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La tercera novel·la
que publica Carles
Cortés (Alcoi, 1968)
té un argument de

misteri, i al llarg del
relat veurem com es
desplega. No obs-
tant això, el tema au-
tèntic d’aquest llibre
és el món interior
d’una dona, Maria,
a qui se suposa que
ha assassinat el seu
home, Hèctor, ara
empresonat. La veu
de Maria, el seu
món de sentiments,
ens arriba a través
d’una altra dona,
Laura, que acudeix
puntualment a la
presó cada dimecres
a visitar Hèctor a la
presó i que ens
desvetllarà la veritat.

Miscel·lània en
honor a Joan F.
Mira
J. Bermúdez, L. Me-
seguer, R. Montañés
i V. Salvador (eds.)

Universitat Jaume I
Castelló, 378 pàgines

El ventall de

preocupacions in-
tel·lectuals de Joan
Francesc Mira ha
donat peu a una
miscel·lània de la
universitat on ha es-
tat professor que in-
clou autors i col·la-
boracions d’allò
més divers, de la
cultura clàssica a la
sociologia, de l’an-
tropologia a la lite-
ratura. Obri el vo-
lum la laudatio que
Ramon Lapiedra
va fer de Mira l’any
2005 en l’homenat-
ge que li va dedicar
la Xarxa Vives
d’universitats.

El lladre de go-
rres
Cornelia Funke

Edicions Bromera
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Cornelia Funke és
una de les escripto-
res de llibres per a
joves més prolífica i

de més rica fanta-
sia a Alemanya.
Aquest relat té com
a personatge una fa-
da, que el protago-
nista, Arthur, troba
un dia al bosc. Però
no es tracta d’una
fada bondadosa, si-
nó més aviat autori-
tària i capritxosa.
Arthur, que està tip
de dos cosins bes-
sons que sempre li
fan la guitza, apren-
drà que pot viure
aventures increïbles
al seu costat sem-
pre que que tinga la
precaució de no
portar-li la contra.

Novel·la AssaigJuvenil

Durant dècades, tot al
llarg de les terres de
parla catalana, els ac-
tes de lliurament de

premis han procurat seguir el
model de la Nit de santa Llú-
cia, diríem que per desgràcia.
I diríem això perquè es tracta
d’una cerimònia mastodònti-
ca, tant per la durada com per
l’excessiva acumulació de guar-
dons, però sobretot per l’escla-
fadora densitat del seu contin-
gut simbòlic. Durant molt de
temps, la Nit de santa Llúcia
va ser el gran espectacle reivin-
dicatiu de la cultura -i la na-
ció- catalana emmordassada
pel franquisme, que aprofitava
uns premis teòricament litera-
ris per a manifestar la seua vo-
luntat de vida. Dit d’una altra
manera, la Nit dels premis era
un succedani una mica teatral
—bé que profundament viscut
pels qui hi participaven—
d’una acció política que en
aquelles circumstàncies enca-
ra era inviable.

Amb el pas dels anys, aques-
ta densitat ritual hi ha pervis-
cut, mentre tot canviava al seu
voltant, i la Nit de santa Llú-
cia, més que una vetlada de
premis literaris, continua sent
la manifestació pública d’un
nacionalisme cultural (i polí-
tic) que amida amb disgust les
distàncies entre els seus ideals i
la realitat present, o entre la
seua retòrica i els seus fets, i
que usa la literatura com a es-
tendard per a formar la tropa.
El resultat és una cerimònia
lenta, avorrida, inacabable, ar-
nada, tortuosa, soporífera,
que costa molt d’empassar. En
resum, és un model del qual
convé fugir cames ajudeu-me.
Els programadors d’aquesta
mena d’actes fa temps que se
n’han adonat, però no troben
models substitutoris —cal reco-
néixer-ho: la nostra cultura és
peculiar i continua mig oculta;
per això, l’ingredient reivindi-
catiu, per mesurat que siga, és
ineludible— i llavors no hi ha
més remei que improvisar.

Ho hem vist aquesta setma-
na. Octubre, com se sap, és
mes de premis, i dissabte pass-
at es concedien tant els Premis
Nacionals de Cultura de Cata-
lunya, a Manresa, com els Oc-
tubre, a València. En tots dos
casos, l’afany de donar agilitat
i llevar greix als actes va ser

notori, encara que els resultats
distaren més o menys de les
bones intencions. En el cas de
Manresa, l’empresa estava
abocada al fracàs des del co-
mençament. Amb 17 premis a
concedir en una sola nit i amb
oradors tan opiacis com José
Montilla, no hi havia res més a
fer que apretar i engolir amb
la resignació del cas. Tot i així,
cal dir que algunes sorpreses
amenitzaren la vetlada, com la
manifestació de treballadors
de Pirelli amenaçats d’acomia-
dament que van rebre les auto-
ritats amb unes reivindicacio-
ns que no eren les habituals.
Així, la connexió entre els pre-
mis i la crisi econòmica estava
servida, cosa que va donar
més relleu a declaracions com
les del president Montilla,
quan va animar els artistes,
creadors i professionals de la
cultura a fer alguna cosa, "per-
què us necessitem més que
mai". En una societat com
aquesta, en què se’ns repeteix
—i on hi ha qui ho creu— que
la cultura ha de ser un dels
principals instruments econò-
mics del futur, paraules com
aquestes podrien ser alguna
cosa més que pura retòrica.

Quant als premis Octubre,
cal dir que els qui hi anaren
coincideixen a dir que els orga-
nitzadors se’n van eixir millor
en el seu intent d’alleugerir la

nit. Hi havia menys discursos
—o més breus— i els especta-
cles programats eren vistosos i
relativament actualitzats. D’al-
tra banda, molts pensem que
el Centre Octubre no és el lloc
idoni per a aquesta mena d’ac-
tes perquè planteja seriosos
problemes de cabuda física.
Dissabte passat, molts van ha-
ver de seguir la vetlada dem-
peus, i per militant que un si-
ga, això ja és demanar massa.
Aquest problema d’espai deu
tindre a veure amb un cert des-

cens en l’assistència a un acte
que sempre, fins i tot en les
seues èpoques més espesses,
ha congregat molta gent.

Quant als premiats en els Oc-
tubre d’enguany, la primera co-
sa que crida l’atenció és que
tots són valencians i que tots
són prou joves. Com que els ju-
rats són de procedències —i
d’edats— molt diverses, el fet
ens du a corroborar una cosa
que ja sabíem: que la literatura
valenciana, a desgrat de les con-
dicions de semiocultació en què

ha de viure, disfruta de molt
bona salut. Conec poc tres dels
guanyadors, el dramaturg Sa-
muel Sebastian, el periodista
Mario Reyes i el novel·lista —i
també periodista— Xavier Alia-
ga. Aquest ja havia publicat
abans una novel·la de títol ben
explícit, Si no ho dic rebente.
Sembla que la guanyadora del
premi, Els neons de Sodoma, és
un retrat de l’ocàs del món ru-
ral farcit d’humor grotesc. El
guanyador de poesia, Josep
Lluís Roig, és un jove veterà
que porta publicant bons ver-
sos des del 1991. Aquest premi
per al que serà el seu nové poe-
mari, només fa que refrendar
una trajectòria que sens dubte
mereix reconeixement. Quant
al guanyador d’assaig, Antoni
Defez, és filòsof i poeta, i un
dels caps més ben moblats amb
què comptem els valencians ara
mateix. Tant, que sap una mi-
queta greu i tot que el tema del
llibre acabat de premiar
—Realisme i nació— siga el de
sempre, ell que ens podria par-
lar de tantes altres coses. De to-
ta manera, estic cert que, ja que
ha decidit de parlar-ne, el que
té a dir-nos sobre això no serà
el de sempre, i que convindrà
parar-li atenció. Quan uns pre-
mis honoren alhora als qui els
donen com als qui els reben, la
cerimònia, sens dubte, fa de
més bon passar.

CARTES DE PROP

Nit de premis
ENRIC SÒRIAÉs necessari saber mirar amb els

ulls dels altres. Ens ho diu Mon-
taigne, que cal saber situar-se
en el lloc del proïsme. I si, per

exemple, fem aquest exercici de mirar
amb els vampirescos ulls de monsen-
yor García-Gasco, ser distingit com a
fill adoptiu de València sembla poca
cosa. Sobretot si, a més a més, vas
acompanyat en la distinció per unes
persones que ningú no sap quina clas-
se de miracles han obrat, ni si tan sols
hi creuen —o hi creien. A alguns els
pot semblar un disbarat distingir Gar-
cía-Gasco; a García-Gasco li deu pas-
sar segurament el contrari: ho accepta
a contracor, per simple educació, per
no fer un lleig a l’alcaldessa, que ha
dit d’ell que cal agrair-li “la gran con-
tribución religiosa, cultural y artísti-
ca” que ha deixat a València.

Cal saber mirar amb els ulls dels
altres. És l’única manera d’intentar
capir el món en què vivim. Els anti-
García-Gasco poden pensar que hau-
ríem estat molt més feliços sense
aquesta contribució; però, en canvi,
als seus seguidors els pareix poc, fa
curt, diuen, volen més. L’arquebisbe,
ara cardenal, va declarar que funda-
ria una facultat de medicina que en-
senyara a curar i no a matar, i davant
d’aquesta acusació tan greu cap met-
ge no va protestar, cap professor de la
Facultat de Medicina no va alçar la
veu o va replicar. Ningú no va tindre
el valor de mesurar les seues forces
amb, aleshores, l’arquebisbe de Valèn-

cia, que és un home arrauxat, valent,
de temperament, que diu les coses sen-
se parar-se en barres. Tots els metges
van callar. Tan clamorós fou el silenci
que el rector de la Universitat de
València va haver d’aparéixer i dir:
“Això no és cert”.

Però ja sabem que tot depén del
vidre amb què es miren les coses.
Comptat i debatut, en funció de la
manera com es miren es poden fins i
tot arribar a veure-les com les veu l’al-
caldessa, i declarar el “profundo inte-
rés” del purpurat “por las tradiciones
valencianas”. Un home sensible a la
cultura valenciana, a la seua tradició.
Qui ho diu fa prop de vint anys que
dirigeix el cap i casal, i algun crèdit
hem d’atorgar-li. Alguna cosa deu sa-
ber de valencianitat, altrament seria
del tot increïble. I si per a ella és un
mèrit tan important haver potenciat
“la memoria de san Vicente Mártir, la
‘missa d’infants’ i la Semana Santa
marinera”, haurem de fer-li cas.

Per tant, no ens hauria d’estranyar
si d’ací a uns quants anys exigeixen la
beatificació de García-Gasco. Com
assenyala Martínez Camino, arran de
les vuit-centes beatificacions en curs,
“la sang dels màrtirs és el millor antí-
dot contra l’anèmia de la fe”. Des
d’aquest biaix, García-Gasco s’ha sa-
crificat pels valencians, s’ha deixat la
pell —mortificat— en aquesta terra, i
com també diu Camino “el testimoni
dels màrtirs és sempre per a l’Església
origen de vida”. I si mirem el món des
de la singular talaia des d’on el fita
García-Gasco, hem de convindre que
ho ha fet molt bé, que ha fet el cim i
que tan sols li queda això. Ser un
sant. Ningú no li ho pot negar. Tot i
el seu aire belalugosià.

L’arquebisbe Agustín García-Gasco. / M. TORRES

El sant
MARTÍ DOMINGUEZ

Molts pensem que el
Centre Octubre no és
el lloc idoni per a
aquesta mena d’actes

Els guanyadors dels Premis Octubre amb el pintor Antoni Miró, homenatjat aquella nit. / PRATS I CAMPS
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Es podran fer tants judicis, po-
sitius o negatius, sobre l’obra
literària i política de Vicent
Blasco Ibáñez com calga. Ja

se n’han fet molts i encara queden
facetes del personatge per estudiar.
Ara, el que no es pot negar és que,
durant un llarg període, el seu nom
designà un mite ben poderós, sobre-
tot al País Valencià i més directament
a la ciutat de València i el seu hinter-
land. La gent de la meua generació
hem estat encara testimonis de la per-
vivència que tingué el poderós ressò
del nom de Blasco. En contaré un
detall personal: a mi, de jove, m’han
fet camises amb el coll “a la Blasco”,
és a dir obert i amb les solapes talla-
des d’una manera especial, amb una
forma potser inspirada en roba de
mariners. I un dels meus primers re-
cords és que algú em mostrà el lloc
on havia nascut l’escriptor, un edifici
desaparegut prop del Mercat Cen-
tral. Hi havia, en moltes famílies, una
admiració ben viva, a través de la
distància de molts anys, envers una
personalitat que havia sabut obrir-se

camí més enllà del barri i de la ciutat,
més enllà de l’àmbit espanyol.

El periodista —i després diputat i
ministre— Juli Just recordava en un
llibre que, en arribar a València, la
notícia de la mort de Blasco a Men-
ton, a la Costa Blava francesa, el 6
de gener de 1928, hi hagué seguidors
seus que es negaven a creure-la.

Sens dubte, si el novel·lista hague-
ra desaparegut en unes altres cir-
cumstàncies polítiques, a València se
li hauria dedicat immediatament un
homenatge funerari de gran abast po-
pular, però en aquell moment gover-
nava Espanya la dictadura de Primo
de Rivera, amb el beneplàcit d’Al-
fons XIII. Blasco s’hi havia enfron-

tat públicament i de manera molt
activa, combatent tant la dictadura
com la monarquia i el mateix monar-
ca a través d’escrits i actuacions
llançats des de França, on residia, en
campanyes que tingueren un gran
eco internacional. No fou possible,
per tant, complir de manera imme-
diata el desig de l’escriptor de ser
enterrat en un cementeri valencià.

Això no fou possible fins que, a
l’abril del 1931, s’instaurà de manera
pacífica la República, quan en unes
eleccions municipals les candidatu-
res antidinàstiques venceren en les
grans ciutats, inclosa València.

Aquelles eleccions suposaren una
oportunitat excel·lent per a la reorga-
nització del Partit Republicà Auto-
nomista, el PURA, és a dir “el blas-
quisme”, que recuperà el poder a
l’Ajuntament de València i a la dipu-
tació provincial i que tingué a conti-
nuació una notable presència, en el
marc del Partit Radical, liderat per
Alejandro Lerroux, amb uns quants
diputats en les Corts espanyoles i
presència en altres organismes.
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El dia que va tornar un mite
València recorda el 75é aniversari de l’arribada a la ciutat de les restes

de Vicent Blasco Ibáñez enmig d’un homenatge popular massiu

Un pensament per als
morts, almenys una ve-
gada l’any, i un pensa-
ment per a la mort,

moltes vegades. Quina cosa an-
goixa els homes, des de sem-
pre? La resposta és ben simple:
la mort. Ho sabien ja els egip-
cis, els babilonis i els hebreus,
ho van comprendre magnífica-
ment els grecs, i a Roma Lucre-
ci va explicar les conseqüències
d’aquesta por. Però potser l’an-
goixa i la por la provocava, so-
bretot, aquella mort que no
deixa una possibilitat de salva-
ció, i per això, també, totes les
societats humanes de tots els
temps han imaginat una altra
vida: estarem fets de fum, o de
carn eterna, o de matèria de
fantasmes, però no tornarem al
no-res. Perquè el no-res és ini-
maginable: ens envolta, però
no pot ser real. El ser és, i el
no-ser no és, ja ho va dir Parmè-
nides: i ja que estem fets de la
substància del somni, i la nos-
tra vida breu és també un som-
ni, tal com va escriure Shakes-
peare, val més que pensem que
aquest somni no es mor, que és
perdurable. En l’alba de la sa-
viesa grega, que hauria de ser
la nostra, hom va buscar un
llenguatge que no poguera ser
desmentit ni pels homes ni pels
déus, i encara menys pels can-
vis d’època, per les catàstrofes
o per les alteracions de l’ànima.
Heràclit, sis segles abans de la
nostra era, recomanava que no
l’escoltàrem, a ell, sinó al logos,
aquella raó que cal buscar més
enllà de totes les opinions. I el
logos, la paraula eterna, diu
que els homes han d’imaginar
alguna forma de supervivència.
Com les “minetes”, o animetes,
que eren la flama de la llàntia
d’oli que ma mare encenia el
dia de Tots Sants i el de les Àni-
mes, i que posava en un racó
fosc de la casa a manera de
presència real del més enllà. A
mi em feien una impressió de
misteri. I després, mon pare em
portava al cementeri magnífic
de València, a contemplar les
tombes i els panteons, amb àn-
gels de pedra que proclamaven
que tot no són els ossos i la
cendra. Que també compten les
flors i la memòria, i un pensa-
ment per als qui van viure amb
nosaltres. Aquest cap de setma-
na recordarem els morts, i pen-
sar-hi és l’arrel del pensament
humà, i de la possibilitat de
somriure.

Un pensament
JOAN F. MIRA

Arribada al port de València del vaixell Jaume I, que transportava les despulles de Blasco Ibáñez, el 29 d'octubre de 1933.

L’escriptora Gemma Pasqual publica el relat titulat ‘Blanqueta’ dins la sèrie
‘Escriure el país’ � Amb motiu de la recent celebració dels Premis Octubre, Enric Sòria

comenta la validesa o no dels formats i els plantejaments d’aquest tipus d’actes culturals

Juli Just recordava que
seguidors de Blasco es
negaven a creure la
notícia de la mort


