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On està la modernitat i
l’alegria de la dècada
dels vuitanta? Què se
n’ha fet, d’aquella ciutat

que respirava activitat i entusias-
me? Des de l’àrid panorama con-
temporani, allò pareix tan somie-
jat com el power flower dels
seixanta; remot com un somni,
utòpic com un manifest àcrata.
No obstant això, protagonistes i
escenaris continuen ací, i encara
que d’aigua passada, molí no en
mou, la memòria d’aqueixos
anys nia en l’ànima de molts.
Aquesta memòria és optimista, i
recorda una ciutat joiosa i plena
d’iniciatives, urbs perduda en
aquest nou segle, entre l’inaudit
discurs coent de la dreta i la hip-
nosi temporal de l’esquerra.

Els anys vuitanta van ser una
dècada tan significativa per a la
ciutat de València com una revela-
ció. Un autèntic renaixement.
Molts dels seus protagonistes
obrin els ulls com a plats en recor-
dar els vells temps d’una me-
tròpoli amb vocació d’il·lus-
trada. El protagonisme d’una elit
política i intel·lectual combinat
amb un potent moviment cívic
van transformar l’urbs. I això
que es va iniciar l’època amb mal
peu: els carros de combat del ge-
neral Milans. Però amb l’estrepi-
tós triomf de la democràcia, la
cosa va mudar a centre de moder-
nitat i avantguarda com no s’ha-
via vist des dels anys trenta.

La creació de l’IVAM, de
l’IMPIVA, l’organització d’una
xarxa de teatres, el Rialto, la cele-
bració del II Congrés d’In-
tel·lectuals al Palau, el popular
microones, el 1987, la Trobada
dels Pobles amb músiques ètni-
ques als Vivers, la Mostra d’Ho-
norio Rancaño i Vicent Garcés,
socialistes atípics, en els desapare-
guts cinemes Martí, únic període
de glamour de què va gaudir el
certamen, la defunció definitiva
dels rotatius falangistes, el flori-
ment i l’apogeu de desenes de lo-
cals d’oci, l’obertura de sales
d’art d’avantguarda,…

“Els vuitanta són la dècada
de la modernitat, de la València
espectacular. Ací es treballava i
es gaudia molt, hi havia alegria i
talent, i sobretot funcionava una
sinergia entre la societat i els po-
ders públics que ara no existeix”,
Carme Alborch, la valenta regi-
dora i antiga ministra, que lluita
contra els molins de vent d’un
Ajuntament, s’entusiasma en par-
lar dels vuitanta. Però llavors,
quan els temes de Simple Minds i
Alaska eixordaven el pati medie-
val de La Marxa, ella era degana
de la Facultat de Dret. Anys
abans, inclús es podia escoltar
amb respecte la penya de Joan
Fuster en la seua tertúlia vesperti-
na de la cafeteria San Patricio,
com uns mafiosos voltairians de
la marjal. El mestre de Sueca, se’l
veia poc en les festes mundanes;
un cas diferent era Juan Gil-Al-
bert, el qual, consentit en extrem
pels socialistes valencians, anava
d’acte en acte, pur dandi perdut,
com un personatge d’Agatha
Christie. “Aquestes coses m’avo-
rreixen sobiranament”, deia amb
el seu bondadós somriure de pi-
llet a qui li ho preguntara.

Era un temps en què hi havia
directors generals romàntics i afi-
cionats a l’art, com Antoni Asun-
ción, consellers verges, com Ci-
prià Ciscar, i rabosots del desert
com Ricard Pérez Casado, alcal-

de la ciutat aleshores, potser el
millor que ha tingut, i impulsor
de trobades memorables, com la
visita del poeta Rafael Alberti i
el pintor surrealista Matta al con-
sistori, on el primer es va llançar
a fer retrunyir el ranci hemicicle
amb un recitat inoblidable. El re-
gidor de Cultura era el gran advo-
cat Alberto García Esteve, que
inclús no té carrer a la seua ciu-
tat, per cert. El ja mencionat con-
grés d’intel·lectuals, en memòria
del primer del 1937, va atraure a
la ciutat l’elit internacional de la
cultura; i pel carrer de la Pau, en
compte de John Dos Passos o
George Orwell, s’encreuaven Oc-
tavio Paz i Juan Goytisolo. Va
ser un moment cim, d’ambient
refrescant. Escriptors, filòsofs,
poetes, periodistes, artistes, una
infinitat de personatges es van ci-
tar a la vora del pobre Túria sec,
però alegrat per les pretensioses
columnes de Bofill. Aquell Con-
grés virtual va tenir la seua emo-
ció, perquè la qüestió cubana va
estar a punt de clausurar la troba-
da com el ball de Torrent.

Llavors aqueix auge cívic i
cultural no tenia aqueixa massifi-
cació pedestre d'avui, perquè tot
era nou. Concerts de rock de Di-
re Straits, Cure o Camarón; de
la Velvet Underground a Pachá i
de Ramoncín i Archie Shepp a la
bombonera de la Sala Parpalló;
al costat de la galeria del mateix
nom, sota la batuta del pintor
Artur Heras, exposant fotogra-
fies de Denis Hopper, Wim Wen-
ders o Walker Evans, les prime-
res exposicions d’Eduardo Arro-
yo.

En el segon lustre de la dèca-
da prodigiosa valenciana, les co-
ses ja van molt ràpid; triomfen
les tres emes del disseny, Montesi-
nos, Mompó i Mariscal. I hi ha
el grup La Nau, agrupació d’ar-
tistes plàstics i dissenyadors que
farà escola. Són els encarregats
d’iconografiar la Generalitat i les
carreteres, amb els seus dissenys
turístics, entre moltes altres acti-
vitats.

Segons un membre del grup i
actual acadèmic de Belles Arts,
Paco Bascuñán, “L’espai era
obert i el tracte directe. En
aquells dolços anys estava la gent
apropiada en el moment apro-
piat. L’administració va apostar
pel disseny per a llevar la pols”.
És a dir, la caspa que fins i tot
quedava del franquisme. Aquests
xicots que, quasi pòstumament,
han rebut el premi Belles Arts,
van fer un viatge iniciàtic a Milà,
i el seu retorn ho va començar

tot. Eren els temps de la trepi-
dant Sala Roxy en el número 200
de Sant Vicent que ells van deco-
rar. Continental, una pista de
bàsquet per a copes, Perdido, un
novaiorqués club de jazz, Ano-
mia, amb dibuixos de Topor, Go-
lem, Christopher Bar Lee i Mar-
lene Dietrich, Delfos, el perdula-
ri integral i primer after hours a
la vora del barri xinés.

Carme Alborch, lamenta ara,
el mig gas valencià, “aquesta ciu-
tat fa la sensació que, la meitat

està adormida”, i afig, “en
l’època va haver-hi més ri-
quesa i diversitat des del
punt de vista cultural en
l’elit política. Manolo Mar-
tín va fer la falla de l’Ajun-
tament i hi estaven tots els
personatges de la ciutat ves-
tits per Montesinos. Pierre
Solange em va dir llavors
que ací es treballava com a
Alemanya, però amb ale-
gria. Recorde quan vam
inaugurar el teatre Rialto,
amb una obra de Valle, allò
podia ser polèmic. També
va ser memorable quan hi
va venir Strasberg amb el
seu Pirandello. La cartelle-
ra de llavors era una merave-
lla”.

L’exministra de Cultura
es mostra orgullosa de “l’es-
perit transgressor que va
practicar la nostra genera-
ció. De totes maneres, la
gent és avui molt plural;

hem de fer connexions generacio-
nals, històries alternatives, enca-
ra que no tots els joves són jo-
ves”.

Paco Bascuñán, embolcallat
en els colors agressius del nou dis-
seny valencià que decoren el seu
estudi, es reconeix inquiet davant
del contrast d’aquells anys i l’am-
bient actual de la ciutat, amb els
seus rosaris d’esdeveniments
coents i una cultureta d’estar per
casa, amb l’ombra de la corrup-
ció sobrevolant com a aura, i d’es-
quena a la llengua autòctona i tot
el que faça olor de progressisme.

“Hem arribat a un moment
en què l’ecosistema és tan àrid
que cal revitalitzar-se. Abans hi
havia una relació més càlida en-
tre les tribus urbanes, ara els nu-
clis antics s’han convertit en un
parc temàtic. El nostre repte és
visualitzar la ciutat de València,
però la ciutat s’ha configurat de
tal manera que no existeix i això
pareix que ens faça vergonya”,
conclou Bascuñán.

Una afirmació com aquesta,
en boca d’un protagonista actiu
dels vells vuitanta, resulta preocu-
pant. València tercer mil·lenni:
l’esmorteïda poca substància
dels esdeveniments i l’agressió ur-
bana versus la recuperació de la
seua creativitat popular i avant-
guardista; el repte del segle per a
la nostra societat civil.

Dues imatges de la falla que l’any
1987 reproduí la façana de

l’Ajuntament de València, com un
espill, obra de Manolo Martín, Sento

Llobell i Manuel Vicent.

Els anys que van canviar València
Una crònica de la vitalitat social, cultural i cívica de la dècada dels vuitanta

Pipes
És cert que en l’època de publi-
cació del Diccionari de la llen-
gua catalana de Pompeu Fa-
bra la imatge mental que es
tenia sobre la paraula pipa era
la d’un estri per a fumar, però
els estils de vida canvien i això
fa que les imatges que asso-
ciem a les paraules també can-
vien. Sovint, les institucions
normatives es fan de pregar a
l’hora d’incloure en els diccio-
naris entrades o accepcions
que han esdevingut d’ús habi-
tual. És ben cert que han de
vetlar per les opcions genuïnes
de la llengua i també s’han
d’esperar que el mot o l’accep-
ció en qüestió es consolide en
l’ús i no siga una moda passat-
gera. Però de vegades, tarden
tant que són superades per la
tossuderia de la gent. És el cas,
per exemple, de mots que, im-
portats d’una altra llengua, su-
pleixen una perífrasi de l’idio-
ma propi. Observem la parau-
la pipa: en el diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) no apareix amb el signi-
ficat de ‘llavor del gira-sol o de
la carabassa que se sol consu-
mir torrada’ (tal com diu el
Salt, admés provisionalment
per l’AVL). És evident que ac-
tualment, la imatge mental
que genera el mot pipa és la
d’una d’aquestes llavors i no
l’estri per a fumar… Així
doncs, faria bé l’IEC d’adme-
tre aquesta accepció i evitar
que tinguem remordiments a
l’hora de comprar pipes en
compte de llavors de gira-sol.

Topònims hipermetrops
La hipermetropia o vista llar-
ga és una anomalia ocular que
té com a resultat una visió bo-
rrosa dels objectes pròxims. És
el contrari de la miopia o vista
curta. Dic això perquè la Ge-
neralitat Valenciana tingué, a
parer meu, una mica de curte-
dat de vista a l’hora de deixar
a l’arbitri dels ajuntaments la
decisió de regularitzar els
noms dels municipis: els habi-
tants de Castelló (de la Ribe-
ra) encara estan pagant-ne les
recialles. La generalitat, dic, ja
fa temps que va adoptar el cri-
teri d’usar en els escrits ofi-
cials els noms oficials a l’hora
de reflectir els topònims valen-
cians; així, fa servir, en els es-
crits en valencià, Alboraya
(per Alboraia) o Zorita del
Maestrazgo (per Sorita). Pel
que fa als topònims de les zo-
nes valencianes castellanopar-
lants, hi aplica els mateixos cri-
teris: Torrevieja (Torrevella),
Cheste (Xest), Cofrentes (Co-
frents) i, a més, si vostés han
de redactar un escrit tenint en
compte el criteri oficial, hau-
ran de proveir-se d’una llista
actualitzada dels topònims
que van “valencianitzant-se”.
Ara bé, si els topònims són de
la resta de l’Estat espanyol,
aleshores el criteri “oficial” no
està tan clar: Teruel/Terol,
Cuenca/Conca, Zaragoza/Sa-
ragossa. Quant als estrangers,
pel que es veu, prefereix els
noms tradicionals valencians
(Londres, Moscou, Mèxic, Pe-
quín) en compte dels oficials
(London, Moskva, México,
Beijing). Pura hipermetropia:
veure les solucions encertades
millor de lluny que de prop.

NORMA I ÚS

JOAN RAMON BORRÀS

“Abans hi havia
una relació més
càlida entre les tribus
urbanes”
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El llibre de Xavier Serra,
per inusual, representa
un gest valent. És un
combat personal contra

la tradició de silencis, com diu
Piera, que tant caracteritza els
valencians. Citaré, per ben encer-
tat, aquell passatge de Josep Pla
on diu que l’única via d’atenuar
l’oblit i de crear memòria
col·lectiva “és recordar el que
alguns homes -és a dir, el poble-
han fet una mica més enllà dels
interessos particulars, imme-
diats i petits”. Certament,
aquest és el propòsit de Xavier
Serra en explorar els punts més
representatius dels biografiats
tot centrant-se en la dècada dels
setanta. Uns moments de gran
transcendència, perquè el règim,
encara que ben falcat, iniciava la
seua agonia. Era un temps d’in-
certeses, però també de recerca i
d’esperances. Era un temps on
bullia una mentalitat nova per a
uns temps diferents.

Un clima i unes inquietuds
que transiten pels retrats litera-
ris de sis personatges que han
tingut repercussió sobre la cultu-
ra, la política i l’economia del
país. En el cas de Josep Lozano,
comenta l’origen biogràfic d’al-

guns elements de la seua obra i
tracta sobretot la gestació d’un
llibre ja mític, Crim de Germa-
nia, on apareixen sublimades
les reivindicacions de l’esquerra
valencianista, un llibre escrit a
cavall entre València i París, ciu-
tat en què pencava per sobreviu-
re i poder estudiar en una uni-
versitat que vivia la ressaca del
somni revolucionari. Pel que fa
a Francesc Pérez Moragon, des-
criu com s’originà i es dugué a
terme una obra de referència, la
Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana, de la que fou el cap
de redacció, i desvetla que Fus-
ter va ser-ne el director en l’om-
bra. Quan hagué d’abandonar
l’empresa arran d’un conflicte
laboral, passà a treballar per a
Acció Cultural i a l’Editorial
Tres i Quatre, i després dirigí
durant els dos primers anys la
revista El Temps.

El periple de Josep Maria So-
riano Bessó és ben singular: co-
mençà com a periodista i ha
acabat de banquer. En el pri-
mer ofici airejava, com a corres-
ponsal de la premsa de Barcelo-

na en un moment en què els
periòdics d’ací eren una tomba,
els problemes valencians i els
moviments emergents. La seua
vinculació amb el cristianisme
de base el dugué, a ell i a altres
inquiets, a promoure el coopera-
tivisme en l’habitatge i a poc a
poc en altres sectors fins a crear
dues empreses insígnia: Con-
sum i Caixa Popular.

Interessant resulta el retrat
del jurista Lluís Aguiló Lúcia,
nét del fundador de la Dreta
Regional Valenciana, que va ser
mal vist en l’obscuritat del fran-
quisme per la València benes-
tant a què pertanyia. L’ambient
liberal de la família, la bibliote-
ca de casa i la curiositat paterna
pel país marcaren la seua perso-
nalitat. Nomenat lletrat de les
Corts, des d’aquesta talaia tècni-
ca ha orientat el dret emanat
del Parlament valencià. Quan
he llegit, en un moment de la
narració, que el jurista escriu
un dietari des de jove, els ulls se
m’han obert com a plats. Me
l’imagine, havent conclòs un dia
valent de discussions i estires i

afluixes polítics, en la solitud
del despatx, mirant de traure’n
l’aigua clara, l’entrellat de tot
plegat.

El personatge que segueix és
el pintor Manuel Boix. A banda
de la peripècia personal, hi ha
un dibuix breu i encertat, fet
amb traços marcats, dels co-
rrents de renovació plàstica dels
anys seixanta i del valor de
l’obra del pintor, de l’origen bio-
gràfic d’unes icones determina-
des de la seua obra (agulles de
cosir, cucs de seda, els coloms,
la pilota) i de l’equip format di-
verses vegades amb Heras i Ar-
mengol. La nota exòtica l’apor-
ta l’anglés Robert Archer, el
qual, rodant per Europa i neces-
sitat de diners, va anar a caure a
Borriana, on va ser collidor de
taronja. De retorn al seu país,
va llegir per casualitat uns ver-
sos d’Ausiàs March en anglés i
decidí estudiar-lo. És el darrer
editor de l’obra completa de
March i ha introduït aires reno-
vadors en el seu estudi i en el de
la poesia hispànica de l’època.

Xavier Serra elabora Biogra-
fies parcials amb voluntat d’es-
til i de deixar un bon gust, amb
l’objectiu de posar en relleu
l’energia i el perfil singulars dels
seus personatges sobre un fons
històric ben explicat. L’energia
i la profunda humanitat que res-
pira el llibre et deixen amb ga-
nes de voler saber més coses
dels protagonistes.

Ve de la pàgina 1
D’aquell temps és el seu primer
treball amb cara i ulls: L’única di-
ferència, una casset enregistrada
amb la col·laboració de Xavi
Sarrià i Miquel Gironés. En una
setmana s’exhauriren les cinc-cen-
tes còpies, així que calgué repetir
el tiratge. Les coses anaren ro-
dant, tot i que no tenia cotxe per
a anar als concerts, ni músics, ni
nom. La discogràfica muntada
pels d’Obrint Pas, 45 Revolucio-
ns, li va donar una nova oportuni-
tat. El 2000 enregistrà Estels de
tela. D’aquell moment recorda
l’entrevista que li féu a la ràdio un
Toni Mestre marginat i semiclan-
destí en la seua pròpia ciutat.
(Breument rememorem el seu co-
miat al cementeri general de
València. Uns quants amics, al-
guns polítics, pocs… un botorn
insuportable).

El nou disc despertà les ganes
de concert. Se’n feren tants que
la discogràfica de Terrassa Pro-
paganda pel Fet s’hi fixà seriosa-
ment. El resultat fou un nou
disc: Barricades de paper, el qual
—segons el cantant— li va obrir
portes a tot arreu. A Sant Cugat
féu de teloner a Lluís Llach.
Allò possibilità que temps des-
prés repetira l’experiència al Mu-
sical del Cabanyal i, posterior-
ment, el 2005, l’enregistrament
juntament amb l’empordanès de
Que no s’apague la llum del con-
cert que va fer al Gran Teatre de
Xàtiva. Es tracta d’un CD redó.
L’autor canta contra l’especula-
ció envejosa, també l’esperança
d’una cultura, la nostàlgia d’una
ciutat que potser amb el pas dels
anys va perdent a petits bocins,
lentament.

Al final de l’estiu de 2006
treia el seu darrer treball amb
arranjaments del guitarrista Bor-
ja Penalba, Alfabets de futur. En
realitat una confirmació rotun-
da de la seua vàlua com a can-
tant. “Alacant per l’interior” (de-
dicat al plorat Mestre), “Creix”,
“D’acord, d’acord”, del poema
de Marc Granell “George
Grosz”, i “Tot el que arriba amb
el vent” són alguns dels temes
d’aquest magnífic disc. Granell
sona renovellat, com una bala de

canó xiulant al cel, com sonà re-
novellat i esplendorós el poema
“Llibertat” de Miquel Duran,
una de les seues composicions
més reeixides. Sens dubte, una
de les virtuts més impressionants
de Ventura és aquesta facilitat
que té alhora de convertir uns
mots en un cant insòlit, ple de
matisos i de força. En un altre
context potser el gaudiríem en
tota la plenitud, el diumenge a la
vesprada potser davant el televi-
sor, estomacats al sofà. Però les
circumstàncies fan que tinguem
una cultura invisible que també
és l’espectre lluminós d’un món
somiat.

“La música no té el suport
dels polítics. Si a la seua gestió
manquen llibres són criticats,
però de la música poden prescin-
dir-ne tranquil·lament. Tampoc
no tenim tècnics ni professionals
que s’ocupen de promoure, cir-
cuits on actuar, sobretot uns mit-

jans de comunicació que ens res-
cabalen de la invisibilitat que pa-
tim. Després de tot la gent ha de
conéixer per a poder, finalment,
exercir el seu dret a escollir. Molts
dels locals de València o de Barce-
lona on es feien directes han des-
aparegut…”, es lamenta. L’ofici
que ha escollit és dur, ingrat.
“Avui”, enraona, “actues en un
escenari important, enregistres
un disc. Demà, però, et toca el
bareto del barri. Les dificultats i
els daltabaixos sembla que són els
mateixos que fa trenta anys”. En
aquestes condicions la professio-
nalització és quasi un impossible,
tot i que, de mercat, n’hi ha, sens
dubte. “Són unes altres coses les
que ens falten…”, assegura enut-
jat algú que sap que s’ha donat a
conéixer a força de trepitjar lo-
cals, d’omplir-los. Ventura atrapa
el públic. La seua veu trenca per
mil llocs, escapa del seu cos escan-
yolit, acarona i acoltella.

Caminem rambla amunt, en
direcció cap a l’Eixample. Joves
pakistanesos vigilen distrets l’en-
trada dels seus comerços de
souvenirs atapeïts de gitanes i
bous en miniatura per a coronar
els cims dels televisors. Les boti-
gues de roba per a adolescents
anorèctiques perboquen els seus
bums bums pam pams eixorda-
dors al carrer i aquests, llavors,
es barregen amb el soroll dels
vehicles i amb la cridòria de la
marea humana. El soroll ofega
la nostra conversa. Parlem del
país, dels límits i de les possibili-
tats, d’una llengua també guan-
yada i perduda mot a mot. Ell
creu, esperançat, en el bon augu-
ri del professor Ferran Suay, se-
gons el qual el català sobre-
viurà, ens sobreviurà. Tot plegat
potser ara és ja massa tard per-
què muira així com si no res. La
nit ens cau al damunt. Ens aco-
miadem. Entotsolat, camí de ca-
sa, pense aquella lletra: “Si véns
sabràs / per què sent fred dins
meu quan estic lluny/ he em-
malaltit d’una lluna de coure so-
bre les teules brunes”… la melo-
dia de colp em fa volar pel cel
xativí. Teulades. Olor de pinassa
cremada, ritual. Hivern que ja
s’acaba.

És innocent, la ignorància?
És la manca de cultura o
d’intel·ligència o de com-
petència excusa per absol-

dre algú d’una falta greu?
Aquests interrogants suren al
cap després d’haver vist El lec-
tor, pel·lícula protagonitzada
per Kate Winslet, actriu de mo-
da que acaba de recollir un Os-
car. Ignore l’interés i el nivell del
llibre en què es basa el film,
però aquest últim l’he trobat
fluix, ple de goteres. No con-
venç, ni emociona. Planteja,
això sí, qüestions inquietants.
La protagonista, a part de rebol-
car-se amb un adolescent —no,
no és això el que m’inquieta—
participa en l’atrocitat més gran
i esfereïdora de la història, la
dels nazis amb els seus camps
d’extermini i la neteja ètnica.
Però, atenció: ho fa quasi sense
voler. La causa? No sap llegir.
Hauria pogut aprendre fàcil-
ment a fer-ho; el seu company
de rebolcons, excel·lent estu-
diant, li n’hauria ensenyat amb
gust. Però ella oculta el seu anal-
fabetisme. En ella pot més l’or-
gull que la necessitat. Com que
en aquells temps difícils s’havia
de guanyar la vida, s’apunta a la
maquinària del crim massiu. El
clímax del relat es produeix
quan, molts anys després, la jut-
gen per haver deixat morir cre-
mats una multitud de dones i
criatures jueves tancades dins
d’una església. “Si haguérem
obert les portes”, s’excusa ella,
amb cara d’angelet, “haurien es-
capat”. Quan té ocasió d’alleuge-
rir la seua condemna si fa saber
que no llig ni escriu, de nou pot
més l’orgull que la necessitat, i
entre reconéixer-se analfabeta i
una cadena perpètua tria
—inversemblantment, per a
mi— la segona opció.

Tot plegat fa pensar en una
frase de Sàndor Màrai: “Les per-
sones no són tan perilloses quan
són dolentes com quan són estú-
pides”.

És clar que hi ha individus
malvats, amb instints criminals,
que, pel motiu que siga
—frustració, ressentiment…—,
gaudeixen amb el dolor dels al-
tres. Són pocs, però. Difícilment
trobareu un cirurgià, un polític,
un conductor d’autobús, un jut-
ge, un farmacèutic o un pilot
d’avió que, deliberadament, fa-
cen mal als seus clients. En can-
vi, gent estúpida, gent incompe-
tent, nècia o ignorant… Què vo-
leu? A cabassos. I qui fa més
por, un cirurgià pervers però
competent, o un d’inepte? I si
parlem d’un pilot d’avió?… D’al-
tra banda, qui féu possible que
ments pertorbades, com les dels
nazis, accediren al poder i execu-
taren els seus deliris? Les masses
incultes, aquelles que votaren i
ovacionaren, enfervorides, Hit-
ler, aquells caps fofos que, com
el personatge de la Kate Wins-
let, eren l’engranatge imprescin-
dible perquè els criminals arriba-
ren a ser-ho. “Les calamitats
sempre les provoca la massa”,
diu Bernhard.

Per això, quan sent que algú
diu “que bonic!” davant d’una
urbanització clònica on abans
hi havia un paratge natural, o
que el valencià i el català són
dues llengües diferents, o que
Joan Miró no sabia fer la “o”
amb un canut, quan sent coses
d’aquestes, no em vénen ganes
de burlar-me’n. No. Em vénen
ganes, només, de pegar a fugir.

El cantant Feliu Ventura. / TEJEDERAS
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UN PAÍS DE PARAULES

Sis mons i un país
FRANCESC CALAFAT

“Molts dels locals de
València o de Barcelona
on es feien directes han
desaparegut”

MANUEL BAIXAULI
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