
Intercanvi
Josep Martínez
Sanchis

Edicions Bromera
Alzira, 204a pàgines

La primera novel·la
de l’escriptor Josep
Martínez Sanchis
ocorre ben lluny de
les terres valencia-
nes. El protagonis-

ta, mentre viatja en
una línea de metro
de París, resta fasci-
nat per una escena
inesperada, on una
jove oriental plora
quan llig els ideo-
grames que du una
altra jove al seu ves-
tit. Això el porta a
imaginar, una vega-
da desaparegudes
les dues joves, unes
vides possibles. Fan-
tasia que és també
un viatge pels ca-
rrers i la història re-
cent de la capital
francesa, amb la
subjugadora om-
bra de fons de la
personalitat singu-
lar d’Ernest Jünger.

El cos
deshabitat
Esperança Camps

Proa
Barcelona, 246 pàgines
L’autora d’aquest lli-
bre ha demostrat en
obres anteriors una
força narrativa que
en aquesta novel·la
aplica a un argu-

ment complex, in-
dubtablement arris-
cat. Una parella viu
una crisi que s’expli-
ca mitjançant els
monòlegs d’ell, que
és escriptor, i de la
seua esposa. La pa-
rella té un veí ale-
many que amaga un
passat sinistre de na-
zi als camps de con-
centració. Espe-
rança Camps (Ciuta-
della, 1964) apel·la,
doncs, a l’atrevi-
ment dels lectors. I
uns lectors, els d’una
llibreria de Vilafran-
ca del Penedès, van
seleccionar aquest lli-
bre per al premi El
Lector de l’Odissea.

Arthur Caravan
Arthur Caravan

La Casa Calba
València, 2009

Els alcoians Ar-
thur Caravan són
la prova que la mú-
sica en valencià
viu un moment
d’agitació i recerca
de noves vies d’ex-
pressió. Amb una
rica i acurada ins-
trumentació, que

no renuncia a xi-
lòfons, vents, pia-
nos o acordions, i
uns textos amb vo-
luntat literària
—els propis i tam-
bé els manlle-
vats—, el disc re-
met a les creacions
cadencioses de Tin-
dersticks, l’am-
bient fronterer de
Calexico o la força
de Nick Cave, amb
cims com la magnè-
tica L’amor és cec.
Una recreació del
Suzanne de Leo-
nard Cohen tanca
significativament
la gravació. Una
molt agradable sor-
presa.

Novel·la Novel·laDisc

Els últims escàndols que
omplin aquests dies les
pàgines de la premsa, i
que EL PAÍS tant ha

contribuït a desvelar, posen en
relleu, entre altres coses, la crisi
de lideratge que pateix el PP des
de fa més de mig any i l’opacitat
en què es mouen, a Espanya, les
finances dels partits. Quant al se-
gon punt, és inevitable recordar
el cas Filesa o els de Luis Roldán
i Mariano Rubio, que van tindre
la seua part de responsabilitat en
la derrota final de Felipe Gonzá-
lez. Quant al primer, no cal més
que saber que la possible trama
d’espionatge intrapartidari a la
Comunitat de Madrid va saltar
a la premsa gràcies a filtracions
eixides de les files del PP local
(¿d’on si no?), com també les in-
formacions que van portar el jut-
ge Garzón a investigar Francis-
co Correa i tutti quanti per una
trama de possible corrupció.

A tot això, Mariano Rajoy
ha respost tancant files i acusant
el jutge Garzón i el ministre Ber-
mejo de conspiració contra el PP.
Sens dubte, fa mal efecte que per-
sonatges d’aquest nivell siguen
caçadors compulsius (Garzón i
Bermejo no en són de cap mane-
ra els únics; la cacera en qüestió
l’organitzava un càrrec del PP i
els polítics de totes les tendències
hi abundaven. També Serafín
Castellano és un gran aficionat a
aquest diguem-ne esport). Com
si la classe dirigent espanyola en-
cara visquera en el món de l’Esco-
peta nacional; com si no es pogue-
ra alliberar de la sobergueria i la
brutalitat que es veu que és inhe-
rent a l’exercici del poder en
aquesta península des de l’Epipa-
leolític. Tampoc pot haver-hi
dubte que hi ha més gent interes-
sada a donar disgustos al PP que
els mateixos membres del partit
ficats a brega. Conspiració és
una paraula massa forta, però
convergència d’interessos sí que
n’hi podria haver. També això re-
corda els temps en què una colla
de polítics, periodistes i magis-
trats decidiren que era el mo-
ment de traure els draps bruts del
govern de Felipe González per
fer-li tot el mal possible, de pas
que netejaven l’ambient. El pro-
blema és que n’hi havia, de draps
bruts, i que, en efecte, s’havia de
netejar l’ambient. Ara podria ha-
ver-n’hi també. La presumpció

d’innocència no eximeix de res-
pondre políticament quan hi ha
sospites prou documentades.
També ara, Rajoy haurà de fer
alguna cosa més que defensar-se
atacant. De moment, el partit ha
obert expedient a dos exalcaldes,
Arturo González Panero, de Boa-
dilla, i Guillermo Ortega, de Ma-
jadahonda, el primer dels quals
és exalcalde perquè es va veure
induït a dimitir fa pocs dies. Que
tota la investigació que du enda-
vant Garzón no siga més que un
cúmul de malignes falsedats cos-
ta de creure.

D’altra banda, Javier Pérez
Royo recordava l’altre dia en
aquest diari que el PP, fa molts
anys, aprovà un codi ètic que exi-
gia la dimissió de qualsevol cà-
rrec públic tan prompte com hi
haguera un acte d’imputació
contra ell. Aquest codi no s’ha
aplicat mai amb severitat, com
demostra la figura de Carlos Fa-
bra al cap de la Diputació de
Castelló. Potser si s’haguera fet,
el PP no viuria aquesta agonia
de persecucions judicials als terri-
toris on ha governat o governa:
les Balears, Galícia, la Comuni-
tat de Madrid i, també, la valen-
ciana. Perquè la suposada trama
que investiga Garzón tenia el
seu centre a Madrid i els seus
orígens en els anys triomfals
d’Aznar, amb les bones relacio-
ns que Francisco Correa tenia
dins del partit en aquell temps,

però les derivacions valencianes
no són menudes i pareix que se
centren en personatges més o
menys pròxims a Correa, com
Álvaro Pérez o José Luis Uliba-
rri, que van desembarcar ací,
amb les seues empreses de míni-
ma infrastructura i llarguíssims
tentacles, quan el PP va perdre el
poder de l’estat. El disseny, tal
com el perfila la investigació, és
típic: primer, concentració en el
centre del poder i, quan aquest
es perd, dispersió per províncies.
Álvaro Pérez provenia de Ma-
drid i José Luis Ulibarri va ini-

ciar els seus negocis en la comu-
nitat de Castella-Lleó. Fa tota la
fila que a València trobaren una
terra de promissió substitutiva, i
s’hi van instal·lar amb armes i
bagatges. Segons la premsa, van
presumir, van fatxendejar, van
afirmar a qui volia sentir-los que
sense ells no hi havia negoci a fer
ni concessió televisiva a atorgar,
van muntar paradetes a Fitur, la
Copa d’Amèrica, la cursa de
Fórmula 1, el Volvo Ocean Ra-
ce, la Televisió Municipal Digi-

tal de València, Tele7, a més
d’hospitals, projectes d’urbanit-
zació i, segons Correa, algun
“tinglado de ties bones”. En
menys de sis anys, no està mala-
ment. La majoria d’immigrants
no té un èxit tan ràpid.

També Francisco Camps ha
desqualificat aquestes hipòtesis
adduint que l’administració va-
lenciana és irreprotxable i que les
imputacions fins ara fetes no
són més que mentides, i ame-
naçant de querellar-se amb qui
les propale. Amb tot, la investiga-
ció d’empreses com Begar, Oran-
ge Market o la pionera Special
Events (¡quins noms també!)
continua, i cada dia ens trobem
amb una nova sorpresa. Al mar-
ge del que resolguen algun dia
els tribunals, és obvi que les ca-
rreres empresarials de Correa,
Pérez i Ulibarri tindran un
abans i un després del febrer del
2009, i és possible que la butxaca
del contribuent se senta més pro-
tegida. Quant a les carreres polí-
tiques d’Esperanza Aguirre i
Francisco Camps, independent-
ment del que diguen en les televi-
sions autonòmiques respectives,
han quedat tocades a nivell esta-
tal. Sens dubte, poden plantar
cara i minimitzar els danys, i és
el que hauran de fer. I també
poden afirmar tan fort com vul-
guen que ací, políticament, no
ha passat res. Però això últim, ja
saben que no és cert.

CARTES DE PROP

Amics, coneguts i saludats
ENRIC SÒRIA

El 1992 es va publicar Proceso y
expediente contra Miguel Her-
nández (Ensayo jurídico sobre
el derecho represor franquista

(1936-45) l’autor del qual és Miguel
Gutiérrez Carbonell, a qui deien el
fiscal rojo i que es definia, amb tota la
seua sinceritat, que n’era molta, com
un obrer del dret. Així, Miguel Gutié-
rrez va aportar a la bibliografia del
poeta oriolà i de tots els republicans
que van ser víctimes d’aquells proce-
diments sumaríssims d’urgència, “mà-
quina vulneradora de drets fonamen-
tals” per la seua falta absoluta de ga-
ranties jurisdiccionals i el seu caràcter
inquisitorial, més propi de la ven-
jança que no de la justícia, un text
impecable i indispensable per a co-
néixer un temps d’execracions i de
matances. Miguel ja ens havia parlat
del projecte el 1986. Després, quan
per decret del llavors alcalde d’Ala-
cant, primer de la democràcia, el so-
cialista José Luis Lassaletta Cano, es
va suscitar una comissió tècnica al
desembre del 1989 “per a estudiar el
valor històric dels documents que es
refereixen a la vida i l’obra del poeta
Miguel Hernández, símbol i testimo-
ni d’una època, que va morir, víctima
de la repressió de la postguerra, en
aquesta ciutat”, el fiscal rojo va com-
plir fidelment i escrupolosament
aquell projecte anunciat. La comissió
esmentada la integràvem el professor
—ara catedràtic— de la Universitat
d’Alacant José Carlos Rovira, l’antic
oficial de l’exèrcit popular republicà
Francisco Hellín —també desapare-
gut ja—, Miguel Gutiérrez i jo ma-
teix. Vam treballar amb agilitat i ens
va afavorir la sort. L’autor d’aquest
assaig hi escriu: “A la fi del març i el
començament de l’abril del 1990,
membres d’aquesta comissió, després
de diverses gestions, van localitzar-ne
l’expedient carcerari al Centre Peni-
tenciari de Fontcalent (Alacant), i el
procés, al Tribunal Militar número 1
de Madrid (encara que era a les de-
pendències de la caserna de Campa-
mento, d’on van sol·licitar-ne el tras-
llat)”.

No recorde exactament quan vaig
conéixer Miguel, però va ser a mitjan
anys seixanta. Potser gràcies al seu
germà i també entranyable amic, l’es-
cultor José Gutiérrez Carbonell, que
va il·lustrar el llibre de referència.
Recorde que un dia em va citar en un
bar al barri de Benalua; quan hi vaig
arribar, em va presentar Jesús Cha-
morro —Jesús Vicente Chamorro—,
tots dos fundadors de la il·legal Justi-
cia Democrática i militants d’una
ideologia comuna. Més tard, en la
dècada dels vuitanta, crearíem l’Aso-
ciación de Estudios Miguel Hernán-
dez, el primer president de la qual va
ser l’absent també Julián Antonio
Ramírez, amb tants altres: profes-
sors, sindicalistes, escriptors, polí-
tics, plàstics… I de l’associació va
nàixer la Comisión Cívica de Alican-
te para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica, on tant va treballar Mi-
guel fins que va morir. Comissió
que, d’acord amb la seua família, va
organitzar fa uns quants dies un ho-
menatge a qui ha estat exemple de
fidelitat als seus principis, de dedica-
ció, d’integritat, de coneixements i
de modèstia. I hi van ser presents
també, a la seu universitària, els seus
amics, els seus companys, els seus
col·legues, fiscals, magistrats, jutges,
portaveu del CGPJ, que hi van anar
per contar tota una història de gene-
rositat i coratge. Miguel Gutiérrez
va morir al llindar de l’estiu passat, a
la mitjanit. Fins gairebé llavors vaig
estar parlant telefònicament amb ell
i ens vam dir adéu fins l’endemà. Po-
ques hores després em va arribar la
notícia de la veu de la seua filla Ana.

Un obrer
del Dret

E. CERDÁN TATO

Álvaro Pérez Alonso, responsable d’Orange Market, a l'eixida de l’Audiència Nacional. / LUIS SEVILLANO

També ara, Rajoy
haurà de fer alguna
cosa més que
defensar-se atacant
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Un volum coordinat per Josep Lluís Gómez Mompart recull els estudis sobre comunicació al
País Valencià � La il·lustradora alemanya Utta Bauer presenta a València, Barcelona i Madrid

el seu treball per al llibre de Peter Stamm ‘Per què vivim als afores de la ciutat’

XAVIER ALIAGA

Als mitjans de comunicació
convencionals el valencià és
una llengua en una posició
clara de desavantatge. Però

en Internet aquesta debilitat es relati-
vitza i la nostra llengua no ha estat
aliena a la revolució que han supo-
sat els blocs, un canal d’expressió
barat i immediat, ideal per a llançar
missatges, donar-se a conéixer o, sim-
plement, compartir inquietuds. Així,
en els últims temps, la blocosfera va-
lenciana ha crescut en proporció
geomètrica amb centenars (milers,
tal volta) de blocs amb tot tipus de
motivacions i temàtiques on es parla
de política, esport, literatura, músi-
ca, cinema —o miscel·lànies que ho
inclouen tot—, s’hi fa humor, s’hi
reivindica el medi ambient o s’hi in-
forma d’activitats. Blocs que no ten-
deixen a l’aïllament, sinó a la inter-
connexió, a través d’enllaços succes-
sius que porten a uns altres blocs.
Un univers en palesa ebullició on les
polèmiques i els debats de qualsevol
tipus arriben a milers d’internautes.

Alguns d’aquests blocs conser-
ven el punt de partida del fenomen:
llocs a la xarxa de caràcter personal
on escriptors i periodistes, o aspi-

rants a ser-ho, pengen els seus escrits
i les seues reflexions. Hi ha blocs
d’autors consagrats, com el de l’es-
criptor xativí Toni Cucarella, inclo-
sos a Vilaweb, amb un nivell de visi-
tes i de seguiment espectacular pel
seu tarannà crític i per l’actualitza-
ció contínua de continguts. Però
també d’escriptors en via de consa-
gració, com ara el d’Urbà Lozano,

Més content que un gínjol. “En reali-
tat, no sé molt bé per què vaig obrir
un bloc. Simplement en vaig veure
uns quants que m’agradaven i vaig
decidir provar de fer-ne un”, conta
Lozano. D’entrada, la idea no era
l’actualització diària. “Però m’ha en-
ganxat bastant, fins al punt que, des
de fa un mes, l’actualitze cada dia”.
L’autor de Plagis dóna alguna de les
claus de l’èxit dels blocs: “L’atractiu
que té és la immediatesa, la facilitat

(no es requereix cap preparació in-
formàtica, com alguns pensen), l’eco-
nomia (és debades) i la possibilitat
d’interactuar amb els lectors de ma-
nera immediata”. La nòmina d’au-
tors valencians que han seguit
aquest camí és inacabable. Juli Capi-
lla, periodista, crític literari i escrip-
tor, confirma la idea que “Internet,
en general, i els blocs, en particular,
constitueixen una autèntica revolu-
ció per a les llengües minoritàries,
com és el cas del català. I en una
societat anormal, espanyolitzada i
políticament hostil pel que fa a la
nostra llengua, el bloc és la manera
més econòmica i efectiva d’arribar a
la gent que es preocupa per la llen-
gua pròpia”. I ressalta el valor de la
xarxa com a “projecció de promoció
personal i literària que no puc ni
vull amagar en els meus blocs”, en
referència a Va de bo, cavallers! i
Adesiara. “Els escriptors en català
sabem que els blocs multipliquen de
manera exponencial les nostres acti-
vitats. Alhora, i potser de manera
impensada, a mi els blocs m’han per-
més de comunicar-me i de conéixer
gent amb la qual hauria estat impos-
sible de contactar”, afig.
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Es parla de política, esport,
literatura, música, cinema,
s’hi fa humor o s’hi
reivindica el medi ambient

Durant els mateixos anys
que el país dels valen-
cians era sotmés als ri-
gors destructius del po-

der borbònic, entre el 1709 i el
1710, George Berkeley escrivia
les obres que l’han fet passar a la
història de la filosofia, com el
Tractat sobre els principis del co-
neixement humà, on afirma, en-
tre altres idees, que la realitat
dels objectes no està en ells ma-
teixos, sinó en la ment de qui els
percep. Principi que es resumeix
en l’expressió famosa “esse est
percipi”: ser és ser percebut. Al
País Valencià, passen contínua-
ment coses que haurien d’afectar
funestament el crèdit públic dels
governants i del partit que els sos-
té. Però que no els afecten, per-
què les coses que passen no arri-
ben a la ment de la major part
dels ciutadans: la premsa és poc
llegida, la televisió valenciana és
agitació i propaganda, i les televi-
sions espanyoles no parlen, ni
poc ni molt, de res que afecte el
País Valencià si no són les Falles
o algun crim o catàstrofe. Els es-
càndols, per tant, no tenen exis-
tència real, i serà una mica difícil
que, sense existència, arriben a
capgirar unes eleccions. En el
fons, però, qui no té existència és
el país mateix: o és una “Comuni-
tat” sense adjectiu definitori, o
són tres províncies, o és Levante,
o no és res, ja que mai apareix ni
es projecta, ni endins ni enfora.
Les televisions espanyoles parlen
sovint de Catalunya, d’Euskadi,
d’Andalusia, de Galícia, i parlen
incessantment d’Espanya. Lla-
vors aquests “objectes”, definits,
projectats en la ment col·lectiva,
adquireixen una existència indub-
table: són percebuts, i per tant
existeixen. Del País Valencià, no
se’n parla, i per tant no té existèn-
cia real. No es perceben els nos-
tres desastres, i llavors no exis-
teixen. Berkeley, bisbe anglicà i
personatge extravagant, l’encer-
tava molt més del que ell mateix
pensava. Si han fet, entre tots,
que el País Valencià siga invisi-
ble, és perquè creuen molt sòlida-
ment que és un país inexistent.
Els resultats de tot això no són
gens invisibles, són claríssims.
Tan clars que, si ara mateix tor-
nem a existir una miqueta, és per
les percepcions que desperta una
empresa de nom Orange Mar-
ket, mercat de taronges, amb els
seus derivats, assimilats i adhe-
rits. Després tornarà la invisibili-
tat. Fins al pròxim escàndol, ba-
ralla o catàstrofe.

La ‘blocosfera’ bull
En els últims temps apareixen centenars de blocs en valencià

amb tot tipus de motivacions i temàtiques

Invisibles
JOAN F. MIRA

Bloc en valencià sobre la temàtica de la dona titulat Les dones no són tan complicades. / SANTIAGO CARREGUÍ



CARLES GÁMEZ

Que passaria si una famí-
lia, els avis, els pares i els
fills, es traslladara a viu-
re al violí de la tieta o al
barret de l’oncle? Per des-

comptat, un bon grapat de situa-
cions insòlites i joioses. A partir
d’aquests hàbitats extravagants o
divertits, la il·lustradora aleman-
ya Jutta Bauer (Hamburg, 1955)
i l’escriptor suís Peter Stamm
(Weinfelden, 1963) han donat for-
ma a Per què vivim als afores de
la ciutat (Tàndem Edicions), un
dels llibres infantils que, des que
es va publicar l’any 2006, no ha
deixat de suscitar comentaris elo-
giosos i traduccions a un bon gra-
pat d’idiomes. Ara, l’editorial va-
lenciana Tàndem s’ha encarregat
de presentar-lo entre nosaltres i,
a més, ha organitzat, amb l’Insti-
tut Goethe, una sèrie d’actes
amb la presència dels autors a
València, Barcelona i Madrid.
Avui, a l’Associació d’Il·lustra-
dors de València i, demà, al Cen-
tre Octubre, el públic podrà gau-
dir d’una trobada amb l’autora,
Jutta Bauer, per primera vegada
a València, que revelarà algunes
de les claus del llibre i del seu
treball en el camp de la il·lus-
tració i de la literatura infantil.

Reconeguda com un dels
grans noms del panorama actual
de la il·lustració europea, Jutta
Bauer té una gran experiència en
el terreny de l’animació, un terri-
tori sempre pròxim i complemen-
tari per als il·lustradors i les
il·lustradores, i que ha estat una
de les seues àrees formatives. Des
de fa anys es dedica a la literatu-
ra infantil, una activitat que l’ha
distingida amb un palmarés de
premis, i alguns dels seus títols,
Madrechillona,
La isla de los co-
lores, entre al-
tres, han aconse-
guit veure l’edi-
ció espanyola.
Per a Tàndem
Edicions signifi-
ca la primera col·laboració amb
la dibuixant alemanya i continua
la línia de l’editorial d’oferir els
grans creadors i creadores de la
il·lustració infantil, des d’una
aposta pels llibres fets “amb els
cinc sentits”.

Quan el 2001 Jutta Bauer va
publicar El ángel del abuelo,
causà una certa commoció en el
panorama editorial. Per primera
vegada en l’horitzó de la literatu-
ra infantil alemanya s’abordava
un tema com el del nazisme con-
tat a través dels records d’un avi
al nét. Gràcies al llibre es van
trencar alguns tabús i temes fins
en aquell moment considerats in-
visibles o intocables. Per què vi-
vim als afores de la ciutat no rebu-
tja tampoc temes més complexos
o menys gratificants en la literatu-
ra infantil, com el de la mort o el
de la marginació social, la malal-
tia o el dolor. A partir de divuit
episodis i mudances que donen
com a resultat un argument ba-
rrejat d’emocions i de situacions
divertides, es conten els diferents
desplaçaments d’una família for-
mada per tres generacions a la
recerca de la llar definitiva. Un
clan familiar que, successiva-
ment, es trasllada a llocs més im-
possibles o quotidians, sempre
vistos amb humor i tendresa,
teixits a parts iguals de curiositat
i d’ironia. Tant el text de Peter
Stamm com els dibuixos de Jutta
Bauer acaben arredonint una his-

tòria on escriptura i il·lustració
formen un univers poètic i de pin-
zellades lleugeres, però amb un
tractament molt realista. Una
il·lustració que, darrere d’un traç
espontani o poc “acurat”, aconse-

gueix una gran força expressiva
per mitjà de la narració del viat-
ge pels diferents paisatges, dels
més surrealistes o extravagants
als espais naturals, com el bosc,
la pluja, la mar, o amb un caràc-

ter més urbà o arquitectònic, i on
els protagonistes acabaran vivint
una experiència transformadora.
Una història que, com els bons
contes, està a disposició de tots
els públics i sense límit d’edat.

Sovint, enmig de les ocu-
pacions quotidianes tan
aparentment impor-
tants, alce el cap, en

prenc distància i reflexione.
Què ha sigut la meua vida fins
ara? Què he fet i què m’agrada-
ria fer encara? Quin camí em
serà més satisfactori per al fu-
tur? I el balanç i el futur intuït
prenen el to del meu estat
d’ànim. A partir d’una certa
edat, minven els motius per a
l’entusiasme. El físic perd elasti-
citat i vigor, si no s’ompli de
xacres. Somnis d’adolescència o
de joventut que vam tindre nau-
fraguen definitivament. És tard,
pensem, per a fer això o per a
fer allò. Ja no serem Cruyff ni
Marlon Brando ni Mozart ni
Picasso. Ja ningú no ens consi-
derarà jove promesa. Hem per-
dut molts trens. Per què? Po-
dem atribuir-ho a les obligacio-
ns familiars, a les urgències
econòmiques, a la mala sort, a
la societat, a una conspiració
d’envejosos, o al fet d’haver nas-
cut guapos, intel·ligents i sa-
buts, però mancats (ai!) de ta-
lent. Però aleshores, en plena cri-
si, podem fer-nos aquesta pre-
gunta: quants anys em queden
per viure? Vint? Trenta? Qua-
ranta? Cinquanta?… Mozart
féu tota la seua immensa i exqui-
sida obra en només trenta anys
de músic (morí a trenta-cinc).
Masaccio necessità menys de
deu anys de pintor (morí a
vint-i-set) per a figurar amb lle-
tres d’or en la història de l’art.
Són casos extrems, de talent pre-
coç. Però també hi ha el cas con-
trari: aquells que han fet grans
coses en el segon o, fins i tot, en
l’últim terç de la seua vida. Ara
mateix es parla molt de Manoel
de Oliveira, l’excel·lent director
portugués de cinema que acaba
de complir cent (!) anys mentre
roda una pel·lícula. Des de fa
un quant temps, roda una
pel·lícula per any, i sempre fidel
al seu alt nivell d’exigència. Sa-
ber això alleuja. Si Oliveira ha-
guera desaparegut quan tenia,
per exemple, quaranta anys, no
hauria passat a la història del
cinema. El bo i millor de la seua
obra ho ha fet després, molt des-
prés, i encara ho fa. Quin és el
seu secret? En busque entrevis-
tes. No parla de cap dieta mira-
culosa, però pesque unes quan-
tes frases de profit. “A vint anys
no tenia dubtes, ni quant a la
manera de treballar ni sobre
com havia de viure. Ara, en can-
vi, dubte de tot”. “No sóc un
mestre, sinó un alumne, perquè
s’aprén fins a la mort”. “La pru-
dència és l’expressió de la savie-
sa”. “M’interessa que els perso-
natges actuen de manera estran-
ya, que res no estiga clar. Així
és la vida i això m’encanta”. Li
pregunten d’on trau l’energia i
diu que del treball quotidià. “El
que m’esgota és estar parat”,
afirma. I ho rebla així: “Si et
pares, mors. Si et mous, crees”.
Manoel de Oliveira, cent anys i
fent pel·lícules. Per què ens hem
d’acovardir? En els vint, trenta,
quaranta, cinquanta o seixanta
anys de vida que ens queden
potser no assolirem l’altura
d’un Mozart o un Masaccio, o
ni tan sols la d’un Oliveira, però
sí l’altura que ens pertoca i que,
de segur, encara no hem assolit.
Es tracta, senzillament, de
moure’ns, de no parar. Estar pa-
rat esgota. Si et pares, mors.

Jutta Bauer, un món sense tòpics
La il·lustradora alemanya presenta el llibre ‘Per què vivim als afores de la ciutat’

Si et pares,
mors

MANUEL BAIXAULI

Il·lustracions de Jutta
Bauer per al llibre Per

què vivim als afores,
de Peter Stamm, que

ha publicat Tàndem
Edicions.
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Ve de la pàgina 1
Uns altres blocs són creacions
col·lectives. Fa un any, El Penjo-
ll, art de paraula, va nàixer a
Xàtiva amb la pretensió d’un
grapat d’amics de recuperar en
format electrònic un fanzine lite-
rari de l’adolescència. En pocs
mesos, però, acumula més
d’una trentena d’autors i bas-
teix objectius molt més ambicio-
sos. “La xarxa ens ha permés
reconnectar-nos i bastir un ca-
nal d’expressió, debat i creació,
que aglutine diferents veus de
Xàtiva i de les comarques cen-
trals”, explica Jesús Cháfer, un
dels promotors. Aquesta volun-
tat aglutinadora no és retòrica:

fa poc, El Penjoll va organitzar
un concurs per a escollir els mi-
llors blocs de les comarques cen-
trals. Cháfer apunta a la “frag-
mentació” i “de vegades, poca
elaboració” com a punts febles
dels blocs, però també ressalta
“la capacitat de subversió cultu-
ral que això té i que intuïm cada
volta més gran”.

Si no subversió, un objectiu
més ambiciós, la reivindicació i
la protesta estan servides. Grà-
cies a la xarxa de blocaires, el
cas de Vicent Martí, un llaura-
dor d’Alboraia condemnat per
les seues protestes en favor de
l’horta, ha corregut com la pól-
vora i ha recollit el suport de

gran quantitat d’internautes. I
de matèries de protesta al País
Valencià, n’hi ha unes quantes.
“La blocosfera alacantina és
bastant militant, m’atrevisc a

dir que com en quasi tot el País
Valencià”, explica des d’Ala-
cant l’agitador cultural i autor
del bloc En mi habitación Da-

niel Simón, “amb temes com la
recuperació de la memòria, la
conservació del patrimoni his-
tòric i mediambiental o la de-
núncia d’abusos polítics i urba-
nístics. Hi ha blocs, com ara La
Costra blanca o Som fills del po-
ble, que són autèntics mitjans
de comunicació alternatius”. La
diferència amb els blocs valen-
cians o castellonencs rau en el
fet que la preponderància social
del castellà a les comarques del
sud té reflex en un ús del valen-
cià més baix i el rang secundari
de les reivindicacions lingüísti-
ques. La combativitat amb el po-
der i la immediatesa, tanmateix,
són les mateixes.

ADOLF BELTRAN

Els estudis acadèmics sobre
comunicació són relativa-
ment joves entre nosaltres.
A Espanya van començar,

pròpiament, al temps de la transi-
ció política, fa vint-i-cinc anys o
trenta, i ara ja són també una reali-
tat específica al País Valencià. Ho
explica Josep Lluís Gómez Mom-
part, catedràtic de periodisme de
la Universitat de València: “Ací
van començar més tard, en dues
línies fonamentals: la història,
amb el nom d’Antonio Laguna
com a referència, i la sociologia,
representada per Rafa Xambó”.

El retard en la implantació dels
estudis universitaris de periodisme
ha estat un factor clau en l’endarre-
riment d’allò que Gómez Mom-
part qualifica com la investigació
“moderna” de caràcter científic en
el camp de la comunicació social
al País Valencià. Però el fet és que
la preocupació acadèmica i as-
sagística sobre el fenomen medià-
tic ja es pot descriure i avaluar.
Així ho demostra el llibre La recer-
ca en comunicació en el País Valen-
cià (Societat Catalana de Comuni-
cació-Institut d’Estudis Catalans),
que acaba de publicar-se sota la
seua supervisió.

Plantejat a la manera d’un in-
ventari i també d’una avaluació, el
volum recula fins als pioners més
indiscutibles, com Ricard Blasco,
investigador tenaç d’arxius i heme-

roteques per tota la geografia va-
lenciana, i es projecta vers horit-
zons actualíssims, com ara els del
ciberperiodisme i la comunicació
digital, àrea a la qual es dedica el
professor Guillermo López Gar-
cia. Entre un extrem i l’altre, entre
la premsa del segle XIX i la revolu-
ció que està induint Internet, la re-
cerca comunicativa valenciana pre-
senta molts fronts, alguns de vincu-
lats a la història, com ja s’ha dit,
amb noms com els d’Antonio La-
guna, Francesc Martínez o Enri-
que Bordería; uns altres a la socio-
logia, com és el cas de Rafa Xam-
bó o Emma Gómez; d’altres als
estudis sobre l’opinió pública, com
els que representen Jordi Pérez Lla-
vador i Josep Solves; uns altres, en
fi, a l’economia de la cultura, disci-
plina que representa Pau Rausell.

Tots aquests noms participen
en el llibre, al costat d’altres que
revisen el panorama dels estudis
sobre mitjans com la ràdio (Ma-
nuel de la Fuente) o la televisió
(Miquel Francés i Germà Llorca);
de disciplines com la publicitat

(Rafael López i Marta Martín), i
encara de recerques de ventall més
ampli i plantejaments més teòrics,
com ara Dolors Palau i Nel·lo Pe-
lliser, a propòsit de la comunicació
periodística; Vicent Salvador, de
les teories de la comunicació; Jena-

ro Talens i Juan Miguel
Company, dels estudis so-
bre el cinema, o Àlvar Pe-
ris, que se centra en els es-
tudis culturals sobre co-
municació.

En conjunt, un mosaic
fet de peces molt diverses
que comença a dibuixar
un àmbit amb perfils iden-
tificables, tot i que, com
reconeix el mateix Gómez
Mompart, sobre la seua
evolució gravita el debat
de l’existència, o no, d’un
espai comunicatiu valen-
cià pròpiament dit. Per al
catedràtic de periodisme
de la Universitat de Valèn-
cia, aquest espai existeix,
malgrat les dificultats i les
particularitats i malgrat,
també, el fet que Canal 9 i
Ràdio Nou no hagen tin-
gut el paper que podien
haver exercit per a contri-
buir a consolidar el seu as-
pecte poc vertebrat.

Si ningú podia tenir la
temptació de considerar to-
ta aquesta energia acadè-
mica i intel·lectual un mal-

baratament de curta volada, Gó-
mez Mompart retruca amb contun-
dència: “Max Weber va dedicar
una bona part del seu treball socio-
lògic a investigar sobre Alemanya i
ningú no l’ha acusat mai de provin-
cià”.

La recerca mediàtica
Un llibre fa inventari dels estudis sobre el món de la comunicació al País Valencià

Endollats
.
Les regles de tres acostu-
men a funcionar en
l’aritmètica, però no en
la lingüística. Sentia ca-
sualment una conversa
a l’autobús i un dels in-
terlocutors deia: “És
que la Conselleria X es-
tà plena d’endollats”.
De seguida em vingué
al magí una imatge futu-
rista de robots humanoi-
des connectats a la xar-
xa elèctrica exercint les
tasques més rutinàries
de l’administració. Però
la imatge mental era
errònia. L’emissor de la
frase es referia al fet que
molts treballadors de
l’organisme en qüestió
estaven nomenats a dit.
Amb bona fe, havia apli-
cat al terreny lingüístic
una regla de tres: si en-
chufe s’ha de dir endoll,
enchufado s’haurà de
dir endollat. Però no,
perquè en la nostra llen-
gua, de enchufado, en el
sentit de col·locat en un
càrrec per amistat o in-
fluència, en diem “que
té un bon padrí” o “que
té un bon barrot”.

Saltar traduccions
.
El mot sofregir vol dir
‘fregir lleugerament els
aliments’. De coure ali-
ments en oli o greix a
foc viu, en diem saltar.
En l’argot dels lingüis-
tes, també anomenem
saltar el fet de passar
un text pel Salt (el pro-
grama de traducció de
la Generalitat valencia-
na). Però de vegades,
més que “saltar” el
text, el que fan alguns
traductors (?) és “sofre-
gir-lo”, és a dir, passar-
lo pel traductor au-
tomàtic i no revisar-lo,
o mirar-se’l per da-
munt damunt; recor-
den vostés el cèlebre
“Carretera de Nazaret
a Aceituna” de fa uns
quants anys? Dic tot
açò perquè llegia fa poc
una pàgina en valencià
d’un diari amb tres notí-
cies d’agència que no hi
havia per on agafar-les
des del punt de vista de
la correcció lingüística.
Una lectura més acura-
da em va permetre dis-
cernir que la major
part de les incorreccio-
ns presents eren les típi-
ques que cal revisar
sempre després d’una
traducció automàtica.
No vull criticar ara i ací
el Salt, que és una eina
ben útil, si se sap utilit-
zar; ni tampoc buscar
el causant del bunyol
(siga el diari o les agèn-
cies); el que vull és criti-
car les actituds tan poc
respectuoses amb la
nostra llengua: pel que
es veu, les incorreccio-
ns en valencià són un
pecat venial, però en
castellà, un pecat mor-
tal.

Josep Lluís Gómez Mompart. / JOSÉ JORDÁN

Si no subversió, un
objectiu més ambiciós,
la reivindicació i la
protesta estan servides

NORMA I ÚS

JOAN RAMON
BORRÀS

Bloc sobre grups de música en valencià La Sibil·la . / SANTIAGO CARREGUÍ

El panorama de la
investigació va de la
premsa del segle XIX
al ciberperiodisme
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