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La col·lecció
Grans Idees in-
clou, entre altres tí-
tols, aquest llibre
curiós en què es ba-

rregen dues figures
com Goethe i Ma-
ragall. Es tracta
d’un llibre que va
ser publicat ori-
ginàriament l’any
1910 dins la Biblio-
teca Popular
L’Avenç i que ara
es recupera en una
edició a cura de
Joan Garí. La ger-
manofília del gran
escriptor modernis-
ta català i la seua ad-
miració per Goethe
van desembocar en
alguna cosa més
que una mera tra-
ducció de les idees
ètiques i estètiques
del gran geni literari
alemany.

L’Emperadriu
dels Eteris
Laura Gallego

Edicions Bromera
Alzira, 304 pàgines

L’aventura fantàsti-
ca és un territori de
la literatura on l’es-
criptora valenciana
Laura Gallego es
mou amb una efecti-

vitat indiscutible.
Per això ha fet una
legió de lectors i lec-
tores, majoritària-
ment adolescents.
En aquest llibre con-
ta una història, ple-
na de misteris i de pe-
rills, de bons senti-
ments i d’avidesa
per descobrir coses.
Dos personatges em-
prenen un viatge pe-
rillós més enllà de les
coves càlides on habi-
ten. Un ho fa perquè
vol visitar el món lle-
gendari d’una míti-
ca emperadriu on se
suposa que no hi ha
fam ni patiment.
L’altre ho fa per sal-
var el primer.

Experiència
gratificant
Senior i el Cor Brutal

Malatesta
Records
València, 2008

Miquel Àngel Lan-
dete, representant
de l’escena indie va-
lenciana, com a
fundador de Lan-
dy i guitarritsa de
Euro-trash Girl,
formacions amb

l’anglés com a llen-
gua vehicular, ha
donat vida a Se-
nior. El nou projec-
te, reforçat amb el
Cor Brutal, conti-
nua l’estel de la tra-
dició americana de
bandes com Wilco
o The Jayhawks,
però amb la parti-
cularitat, atípica
en l’univers indie,
d’optar pel valen-
cià com a llengua
d’una expressió
que Senior adorna
amb un humor
càustic i unes
excel·lents melo-
dies i arranja-
ments. Una propos-
ta singular.

Assaig NarrativaDisc

Fa uns dies, vaig rebre a
casa el número 333 de la
revista Saó. L’editorial
em va deixar molt pre-

ocupat. Supose que aquesta deu
ser una sensació compartida per
molta gent: els que llegeixen Saó
i els que, sense llegir-la habitual-
ment, saben que és una revista
coratjosa i absolutament impres-
cindible; una d’aquelles publica-
cions de què podem estar orgu-
llosos tots els valencians.

L’editorial comença amb
una citació molt oportuna de
l’evangelista Mateu, que espere
ferventment que no siga profèti-
ca: “Jerusalem, Jerusalem, que
mates els teus profetes i apedre-
gues els qui et són enviats”. Si
substituïm Jerusalem per la ciu-
tat del cas, i traduïm a la profa-
na la resta de la frase, enten-
drem de seguida que l’exordi és
apropiat, perquè la manera amb
què aquest país ha tractat la
gent que més se l’ha estimat es
podria resumir d’una manera
pareguda. Però aquesta intro-
ducció té també un sentit més
concret que l’editorialista expli-
ca de seguida: serveix per a co-
municar a tots els amics de Saó
la situació que travessa la revis-
ta: “Estem arrimats al precipi-
ci”. La raó és tan lamentable
com senzilla: “la penúria econò-
mica en què ens han deixat la
Conselleria d’Educació i la Bi-
blioteca Valenciana”. Una penú-
ria que, vist la dilapidadora ma-
nera amb què aquestes institu-
cions s’han gastat els diners de
tots en iniciatives de molt menys
valor (si és que qualsevol compa-
ració fóra admissible), deu ser
molt dura d’engolir. Aquesta
postergació no pot ser casual de
cap manera. Saó sempre ha si-
gut una publicació moderada,
dialogant i tan equànime com
en aquest baix món es puga ser,
però està escrita en valencià, i
no és un escolà d’amén de nin-
gú. I per això no la volen. En
valencià, ni l’equanimitat ni la
moderació serveixen de res. Els
nostres governants governen,
sens dubte, però no per a tots.

L’editorial també ens diu
que, a pesar de les dificultats
econòmiques que la revista pas-
sa, la resposta dels subscriptors
ha encoratjat els treballadors de
Saó a perseverar en la tasca, per-
què, com els ha recordat molta

gent, la desaparició de la revista
“suposaria un daltabaix per a
un país necessitat com mai de
saó productiva”. I també assegu-
ra que la continuaran com fins
ara: “La nostra reflexió serena
no quedarà pertorbada per
aquesta situació difícil que tra-
vessem”. Des de la seua sempi-
terna pobresa, continuaran pre-
sentant-se tots els mesos davant
del nostre poble. Desitge de tot
cor que això siga així, i voldria
sumar-me, bé que amb una mica
de retard, al cor d’amics que els
han encoratjat a perseverar.

Viure des de fa anys fora de
la meua ciutat sovint comporta
que m’assabente molt tard de co-
ses que, com a valencià, m’han
d’importar, i en aquest cas fins i
tot per motius personals. És de
justícia dir que, durant els anys
que vaig col·laborar en aquesta
revista, em van deixar dir, a mi,
que no sóc creient, tot el que em
va donar la gana, sense la més
mínima limitació o reserva, i
amb un tracte exquisit. En re-
sum, Saó em va demostrar un
respecte per la llibertat d’expres-
sió —aquests termes amb què
ens omplim la boca els periodis-
tes— que no he trobat mai en
cap altra publicació (i he
col·laborat en moltes, val a dir-
ho) si exceptue aquesta des d’on
escric ara. Trobe que té molt de
mèrit. També he de dir que, grà-
cies a aquells anys de relació

amb Saó, vaig conéixer algunes
de les persones més intel·ligents,
treballadores i, sobretot, hones-
tes que poblen la nostra terra, i
que m’enorgullesc de dir que
són amics meus.

Però si només hi haguera els
motius personals, no cometria la
impertinència d’escriure aquest
article. Crec sincerament que
Saó és una revista imprescindi-
ble i que la seua aparició men-
sual ha de continuar honorant
els valencians, perquè poder lle-
gir-la és un dels pocs privilegis
que tenim. Saó és, sens dubte,

una revista cristiana escrita en
valencià, i només per això ja hau-
ria d’importar molt als creients
d’aquest poble. Però Saó és tam-
bé moltes altres coses, que ens
haurien d’importar a tots. És
una revista honesta, lliure, civilit-
zada i d’una alta qualitat, i el seu
ventall de temes és molt més am-
pli que el pastoral. Parlem d’una
revista fondament compromesa
amb la cultura i amb el nostre
país. La quantitat de pàgines
que ha dedicat ha refrescar-nos

la memòria sobre l’art, la litera-
tura, la història i la gent d’aques-
ta terra i a reflexionar sobre el
seu present és enorme. En tot
això, Saó és un referent. És una
tasca humil, si es vol. Sense colo-
raines ni focs artificials, que la
seua “sempiterna pobresa” no
s’ha pogut permetre, però és
constant i és lúcida, i per això és
la mena de tasca que, en efecte,
acaba fent saó. Trenta-dos anys i
333 números l’avalen.

En una revista encomiable de
la primera pàgina a l’última cos-
ta de destacar res, però jo sem-
pre he trobat particularment ins-
piradora la voluntat de recordar
amb honor les personalitats va-
lencianes que ho mereixen. En
aquest número, per exemple, hi
ha la pàgina que dedica Vicent
Josep Escartí a la figura de Mar-
tí Domínguez Barberà, un es-
criptor i un home que va dedicar
la vida al seu país i va patir-lo,
per gosar dir la veritat. L’any
passat es complia el centenari
del seu naixement, i quasi ningú
se n’havia recordat. Saó sí que
ho ha fet, com sempre. En
aquest país oblidadís (rebordo-
nit, n’hauria dit Martí Domín-
guez), és absolutament necessari
que algú ens faça memòria de
nosaltres mateixos. Aquesta és
una de les tasques que Saó ha
anat complint des de fa més de
trenta anys, recordar-nos qui
som, i ha de continuar fent-ho.

CARTES DE PROP

Una saó constant
ENRIC SÒRIA

Per Nadal les llibreries dels grans
magatzems eren plenes a vessar
d’exemplars de les memòries de
Carmen Franco, titulades Fran-

co, mi padre. Sens dubte, es tracta
d’un document de primer ordre, unes
memòries emotives contades des de
l’afany de descobrir-nos el Generalís-
sim. Perquè “quan era persona” (així
ho diu la filla de Franco), és a dir,
abans de ser elegit per l’Altíssim per a
abanderar la Santa Croada contra la
púrria roja, Franco era un gran
amant de la poesia i del teatre, un
home d’humor fi, alegre i col·lega de
tots. Aquest llibre ens revela coses
d’aquest abast, i qualsevol pot fullejar-
lo una mica —en un d’aquests grans
magatzems, per exemple El Corte In-
glés, on se n’apilen a dotzenes—, i així
assabentar-se que Millán Astray era
molt simpàtic, una mica impetuós,
però l’alegria personificada, tot i que
a Carmencita li feia una miqueta de
por, perquè li faltava un braç i un ull.
Crec que és important que s’editen
llibres d’aquesta mena i que estiguen
a l’abast de tots, si pot ser a l’entrada
dels grans magatzems i en tirades im-
portants: a una editorial com La Esfe-
ra de los Libros imprimir records com
aquests, sens dubte, l’honora i la legiti-
ma per a assolir reptes més impor-
tants. M’imagine que el mateix es po-
dria escriure d’Adolf Hitler (que era
un artista destacat, amb obres molt
cotitzades avui en dia), i assenyalar
que Goebbels era un gran amant de la
poesia i que amb els acudits de Him-

mler et pixaves literalment de riure. I
el mateix es podria fer amb Mussolini
(un gran amant de la música), i amb
tants grans homes que la història ha
jutjat de vegades massa pels seus actes
i ha oblidat que, amb tot, sota aquells
éssers també hi havia una “persona”.
Com ara, què es pot dir del general
Pinochet? Hi ha algú més amatent de
la família? La Esfera de los Libros
faria bé de publicar, amb un bon dos-
sier de fotografies, Pinochet, mi padre,
i El Corte Inglés, d’omplir-hi els corre-
dors per Nadal. I ben possiblement
també se’n podria fer del general Vide-
la, o del president Milosevic, o del
comandant Stalin… Els fills també te-
nen dret a descobrir-nos (amb orgull
filial, com fa Carmencita Franco)
com recorden el progenitor. I els
grans magatzems, com ara El Corte
Inglés, no s’han d’avergonyir d’ocu-
par l’espai expositiu de novetats amb
aquestes obres que vessen humanitat.
Al capdavall, que afortunades que fo-
ren aquestes persones tenint uns pa-
res tan esforçats! I que immaculat que
roman el seu record en la memòria
d’aquells fills tan agraïts! Com diria
Don Manuel Fraga, cal ponderar bé
totes aquestes coses. I més encara
quan la filla del Caudillo també és una
persona excepcional, que no s’ha re-
fiat del que contaven de son pare i que
ha salvaguardat meravellosament
aquest munt d’anècdotes en el record.
I ara ens les regala, fent-hi servir l’evo-
cació somniosa, si no una riallada so-
nora, com qui diu: Ah, com era aquell
home!

Franco en El
Corte Inglés

MARTÍ DOMÍNGUEZ

El llibre de la filla de Franco. / MÒNICA TORRES

Úna dona llegeix l’últim número de la revista Saó. / MÒNICA TORRES

‘Saó’ és un referent.
És una tasca humil,
si es vol. Però és
constant i és lúcida
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Lluís Alpera recrea el barri del Cabanyal de la seua infància, en un fragment inèdit del llibre
memorialístic que prepara � Tono Fornes completa la sèrie ‘En el nom de la rosa dels vents’

amb un text sobre la mar i l’amor

Els intel·lectuals —perdoneu
la paraula— ens situem en-
tre els polítics i els ciuta-
dans, i pensem: com que els

polítics ho fan molt malament i no
són coherents amb el que diuen,
llavors el poble s’allunya de la vida
democràtica; però jo, que sóc
l’intel·lectual, sóc coherent i sí que
faig un esforç per a continuar-hi
interessat, per a conservar l’esperit
crític, tot i que aquesta democrà-
cia va tan malament. Però utilitzar
el mètode científic bàsic, que és ob-
servar la realitat i l’experiència i
comparar, i a partir de la compara-
ció traure algunes conclusions, no
es fa gaire sovint. Molt bé: vosté
pensa que la democràcia va mala-
ment, però “malament” compara-
da amb què? Amb un ideal mai no
aplicat? O amb altres llocs o temps
en millors condicions, en què era
més perfecta? Jo no tinc massa
gust ni ganes ni interés a especular
des d’aquest punt de vista, però
puc constatar que ara i ací (potser
també abans i allà) la pràctica de
la demagògia és molt rendible, que
és fàcil influir en l’opinió pública
de manera perversa, que és fàcil
malinformar la gent i fer-li creure
coses que no són. I que en canvi no
és gens fàcil protegir-se’n, rebre
una informació objectiva i ponde-
rada, pensar. D’altra banda, sem-
bla que a tot Europa baixa la mili-
tància política (militància, no afi-
liació: vegeu com creix el PP valen-
cià), perquè la gent, o això diuen,
veu que canvia un govern, de dreta
a esquerra o d’esquerra a dreta, i
les condicions bàsiques de la vida
no canvien, ni els problemes ni les
solucions. És en part lògic, doncs,
que no hi haja tant d’interés a parti-
cipar personalment en una activi-
tat que és tan poc eficaç. Recor-
dant, repetint, a més a més, que és
molt fàcil influir en la gent usant la
demagògia, i al País Valencià en
això som exemplars: un cas de ma-
nual sobre com un partit, des del
poder públic, ha sabut projectar
un conjunt ben combinat d’imat-
ges, de fórmules, d’idees-base, que
han captat l’adhesió positiva de la
ciutadania (i l’enveja de l’oposició,
que el voldria imitar). Més del 50%
dels valencians voten la dreta i, de
moment, pareix que la votaran pas-
se el que passe: són uns ignorants,
no volen saber les coses, són tots
uns reaccionaris, els hem d’acumu-
lar els insults? Qui sap si no hau-
ríem de repensar el sentit de les
paraules, inclosa la paraula demo-
cràcia.

XAVIER ALIAGA

Per a una banda que conrea
un terreny quasi verge de la
música en valencià, el rock-
metal amb pinzellades de

rock progressiu, com ara la dels
suecans Inòpia, sobreviure uns
quants anys és una victòria de la
constància. I ho han fet al marge
d’escenes d’èxit com el de les forma-
cions de fusió ska-rock amb músi-
ca d’arrels, nascudes en l’estel esti-
lístic d’Obrint Pas, o de la música
d’autor. Ells s’han fet una posició a
poc a poc, amb discos com Latent
(Comú, 2005), i treballant escenes
alternatives, com ara el festival iti-
nerant Tourbolet, una iniciativa
que ha aconseguit aglutinar les for-
macions en valencià amb un dis-
curs musical alternatiu. Mancava,
però, el salt de qualitat, un disc de
l’ambició i la potència de Les 4
estacions de l’arròs (Se7claus,
2009), un treball de caire concep-
tual que conta l’itinerari vital d’un
jove suecà en paral·lel al cicle pro-
ductiu i paisatgístic de l’arrossar.
Una gravació que, musicalment,
combina de manera atípica la tradi-
ció de la música d’autor, plasmada
en la manera de treballar les lletres
i les estructures melòdiques, amb
detonacions rock que, en aquest
cas, tenen una funció dramàtica,
com en la crua “Maduresa i ocres”.

Una recerca dotada d’un discurs
propi plasmat en cims com “El
verd de l’estiu”, un tema que seria
estel·lar en el repertori de qualse-
vol banda metal del planeta.

“Abans féiem una música més
adolescent, però ara està tot més
pensat i calculat”, confessa Raül
Adam, vocalista i compositor
d’una formació completada per Pe-
re Vendrell, guitarres; Llorenç Mar-
tínez, baix, i Camilo García, percus-
sions. Músics entre els 26 i els 30

anys a la recerca de la maduresa
creativa. “No pots estar immòbil,
la música és un art, no és el mateix
que fer llonganisses, i això significa
que has d’investigar i expressar allò
que sents”, afig Adam. “Volíem
contar la història d’un antiheroi,
lligada a València, Sueca i el que
nosaltres coneixem”, diuen. I opta-
ren per fer un paral·lelisme entre la
vida d’aquesta persona, un jove re-
presentatiu de les il·lusions i de les
frustracions de la seua generació, i

els canvis en el paisatge dels arros-
sars. Un procés també paral·lel a la
composició musical. “No ens plan-
tegem mai fer els textos i després la
música, sinó que camina tot al ma-
teix temps. Hi ha cançons molt me-
lòdiques, coincidint amb el cicle vi-
tal de la il·lusió, de les ganes de fer
coses. I després el contrari: amb la
presa de contacte amb la realitat,
amb el desencant, la música va en-
fosquint-se”, explica. Una variació
que és fruit de l’amanida d’influèn-
cies: “Nosaltres escoltem de tot:
rock, metal, cançó d’autor… I el
que intentem és contar una his-
tòria, recórrer als recursos: quan
calia una cançó punk, la féiem, i si
calia un passatge més heavy o més
d’autor, el mateix”, argumenta el
vocalista d’Inòpia.

Les contínues apel·lacions a la
música d’autor no són postisses. A
més de reflectir-se aquesta voluntat
lírica en les seues composicions,
Inòpia reivindiquen figures com la
del desaparegut Mikel Laboa, a qui
dedicaren un homenatge en la pre-
sentació del disc a la Casa de Joan
Fuster a Sueca. També el mateix
Fuster és un figura que planeja so-
bre la banda, que planteja les
cançons com a cants cridats, segons
l’expressió de l’assagista, però tras-
lladats al context del segle XXI.
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Democràcia,
potser

JOAN F. MIRA

El rock de l’arrossar
Els suecans Inòpia publiquen ‘Les 4 estacions de l’arròs’,

el seu treball més ambiciós i complet

Els components del grup Inòpia. / JOSÉ JORDÁN

“Volíem contar la història
d’un antiheroi, lligada a
València, Sueca i el que
nosaltres coneixem”


