
Àvia de neu rugosa, àvida de la nit,
l’acordió

de la teua disfressa marca
l’horitzó del Carme.

En veus de gat cridaire, trescant i
esbufegant,

vestida de núvia véns i dones ta
saviesa

a escarafalls i dojo.
Maria Fullana

El meu pare no creia ni en
sants ni en papes, ni en
déus ni en reis, ni en amos
ni en patrons. Però sí que

creia en éssers fantàstics i ex-
traordinaris com les bruixes i els
bruixots, els gnoms, els follets,
els elfs, els mags… I en les fades.
Ell sempre m’explicava contes
meravellosos abans d’anar a dor-
mir.

Com en aquests contes, ell
també es va enamorar d’una prin-
cesa que vivia segrestada en un
Castell per la seua mare, no la
madrastra, com era habitual. La
malvada mare no volia per a la
seva filla un pobre plebeu amb
idees revolucionàries i s’ho va
manegar tant com va poder per
tal d’evitar aquesta relació. Però
la història estava a favor
d’aquests dos joves i la Repúbli-
ca va fer que poguessin viure
junts i ser feliços. Ben igual que
la tristesa, la felicitat no és eter-
na. Un ésser cruel i el seu exèrcit
van dur la desgràcia a la meva
família i a totes les persones de
bé, i així va esclatar una guerra
civil que va portar el meu pare
lluny de nosaltres, al front, a llui-
tar per la llibertat.

Com que totes les desgràcies
vénen juntes, la meva mare es va
posar molt malalta, fet que va
aprofitar la meva perversa àvia
per retenir-nos, totes dues, al seu
Castell. Els dolents van atrapar
el meu pare i el van tancar en
una presó que era molt lluny del
meu poble. La tristesa va envair
el fràgil cos de la meva mare i
aviat em va deixar tota sola amb
l’àvia.

Vaig restar desolada, però
mai no vaig perdre l’esperança,
sabia que el meu pare vindria a
rescatar-me. I així va ser, derro-
tat però no vençut, un dia es va
plantar al Castell de l’àvia per
reclamar la seva filla. Es van dis-
cutir i es van dir paraules molt
grosses que jo vaig sentir amaga-
da en un armari del corredor.
Quan, de sobte, la meva àvia que
tenia molts cops amagats va fer
venir uns homes vestits amb ca-
mises blaves, jou i fletxes. Per
força van fer fora el meu estimat
pare.

Seguia els seus passos d’ama-
gat, calladament. Es van aturar a
ca la Carmeta, la meva mestra, i
també se la van endur. I el Marià
el Coix, i la Remei la Vaquera. A
cops i empentes marxaven tots
en silenci, com en processó, cap
a l’eixida del poble. Es van atu-
rar al camí dels Plataners, els van
repartir pales i els van obligar a
cavar un clot molt fondo. Em
vaig ocultar entre uns matolls.
Feia fred, tremolava com la fulla
a l’arbre. De cop i volta, les pales
es van aturar. Els van fer posar
tots en filera enfront del forat i a
trets els van segar les vides. En
aquell moment, alguna cosa es
va trencar a dins meu, estava ho-
rroritzada, no gosava moure’m,
la meva ment no comprenia el
que hi havia passat. Aquells

malànimes de camises blaves van
tirar terra a la tomba que les víc-
times mateixes havien excavat i
van marxar tots contents, amb la
sensació d’haver fet la feina ben
feta.

Em feien figa les cames. A
poc a poc em vaig arrossegar cap
on estava la terra tova i remogu-
da. La vaig esgarrapar amb les
meves petites mans tot intentant
en va salvar el meu pare, se l’ha-
via engolit la terra. Impotent, em
vaig asseure en una gran pedra
blanca que hi havia a la vora i
vaig esperar que aparegués la me-
va fada padrina. Avui encara no
entenc per què aquella nit no es
va presentar. L’endemà em van
trobar mig morta pel fred i la
tristesa. Vaig explicar a l’àvia fil
per randa tot el que havia passat,
però no em va creure. Em va dir
que tot havia estat un malson
amb el qual m’havia castigat
Déu per ser una nena dolenta i
haver-me escapat. Cada dia ana-
va al camí dels Plataners i m’as-
seia a la pedra blanca. La meva
fada padrina no apareixia.

Per tal que oblidés la fada pa-
drina i el meu malson, la meva
àvia em va tancar en un internat.
El meu reclutament va durar ben
poc, ja que a les monges no els
agradava gens ni mica les his-
tòries que jo contava a les meves
companyes sobre les fades padri-
nes, els raptors de camises blaves
i encara menys tot allò de la lli-
bertat i la igualtat que m’havia
explicat el meu pare, així que em
van fer tornar al Castell.

Aleshores, la meva àvia ja es-
tava molt malalta, no tenia esma
per a res i em deixava fer. Com
que jo veia que la meva fada pa-
drina trigava, vaig decidir
avançar camí i em vaig cosir un
vestit de volants de percala
blanc, adornat amb puntes de fil
del mateix color, amb un escot
rodó i obert per davant i botonat
a la cintura de la part esquerra.
A més a més, com a complement
em vaig comprar un mitget de
Manila de color blanc i amb se-
rrells a les vores. Quan me’l vaig
emprovar, semblava ben bé una

princesa, era tan bonic que mai
més no me’l vaig treure. Anava
cada dia a esperar la meva fada
padrina al camí dels Plataners.
De vegades, els nens i les nenes
del poble em feien companyia i
els contava històries d’éssers fan-
tàstics i extraordinaris com les
bruixes i els bruixots, els gnoms,
els follets, els elfs i els mags, i
sobretot els explicava que els
llops i els esperits no existien.
Ells em van posar el nom de
Blanqueta.

En faltar l’àvia, uns oncles
llunyans es van proclamar amos
del Castell i es van ocupar de mi.
Em van venir a buscar uns ho-
mes vestits de blanc. No eren ca-
vallers ni prínceps, sinó uns met-
ges que em van recloure en un
hospital on hi havia gent ben es-
tranya. Em van ben assegurar
que allà oblidaria tot allò de les
fades padrines i aquell malson
amb els homes de les camises bla-
ves.

Una nit de lluna plena, un
d’aquests homes amb la bata
blanca va entrar a la meva habita-
ció. Em vaig espantar molt, però
ell de seguida em va
tranquil·litzar, em va explicar
que l’havia enviat la meva fada
padrina. Em vaig posar molt con-
tenta, finalment els meus precs
havien estat escoltats. Ella enca-
ra trigaria una mica a venir, esta-
va molt ocupada, però jo havia
de confiar en ell, fer bondat, ser
una nena bona i obeir. A mi em
va semblar una mica estrany,
però el vaig creure a ulls clucs.
La primera cosa que va fer
aquest home va ser prendre’m mi-
des per fer-me un vestit nou de
princesa. Amb una cinta mètrica
em va mesurar de dalt a baix. Va
posar una mica més d’atenció en
els meus pits. Em vaig sobresal-
tar. Ell va continuar baixant fins
a arribar a les meves calcetes
blanques. Jo no volia que pren-
gués mida de les meves calcetes i
em vaig regirar. Aleshores, em va
llançar al llit amb violència, tan-
ta que va fer caure el got d’aigua
que tenia a la tauleta de nit i el
va fer miques. Em grapejava i em

feia mal. Vallejo: aquest era el
cognom que duia brodat a la bu-
txaca de la seva bata blanca amb
lletres blaves, un blau ben igual
que el de les camises dels homes
que es van endur el meu pare i la
Carmeta, la meva mestra, i tam-
bé el Marià el Coix, i la Remei la
Vaquera. Em va arrencar amb
força les calcetes tacades de

sang. El sentia panteixar damunt
meu, el dolor era insuportable,
m’espantaven aquells ulls verme-
lls que em miraven embogits. In-
tentava deslliurar-me’n, però no
tenia prou força per treure’m
aquell mala bèstia del damunt.
Vaig demanar auxili fins que em
vaig quedar sense veu. Semblava
que ningú no em sentís. Aquell
home m’havia mentit, no l’havia
enviat la fada padrina. Ràpida-
ment vaig agafar un tros de vidre
del terra, no suportava aquella
mirada, i l’hi vaig clavar en un
d’aquells ulls vermells que amb
tanta follia em desitjaven. Va co-
mençar a bramar com un porc.
Els seus crits sí que van ser escol-
tats i de cop i volta l’habitació es
va omplir de gent.

Com a càstig pel meu mal
comportament, per no haver es-
tat una nena bona, amb un pica-
dor de gel i una massa de cautxú
em van trepar el cervell. I així va
ser que em vaig tornar més lenta
i en la memòria se’m van perdre
molt records. Però vaig guardar
com un tresor la pedra blanca
del camí dels Plataners, els ho-
mes amb les camises blaves, el
meu pare, i sobretot no havia per-
dut l’esperança que algun dia vin-
dria a cercar-me la meva fada
padrina.

Van passar els anys i la meva
fada padrina no apareixia, sem-
blava que estava molt ocupada,
és per això que em va enviar el
Micalet. Ell també estava malalt
com jo, farcit de manies, un ho-
me bo i callantívol. Em feia riure
i amb el paper de plata dels to-
rrons de Viena que li portava la
germana em feia anells, joies i
papallones per als cabells que bri-
llaven amb la llum de la lluna.
Els homes de la bata blanca no
ens deixaven romandre junts, les
normes ho prohibien. Tot i ser
pecat, ens estimàvem d’amagat,
entre els arbres del jardí, darrere
l’armari de la infermeria, a la ca-
seta del guarda. Era molt diver-
tit. El Micalet mai no em feia
mal com aquell home de la mira-
da embogida. Havia despertat en
mi unes sensacions que mai no
havia experimentat, em feia sen-
tir un plaer per a mi desconegut.
Em feia feliç.

Un dia van tancar l’hospital i
em van traslladar a una residèn-
cia de gent gran. El Micalet no
m’hi va acompanyar, simplement
va desaparèixer, ben igual que el
meu pare, la Carmeta, la meva
mestra, el Marià el Coix i la Re-
mei la Vaquera. Els anys es van
perdre en la memòria, els meus
ulls encara em veien amb mirada
de nena, tot i els senyals que
anunciaven el final del trajecte,
els solcs de la pell, les mans tre-
moloses i els cabells d’argent fent
joc amb el vestit de volants blanc
ple de puntes que lluïen brillants,
amb els reflexos de les papallo-
nes del paper de plata que embol-
callen els torrons de Viena que
tant m’agradaven i que menjava
d’amagat, malgrat les normes i
les prohibicions.

Mai no vaig perdre l’espe-
rança, és per això que finalment
va aparèixer la meva fada padri-
na. Es deia Carme, era del meu
poble, néta de la Carmeta, la me-
va mestra. Acompanyada d’un
exèrcit d’éssers fantàstics i ex-
traordinaris com les bruixes i els
bruixots, els gnoms, els follets, els
elfs i els mags, em va alliberar
dels meus raptors i amb una ca-
rrossa em van dur fins al camí
dels Plataners. Entre tots van
moure la terra que un dia es va
engolir les persones que tant esti-
mava. I el desig que fa molts i
molts anys li vaig demanar en
aquell mateix lloc, asseguda a la
pedra blanca, em va ser concedit.
Finalment em va tornar el pare.

ESCRIURE EL PAÍS

Blanqueta
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ

Els dolents van atrapar
el meu pare i el van
tancar en una presó que
era molt lluny

Van passar els anys i la
meva fada padrina no
apareixia, semblava que
estava molt ocupada

Un dia van tancar l’hospital i em van traslladar a una residència de gent gran. / MARISA FLOREZ
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Ja en el pròleg a At the Same
Time, un llibre d’articles de
Susan Sontag que es publicà
pòstumament, el seu fill, Da-

vid Rieff, insistia en el fet que per
a la seua mare el goig de viure i el
de saber eren el mateix. Els lec-
tors de Sontag som conscients
que aquesta és una de les raons
decisives per la qual hem aprés a
admirar-la. Els seus llibres no
amaguen fins a quin punt el co-
neixement del món formava part
de la seua vida, convençuda com
estava que la literatura no és un
entreteniment sense objectius, si-
nó més aviat un programa que
vol contribuir al dibuix del mapa
moral de la humanitat, o com
digué de l’obra de Na-
dine Gordimer, que
vol contribuir a edu-
car la facultat del judi-
ci moral dels lectors.

Sontag fou una
apassionada del co-
neixement, és a dir, de
l’ús de la raó. La litera-
tura que va escriure
n’és un clar testimoni.
Però també la seua vi-
da. El llibre que David
Rieff acaba de publi-
car (En un mar de
mort: records d’un fill,
La Magrana, Barcelo-
na, 2008) mostra com
aquesta passió pel sa-
ber entrà en contradic-
ció amb les circums-
tàncies de la mort de
la seua mare, que ell
va viure pas a pas i
que ara és el fil de la
seua reflexió. Fou a
Londres, a l’aeroport
de Heathrow, de torna-
da d’un viatge a Pales-
tina i a Israel, que
Rieff s’assabentà de la
nova malaltia de la
seua mare. Era la pri-
mavera del 2004. Sontag ja havia
patit dues modalitats de càncer,
que havia superat. Aquesta vega-
da, però, el que se li anunciava
feia tot l’aspecte d’una veritable
condemna a mort. De fet, pocs
mesos després —fou, segons diu
un dels meus quaderns, el vint-i-
nou de desembre d’aquell mateix
any que la premsa en donava la
notícia— va morir de leucèmia.
L’escriptora, tanmateix, a pesar
de la diferència substancial del
pronòstic, hi va aplicar el mateix
mètode que en ocasions ante-
riors li havia procurat la victòria.
La lluita contra la malaltia impli-
cava des de la renúncia a la quali-
tat de vida fins a la recerca cons-
tant i disciplinada de qualsevol
pas —un nou medicament, un
tractament esperançador, un met-
ge amb propostes noves…— que
la ciència, és a dir, el coneixe-
ment, poguera fer en el transcurs
d’aquells dies. Tot plegat: l’espe-
rança lligada al saber, no a l’ajut
providencial o a l’atzar, de mane-
ra que la raó esdevé l’autèntica
religió. Com si el dolor o la por
del no-res exigira la necessitat de
la màgia, per bé que aquesta es
disfresse amb el pes del pensa-
ment. Conta Rieff que, en morir
la seua mare, en una habitació
del Memorial Sloan-Kettering,
va descobrir que tot el seu cos,

des de l’interior de la boca fins
als dits dels peus, era una nafra,
com si haguera sofert una inno-
ble tortura, el suplici de qui havia
fet un esforç titànic en contra de
la malaltia i a favor de l’existèn-
cia, és a dir, de qui havia estat
capaç d’amagar una providencial
commutació de la mort sota
l’aparença de la recerca mèdica
contra el càncer.

Compte, però, perquè el llibre
no pot ser reduït al retrat de la
mare davant de la mort, reducció
que fóra més aviat conseqüència
de la meua admiració per l’escrip-
tora. Cal dir en favor de Rieff que
ha escrit una reflexió esplèndida
sobre la resta dels protagonistes,

és a dir, sobre l’actitud dels met-
ges, a favor o no de la comunica-
ció total i descarnada de la infor-
mació al malalt, però per damunt
de tot, sobre ell mateix, el fill,
l’acompanyant, l’estimat, que no
sap, perquè representa un autèn-
tic destret, si donar suport a l’es-
perança, gairebé màgica, de la sal-
vació o si descobrir que era més
probable la desaparició que la su-
pervivència. Al capdavall, en un
cas o en l’altre, un se sent
col·laborador d’una mateixa tor-

tura. En el primer cas, la que aca-
bà convertint el cos de la mare en
una terrible ferida; en el segon, la
que hauria incrementat substan-
cialment el dolor de la por de la
desaparició definitiva. Rieff, final-
ment, alimentà l’esperança de la
seua mare, féu créixer la màgia
disfressada de raó científica. Res
no hauria de ser objectat en con-
tra de la decisió. O és que un ene-
mic tan potent no mereix posar
en joc totes les forces de l’anima?
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Un dels caps, Ricardo Samper,
que havia estat alcalde de Valèn-
cia el 1921, quan la ciutat féu un
gran homenatge a Blasco, que la
visità enmig d’un desplegament
de multituds, presidí breument
el consell de ministres.

Les circumstàncies propicia-
ven, per tant, que l’enterrament
de Blasco a València tinguera
un gran relleu propagandístic,
d’acord amb el seu caràcter de
mite. Les despulles foren trans-
portades per mar en el Jaume I,
vaixell insígnia de l’armada es-
panyola, rebudes al Grau, que
havia estat l’escenari d’episodis
importants de la seua vida, i
transportades a pes de braços,
per voluntaris, des d’allí fins a la
Llotja, a través dels escenaris ur-
bans més representatius, en una
cerimònia laica de gran força vi-
sual. Vora dos-cents avions i hi-
droavions es concentraren sobre
el cel de València aquell 29 d’oc-
tubre del 1933, en homenatge al
polític desaparegut.

Durant uns quants dies, se
succeïren els actes de respecte,
amb la participació del presi-
dent de la República, Niceto Al-
calá Zamora, d’Alejandro Le-
rroux, president del Consell de

Ministres i cap dels radicals es-
panyols, i diversos membres del
seu gabinet, així com de Fran-
cesc Macià, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb al-
guns consellers, els ambaixa-
dors de França i dels Estats
Units d’Amèrica, diputats, es-
criptors, els alcaldes de les prin-
cipals ciutats valencianes i, so-
bretot, una gran quantitat de
persones que constituïren una
continuada manifestació de mas-

ses que va omplir els carrers de
la ciutat de manera incessant i
anà a veure el fèretre, fins que
fou dut al cementeri municipal.

Val a dir, i alguns observa-
dors ho anotaren, que les cele-
bracions van coincidir, de mane-
ra inopinada, amb la convoca-
tòria d’eleccions parlamen-
tàries, les últimes en què els blas-
quistes tingueren èxit, i els actes
del soterrament de Blasco apare-

gueren emmarcats en la campa-
nya electoral.

S’impulsà el projecte d’erigir-
li el mausoleu adequat al seu
prestigi, amb la col·laboració del
seu amic, l’escultor Marià Ben-
lliure, però pocs anys després es-
clatà la guerra i, com a con-
seqüència de la derrota republica-
na, s’instaurà una nova dictadu-
ra, molt més feroç que l’anterior,
i Blasco tornà a ser un proscrit.

Ahir es va inaugurar a Valèn-
cia, a l’edifici central de Correus
i a l’Estació del Nord, una exposi-
ció que recorda aquell últim gran
homenatge de València a qui
s’havia distingit com a agitador
polític, somiador de solucions cí-
viques, organitzador de forces de-
mocràtiques i escriptor d’èxits
irrepetibles. Organitzada per di-
versos organismes estatals i la
Fundación Centro de Estudios
Blasco Ibáñez —Ángel López hi
ha fet una gran tasca—, estarà
oberta fins al 25 de novembre i
constitueix una ocasió única per
a tractar d’imaginar, gràcies a les
fotografies i als documentals cine-
matogràfics, aquell enorme des-
plegament de simpatia popular
que a alguns ens va arribar com
un eco remot d’una València abo-
lida, turbulenta i vivaç.

A MANERA DE TASCÓ

Raó i pensament
màgic
VICENT ALONSO

Les terres condemnades a
escoltar que són bilin-
gües —fal·làcia imposa-
da pels estats, anomenats

moderns, des del s. XVIII— gau-
deixen, però, d’unes vivències
lingüístiques més riques.

Un amic d’un poble de Caste-
lló em deia: “fixa’t que diferent
que és llegir La carta al pare de
Kafka, si la primera paraula és
’pare’ o si és ’padre”. Efectiva-
ment. I més encara en un Estat
en què “padre” era, també, la
figura eclesiàstica present a tot
arreu. O evocava una mena de
submissió, que va retratar magní-
ficament el film Padre Padrone.

Si sempre s’han dirigit al xa-
val amb un “fill meu”, proven
amb un “my son”. Quina cosa,
eh? És per això que l’anomenen
llengua materna? Tothom en té,
fins i tot, abans de nàixer. Qui
va canviar de país o va estar
exiliat i va parlar-ne una altra

sempre troba un bocí, un pensa-
ment, un somni potser, un “t’es-
time” antic lligat a l’originària.

Considerar-la millor o pitjor
que una altra és absurd. No per-
tany a cap assoliment. És un re-
gal. A voltes enverinat, si volen,
com uns altres rebuts en nàixer:
l’obertura d’un compte corrent
al banc, ser batejat sense haver-
ho triat, etc. Una altra cosa ben
diferent és renunciar a emprar-
la, o trair-la, o oblidar-la. No
tant per qüestions de fidelitat,
que també, sinó perquè és igual-
ment absurd perdre els mots i
les expressions arrelades a les es-
cenes personals de la vida, si és
que es pot definir així la vida.

Els contes de Manuel Rivas
que van inspirar La lengua de las
mariposas ens van revelar un altre
ús: els mots emprats com a armes.
Però, recorden, el xiquet llança
mots apresos, no llengua materna.

La vergonya universal que

ens està fent patir l’ordre esper-
pèntica de les classes de ciutada-
nia comença a mobilitzar, una
vegada més, els ciutadans con-
demnats a defensar el que és evi-
dent (i en van, quantes?). A la
indignació (manca de dignitat)
produïda pel fet, cal afegir
aquesta perspectiva: quin amor
per les llengües mostra aquesta
llei que les utilitza com a obusos
polítics? Quin interés amaga
convertir en idioma qualsevol
parla? Quin interés, real, mostra
per la llengua anglesa?

Heus ací la tragèdia d’una
dreta valenciana (sempiterna,
deia Machado) que odia profun-
dament (“vaya coñazo de desfi-
les”) tot allò que lloa la seua
boca. Fidel només a una cosa:
vendre, siga un terreny, una
mar, un patrimoni, una enrabia-
da política, una història manipu-
lada, una llengua: la llengua de
la mare que els va parir.

A LA LLETRA

L’obús de la llengua
ALBERT GACIA I HERNÀNDEZ

Susan Sontag l'any 2003./ vicens giménez

L’exposició a l’edifici de Correus inclou imtages de l’enterrament de Blasco Ibáñez. / santiago carreguí

El llibre no pot ser
reduït al retrat
de la mare davant de
la mort

Una continuada
manifestació de masses
va omplir els carrers
de la ciutat
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