
me”. Jo dec tindre uns gens més o
menys tan barrejats com els del
senyor Carlin, cap dels meus
m’ha inclinat mai al racisme, i tan-
mateix em reconec portador
d’una apreciable tendència nacio-
nalista: no sé què pensar de mi
mateix. Ni de tots els meus com-
patriotes (catalans, valencians i,
ai dolor, espanyols) que també
són portadors de la mateixa ten-
dència. Que participen, els uns
d’una manera i els altres d’una
altra, de la fe nacional o patriòti-
ca, siga sobiranista, constitucio-
nal, lingüística o política la ma-
tèria o substància de la fe. I que
mai no han imaginat que això tin-
ga cap relació, pròxima o remota,
amb el contingut dels seus gens.
El gen de John deu ser una mica
peculiar: un gen amb ideologia.
Com el meu, no cal dir-ho.

FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN

En una sèrie de reportatges pu-
blicada en el diari El Pueblo,
sobre la pervivència dels casi-
nos blasquistes a la província

de València durant la dictadura del
general Miguel Primo de Rivera, el
periodista Juli Just, que després se-
ria diputat del Parlament de la Repú-
blica i ministre durant la guerra d’Es-
panya, anotava que, al d’Alginet, un
poble de la Ribera, al costat dels
retrats de Vicent Blasco Ibáñez i de
Francesc Pi i Margall, hi havia pen-
jats a la paret els de Pablo Iglesias i
el de Lenin, imatges que representa-
ven tota una diversitat contradic-
tòria d’opcions polítiques, des del re-
publicanisme federal que tenia les
arrels en la Revolució francesa, fins
a la Segona i la Tercera Internacio-
nals. Curiosament —ell no ho assen-
yalava i, per tant, no li devia semblar
estrany—, no hi havia trobat cap re-
trat de Kropotkin, de Reclus o d’al-
tres figures rellevants dels corrents
obreristes de caire anarquista o sindi-
calista. En qualsevol cas, Just anota-
va aquesta anomalia aparent —al ca-
pdavall, a Montcada, per exemple,
compartien local els republicans i els
socialistes, com ho mostraven, a les
parets, els retrats de Pablo Iglesias,
Blasco i Pi i Margall—, interpretant-
la com un signe dels temps; no deba-
des s’estaven preparant les aliances
entre partits que cooperarien a por-
tar la Segona República. En aquelles
aliances, certament, poc tenien a
veure els comunistes, ni els que se-
guien Stalin en el Partit Comunista
d’Espanya ni els que treballaven en
plataformes com les que un quant

temps després formaren el POUM.
Tots plegats, però, els comunistes

eren aleshores, a l’Estat espanyol, una
minoria minúscula, en bona part sot-
mesa a les ordres dels delegats de la
Tercera Internacional i, en definitiva,
del partit que governava la Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques a
conseqüència de la Revolució del
1917. Feia uns tretze anys des d’aquell
fet, i només sis des de la mort del seu
cap ideològic i polític, Lenin, que s’ha-
via convertit en una figura quasi míti-
ca, que havia aconseguit enfonsar l’im-
peri dels tsars, un territori enorme
igualment misteriós per a la major
part dels ciutadans.

Aquesta consideració heroica de-
via despertar la imaginació de molts.
I no sols, ni de bon tros, entre el prole-
tariat. Miren, si no, la fotografia que
il·lustra aquest article i que es conser-
va a la Biblioteca Valenciana. Hi po-
den veure una quantitat notable de
gent, ben contenta, a les portes d’un
teatre. Si es fixen en el cartell que
anuncia l’obra que s’hi representa, tro-
baran que es diu Lenin. Aquest n’era
el títol, potser una mica sorprenent; el
públic que sembla eixir de l’estrena
no té traces de fam ni de misèria i, a
més, els diré que la peça es feia a
l’escenari íntegrament en valencià.

La primera vegada que vaig saber
l’existència d’aquesta obra, només
pel nom, ja fa molts anys, ho vaig
comentar a Joan Fuster. Ell també
en tenia notícia i havia mirat d’acla-
rir l’enigma. Adolf Pizcueta li havia
contat que es tractava d’un drama
perfectament seriós, però que havia
produït una reacció estranya: quan
els espectadors sentien Lenin, Trots-
ki, Stalin, Lunatxarski o uns altres
expressar-se en valencià, es cruixien
de riure. En general estaven acostu-
mats al fet que la llengua del país,
alçat el teló, només servira per a bus-
car efectes còmics. O potser, vaig pen-
sar molt després d’aquella conversa,
hi passava el mateix que en el mo-
ment que va aparéixer la TV3 i la
gent escoltava les primeres vegades
expressar-se en català els actors que
sempre havia sentit en castellà, o les
figures dels serials nord-americans
de més èxit parlar com si foren de
Vic. De tota manera, sembla que
l’efecte d’estranyesa no durà tot el
temps. El setmanari El Camí informà
que la nit de l’estrena, quan penjaren
en un balcó del Palau d’Hivern la
bandera roja, calgué suspendre mo-
mentàniament la representació pels
aplaudiments del públic.

A poc a poc vaig anar sabent algu-
na cosa més d’aquella obra teatral
que no apareixia publicada enlloc. Fi-
nalment, Ricard Blasco, un gran estu-
diós del teatre valencià de l’època con-
temporània en va anar aclarint detalls
i fins i tot es va posar en contacte amb
l’autor de Lenin. Es deia Josep Bolea i
havia nascut a Alzira el 1903. Vivia a
Mèxic, on s’havia exiliat el 1939 i on
morí el 1989.  Passa a la pàgina 2

Lenin, al teatre Alkazar
Josep Bolea va estrenar a València, l’any 1932, una obra

teatral amb els persontages de la revolució soviètica

El gen
de John
JOAN F. MIRA

Gentada davant el teatre Alkazar, l’octubre del 1932, on es s’estrenava Lenin, de Josep Bolea. / COL·LECCIÓ LÁZARO / BIBLIOTECA VALENCIANA

Benassal inaugurarà aquest dissabte l’aula museu dedicada al mestre i escriptor
Carles Salvador � Entrevista amb el lingüista Jesús Tuson sobre la relació

del llenguatge amb la condició humana

Quan els espectadors
sentien Lenin, Trotski o
Stalin parlar en valencià,
es cruixien de riure



FRANCESC VIADEL

Jesús Tuson (València, 1939)
és un paio prim i alt com un
sant Pau. Llueix un bigoti
espés i una llarga cabellera

blanca. Més que el d’un lingüis-
ta, amb aquells ulls clars i el seu
posat elegant, el seu aspecte és
correspon potser amb el d’un
geògraf aventurer o amb el d’un
escriptor un punt enigmàtic criat
a mig camí entre dos o tres o
quatre mons.

En uns quants segons ens po-
sem gairebé d’acord amb el fet
que la ciència a què ell es dedica
és com una mena de matemàtica
del mot. La idea és cosa meua. El
professor deu d’haver-se adonat
de seguida que es tracta de la in-
tuïció o de l’atreviment d’un llec
en la matèria, però, és evident
que és un home educat, pacient
amb els agosarats i, a més, un bon
conversador. Llavors s’inclina
lleugerament sobre la taula, es mi-
ra de reüll el rellotge de polsera i
tot seguit es disposa a explicar-se.
Ho fa amb una bella precisió.
“En algun aspecte”, assegura, “sí
que ho és, pensa que ja fa temps
que des de la lingüística no s’ad-
met que es puga fer cap afirmació
que no siga contrastada”. Dit així
pot semblar que estem a punt
d’endinsar-nos en un terreny as-
prós, diríem que poc apropiat per
a persones sensibles. Tuson sap,
però, que això no és exactament
així i que és justament a través
d’aquesta disciplina que en un
poema podem descobrir, més en-
llà de l’emoció primera que ens
en provoca la seua lectura, el
plaer també de la seua construc-
ció mitjançant els elements del
llenguatge. “És ben bé”, assegura
contenint l’entusiasme, “com
anar a veure Notre-Dame o San-
ta Maria del Mar. D’acord que
ens podem admirar de la seua be-
llesa, però, si a més sabem arqui-
tectura, llavors encara ens po-
drem emocionar en comprendre
de quina manera van resoldre
tants problemes, en la manera
com van compensar els pesos

d’aquí o d’allà… D’altra banda,
la lingüística té uns camins inter-
disciplinaris fascinants. Hi ha en
aquests moments la neurolingüís-
tica, útil per a tractar unes afeccio-
ns determinades com les afàsies;
hi ha la lingüística computacio-
nal; la sociolingüística; la psicolin-
güística; l’antropologia lingüísti-
ca… M’agrada dir que una de les
característiques fonamentals de
l’ésser humà és la seua condició
lingüística, l’home és homo sa-
piens o homo loquens o una mona
gramatical amb un diccionari i
una sintaxi al cap. Alhora totes
les dimensions de l’ésser humà es
reflecteixen en el llenguatge i a
través d’aquest pots accedir-hi.
Diria que la lingüística és la més
científica de les humanitats”.

Generós amb tot allò que sap,
és evident que gaudeix profunda-

ment compartint-ho. Des que va
començar a treballar a la Univer-
sitat de Barcelona —pels volts de
la segona meitat dels setanta—
fins ara, no ha fet cap altra cosa
que no fóra compartir la seua sa-
viesa. El dia 15 de maig passat
impartí la seua darrera classe des-
prés d’uns quaranta anys de do-
cència en què només ha gaudit de
mig any sabàtic.

Poc podia pensar, quan a vint
anys deixà València, que dedica-
ria tota una vida a l’estudi del
llenguatge, dels seus secrets, pa-
ranys, jocs malabars i entremalia-
dures. Fill d’un linotipista de
Nul·les i d’una mestressa d’ori-
gen aragonés, va nàixer al núme-
ro 34 del carrer de la Corretgeria,
al barri valencià de la Seu. De
casa estant sentia repicar les cam-
panes del Miquelet de la Seu, allà
a tocar. Recorda una ciutat grisa,

trista. A casa del pare, com en
tantíssimes altres llars de la ciu-
tat, es reservava el valencià només
per al moment en què aquest
s’empipava. Al carrer, a Pinedo,
al Cabanyal…, la llengua era,
però, encara la del poble. Un dia
descobrí en una biblioteca, fulle-
jant una mena de text religiós,
que estava escrit en la llengua del
pare. Des d’aleshores ha plogut
molt. El distanciament ha hagut
de ser inevitable. Tuson defuig
parlar de conflictes lingüístics va-
lencians i altres malvolences, per-
què no li agrada opinar sense te-
nir dades. Amb tot, sí que s’atre-
veix a assegurar que avui en dia
Catalunya i el País Valencià viuen
“amablement separats”, tot i que
amb la feliç “possibilitat d’algu-
nes trobades”, massa sovint re-
duïdes a l’àmbit acadèmic. La da-
rrera vegada que visità la seua ciu-
tat de naixença fou en ocasió de
l’acte d’investidura com a doctor
honoris causa del que està consi-
derat el fundador de la dialectolo-
gia moderna catalana, Joan Veny.
En el seu discurs el mallorquí re-
memorà el mestratge de Sanchis
Guarner, Moll, Bastardes, Coro-
mines o Badia, entre molts altres.
“Les paraules”, assegurà, “no
són un mur, ni una frontera, sinó
pont, diàleg i companyia”.

A més d’un docent prestigiós,
Tuson és també un dels autors de
divulgació científica més
excel·lits, de més èxit. Ha escrit,
entre altres, El luxe del llenguatge
(1986), Mal de llengües (1988)
—amb 29 edicions—, Una imatge
no val més que mil paraules
(2001), Patrimoni natural (2004) i
Lletres sobre lletres (2006). Acaba
de publicar Això és (i no és) allò
(Ara llibres, 2008), un petit i entre-
tingut assaig dedicat a les metàfo-
res, diríem que una reivindicació
a una figura del nostre llenguatge
ben sovint mal vista per alguns
sacerdots de l’objectivitat i altres
llepafils. Tot seguint l’obra Meta-
phors We Live By del lingüista
George Lakoff i el filòsof Mark
Johnson, Tuson ens recorda que

vivim envoltats de segons sentits.
“Les nostres metàfores”, escriu,
“diuen molt sobre com som, so-
bre els patrons amb què organit-
zem el nostre imaginari. Per les
nostres metàfores ens coneixeran
i ens coneixerem”. És evident que
aquestes ens permeten entendre
el món i alhora expressar-lo. Mal-
grat la seua importància, molts,
déiem, no les podem sofrir.
“Compte amb les metàfores!
Creen confusió, foscor…”, excla-
ma tot parodiant allò que recorda
d’unes recomanacions publicades
en el llibre d’estil de TVE. Per a
Tuson no té sentit tanta preven-
ció, malgrat que naturalment co-
neix el poder de tergiversació que
poden tenir o d’ocultació de deter-
minades realitats horribles. Tot
plegat, defensa que “formen part
substancial de la manera de par-

lar de la gent en totes les llengües
del món”. “Hi ha tot de coses”,
prossegueix, “que no es poden dir
sense aquestes. El llenguatge és
recte i figurat. Les metàfores li-
teràries són elaboracions molt
reeixides d’un mecanisme cons-
tructiu propi de l’ésser humà. El
poeta és poeta, perquè abans és
parlant ordinari”. El professor
opina que la col·lecció de metàfo-
res que s’emporta el primer premi
està continguda en la resposta
que un polític va donar als perio-
distes quan faltaven pocs dies per
a començar els Jocs Olímpics i en
interessar-se aquests per proble-
mes possibles. El lingüista repe-
teix lentament la contestació: “Hi
ha petites coses a la rebotiga que
estem intentant optimitzar”. “To-
ta una lliçó”, afirma amb un mig
somriure, “de llenguatge política-
ment correcte”.

JESÚS TUSON Lingüista

“Accedim a totes les dimensions
humanes a través del llenguatge”

XAVIER ALIAGA

En el trajecte que va en-
tre la posada en marxa,
a través dels mitjans de
comunicació públics,

de les primeres retransmissio-
ns esportives en valencià, i l’ac-
tualitat, el públic ha acostu-
mat l’orella a termes com ara
“gespa”, “davanter”, “globus”
o “travesser”, per esmentar-ne
uns quants dels més freqüents.
Però han estat vint anys de pro-
ves, obstacles i molta incom-
prensió entre el públic, com re-
cordava un dels veterans del
periodisme esportiu en valen-
cià, el periodista de Canal 9
Paco Lloret. Avui, la nostra
llengua ja és percebuda per la
gent com un instrument habi-
tual i normalitzat de comunica-
ció esportiva. Però mancava el
pas de sistematitzar i fixar tota
la terminologia relacionada
amb el futbol i, fonamental-
ment, donar-li l’aval i l’aprova-
ció de la institució normativa
principal en valencià.

L’Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) ha posat fi
a aquesta carència amb l’edi-
ció del Vocabulari de futbol,
un glossari de termes futbolís-
tics coordinat pel president de
la secció d’assessorament lin-
güístic de l’entitat, Josep Lluís
Doménech. El llibre, el tercer
d’una sèrie de vocabularis es-
pecífics editats per l’AVL
—els primers estigueren dedi-
cats al llenguatge jurídic i el
relacionat amb la nàutica—,
també ha comptat amb l’asses-
sorament de Juan Mercé Cer-
vera, professor de futbol de la
Facultat de Ciències de l’Acti-
vitat Física de la Universitat
de València.

El resultat, que ha passat
per les esmenes i les aportacio-
ns de diverses seccions de
l’AVL i del mateix plenari, és
un reduït, però complet voca-
bulari amb més de 2.000 ter-
mes que dóna carta de natura-
lització a paraules molt intro-
duïdes en els mitjans, és el cas
de les esmentades adés, i on es
marquen alternatives correc-
tes a castellanismes molt este-
sos: “fanalet roig” per “faroli-
llo rojo”, “futbet” per “futbi-
to”, “esperó” per “espuela” o
“canellera” per “espinillera”,
entre altres.

El vocabulari també fixa
l’ús correcte de préstecs lin-
güístics de diferents idiomes,
fonamentalment de l’anglés,
però també del portugués i
l’italià. Així, s’accepta “hat-
trick” o “fair play”, encara
que es recomanen els termes
“triplet” i “joc net”. També es
donen com a bons termes
com “folha seca”, intraduïble,
o “hooligan”, en què es reco-
mana el terme “fanàtic”. Fins
i tot hi ha alguna aposta curio-
sa, com la recuperació del ter-
me “orsai”, una adaptació de
l’anglés molt estesa fa unes dè-
cades, amb referència al fora
de joc. Un vocabulari, en defi-
nitiva, que l’AVL ha editat
amb la pretensió que siga útil
no sols als mitjans de comuni-
cació audiovisuals, on la
presència del valencià sobre-
tot en l’àmbit comarcal és im-
portant, sinó també per a
clubs, àrbitres i aficionats.

L’Acadèmia
publica el
vocabulari
del futbol

El lingüista Jesús Tuson. / GIANLUCA BATTISTA

“Per les nostres
metàfores ens
coneixeran i ens
coneixerem”

“Diria que la
lingüística és la més
científica de les
humanitats”
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MARÍA FABRA

La seua taula, els seus ma-
nuscrits, les seues cartes. I
els seus llibres. Els llibres
del “mestre”. El llegat de

Carles Salvador, un dels ba-
luards més destacats de la inno-
vació pedagògica del segle XX,
es podrà veure, a partir de dissab-
te, a l’aula museu que la funda-
ció que porta el seu nom inaugu-
rarà a Benassal. Han passat qua-
tre anys des que la fundació i el
mateix ajuntament del poble en
què va exercir el mestre aposta-
ren per la idea de reunir el llegat
i mantenir viu l’afany d’investiga-
ció lingüística de Salvador. Però
els qui es proclamen defensors
de la llengua han tardat gairebé
un lustre a segellar-ne la procla-
ma en ajudes per a donar rang a
una de les figures més crucials de
les lletres valencianes.

En tot cas, l’interés de la fun-
dació, formada pel consistori, la
família i l’Institut d’Estudis Ca-
talans, ha sigut fructífer. I en
tres de les sales de l’antic hospi-
tal de la Mola, a la part antiga i

murallada del poble, ja es dispo-
sa la base de l’homenatge al
“mestre”, que va ser proclamat
fill adoptiu de Benassal en com-
plir-se el 50 aniversari de la data
en què va començar a exercir
com a cronista oficial de la loca-
litat. “Intentem que es conega la
seua figura, la seua personali-
tat”, assenyala el vicepresident
de la fundació, Vicent Pitarch.
“Que siga valorat o que, com a
mínim, es tinga consciència de
la seua existència i el seu tre-
ball”, afig. Segons les persones
que el van conéixer, tenia la tipo-
logia dels homes del Maestrat,

com els seus avantpassats de Vis-
tabella: amb un cos rabassut i
baix, però amb una gran energia
i força d’ànim, treballador, sor-
nut i, d’acord amb la terminolo-
gia local, “valent i curiós”.

En una de les sales, la funda-
ció ha recuperat l’atmosfera fa-
miliar i escolar amb què Salva-
dor va treballar la major part de
la vida. El seu despatx, els seus
quaderns, els estris que fins ara
romanien a l’última casa que va
habitar, al carrer de Mossén Joa-
quim, i que han sigut guardats
zelosament per la seua filla So-
fia, s’han traslladat a l’aula mu-
seu.

La seua biblioteca ja està
també al museu i, juntament

amb aquesta, una bona
col·lecció de volums editats per
l’Institut d’Estudis Catalans, so-
bretot, els referits a pedagogia i
a lingüística. I una part del seu
epistolari, el que va sobreviure a
la Guerra Civil i el que s’ha con-
servat després de la contesa. Les
cartes que va intercanviar amb
Ferrer Pastor, amb Sanchis
Guarner o amb Gaetà Huguet,
mentre preparaven les Normes
del 32, i, en la part més didàcti-
ca, taulers explicatius sobre la
figura i l’obra de Carles Salva-
dor, per mitjà dels quals la fun-
dació pretén acostar a la socie-
tat el paper tan crucial d’aquest
mestre de poble que es va carte-
jar amb les figures més destaca-

des de la cultura valenciana i
catalana de l’època. Precisa-
ment amb aquesta part, la fun-
dació assoleix un dels seus objec-
tius, que era dotar el municipi
d’un centre de dinamització cul-
tural, que és allò que pretén es-
devenir l’aula museu i per a la
qual cosa ja s’han concertat visi-
tes amb col·legis. “Volem que
siga un centre d’investigació lin-
güística i pedagògica”, diu Vi-
cent Pitarch, “un punt de re-
ferència en la innovació pedagò-
gica en el món de l’ensenyament
i l’estudi de la llengua”.

Carles Salvador es va passar,
per motius familiars, l’etapa
més important de la vida i de
tota la carrera docent a Benas-

sal, un municipi menut de l’Alt
Maestrat sobre el qual es va bol-
car i des del qual res no li va
impedir convertir-se en el
màxim impulsor del fabrisme a
la Comunitat Valenciana mit-
jançant la divulgació d’una
obra gramatical d’un gran valor
didàctic. El seu compromís amb
la llengua i amb la cultura dels
valencians el va fer apassionar-
se amb l’ensenyament, que exer-
cia des dels criteris didàctics
més innovadors del principi del
segle XX.

A més, també com indica Pi-
tarch, se’l considera, per la
seua obra literària avantguar-
dista, el primer gran poeta i gra-
màtic de prestigi de la Comuni-
tat Valenciana durant els anys
de la Segona República. Al po-
ble, va desenvolupar un activis-
me cultural ben important que
va deixar-hi empremta. És l’ho-
me que es fa “poble”, en parau-
les de Vicent Andrés Estellés,
perquè s’identifica amb la seua

gent i amb el parlar i la cultura
dels seus.

Va ser-ne tan important
l’arrelament, que a Benassal es
dibuixa un itinerari literari amb
onze aturades, entre les quals hi
ha el carrer de Cavallers, la torre
de la presó, els xops del barranc,
l’escola, la Mola o el jardí que
Salvador ha descrit al llarg de
les seues obres i que permet als
visitants seguir-lo i gaudir dels
mateixos elements contemplats
per ell. I “el seu” poble es vesti-
rà dissabte de festa i tindrà la
presència de tota la direcció de
l’Institut d’Estudis Catalans,
amb què l’entitat vol donar rang
a l’acte, un fet que indica, a més,
el valor de la tasca de Carles
Salvador. En la inauguració tam-
bé es representarà una obra de
teatre del mateix Salvador, que,
segons Pitarch, és “la faceta més
desconeguda” d’aquest mestre,
gramàtic i poeta que 53 anys des-
prés de la seu mort té, per fi, un
museu que també servirà com a
aula.

Ve de la pàgina 1
Blasco i jo mateix vam pensar
que potser —ja havia mort
Franco— es podria editar l’obra,
que l’incansable Ricard havia tro-
bat en una edició castellana a Ma-
drid. Hi hagué una correspondèn-
cia epistolar entre Blasco i Bolea,
que ara acaba de publicar Santi
Cortés en la revista Laberintos,
dirigida per Manuel Aznar i pu-
blicada per la Biblioteca Valencia-
na. Bolea no acceptà el projecte,
ni guardava la versió valenciana
del Lenin, traduïda per Francesc
Almela i Vives.

L’obra s’estrenà el 29 d’octu-
bre de 1932, al Teatre Alkazar, de
València, amb una companyia en-
capçalada per Carmen Nieto, Pi-
lar Martí, Vicent Mauri i Abelar-
do Merlo. Ja en la versió original
espanyola, es va estrenar al Tea-
tre Chueca, de Madrid, l’11
d’abril de 1936, poc després del
triomf electoral del Front Popu-
lar, per una companyia en què
feia de Krupskaia, la companya
de Lenin, María Carmen Pren-
des. En castellà, s’edità en la
col·lecció “Teatro del Pueblo”,
d’Ediciones Boreal, de Barcelo-
na, l’octubre del mateix any, ja en
guerra. L’havien precedida en

aquella col·lecció, que
s’autoqualificava com
“una biblioteca emi-
nentment proletària”,
obres adequades a les
circumstàncies: Máqui-
nas, d’Álvaro de
Orriols, Don Quijote li-
bertado, d’Anatol V. Lu-
natxarki, que havia es-
tat comissari del poble
—ministre— amb Le-
nin, La canción de Rie-
go, de José Antonio Bal-
bontín, Asturias por la
libertad, de Trigueros
Engelmo, i Águilas ne-
gras o los misterios de
los conventos, d’Arturo
Cortada.

Bolea no havia estat
comunista, de fet havia
començat una carrera
periodística interrom-
puda en el diari Las
Provincias. Marxà a
Madrid el 1931 i només
va tornar un quant
temps a València quan s’hi
instal·là el govern de la Repúbli-
ca, durant la guerra, període en
què treballà a la Sotsdirecció de
Propaganda. A l’exili publicà al-
guns llibres en castellà —la

novel·la La isla en el río sembla
directament ambientada a Alzira
i Cullera— i es dedicà a tasques
relacionades amb l’edició i la im-
premta. Amb el seu Lenin, proba-
blement, només volgué aconse-

guir un èxit teatral en un moment
en què algun empresari valencià
—Vicent Barber tenia aleshores
l’Alkazar— tractava d’impulsar
un teatre en la llengua del país
que anara més enllà del sainet.
Era el que Bolea havia reivindicat
des de la premsa i amb l’obra
estrenada el 1932, quan tantes co-
ses pareixien possibles, tingué la

seua oportunitat de provar sort,
combinant les dades històriques
amb recursos melodramàtics que
probablement tenien més que res
l’objectiu de commoure l’especta-
dor amb més o menys facilitat.

Algun empresari
valencià tractava
d’impulsar un teatre
en la llengua del país

Carles Salvador torna a l’aula
Benassal inaugura el centre dedicat a la memòria del gran mestre i escriptor

En la versió original
espanyola, es va
estrenar a Madrid
l’11 d’abril de 1936

Coberta de l’edició castellana de l’obra teatral.

L’estudi de Carles Salvador reproduït a la seua aula museu de Benassal. / ÀNGEL SÁNCHEZ

53 anys després de la
seu mort té, per fi, un
museu que també
servirà com a aula

“Un punt de referència
en la innovació
pedagògica i l’estudi
de la llengua”
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