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El nom de Tobies
Grimaltos (Castelló
de la Ribera, 1958)
és una garantia de
coneixement rigo-

rós del discurs
teòric i de capacitat
per a fer entendre
els conceptes a un
lector no especialit-
zat. Subtitulat “una
filosofia de la vida
quotidiana”, aquest
llibre recull un con-
junt de textos breus
i incisius que bus-
quen il·luminar as-
pectes de la socie-
tat, la cultura, la po-
lítica i els costums.
Com en altres obres
seues anteriors, el re-
sultat és un volum
entenedor i ple de
suggerències, una in-
vitació a pensar.

La ciutat turística
de hui al País
Valencià (el cas
de la Marina Alta)
Jesús Moncho

Editorial Denes
Paiporta, 100 pàgines

La urbanització in-
tensiva, que ha mo-

dificat la fesomia na-
tural i humana del
País Valencià aques-
tes últimes dècades,
comença a donar
lloc a estudis i tre-
balls de perspetives
diverses. En aquest
cas, des de la con-
cepció que la multi-
plicació de cases i el
creixement de la ciu-
tat no són, en ells
mateixos, urbanis-
me, s’aborda el mo-
del de la ciutat turís-
tica i es defensa una
recuperació de la
convivència i l’har-
monia com a valors
del seu disseny.

Deesses
per nasos
Antoni Torreño

Edicions Bromera
Alzira, 128 pàgines

La clau de la
comèdia dóna de
vegades bons resul-
tats per a posar en

solfa la història i
els valors esta-
blerts. Amb una in-
troducció d’Isidre
Crespo, aquesta
peça teatral d’Anto-
ni Torreño revisa la
història de la huma-
nitat amb la desim-
boltura d’un argu-
ment basat en
aquest procedi-
ment. Les deesses
Demèter i Persèfo-
ne s’amaguen de la
policia de l’Olimp,
on han desobeït, i
es barregen amb els
humans de diverses
èpoques i diverses
cultures.

Assaig AssaigTeatre

Durant un temps, les fes-
tes sorpresa dedicades
a escriptors van estar
de moda a Barcelona,

però sembla que aquesta moda
va passant, i d’homenatges se
n’hi fan pocs, potser perquè
aquesta és una societat aspra, o
displicent, amb els seus artistes.
Més que tindre’ls de veritat en
compte, diria que els dóna per
descomptats. No era així abans
de la guerra, que encara és el
terme de comparació de tota la
nostra vida cultural. Llavors
s’estilaven les celebracions als
autors destacats, i se solien tan-
car amb sopars d’etiqueta plens
de discursos florits i dones ele-
gants donant el to. En queden
moltes fotografies que ho testifi-
quen, i fan una certa enveja, per
la qualitat de la gent que s’hi
congregava, i per la brillantor
que hi traspuen. Aquestes fotos,
ara disperses pels volums d’his-
tòria de la literatura, ens recor-
den que aquell era un món molt
més civilitzat que el nostre, per-
què sabia fer públiques les seues
admiracions amb gran estil.

Sens dubte, ha plogut molt
des de llavors, i si a Barcelona,
ara, els homenatges s’estilen
poc, a València són raríssims.
Ha calgut que fera quaranta
anys que escriu un autor amb la
personalitat de Josep Piera
—amb la densitat d’obra, l’em-
penta activista i la generositat
cordial que el caracteritzen—
perquè assistírem a un reco-
neixement com Déu mana a un
escriptor. Quaranta anys, en
efecte, són molts anys i molts
llibres. No cal ni dir que, llegint-
lo, ens ha fet disfrutar molt, i ja
era hora que això se li agraïra
públicament, amb tant d’estil
com en siguem capaços.

L’homenatge tenia preten-
sions de festa sorpresa i cal dir
que l’autor ha quedat prou sor-
prés —atarantat i desvanit—
davant l’acumulació d’actes
que li han vingut al damunt.
Una colla d’amics els van prepa-
rar en secret (que en aquest gre-
mi és un gros sacrifici) i van
començar dimarts 21 a Gandia.
Com que supose que aquest dia-
ri ja deu haver-ne informat dels
principals, em limitaré a ressen-
yar els que tingueren lloc a Bar-
celona. Dimarts 11 de novem-
bre, se li va dedicar una festa
poètica a l’àmplia sala de fons
del pub Horiginal —un lloc on

els poetes catalans més joves i
impulsius solen fer recitals— i,
divendres següent, Edicions 62
convidava la premsa i els amics
a un dinar literari. Després, a la
vesprada, es presentaven dos lli-
bres seus a la llibreria Catalò-
nia: la traducció al català d’un
inèdit juvenil en castellà, Mono-
dia de la ausencia, feta per 10
poetes amics, i amb un bonic
pròleg d’un altre poeta amic,
José Luis Falcó, i, per l’altre cos-
tat, la traducció al castellà d’un
dels seus millors llibres, El
somriure de l’herba, ben traslla-
dat per Marc Granell. Són dos
bells volums, exquisitament pu-
blicats per Denes, en la
col·lecció que dirigeix aquest in-
combustible entusiasta de la
poesia que és Vicent Berenguer
—a qui, si fórem una societat
civilitzada, hauríem d’homenat-
jar també, per tot, amb qualse-
vol pretext.

Josep Piera sempre ha tingut
bona entrada a Barcelona. Cau
simpàtic perquè resulta alhora
familiar i exòtic, amb la seua
vitalitat, el seu amor pels poetes
àrabs i la seua conversa divaga-
tòria i feliç. Es veu que els valen-
cians allà sempre hem de resul-
tar exòtics, perquè, com que no
se’n recorden de nosaltres (per
raons que ara no hem de diluci-
dar), sempre els agafem de sor-
presa. La societat literària cata-

lana és prou tancada, i es creu
més tancada del que és. Per
això, quan hi apareixen els es-
criptors balears i valencians,
amb els seus gustos, manies i
baralles específics, els catalans
es queden sempre desconcer-
tats. Amb tot, a Pep li tenen res-
pecte, perquè hi ha anat molt i
ja se’l coneixen una mica, i per-
què s’ho ha guanyat, un llibre
rere l’altre. Això es va demos-
trar en la festa poètica de l’Hori-
ginal, que havia muntat una va-
lenciana bulliciosa, Àngels Gre-
gori, ben instal·lada a la ciutat

comtal. Dels més joves als vete-
rans, un grapat de poetes va lle-
gir versos de Pep i alguns els
van cantar i tot. Era gent d’es-
tils molt diferents, fins i tot en-
contrats, però cadascú va trobar
en l’obra de Pep el poema que
s’ajustava a les seues dèries, i el
conjunt va tindre la gràcia de la
variació i de l’alegria. Algú va
dir que, els qui es queixen que
no hi ha vida literària a Barcelo-
na, haurien de convidar més es-

criptors valencians, perquè són
els únics capaços d’ajuntar-nos
a tots. No sé si aquesta recepta
seria sempre vàlida, però en el
cas de Josep Piera es va provar
molt efectiva.

La presentació dels llibres
no va ser tan populosa. La lli-
breria Catalònia té mala sort en
això. La sala de lectura, minima-
lista i còmoda, es presta a aques-
ta mena d’actes, però sempre es-
tà mig buida. Divendres passat
no va ser del tot una excepció.
Més interés va tindre el dinar.
Xavier Bru de Sala hi va impro-
visar un parlament en què recor-
dà que la seua generació, la de
Piera i d’ell mateix, va ser la pri-
mera en què els poetes valen-
cians i catalans es van tractar de
tu a tu, com a iguals, sense preju-
dicis ni condescendències de
cap classe, i que així van obrir
un camí que ha de continuar.
També va dir que gràcies a gent
com Josep Piera, els poetes cata-
lans van començar a entendre i
estimar el País Valencià, un país
del qual, abans, no sabien res
més que tòpics. És un altre favor
que li devem a l’escriptor. Qua-
ranta anys de treball donen per
a molt. Entre unes coses i les
altres, l’homenatge va ser una
grata sorpresa, es van fer moltes
fotos i, en algun moment, els
congregats intuírem què pot ser
l’elegància, i la civilització.

CARTES DE PROP

El temps de les paraules
ENRIC SÒRIA

Exactament vint anys abans
d’aquesta història n’hi hagué
una altra de què vaig tenir notí-
cia a peu de telèfon, enmig de

crits i trets, en la veu estremida d’un
jove palestí que em va telefonar des
de Beirut la matinada del 16 de setem-
bre de 1982. “Açò és una matança,
em sents? Una matança bestial. Con-
ta-ho, conta-ho”. Vaig percebre una
explosió ben forta i es va interrompre
la comunicació. “Parla, Xatila?… Par-
la, Xatila?”, vaig insistir. En tres dies,
les milícies falangistes libaneses, amb
el suport dels soldats israelians, sota
les ordres d’Ariel Sharon, llavors mi-
nistre de Defensa, van arrasar els ba-
rris de Sabra i Xatila, on acampaven
els refugiats palestins, i van cometre
atrocitats esgarrifoses amb una pobla-
ció civil, inerme i indefensa: els fe-
daïns havien abandonat el Líban
dues setmanes abans. I ho vaig con-
tar, com m’havia demanat desespera-
dament el meu amic, en un diari de
Catalunya. Molt més tard vaig llegir
les Quatre hores a Xatila que va pas-
sar Jean Genêt, immediatament des-
prés que es perpetrara aquell malson,
pels estrets carrers bloquejats amb ca-
dàvers de xiquets. El seu testimoni és
“políticament contundent i d’una be-
llesa esglaiadora”. En una de les no-
tes de la breu obra, l’escriptor francés
hi puntualitza: “El Kataeb o Partit
Falangista, formació de l’extrema dre-
ta cristiana maronita aliada d’Israel,
va ser creat per Pierre Gemayel, el
1936, en un viatge per l’Europa feixis-
ta. El nom deriva, de fet, de la Falan-
ge espanyola”.

La tremenda carnisseria del camp
de refugiats, a Beirut oest, comesa al
setembre del 1982 s’inscrivia en la in-
fame operació Pau per a Galilea, dis-
senyada pel gabinet Begin. Quan exac-
tament vint anys després vaig visitar
aquells barris, com a membre d’una
delegació espanyola, em vaig estremir
davant de tanta desolació. Però, en-
mig de dos quilòmetres quadrats de
ruïnes, hi emergia amb vigor,
puixança i dignitat la vida dels seus
27.000 habitants. Vaig participar en
una manifestació multitudinària de
solidaritat, en què hi havia represen-
tants d’uns quants països europeus. I
vaig recórrer els racons i els carrerons
de Sabra i Xatila, un dia darrere d’un
altre, amb el llibre de Jean Genêt da-
vall del braç, un llibre que havia tra-
duït i prologat l’arabista, catedràtic i
amic Pedro Martínez Montávez. I
vaig recordar les paraules d’Edward
Said sobre la barbàrie dels soldats is-
raelians: van destruir arxius, bibliote-
ques i “literalment van acumular ex-
crements sobre estores valuoses i ele-
ments culturals, gairebé al mateix
temps en què a Sabra i a Xatila una
colla de psicòpates libanesos -armats,
ensinistrats i amb el suport d’Israel-
mataven civils palestins”.

Durant aquelles passejades vaig te-
nir la sort de conéixer les ruïnes més
confortables d’aquell territori de ru-
nes i resistència: les havia decorades
la sociòloga Sanaà el Husseini, que
em va convidar a prendre te a casa
seua (?). Escrivia un treball ben inte-
ressant sobre els fets esdevinguts. Lla-
vors ella tenia 16 anys i hi va veure el
terror: “Encara hi ha por. Molts ofi-
cials de l’exèrcit regular i dels cossos
policials de hui en dia van pertànyer a
les milícies que van degollar i van tor-
turar els nostres. No, no estem fora
de perill”. Acabe de rebre d’un amic
libanés molt entranyable, sis anys des-
prés de la meua estada a Beirut, una
nota i dues fotografies: entre cables
elèctrics i edificis derruïts m’envolta
la tendresa d’un grup de xiquets i de
xiquetes palestins, que no han renun-
ciat als seus jocs.

Pau per a
Galilea

E. CERDÁN TATO

Josep Piera
sempre ha tingut
bona entrada a
Barcelona

L’escriptor Josep Piera. / SANTIAGO CARREGUÍ
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PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA. Divendres dia 14 de novembre es va celebrar l'entrega dels Premis Literaris Ciutat
d’Alzira, que organitza Edicions Bromera, amb una assistència de més de mil persones. La convocatòria d’enguany tenia la particularitat
que el premi de novel·la arribava a l'edició que feia vint. El va guanyar Josep Ballester amb El col·leccionista de fades, un llibre ambientat
en l’Oxford victorià amb la psicoanàlisi de Sigmund Freud i una atracció inquietant pels infants d’un escriptor famós com a elements
argumentals. El premi de poesia Ibn Jafadja fou per a Juli Capilla per L’Instant fugaç, un poemari d’exaltació, un tant desesperada, de la
vida davant la mort. Carmel Ferragud, en assaig; Jordi Faura, en teatre; Francesc Gisbert en narrativa juvenil, i Lourdes Boïgues, en
narrativa infantil, foren els altres guardonats, que apareixen en la imatge amb l’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, la nit dels premis.
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Reunir-se a sopar o a fer

una mica de festa esperant
l’anunci d’un premi, escol-
tar qui ha guanyat i aplau-

dir mig minut, sembla un ritual
caducat, una cosa passada de mo-
da i de poca substància. I tanma-
teix, de substància, en té molta:
reconforta, permet saludar cone-
guts una vegada l’any, pensar que
alguna cosa de profit fem els qui
escrivim llibres, constatar que hi
ha gent, molta més del que sem-
bla, capaç de fer honor a la litera-
tura. En poques setmanes, he assis-
tit a la festa dels Premis Octubre,
entre centenars d’altres persones
reunides al voltant d’una certa
idea de cultura i de país, per
l’amor o el respecte a la novel·la, a
l’assaig o als poemes, tant si és un
amor verdader com si és només
amor accidental. He assistit als pre-
mis Ciutat d’Alzira, amb més de
mil persones de tota raça ideològi-
ca i política, sopant allà en honor
als llibres. Divendres serà Gandia,
on altres anys he sopat amb moltís-
sima gent, acompanyant el ritual
dels jurats i de les proclamacions.
Vol dir que en aquest país dels va-
lencians, que sembla tan hostil a la
lletra dels llibres, i sobretot si és
lletra en llengua pròpia, hi ha mi-
lers de ciutadans —no sé si tots
lectors devots, fidels al culte de la
literatura— que sopen junts cada
any fent multitud pacient —el ri-
tual sol ser llarg— i presència acti-
va al voltant d’uns protagonistes
incerts, premiats en públic, aplau-
dits, centre d’honors efímers. I
això és més important del que pa-
reix, és més noble, més seriós del
que creu el president de la Genera-
litat i el conseller o consellera de
Cultura (si n’hi ha), més del que
deuen pensar els líders del PP i del
PSOE. És més important que al-
guns edificis sumptuosos, que al-
gunes desfilades, que alguns festi-
vals insubstancials, que tots els
premis oficials per a més glòria del
govern que els atorga. La premsa
tampoc no ho sap, la televisió sap
que ha d’ignorar-ho, els polítics
grossos s’ho miren amb recel.
Però aquest País Valencià també
està fet, i molt, de cultura escrita,
de literatura, de llibres i de premis,
de sopars massius al voltant de les
lletres. Si algun dia, tal com alguns
esperen satisfets, s’acaba tot i el
país arriba a la dissolució prevista
i programada, potser els premis i
la literatura seran l’última mostra
de vida, l’últim alé d’una extinció
molt digna.

Hi ha dues nits dels premis Ciu-
tat d’Alzira que no oblide. La
primera és la del 12 de novem-
bre de 1999. Què hi feia jo,

allà? No hi estava convidat, m’havia
colat al vestíbul de la Sala Rex i havia
guaitat on transcorria l’acte. Mig mi-
ler de persones seien i sopaven mentre
algú discursejava dalt d’un escenari.
Faltava poc de temps perquè declara-
ren els guanyadors dels premis, amb
el de novel·la com a culminació. Ales-
hores vaig imaginar aquest país sense
els premis Ciutat d’Alzira i sense Bro-
mera, i em vingué al cap la imatge
que em ve ara —quan el premi fa vint
anys—, si ho imagine: un desert.

Poc abans, a les vuit del vespre,
havia presentat la meua òpera prima,
Espiral, a Llibres (Xàtiva), on treba-
llava Toni Cucarella, que havia orga-
nitzat l’acte, n’havia fet de presenta-
dor i m’havia convidat a sopar. De
públic, n’hi havia, comptant els dos
llibreters, sis persones. Vaig signar un
exemplar.

Havent sopat, Toni i jo passejàrem
pel nucli antic de Xàtiva. Entre altres
coses, em parlà del premi Ciutat d’Al-

zira. Digué que es lliurava aquella nit
i que intuïa qui n’era el guanyador.
“Un amic que s’hi ha presentat i que
m’ha insistit perquè l’acompanyara a
l’acte”. Havia declinat la invitació,
perquè s’havia compromés amb mi.
No digué qui era, l’amic.

De retorn cap a Sueca, passí per
davant de la Rex. La quantitat de co-
txes aparcats, la lluminària de la sala i
el que Toni m’havia dit em seduïren.
Vaig parar.

La porta que donava a la sala dels
premis tenia dues finestres de vidre.
Hi vaig guaitar. Algú discursejava
dalt de l’escenari. El públic escoltava
o no. Vaig esperar la fi del discurs per
si de cas donaven el premi de
novel·la. No. Després del discurs, co-
mençà una actuació musical. Allò
s’allargava, jo tenia son.

Entrí al lavabo per rentar-me la
cara i anar-me’n. L’endemà llegiria
en premsa qui havia guanyat. Mentre
m’eixugava vaig veure, per l’espill, un
cambrer als urinaris. Quan acabà,
vingué al meu costat per rentar-se.
Era jove, tenia els cabells pentinats
cap a dalt, en punta, duia una arraca-

da de calavera. Em mirà sorprés. “En-
horabona, tio!”, va dir. “Açò no pas-
sa tots els dies”. “Què és el que no
passa tots els dies?”, vaig fer. “Què?
El premi, nano! Jo al·lucinaria, amb
tanta pasta!”. “T’equivoques. No he
guanyat cap premi. Ni tan sols m’hi
he presentat”. “No fotes! Tu no ets
Baixauli?”. “Sí”, vaig dir, perplex. “I
a veure, en quin any som?”.
“Any?…”, vaig fer. “El 1999”.
“1999!”, exclamà. “És clar!… Hòs-
tia, no sé per què, pensava que érem
en el 2001”.

No en vaig fer cas. No he vist mai
més aquell cambrer.

L’endemà, en el diari, venia el
nom del guanyador: Joan Olivares.
Després vaig saber que era amic de
Toni Cucarella.

La segona nit que no oblide trans-
corre dos anys després, el 2001, quan
vaig pujar a aquell mateix escenari a
recollir el Ciutat d’Alzira per una
novel·la titulada Verso. Tremolós,
vaig contar pel micro, a tots els assis-
tents, allò del cambrer.

Els assistents van riure. Ho troba-
ren enginyós.

El festival Inquiet, de cinema en valencià, fa enguany un homenatge a l’actor, cantant i
‘showman’ Joan Monleon � Entrevista a l’escriptor Ignasi Mora, que acaba de publicar la

novel·la ‘Ulisses II’, Premi Mallorca de narrativa de l’any 2007

Premis,
literatura

JOAN F. MIRA

Vint anys
MANUEL BAIXAULI


