
Ricard, l’escul-
tor
Gianni Rodari

Edicions Bromera
Alzira, 64 pàgines
Recomanar un lli-
bre de Gianni Roda-
ri pot semblar un
poc superflu. El

gran mestre italià de
la literatura infantil
no defrauda mai.
Com a exemple,
aquest títol que ara
ofereix Bromera,
traduït per Enric
Salom i amb
il·lustracions de
Montse Tobella. La
història és típica de
Rodari. Un bon es-
cultor fa estàtues de
marbre, de fusta i de
fang que represen-
ten animals i perso-
nes. Quan les acaba,
cobren i vida i, des-
prés de córrer món,
el visiten per contar-
li les aventures.

10 endevinalles
infantils
Alumes de primer de
primària

Tàndem Edicions
València, 12 pàgines
És aquest un llibre
molt peculiar. Amb
motiu del desé ani-

versari de Les ende-
vinalles de Llorenç,
un dels títols emble-
màtics de Tàndem
Edicions, es va orga-
nitzar un concurs
per a les escoles va-
lencianes. D’aquell
concurs van eixir les
deu peces que ara es
publiquen, il·lus-
trades per Montse
Gisbert i Carmela
Mayor, que ja van
fer aquest mateix
treball amb el llibre
de referència. Tota
una demostració
d’imaginació d’allò
més divertida i sor-
prenent.

Exportar la lli-
bertat
Luciano Canfora

PUV
València, 120 pàgines
Més que un assaig,
aquest llibre subtitu-
lat significativament
“El mite fracassat”,

és un al·legat, una
denúncia d’una de-
terminada coartada
política que certs es-
tats han fet servir
per a justificar gue-
rres i invasions. Les
declaracions altiso-
nants a favor de la
llibertat i la demo-
cràcia camuflen so-
vint maniobres de
motivacions incon-
fessables. Canfora
es proposa alçar
una acta d’acusació
contra aquesta “de-
formació moral, cul-
tural i política” que
utilitza la llibertat
com a coartada.

Infantil InfantilAssaig

Als qui tenim el gust, o
el vici, de la tafaneria
literària, poques co-
ses ens poden fer tant

de goig com llegir un bon epis-
tolari dels escriptors que ad-
mirem. Sobretot si és un epis-
tolari com cal: desinhibit en
l’expressió i ric d’anecdotari,
de xafarderies i fins de vulga-
ritats. Perquè tot això no vol
dir ni més ni menys que vida,
tal com raja, i si un escriptor
no és capaç d’interessar-nos
amb la vida —la seua, a més
a més—, no cal que perdem el
temps llegint-lo, ni cartes ni
no-res, i llavors, per des-
comptat, ja no l’admiraríem.

Bona prova d’això és l’epis-
tolari de Fuster, que tant amb
comptagotes va publicant
Tres i Quatre. En aquest cas,
cal dir que és una llàstima que
els seus corresponsals, en gene-
ral, no tingueren el mateix
gust de conservar les cartes de
Fuster que tenia ell amb les
que rebia. Per això, en la majo-
ria dels volums, les seues car-
tes —que quasi sempre són,
de bon tros, les millors, les
més acres, exuberants i
divertides—, són una perla
perduda, com l’agulla del re-
frany, entre la palla d’un
acompanyament més anodí.
Ara, quan l’interlocutor
—Pla, Espriu i uns pocs
més— és del seu nivell i també
té ganes de deixar-se anar, l’es-
pectacle és de primera catego-
ria.

Un altre epistolari merave-
llós és el que acaba de publi-
car Club Editor —molt ben
editat i anotat per Montserrat
Canals— amb la correspon-
dència entre dos escriptors
eminentment admirables:
Mercè Rodoreda i Joan Sales.
Són 24 anys d’un diàleg sos-
tingut a bon ritme, amb profu-
sió i amb intensitat. Quan van
començar-lo, Rodoreda era
una escriptora exiliada i obli-
dada, que s’havia presentat a
un premi amb una novel·la
(que seria La plaça del dia-
mant) que no havia quedat ni
finalista, i Sales era un editor
que feia els possibles —i els
impossibles— per reflotar la
narrativa catalana des de la
fràgil plataforma d’una edito-
rial casolana, a base de bon
gust, probitat, treball tenaç i
un patriotisme voluntariós i

del tot entendridor. Sales, a
més, era l’autor d’Incerta
glòria, que al meu modest pa-
rer és la novel·la més fonda,
més russa i més imponent que
ha eixit mai de la ploma d’un
escriptor català; però això, al
principi, Rodoreda no podia
saber-ho (i quan ho va saber,
va tractar el seu editor amb
més respecte: tots dos sabien
llegir).

S’ha fet molt de soroll a
càrrec de les bregues —de ve-
gades homèriques— que es-
criptora i editor s’agafaven
per un adjectiu. És veritat que
Sales era un editor massa in-
tervencionista i fantasiós i
que Rodoreda li havia de pa-
rar els peus amb una rotundi-
tat tallant. Segurament, com
a escriptor, hi ha afronts que
Sales no hauria consentit de
cap manera, però, com a edi-
tor, estava disposat a passar
per tot, i amb motiu. En reali-
tat, les cartes són el testimoni
d’una amistat difícil, però sòli-
da, entre dos caràcters podero-
sos. Sales va mimar la seua
autora molt més enllà del que
es pot demanar d’un editor.
La va cobrir d’elogis fins a
l’extenuació, la va ajudar en
tot, la va fer rica, la va tractar
com una reina (que és el que
ella era, sens dubte), i, amb el
temps, es va convertir en el
seu assessor literari, el seu con-
fident i, amb tota probabili-
tat, el seu millor amic. En les
cartes d’ella, sempre una mica

altives, aquest gradual consen-
timent de l’amistat es percep
molt bé. Per desgràcia, de Ro-
doreda se n’han perdudes mol-
tes, però en les que queden té
una fredor i una precisió de
bisturí infal·libles.

I quin personatge que era
Sales, també. Novel·lista ge-
nial i frustrat, lector atent, en-
fadat crònic, batallador
amarg. Tot i el seu indubtable
bon gust, fa una mica d’angú-
nia veure com envelleix, sem-
pre amb les mateixes dèries i
estirabots, en un món que can-
via i que no fa cap esforç per a
intentar comprendre. Quin
cas més singular de lucidesa i

d’encegament alhora, i quina
voluntat. Que sol degué sentir-
se en els seus últims anys,
quan fins i tot hagué de reco-
néixer que Josep Pla, almenys,
escrivia bé. Llavors, quan de-
gué pensar que ell, Sales, el
millor prosista de la literatura
catalana, al capdavall no era
més que l’autor d’una
novel·la oblidada i d’un gra-
pat de cartes dirigides a un
poeta, Màrius Torres, mort
feia una eternitat. Potser l’úni-

ca gran alegria que va tindre
en la seua vida literària fou
ser l’editor d’una novel·la es-
plèndida: La plaça del dia-
mant. Hi va posar tota la seua
fe. ¿Quan farà Montserrat Ca-
nals la gran biografia que
Joan Sales sens dubte mereix?
Voldríem llegir-la.

Quin parell s’hi va ajuntar!
Irascibles, recelosos, tossuts
com ells a soles, sobiranament
perepunyetes, podrits de ta-
lent i de manies, devastats per
una guerra perduda i un silen-
ci de dècades, amarg i inacaba-
ble a les costelles. I així escri-
vien, fins i tot en els moments
de millor humor, amb una infi-
nita tristesa i una inextingible
crispació de fons. Per això,
aquest és un llibre desolat,
que deixa, en acabar-lo, una
difusa sensació de dolor per
tant de coratge i de bellesa,
per tanta tenacitat, malmesos,
dilapidats, malcorrespostos,
per un país que no va poder
ser com el somniaren. Però la
vida és també —o sobretot—
això. I ací palpita, en aquestes
cartes, demanant ser atesa,
obligant-nos a continuar lle-
gint. “L’esperança ens ha de
sostenir fins al final, fins quan
hàgim perdut totes les
il·lusions. Potser fins que no
està despullada d’il·lusions no
és veritable esperança”. Si és
així, en les seues últimes car-
tes, aquests dos grans escrip-
tors arribaren a intuir, de veri-
tat, què pot ser l’esperança.

CARTES DE PROP

Fins al final
ENRIC SÒRIA

He anat a entrevistar la conse-
llera d’Agricultura, Mariti-
na Hernández, sobre l’agòni-
ca situació del sector cítric

valencià. Seguisc el model d’entrevis-
ta fictícia del periodista i escriptor
Giovanni Papini. La consellera em
rep al despatx: vesteix una elegant
roba grisa amb ratlles blanques.
Diuen que ara els llauradors fan les
seues oracions perquè pedregue i
així poder cobrar almenys l’assegu-
rança agrària. “Sí, així són les coses:
de vegades una pedregada o una gela-
da a temps pot salvar la tempora-
da”. Abans era a l’inrevés. Els sants
de la pedra, Abdon i Senén, deuen
anar molt marejats, no li sembla?
[Riu i no contesta]. Aleshores, creu
que podem dir que el sector cítric
està en crisi? “No, no hi ha crisi, tan
sols tensió. No som davant d’una si-
tuació extrema. I no hi ha cap motiu
perquè les cooperatives vulguen fer
vaga. Això són mesures radicals que
perjudiquen a tots”. Però els llaura-
dors resen perquè pedregue… “Per-
què així cobren l’assegurança, però
no estan tan malament com diuen”.
Uns altres han abandonat els camps,
han deixat assecar-se els tarongers…
“La conselleria ha comprat 3.000 to-
nes de clementines per intentar des-
bloquejar el mercat, i hem començat
una campanya per a comercialitzar-
ne el suc…”. I creu que això salvarà
els preus? “Si cal, tenim pensat reti-
rar-ne 3.000 tones més”. 6.000 tones
de clementines ‘retirades’? “Sí”.
Però vosté deia al setembre que
“som davant d’una campanya
excel·lent per la qualitat i el volum,
fet que repercutirà en un increment
de les rendes agràries”. Com és possi-
ble que ara estiga tan malament?
“No ho sé, però cal ser responsable

en el moment d’afrontar les respon-
sabilitats”. Potser pensa a abando-
nar el càrrec? “Qui, jo? De cap mane-
ra! No hi ha ni una sola reivindicació
del sector que no haja estat atesa. La
nostra intenció és continuar treba-
llant de manera conjunta i aportar
solucions de manera coordinada. En
aquests moments és més necessària
que mai la unió de tots per a salvar la
campanya”. I, tanmateix, la diferèn-
cia quant al preu de les taronges en-
tre l’origen i la destinació és d’un
1.600 %. Paguen 0,11 euros / kg al
llaurador i al consumidor li’n cobren
1,83… “És un preu raonable per a
tota la cadena de producció d’aquest
sector”. Vol dir que hi està d’acord?
“Dic que és un preu raonable”. Però
amb aquests preus els llauradors no
poden pagar ni les despeses del cul-
tiu i resen perquè pedregue… “Per
evitar aquesta classe de desequili-
bris, hem creat l’Observatori de
Preus”. Alguns acusen la conselleria
de manca de planificació: l’any 2000
es plantaren deu milions d’arbres de
clementins, que ara són plenament
productius… “Per això és tan neces-
sària ara la reconversió varietal”.
Però aquells deu milions d’arbres de
clementins ja foren fruit d’una recon-
versió varietal… “I tot indica que és
urgent planificar-ne una altra”. I si
tampoc funciona? “Hem de resar
tots junts perquè no passe això”. A
Abdon i Senén? “A qui faça falta!”.

Maritina i
Abdon i Senén

MARTÍ DOMÍNGUEZ

Sales era un editor
massa intervencionista
i Rodoreda li havia
de parar els peus

Les taronges passen un mal moment.

Mercè Rodoreda i Joan Sales, al jardí de casa de l’editor, a Barcelona, l’any 1964.
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El mateix dia que, a la ciutat

santa de la Meca, milions
de pelegrins vestits de
blanc veneraven el lloc sa-

grat i recitaven i llegien l’Alcorà,
a la ciutat no tan santa d’Alacant
ens va deixar l’home que dedicà
part de la vida a posar al nostre
abast el Llibre. Mikel de Epalza,
que no era català de naixement,
ens ha fet un dels regals més
grans que ningú ens podia oferir:
posar en les nostres mans, en una
llengua meditada i rica, en un text
ple de ritmes subtils i de poesia, el
llibre sense el qual l’islam no exis-
tiria; sense llegir el qual mai no
podrem entendre una religió —i
una cultura, i un món sencer—
que tenim tan a prop i que rara-
ment ens molestem a intentar
comprendre. Que en aquest regne
i país dels valencians, on tant de
temps l’islam va ser l’única fe, i
després la religió dels “sarraïns”
o mudèjars, i després la fe amaga-
da dels moriscos, que en aquest
país no hi haja hagut una sòlida
escola d’arabistes, ni una tradició
acadèmica d’estudis islàmics, ni
res de semblant, és una més de les
paradoxes tristes de la ignorància
universal en què hem viscut i en
gran mesura encara vivim. Ens
podríem aplicar, en això i en més
camps sense cultivar, el verset de
l’Alcorà que diu: “Hi ha una gent
que discuteix sobre Al·là, sense
tenir coneixement, ni qui els guie,
sense tenir un llibre sant que els
il·lumine”, sura 22, Al-Haj (El pe-
legrinatge). Això afirma el Déu
Únic, el Compassiu, el Misericor-
diós. Però, si podem meditar so-
bre aquestes ratlles i sobre totes
les altres del Llibre, si ho podem
fer en la llengua pròpia i en una
versió rigorosa i esplèndida, és
per obra del gran Mikel de Epal-
za que, per alguna raó que no sé,
va triar el nostre país i el nostre
idioma com a lloc de treball i com
a vehicle. Fa pocs anys, jo forma-
va part del jurat del Premio Na-
cional de Traducción, i a Madrid
els il·lustres col·legues no ente-
nien la meua insistència a favor
de l’obra magna d’Epalza. Em va
costar convéncer-los, ho vaig
aconseguir, i el premi va ser seu.
Sé que va rebre una alegria molt
gran. Sé, també, que les institu-
cions valencianes no reconeixe-
ran mai el treball d’aquest gran
home. Com no han reconegut el
de l’immens Robert Burns, que
també ens ha deixat fa pocs dies.
País insensat, ingrat i miserable.

XAVIER ALIAGA

Massa sovint, esforços ben-
intencionats de divulga-
ció, canalitzats a través
del món editorial, aban-

donen de seguida els llocs de privile-
gi de les prestatgeries. No ha estat el
cas, per sort, de Pobles abandonats.
Els paisatges de l’oblit, l’obra del
geògraf José Manuel Almerich i del
periodista i escriptor Agustí Hernàn-
dez Dolz, editada el 2007 pel Con-
sell Valencià de Cultura, i que, des
que es va publicar, ha generat curiosi-
tat i interés pel fenomen del despo-
blament valencià a les zones d’inte-
rior. A més d’haver arribat a la sego-
na edició, tot i ser una publicació de
gran format, no massa econòmica,
l’obra ha produït com a efecte
col·lateral una exposició, “Pobles
abandonats, pobles en la memòria”,
comissariada per Hernàndez per al
Museu Valencià d’Etnologia, i dese-
nes de xarrades, presentacions i con-
ferències arreu del país i també a
Aragó, una comunitat amb proble-
màtiques semblants. L’última de les
iniciatives per a tractar de canalitzar
aquest interés pels pobles abando-

nats ha estat encetar un bloc en Inter-
net amb fotografies i aportacions i
on s’explica la gènesi de la publica-
ció, un treball feixuc de documenta-
ció in situ que va requerir nombroses
excursions, a peu o en bicicleta, de
vegades sota condicions meteorolò-
giques difícils.

“Tot açò està significant un au-
tèntic descobriment per a molta
gent”, assegura Hernàndez, “per-

què hi ha molts excursionistes que
fan les rutes conegudes o habituals,
però arribar a alguns dels llocs que
documentem en el llibre és pràctica-
ment anar a la fi del món”. Viatges
“al fons del paisatge” amb la recom-
pensa de contemplar la natura amb
la companyia dels núvols i l’escolta
dels vents de mestral o de tramunta-

na. I un regal per als amants de la
fotografia. Molts paisatges amb la
mà de l’home ben visible. “De tots
els indrets destacaria els dels masos
situats des del riu Millars cap al
nord, a Castelló. Són paisatges
molt humanitzats, on els elements
naturals estan quasi antropitzats”,
adverteix Hernàndez, que també té
una història a contar en els marges
del llibre, com les troballes en les
cases abandonades d’un calendari,
encara penjat, de l’any 1963, retalls
de premsa d’aquella dècada en terra
o sobre una taula, rebostos encara
amb menjar, llits fets o amb la roba
desfeta, maquinetes d’afaitar rove-
llades, maletes esperant fer el darrer
viatge, una nina polsegosa i abando-
nada… Objectes fotografiats i
deixats on estaven. Amb alguna ex-
cepció: els autors trobaren el diari
personal d’una masovera a qui po-
gueren localitzar i que donà permís
per a reproduir-lo a l’exposició. Ob-
jectes que són el retrat fidel del dra-
ma humà, de la decadència
col·lectiva associada a l’abandona-
ment de la llar.

 Passa a la pàgina 2

Vicent Alonso escriu sobre ‘El professor d’història’, la nova
obra de Joan F. Mira � Francesc Calafat ressenya la darrera novel·la

de Francesc Bodí, ‘El soroll de la resta’

L’home del
Llibre

JOAN F. MIRA

Els paisatges de la memòria
El llibre ‘Pobles abandonats’ ha despertat interés

pels indrets despoblats del País Valencià

Antiga aldea del Molinar, que pretany al terme municipal de El Toro, en la comarca de l’Alt Palància..

“Arribar a alguns dels
llocs que documentem en
el llibre és pràcticament
anar a la fi del món”


