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Una exposició biogràfica
i bibliogràfica, un sim-
posi internacional sobre
el teatre breu i l’edició

de quatre treballs, entre els quals
cal destacar una guia didàctica
sobre Josep Bernat i Baldoví
(Sueca, 1809-València, 1864),
són l’esquema bàsic de les activi-
tats que des de la Regidoria de
Cultura de l’ajuntament de la ca-
pital de la Ribera Baixa s’ha pro-
gramat amb motiu de la celebra-
ció del segon centenari del naixe-
ment d’un dels personatges va-
lencians més emblemàtics del se-
gle XIX, autor de saintes con El
virgo de Vicenteta.

Coincidint amb les pròximes
festes falleres, s’inaugurarà la
mostra d’uns 110 llibres origi-
nals, publicats entre el 1844 i el
2009. “Tindrà un ordre argumen-
tal cronològic i els volums, dins
una vitrina, estaran oberts per
pàgines significatives; el contin-
gut o la temàtica escollida per a
cada punt dels volums en qües-
tió es veurà en el seu moment”,
avança Joan-Antoni Carrasquer,
comissari responsable de l’exhi-
bició.

Carrasquer, bibliotecari muni-
cipal i un dels estudiosos més
documentats sobre la personali-
tat, també ha preparat l’edició,
juntament amb la impremta de
Lluís Palacios, d’una baralla de
cartes basada en gravats on apa-
reix l’autor i portades on els co-
lls estan directament relacionats
amb la vida de Bernat i Baldoví:
una orella, perquè era sord; una
moneda, pel fet d’agradar-li el
joc; una bóta de vi, per la seua

fama de sibarita; i una calavera,
per l’afició a tractar aspectes de
la mort, així com pel pànic que
tenia que li arribara el seu mo-
ment.

Biel Sansano, professor de Li-
teratura Catalana de la Universi-
tat d’Alacant, dirigirà a la fi del
2009 el II Simposi Internacional
d’Arts Escèniques, que se centra-
rà en els procediments i les for-
mes en el teatre breu. La propos-
ta, que inclou l’estudi del sainet
valencià i la figura de l’autor de
Sueca, aplegarà trenta-dos po-
nents procedents dels Estats
Units, el Regne Unit, França,
Itàlia i l’Estat espanyol. Tot i
que la programació encara no
està ajustada, la idea sobre la
qual es treballa és la de dues
ponències i deu comunicacions.
A més a més, hi haurà activitats
complementàries relacionades
amb Bernat i Baldoví i el seu
temps.

De l’apartat editorial, cal des-
tacar la guia didàctica sobre el
personatge per a estudiants
d’ESO que ha estat preparada
per Joan-Baptista Guillem; la Li-

teratura fallera completa, comen-
tada i anotada pel llicenciat en
Filologia Catalana Josep-Lluís
Marín; la Literatura teatral com-
pleta, comentada i anotada per

Biel Sansano; i La tradició li-
terària popular en l’obra de Ber-
nat i Baldoví, de Joaquim Martí
Mestre, professor de la Universi-
tat de València.

Exemples de la baralla de cartes preparada per a l’any Bernat i Baldoví.

J. B.

Josep Navarro, regidor de
Cultura de l’ajuntament
suecà, lamenta la callada
per resposta, per partida

doble, donada des del govern
valencià. D’una banda, han
fet cas omís davant la propos-
ta del ple de l’ajuntament de
declarar el 2009 com a Any
Bernat i Baldoví (altres ajunta-
ments, com és el cas del de
València, s’hi han adherit); i
de l’altra, tampoc no han con-

testat quan se’ls ha demanat
diners. Navarro, que afirma
que “la llista d’activitats a pro-
gramar segueix oberta”, recor-
da que l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua participarà, de
moment, en l’edició de la guia
didàctica.

L’Associació Filatèlica i
Numismàtica Xúquer presen-
tarà a l’abril una exposició so-
bre literatura, alhora que edita-
rà una medalla i un mata-se-
gells commemoratiu, així com

un roleu de correus que funcio-
narà en el transcurs d’aqueix
mes.

A més a més de diverses re-
presentacions teatrals (Llapis-
sera Teatre, l’Últim Toc Teatre
i d’altres), el món faller li retrà
un homenatge especial (cada
any és homenatjat) el pròxim
19 de març, data del naixe-
ment del personatge, la figura
del qual ja apareix com a fons
del cartell anunciador de les
festes del març d’enguany.

Sueca posa en marxa l’any
dedicat a Bernat i Baldoví

Celebració del segon centenari del naixement de l’autor
de sainets com ‘El virgo de Vicenteta’

Privacitat

Assistim d’uns
quants anys ençà a
l’ús i la consolida-
ció del mot privaci-

tat (traducció literal de l’an-
glés privacy) per a referir-
nos a allò que no és públic o
que no s’hauria de fer pú-
blic. De fet, aquest mot ja
existia de fa temps en la nos-
tra llengua sota la forma pri-
vadesa, referida, entre al-
tres, a la condició de les in-
formacions de caràcter pri-
vat que no poden fer-se pú-
bliques sense el consenti-
ment del subjecte. Ara s’ha
acceptat la forma privacitat
com a sinònim en aquesta
accepció, paral·lelament al
castellà privacidad.

Amb tot, cal evitar un
abús d’aquest mot, un calc
semàntic consistent a atri-
buir-li totes les accepcions
que té en anglés (on la distri-
bució privacy/intimity no es
correspon exactament amb
el valencià o el castellà), i fer
desaparéixer dels usos habi-
tuals el substantiu intimitat
(qualitat d’allò que és ín-
tim), provinent del superla-
tiu llatí intimus (allò que és
molt interior). Podríem dir,
doncs que la privacitat
s’haurà de referir sempre a
l’àmbit privat, en oposició
al públic, i d’una manera
neutra i sense graus: una co-
sa és pública o privada, sen-
se mitges tintes. En canvi, la
intimitat, sempre privada,
es referirà a uns sentiments,
unes relacions d’una perso-
na, d’una parella…

Tòpics
És ben conegut el tòpic que
a Catalunya, encara que
t’adreces a una persona en
castellà, et respondrà sem-
pre en català. I com a tòpic,
compleix tots els requisits:
és una generalització, no és
cert i es repeteix sense sot-
metre’l a contrast.

Voldria contar-los una
anècdota: en un viatge re-
cent a Barcelona, obser-
vàvem que els cambrers
dels restaurants eren gaire-
bé tots estrangers que amb
prou feines s’expressaven
en castellà i comprenien
poc o gens el català. En un
restaurant ens va dur a la
taula un cambrer diguem-
ne indígena, és a dir, catala-
noparlant. Al cap d’una es-
tona, i mentre llegíem la car-
ta, es va acostar a la taula i
ens va amollar un discurs
en anglés que ens va deixar
bocabadats. Servidor, que
per edat era de les darreres
promocions de francés, no-
més vaig entendre drinks i
vaig demanar “Dues cerve-
ses i una aigua”. El cambrer
va restar sorprés, com si li
costara d’entendre la situa-
ció, fins que es va refer i va
dir: “Perdonin, no em recor-
dava que parlaven català.
Com que són els únics de
tot el restaurant!”.

No voldria generalitzar
l’anècdota i elevar-la a la ca-
tegoriade tòpic: “A Barcelo-
na, els cambrers t’atenen en
anglés”, però sí que els puc
avançar que el tòpic amb
quecomençava aquestes rat-
lles és això, un tòpic, i
doncs, incert.

El silenci de la Generalitat

El II Simposi
Internacional d’Arts
Escèniques se centrarà
en el teatre breu

NORMA I ÚS

JOAN RAMON BORRÀS

S’inaugurarà la mostra
d’uns 110 llibres
originals, publicats
entre el 1844 i el 2009
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Entrem a l’interior de l’alqueria.
Un veritable cafarnaüm. Si fora
regna la geometria i l’ordre, en
canvi a l’interior de l’estudi la
primera sensació és una mica an-
goixant. “Sí, sí, ja no tinc lloc”,
diu rient, com excusant-se. “Ca-
da vegada els quadres són més
grans i el lloc se’m queda cada
colp més petit. Alguns quadres
verticals els he de pintar horit-
zontalment, perquè no m’en-
tren. Afortunadament els tinc al
cap”. Els grans llenços s’acumu-
len, i ens mostra l’última obra en
què treballa, de cinc metres per
tres: “És una espècie de negatiu
d’alguns crepuscles que es veuen
ací”, diu. I la veritat és que
l’obra és colpidorament bella,
amb una imperiosa energia, una
mena de Big-Bang lumínic. Mire
el sostre i el veig ací i allà tacat
de blau, i imagine que és d’al-
guns altres quadres en què ha
pintat el cel (o, en tot cas, el seu
negatiu). “Somie tindre un estu-
di més gran, però no és fàcil,
hauria d’abandonar l’horta.
M’agradaria trobar-me més cò-
mode, que no m’entraren per les
nits insectes que em llancen a
perdre l’obra, tindre-ho tot net i
polit”. Yturralde parla baixet,

amb una certa melangia: és un
home discret, una mica aclapa-
rat pel pes de l’existència. “A vo-
saltres no us passa que sentiu
que ja no us queda temps? Can-
viar-me ara a un altre estudi em
sembla impossible. Però m’agra-
daria tindre’n un com el de Mon-
drian, que era com un quadre
seu”.

Pugem a la cambra, que
abans empraven de sequer de xu-

fes, i on ara Yturralde té unes
taules per a dibuixar. Ens mos-
tra les seues milotxes amb for-
mes geomètriques (milotxes tan
formidables com rocamboles-
ques, que aconsegueix fer volar,
tot cal dir-ho). Són d’una gran
bellesa, i també les fotografies
que fa d’aquells enginys vola-
dors. Per una escala quasi impos-
sible accedim a la terrassa de
dalt: l’horta se’ns mostra magní-

fica i alhora ferida per les edifica-
cions. “Abans veia la mar, però
ara amb la construcció de la Pa-
tacona s’han carregat la perspec-
tiva. Fixa’t en aquelles grues!
Un altre tipus de geometria, no?
També el Politènic s’ha menjat
un bon tros d’horta”. Li pregun-
te si no troba a faltar les classes,
quan exercia de catedràtic de pin-
tura a Belles Arts. “En absolut,
sóc feliç amb la jubilació. No
podia pair l’actitud última del
col·lectiu universitari. La manca
d’interés, de curiositat, l’avanç
d’una ignorància galopant. La
manca generalitzada de ganes,
en professors i alumnes. Ningú
investiga res, ‘¡Que inventen
ellos!’, es diuen. Vaig perdre l’es-
perança…”. Mira l’horta i afig:
“Com et deia, ací dalt em fa
l’efecte d’anar en un vaixell sota
un cel infinit. Un dia hi hagué
un eclipsi, tot es va apagar, els
ocells varen emmudir. Fou mà-
gic. És una llàstima que s’acabe:
d’ací a uns quants anys no que-
darà res. Els llauradors diuen
que el camp ja no els dóna per a
viure… Sempre es queixen!”. I
em mira, i postil·la, amb ironia,
però acompanyant les paraules
amb el pes de l’evidència: “Com
els pintors!”.

“Per on mire
veig geometria.
Aquest camp de
cebes, per
exemple”

M’atrauen les entrevistes.
I les deteste. M’expli-
que: per a mi, una entre-
vista dins d’un periòdic

és una cervesa fresca en un vespre
d’estiu. Un goig. Puc mirar-me
fins i tot l’entrevista d’un lateral
esquerre del Guadalajara C. F., si
és que existeix tal equip.
M’atrauen i deteste les entrevistes,
siga qui siga l’entrevistat. Menti-
da: hi ha excepcions. Si l’entrevis-
tat és, per exemple, un polític, no
me la mire. Sé què dirà: res. El
discurs del polític no és personal, i
jo, a les entrevistes, busque opi-
nions personals, sobretot opinions
que m’inquieten. Els polítics són
plantilles de dibuixos que hem vist
massa. M’atrauen les entrevistes i
les deteste perquè m’hi acoste amb

desig i quasi sempre em deceben.
Fatalment, de vegades. Hi ha es-
criptors que no llegiré mai per cul-
pa de llegir-ne una entrevista. La
vida és breu, no vull balafiar-la lle-
gint llibres d’algú que vomita en
públic. Com que jo també escric, i
vull que algú em llija, em fan res-
pecte les entrevistes. Són, sovint,
una carta de presentació al lector
desconegut. Un examen oral a ulls
de tots. Ras i curt: te la jugues. Si ix
bé, fas un pas de formiga en la
teua valoració pública. Si ix mala-
ment, fas el ridícul. Cal, per tant,
preparar-te-la. I això em recorda
una frase de Mark Twain: “Calen
tres setmanes per a preparar un
discurs improvisat”. No sempre
pots activar, però, les defenses, so-
bretot si et fan moltes entrevistes

seguides, o si les preguntes et duen
per camins insòlits. Repetir-se su-
posa només, en aquests casos, un
mal menor. Fa poc n’he llegit una
d’un home savi, George Steiner,
on, al costat d’alguna observació
aguda, l’home solta un tòpic de
carreró, impropi del seu prestigi;
molt per sota, en tot cas, del nivell
intel·lectual dels seus llibres. I no
parle ara del famós lateral dret —o
era esquerre?— del Guadalajara,
sinó de Steiner. L’entrevista: un pe-
rill. Mai es parla amb la
intel·ligència i la precisió amb què
s’escriu. Però no totes deceben.
Ara mateix en recorde algunes que
he llegit de Duchamp, de Bern-
hard —càustiques, divertidís-
simes—, o de Fuster —Crespo les
recopila en el volum De viva veu—,

o… Excepcions, on un sent, de vi-
va veu, aquells homenots. Conclu-
sió: una bona entrevista és impaga-
ble. I amb això, ara, podem estar
plens de joia: el progrés ens dóna
l’oportunitat de millorar-les. I
molt. Parle del correu electrònic.
Avui, les entrevistes poden ser —i
crec que haurien de ser— per es-
crit. Algú dirà que així es perd fres-
cor. Fals. Li repetiré la frase de
Twain i li explicaré que no hi ha res
tan fresc, tan vívid, com el que està
llargament rumiat, escrit i reescrit.
Amb el correu electrònic guanyem
tots: l’entrevistador, l’entrevistat i
—sobretot— el lector. L’entrevista
escrita esdevé, així, una peça li-
terària a l’altura de l’entrevistat;
una part més —no necessàriament
menor— de la seua obra.

“No puc pair l’actitud
última del col·lectiu
universitari. La
manca d’interés,
de curiositat”

El pintor i la geometria de l'horta.

Un del autors clàssics
grecs, que ara no re-
corde, definia un
país com la porció

planetària que es podia tra-
vessar des de l’eixida fins a
la posta del sol. Lacan, qui
ho diria, deia que un país és
el que parla la mateixa llen-
gua. Les fronteres són una
altra cosa. No acaben de defi-
nir-se políticament i fins avui
encara canvien de traçat. No
és el cas dels països colonit-
zats. N’hi ha prou amb una
mirada al mapa d’Àfrica per
a veure una divisió més prò-
pia d’un delineant que
d’unes arrels. Però, quan hi
ha un estrany consens a deli-
mitar un camp, sol anome-
nar-se “alié” el qui no hi per-
tany.

Qui ja fa uns quants anys
que és al món, i al món es-
panyol per a entendre’ns, ha
sentit parlar moltes voltes
dels “elements aliens”. Era
la primera mesura per a des-
prestigiar, menysprear i aï-
llar qualsevol moviment,
qualsevol acte que es consoli-
dava davant el disgust i la
por del poder.

Qui ja fa uns quants anys
que és al món pensava que
no escoltaria mai més aquest
insult. Però no. Hi retorna.
Retorna en la veu d’adults
(ho han estat mai?) que van
participar en actes reivindica-
tius quan eren joves biològi-
cament. Cal suposar que un
bocí d’honestedat els acom-
panyava quan, per exemple,
es tancaven dins de la univer-
sitat per reclamar drets i ma-
nifestar l’oposició a mesures
administratives i polítiques
que els afectaven. Cal supo-
sar-los una honestedat quan
proclamaven la solidaritat
amb els obrers (elements
aliens, sempre, a la universi-
tat) en vaga, sia el port de
Sagunt, sia Macosa. Per què
fan ara com el Zapata d’Elia
Kazan, ja instal·lat al poder,
quan demana el nom a un
camperol i veu que la imatge
és la mateixa que va patir ell
mateix abans de la revolució?

Com arriba un antic diri-
gent estudiantil a travessar
la frontera dels elements in-
terns i aliens? No va traure
cap ensenyament en tota la
seua vida? Tants anys d’estu-
di per a... què?

Elements aliens? I tant!:
les empreses que estan dic-
tant els programes d’estudis.
La policia a la porta (ja
veurem quan tarden a entrar-
hi). El catedràtic que tenia
més padrins a les oposicions
que l’aspirant ben preparat i
d’indubtable trajectòria. Les
primeres bombes sobre la
universitat islàmica (també
terrorista?) de Gaza. Heus
ací elements aliens a la uni-
versitat, continuen afegint-
ne vostés. Elements aliens? I
tant! Tots els joves, estu-
diants o no, que intueixen i
no volen la solució de sem-
pre a la crisi del capital: la
guerra. Aquests no dubten
del lloc triat. Ni d’on vénen
les bales.

Yturralde reconeix que, dins del seu estudi, cada vegada els quadres són més grans i el lloc més petit.

Opinions personals
MANUEL BAIXAULI

A LA LLETRA

Elements
aliens

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ
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