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La recerca històri-

ca sobre les assem-
blees representati-
ves de l’Época Me-
dieval Moderna
continua presen-
tant incògnites.
Aquest extens vo-
lum recull, precisa-
ment, una sèrie d’es-
forços individuals i
col·lectius sobre la
qüestió. Les Corts i
Parlaments de la
Corona d’Aragó
tingueren una gran
importància institu-
cional i, d’acord
amb la recerca his-
toriogràfica, una
gran solidesa en el
seu temps.
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Filifers
André Maurois
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Aquest divertit re-
lat sobre la toleràn-
cia i la solidaritat

entre els pobles fou
escrit, en el període
entre les dues gue-
rres mundials, com
un conte pacifista,
per André Maurois,
per als seus fills. El
relat, il·lustrat per
Jean Bruller, més co-
negut com Vercors,
fou publicat l’any
1930. Autèntica peça
clau en la història de
la literatura infantil,
el llibre donà peu, en-
tre els mesos de fe-
brer i abril passats, a
una exposició al Mu-
seu Valencià de la
Il·lustració i la Mo-
dernitat.

La cuina de
les 4 estacions
Empar Roca i
Yolanda Iturraspe

Tàndem Edicions
València, 62 pàgines

Il·lustrat per Luis
Demano i Javier

Lacasta, aquest lli-
bre, dedicat inicial-
ment a la primave-
ra i l’estiu, és un re-
ceptari que tracta
d’acostar de mane-
ra lúdica els grans i
els menuts al món
de la cuina.

Història InfantilCuina

Les últimes i potser mas-
sa tenses eleccions al
Parlament espanyol
han anat seguides

d’una llarga ressaca, que ha patit
sobretot el principal partit perde-
dor, el PP. És clar que hi ha ha-
gut altres daltabaixos notoris,
com el de la molt sacsejada Iz-
quierda Unida, que, entre crisis
internes i puntellons d’una llei
electoral cruel amb els partits
menuts, s’ha vist a un pas de l’ex-
tinció, però, com era previsible,
el que ha acaparat l’atenció han
sigut les reaccions del partit que
ha votat quasi la meitat de l’elec-
torat i que manté intactes les
seues possibilitats de governar
l’estat en el futur.

Les reaccions, en tot cas, no
han sigut poques. En la premsa,
la lluita pel poder a dins del Par-
tit Popular ha tingut els revolts
intrigants del millor culebrón.
Finalment, Mariano Rajoy ha
pogut imposar la seua llei amb
penes i treballs, i al darrere ha
quedat un grapat de cadàvers
polítics (qui sap si momentanis)
de la talla d’Acebes, Zaplana i
María San Gil. La “lideresa”
Aguirre ha quedat tocada i el
mateix Aznar ha començat a
recular cap a la perifèria del par-
tit. Vist des de fora, sembla que
el resultat d’aquesta batalla és
positiu, almenys per als partida-
ris, com un servidor, d’un clima
polític raonable: el PP ha adop-
tat un to més moderat, mentre
comença a reptar el govern en
qüestions pràctiques, com la cri-
si econòmica. Molts han dit que
aquesta aposta del PP per la mo-
deració és només retòrica, i bé
pot ser, però encara que només
fóra això, ja seria un gran què.
La retòrica no és cosa de bro-
ma. En bona part, l’innecessari
clima de crispació en què ha vis-
cut últimament la política espan-
yola era fruit, i culpa, d’una re-
tòrica massa immoderada. Can-
viant de to, el PP també ha de
canviar de discurs, ni que siga
perquè no es pot dir que “se
rompe España” sense cridar. Si
ara la pugna política es basa
menys en l’excitació que provo-
quen determinats recursos ver-
bals i més en les idees, tots n’eixi-
rem guanyant.

En tot cas, hem pogut com-
provar que aquest canvi de to
provocava tremendes resistèn-
cies a dins i al voltant del PP.
Imposar-lo ha significat alterar

substancialment els equilibris de
poder dins del partit i, com en la
tectònica de places, aquestes mo-
dificacions s’han traslladat del
centre a les sucursals autonòmi-
ques. La manera amb què les ten-
sions resultants han esclatat en
els congressos del PP català i ba-
lear, per exemple, ha sigut molt
simptomàtica, i val la pena pren-
dre’n nota.

Tota història té un prehis-
tòria, i aquesta no n’és una ex-
cepció. A Catalunya, quan un
polític de perfil moderat com Jo-
sep Piqué hagué d’abandonar la
direcció del PP local, va ser subs-
tituït per Daniel Sirera, un perso-
natge nou, amb escassa projec-
ció, que prompte s’hagué d’en-
frontar a rivals poderosos. En-
mig d’una greu crisi interna, Ma-
drid va imposar una candidata
de consens per al congrés que se
celebrava a Barcelona el 5 de ju-
liol: la desperta Alícia Sánchez
Camacho, que disposava del su-
port de Rajoy. Una altra figura
no menys desperta, Montserrat
Nebrera, va haver d’improvisar
una candidatura alternativa que

replegara la veu dels descon-
tents. El que cal retindre de tot
això és que la candidata crítica,
Nebrera, nadant contra corrent,
ha obtingut el 43% dels vots. A
més, cal saber que Montserrat
Nebrera, molt denostada com a
criptoconvergent al principi de
la seua carrera política, té vincles
estrets amb membres del catoli-
cisme més conservador i també

amb personatges que cal situar a
l’extrema dreta. En part per vo-
luntat pròpia i en part per la
força de les coses, la seua candi-
datura ha acabat convertint-se
en l’aglutinadora del sector dur
del partit, molt descontent amb
el canvi retòric de Rajoy, i aquest
sector ha demostrat tindre una
força enorme.

A Mallorca ha passat el ma-
teix. Davant de la candidata ofi-
cial, Rosa Estaràs, s’ha presentat
l’alcalde de Calvià, Carlos Delga-
do, que ha obtingut més del 30%
per cent dels vots. Delgado repre-
senta, sense pal·liatius, la dreta
més dura del PP balear i fins i tot
aposta pel seccessionisme lingüís-
tic en la seua versió més delirant
(no solament el mallorquí seria
un idioma diferent del català,
també ho serien el “menorquín,
el ibicenco y el formenterense”;
del cabrerino, Delgado se’n va
oblidar); una aposta que el PP
balear, molt sensatament, fins
ara havia evitat. Els dos congres-
sos, doncs, emeten el mateix se-
nyal: s’imposen les candidatures
oficials en un clima de tensió ex-
trema i alhora agafen força posi-
cions molt escorades cap a la dre-
ta més dura.

És un procés curiós, i també
perillós. Se’n diu guetificació
dels perdedors. És obvi que el
PP no guanyarà mai unes elec-
cions si no s’acosta tant com pu-
ga al centre polític. De fet, quan
va saber afirmar d’una manera
creïble que ja hi era, aconseguí la
majoria absoluta. I les ha perdu-
des totes des que ha sigut impos-
sible de creure que el centre polí-
tic i el PP tingueren cap relació.
El mateix Aznar, artífex de l’an-
terior i exitosa operació de retòri-
ca centrista del PP, es manifesta-
va fastiguejat d’aquest viatge al
centre que no s’acaba mai. I en
efecte, no s’acaba mai, perquè,
contra el que creu Aznar, el cen-
tre polític no és un lloc, ni tam-
poc una mera entelèquia, sinó
que és una posició en un procés
canviant. Podem entendre el cen-
tre com el punt que equidista
dels extrems, o millor, com el
que suma la major quantitat de
votants. En qualsevol dels casos,
es tracta d’un punt que es mou,
com es mouen les idees i les per-
cepcions dels electors. Per això,
els partits que de veritat volen
guanyar eleccions, sempre han
d’anar buscant-lo. El contrari és
apostar pel passat, la víscera i el
dogma. És el que han triat molts
militants del PP: tancar-se en ells
mateixos i convertir el principal
partit de l’oposició en un bati-
bull que no pot governar i que és
ingovernable. El PP no s’ho hau-
ria de permetre, convertir-se en
un gueto crispat, i la salut de la
democràcia espanyola, segura-
ment tampoc.

CARTES DE PROP

Símptomes de malestar
ENRIC SÒRIAJoaquim Sorolla va estiuejar du-

rant tres anys a Xàbia. Els apunts
que hi féu són delicats, d’un im-
pressionisme viu i tibant. La mar

de la Marina el fascinava, i en espe-
cial els reflexos de la llum: els ocres i
els violetes, els vermells i els blaus
foscos. Una mar brava, res a veure
amb la pastositat i la domesticitat de
la Malva-rosa. Fa uns quants anys es
va fer una bella exposició titulada J.
Sorolla a Xàbia, i el catàleg que he
pogut consultar (gràcies a l’amabili-
tat de Josep Lluís Doménech, sem-
pre amatent a la cultura del seu po-
ble) és una verdadera meravella. So-
rolla, el va colpir la mar, el seu con-
tacte amb la costa accidentada, amb
les imponents vistes del cap de Sant
Antoni, i la vida dels seus habitants:
pels seus quadres més importants
pul·lulen de manera especial els llau-
radors cultivadors de la pansa, amb
títols expressius, com ara Escaldando
uva, Almacenando la pasa, Secadero
de uva, etc.

He recordat Sorolla mentre llegia
Cementiri dels Anglesos, d’Isidre Mar-
tínez Marzo (Edicions 3i4, Premi de
Narrativa Ciutat d’Elx). És una des-
cripció acurada de la vida popular de
la Marina de mitjan segle XIX, amb
el comerç de la pansa com a gran mo-
tor de l’economia local. Martínez
Marzo, amb les peripècies biogràfi-
ques d’una nissaga d’anglesos he-

teròclits (alguns de procedents de Te-
rranova), reconstrueix la vida d’a-
quells conreadors de la pansa, i com
el port de Dénia es va convertir per
aquest motiu en un dels més impor-
tants de la Mediterrània. I sobretot hi
apareix el preuat paisatge denier, com
un dels grans valors: “Amb una cons-
tància obsessiva, els llampecs del far
escombraven tota l’extensió visible de
la fosca, des de l’horitzó remot de l’al-
ta mar fins als dominis segurs de la
terra: les façanes encara adormides de
les cases, la petita fortalesa d’Olim-
broi, les muralles del Fortí, el secular
castell, la mil·lenària silueta del Mont-
gó”.

Isidre Martínez Marzo és un dels
nostres poetes més destacats (Premi
Carles Riba), i en aquesta primera
obra de narrativa també es mostra
com un narrador poderós. Potser, per
la manera com està narrat, de vega-
des alguns personatges queden una
mica desdibuixats, però la potència
del llenguatge (i les panoràmiques
que hi aconsegueix) esperonen la lec-
tura i la fan molt grata. No ens costa
gens d’imaginar com fou aquella Dé-
nia (o aquella Xàbia) de mitjan segle
XIX, i ens anima a visitar aquell país
amb uns altres ulls. És un llibre a ves-
sar d’impressions sensorials: la mar
remorosa i salvatge, l’olor de peix i de
brea (dels calafats), la pansa assecant-
se als sequers i riuraus, la geologia
immensa del Montgó i, sobrevolant-
ho tot, però quasi com un element
més d’aquell llenç, les passions huma-
nes. El drama rural, els naufragis, els
mariners de diferents nacions ebris en
la cantina… Tot un escenari èpic i
cosmopolita. De panses i mar.

Panses i mar
MARTÍ DOMÍNGUEZ

Isidre Martínez Marzo. / NATXO FRANCÉS

Agafen força
posicions molt
escorades cap a la
dreta més dura

Alícia Sánchez Camacho i Mariano Rajoy al congrés del PP català. / EFE
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CARLES GÁMEZ

Tenen com a frontera biològi-
ca l’edat de trenta anys, si fa
no fa. Han fet els seus estudis
de disseny als centres universi-

taris valencians al llarg de l’última
dècada, uns quants han continuat el
seu aprenentatge via Barcelona, o
via internacional, com ara Londres
o Milà. Han posat en marxa els seus
propis estudis i laboratoris de crea-
ció, i han desenvolupat projectes per
a empreses, des d’opcions més empre-
sarials i funcionals, fins a propostes
més arriscades i heterodoxes, i grà-
cies a Internet han trobat una eina
comuna de comunicació i de difusió.
Representen la nova onada genera-
cional del disseny valencià.

Héctor Serrano és un dels noms
protagonistes d’aquesta nouvelle va-
gue de dissenyadors. Amb l’estudi a
Londres, el seu treball es projecta
tant al disseny industrial lligat a l’hà-
bitat com a la realització d’espais i
muntatges amb un segell distintiu.
“Tractem de crear”, diu Héctor Se-
rrano, “productes i projectes gràcies
als quals les persones a qui van diri-
gits es puguen sentir identificades de
la manera més humana, emocional i
extraordinària possible”. Jugant
amb un toc d’ironia, els seus dis-
senys barregen elements i idees diver-

ses. “D’alguna manera”, explica Héc-
tor, “combinem dos conceptes apa-
rentment oposats: innovació i fami-
liaritat; el primer aporta al projecte
l’element inesperat i innovador; el se-
gon juga amb la memòria per fer-
nos sentir identificats i, al mateix
temps, seduïts”. Entre els últims pro-

jectes que es poden veure en la seua
web i que tradueixen aquesta filoso-
fia hi ha un tovalló per a l’empresa
Worlwide, que posa un punt d’hu-
mor en aquest objecte d’ús quotidià.
En el passat Saló del Moble de Milà,
va presentar per a la firma Moooi,
una de les empreses de l’avantguarda

actual del disseny, en col·laboració
amb un altre equip valencià de dis-
seny, CuldeSac, el llum Sofa Lamp,
una combinació sofisticada de classi-
cisme i modernitat a partir d’un dis-
seny icònic com el sofà Chester.

Creat l’any 2002, CuldeSac és un
projecte multidisciplinari que, com els
seus mateixos autors indiquen, “es va
originar amb el propòsit d’abandonar
el concepte d’estudi de disseny i trans-
formar-lo en un espai creatiu”. Com
uns altres tallers, treballen tant el dis-
seny industrial, mobiliari, il·luminació,
etc., com àrees de comunicació i inte-
riorisme. Ara, han afegit el projecte Ex-
perience com una plataforma, en pa-
raules seues, de “posar en pràctica la
filosofia i l’estratègia de CuldeSac i
transmetre-la mitjançant una experièn-
cia plena d’emocions al client”. És en
aquest apartat on s’han pogut veure
alguns dels seus muntatges per a clients
com Lladró, la firma de pintures Valen-
tine o l’empresa Roca, tots assenyalats
amb un fort component escènic i tea-
tral, que sedueix l’ull del visitant.

El saló Nude, la plataforma que
exhibeix les propostes dels joves dis-
senyadors en la Fira Hàbitat de Valèn-
cia, ha esdevingut un punt de trobada
imprescindible en el currículum de
molts d’aquests dissenyadors nous.
 Passa a la pàgina 2

CuldeSac vol abandonar
el concepte d’estudi de
disseny i transformar-lo
en un espai creatiu

Sou ben pesats, catalans (i
també alguns valencians,
però pocs…), sempre esteu
creant problemes, sempre vo-

leu més de tot, més llengua, més
govern, no entenem per què sou
tan nacionalistes quan nosaltres
no en som gens, per què no podeu
ser espanyols com els altres? I així
podríem continuar amb les idees,
les reticències i l’hostilitat, i con-
cloure que no volen o no poden
entendre. Seria una conclusió co-
rrecta, avalada pels fets: pel cèle-
bre Manifiesto, per exemple. En-
tendre suposa ser capaç de posar-
se en la situació de l’altra part, de
compartir una miqueta els re-
cords històrics i les humiliacions
de l’altra part, saber què significa-
ria patir allò que l’altra part ha
patit o pateix. Però sembla que
això no és possible, que no es po-
den imaginar en la posició dels al-
tres, ni abans, ni ara, ni segura-
ment mai. No poden imaginar, po-
sem per cas, què hauria passat si
quan l’arxiduc Carles d’Àustria
va entrar a Madrid l’any 1706 s’hi
haguera consolidat com a rei Car-
les III, gràcies als anglesos, als por-
tuguesos i als catalans, tal com es
consolidà Felip V gràcies als fran-
cesos i als castellans. Un rei “cata-
lanista”, dirien, com hauria estat
possible? I com seria ara això que
n’hem dit “Espanya”? No poden
imaginar, ni amb molt d’esforç,
que l’any 1707 les tropes angloca-
talanes hagueren conquistat Sala-
manca, hagueren instal·lat a la ca-
tedral una caserna de cavalleria, i
que els soldats i els cavalls hi ha-
gueren tingut residència fins l’any
1949, prop de dos segles i mig. Ja
sé que és una fantasia intolerable i
horrible, però això és el que va
passar, exactament, amb la Seu de
Lleida: cavalls a la catedral, fins a
mitjan segle XX. Posats a donar
curs a la fantasia, podrien també
imaginar que la Universitat de Sa-
lamanca haguera estat tancada i
suprimida, i amb ella totes les uni-
versitats de Castella, com va pas-
sar exactament a Catalunya. I que
Àvila, com Xàtiva, haguera estat
cremada i arrasada. Però això, evi-
dentment, és demanar massa es-
forç a la imaginació espanyola:
això no els pot haver passat a ells,
i no volen saber que als altres sí
que els va passar. Partint de “de-
talls” com aquest, és ben lògic que
no entenguen ni el passat ni el pre-
sent. Si no imaginen els cavalls en
la seua catedral, mai no podran
entendre res.

Made in València
Una nova onada de dissenyadors valencians

transformen l’univers de l’hàbitat

Héctor Serrano és un dels
noms protagonistes
d’aquesta ‘nouvelle vague’
de dissenyadors

Salamanca,
cavalls
JOAN F. MIRA

Vicent Alonso escriu sobre les reflexions del poeta canadenc Mark Strand davant una selecció
de pintures d’Edward Hooper � Martí Domínguez comenta la novel·la, publicada fa pocs mesos,

‘Cementeri dels anglesos’, d’Isidre Martínez Marzo

Tassa anomenada
Chismosa, dissenyada

per Juanico.


