
Devastar: destruir
arrasant habita-
cions, boscos, colli-
tes, etc.

No consta que els pri-
mers comunistes valen-
cians, en llegir la tesi XI so-
bre Feuerbach, de Karl
Marx (“Els filòsofs no han
fet res més que interpretar
de diverses maneres el
món, però del que es tracta
és de transformar-lo”), es
llançaren a transformar el
seu territori, ni que Lafar-
gue, ja a Espanya, els ani-
mara a fer-ho. La culpa de
la devastació territorial,
doncs, no és dels comunis-
tes. No tot és culpa dels co-
munistes.

No consta que els ano-
menats indis americans ta-
llaren des de sempre cabelle-
res. Però sí que ho comença-
ren a fer quan els blancs
convertiren aquestes cabe-
lleres en moneda de canvi,
com si es tractara d’un pa-
garé.

Ara Europa, la que
compta en definitiva i la
que ens toca patir, que no
gaudir, està escandalitzada
per la barbàrie urbanística
del litoral. Ni els comunis-
tes ni els indis tenen res a
veure amb el tema. Cal
anar posant les coses al seu
lloc per a evitar que ens ma-
regen més encara.

Qui en té la culpa? Els
ajuntaments? Els especula-
dors? Els propietaris origi-
nals de les terres? Sí, com
qui premia el botó del gas a
Auschwitz; o com aquell
qui, amb el seu silenci, amb
la seua passivitat, si no
aquiescència, va sostenir
una dictadura més de qua-
ranta anys.

I els europeus? Sí, els ma-
teixos europeus, vull dir, la
mateixa classe (en sentit
marxista) que ara s’escanda-
litza per la devastació, en
tenien part de culpa?
N’eren probablement l’ori-
gen?

No anirem tan lluny per
recordar els primers devas-
tadors físics i morals de la
nostra ribera mediterrània:
tots els nazis que Franco va
acollir (terra mítica?) i
instal·lar còmodament a
Dénia o a Moraira, per
exemple. Però sí que cal re-
cordar que els primers pro-
pietaris beneficiats per la
devastació van ser euro-
peus. Que les seues mone-
des compraven a bon preu
les cabelleres de la nostra
terra. Que van ser la condi-
ció necessària del “desenvo-
lupament” (?) que veiem
ara. I, ara, què els molesta?
El creixement? La seua filo-
sofia no és la del creixe-
ment? De què se ríen (o llo-
ran) sus señorías? No saben
que el creixement sense fi
els devora, els devasta tam-
bé? Doncs tornen vostés a
llegir Marx, que no han aca-
bat d’apropiar-se’l massa.

Ara bé, qui va vendre,
qui va especular, qui va de-
vastar silenciosament, en la
història i en la política sem-
pre ha rebut el mateix nom:
col·laboracionista.
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Peguem un puntelló al cul
a l’èxtasi i que torne el
vodka!”. Aquest és el crit
rabiós de —pretesa— au-

tenticitat llançat al vent per
Shantel, un músic alemany que
impacta allà on va, i que s’ha
convertit en el menú més desit-
at de qualsevol programació

nocturna a tot l’Occident, terres
valencianes incloses. Els avant-
passats familiars de Shantel són
a Bucovina, una regió situada
entre Ucraïna i Romania. Grà-
cies a aquesta connexió, de la
qual cosa es mostra orgullós,
aquest músic i discjòquei —que
no punxa electrònica, sinó rit-
mes folk ballables— s’ha conver-
tit en el representant d’una mo-
dernitat antiesnob, avorrida de
la frivolitat, que demana calor i
color a la cultura d’última hora,
i que ho troba en les aromes de
l’est.

Shantel ha estat guardonat
amb el premi World Music de la
BBC i triomfa com a músic de
directe amb la seua orquestra
multiètnica. Es mostra com una
concreció de l’essència roma-
nesa, d’un territori amb vida
convulsa, passat ric i dur, i amb
una voluntat de prevaldre com
siga. Per a Shantel, Romania és
el resum de l’Europa de l’est,
especialment des que va entrar
a la Unió Europea el 2007. “No
vull ser la fotocòpia d’un anglo-
saxó”, diu per telèfon, “sinó
compartir sensacions nascudes
del continent”. El seu disc Dis-
ko Partizani n’és el resum.
“L’est és l’Europa més real, viu
en nosaltres i en la nostra cultu-
ra”, opina.

Certament, és lògic que co-
mencem a adonar-nos-en a casa
nostra. Els quasi 130.000 roma-
nesos que viuen i treballen al
territori valencià —50.000 dels
quals a la província de
Castelló— en són bona mostra.
I mentre ho puguen fer, han vin-
gut per quedar-s’hi, tot i que
l’atur afecta ja el 12% de roma-
nesos del cap i casal de la Plana.
“La cultura és la millor manera
de connectar-nos al territori
que ens rep”, explica Horia Bar-
na, director de l’Institut Cultu-
ral Romanés a Espanya. Barna
va visitar Dénia fa un quant
temps per trobar-se amb una as-
sociació de romanesos residents
a la zona i impulsar el projecte
futur de la construcció d’un
fòrum de debat europeu. “La in-
tegració és reeixida si es fa ser-
vir la cultura”, opina.

“A més a més, és l’únic camí
possible”, opina Madalina Mo-
rariu, filla del director de la fil-
harmònica de Iasi i soprano ro-
manesa de 27 anys que viu i tre-
balla a València. “La imatge que
es té ací dels romanesos és la
més marginal, i, com hauria de
resultar evident, n’hi ha molt
més que això”. “Fins fa poc, el
fet cultural que es coneixia ací
de nosaltres no anava molt més
enllà de Dràcula”, ironitza. Uns
altres hi podien afegir Cioran, i
prou. “Ara bé, això està can-
viant”, opina. “Creix la possibili-
tat de viatges barats a Bucarest,
i molts valencians hi van per cu-
riositat, o perquè coneixen algú
que és d’allí, i se’n sorprenen”.
Certament, es poden trobar ana-
des i estades des de València per
200 euros. Madalina és professo-

ra de cant, cor i piano a Divisi,
una associació cultural amb es-
cola de música que va propiciar
un intercanvi de cors de xiquets
entre València i Romania. “No-
més a Iasi hi ha 2.000 alumnes
de música, i només ara, quan ja
fa temps que som ací, comença
a canviar la percepció que hi ha
de tot el que passa allà”.

D’alguna manera, hi poden
contribuir iniciatives com la
dels cursos de cultura romanesa
per a xiquets impulsats des de
l’Ajuntament d’Orpesa, que pre-
tén connectar els fills d’immi-
grants amb les seues arrels
—cosa que també els valdrà si
han de tornar al país d’origen
familiar— i també apropar
aqueixa cultura als valencians.
“Cal dir que la part més pop de
la nostra cultura té fortes in-
fluències gitanes, turques i occi-
dentals, i la barreja resulta exòti-
ca i, normalment, atractiva”, ex-
plica el fotògraf Alexandru
Paul, que va participar en el fes-
tival Off PhotoEspaña 2008. És
aqueixa barreja la que ha impul-
sat l’èxit del trio de productors i
discjòqueis Ar:pi:ar. Tots tres
han actuat a la sala Barraca de
València, i la seua promotora,
Picnic Group, pensa en una ac-
tuació conjunta —en una mena
de festa romanesa— a la sala
Narita de Castelló. En opinió
del seu responsable, Valentino
Barrioseta, “l’últim país preemi-
nent en la música d’avantguar-

da era Xile, ara Romania ha ocu-
pat el seu lloc”. I que a més a
més, no superen els 2.000 euros
de caixet, cosa que sempre
s’agraeix. La seducció per Ro-
mania ha dut el segell disco-
gràfic de Picnic, Barraca Music,
a fitxar un jove productor elec-
trònic romanés, Posh. “El que
passa allí és com el que ha oco-
rregut a Berlín després del comu-

nisme: una explosió de talent
que es barreja amb l’instint de
supervivència”. I la connexió va-
lenciana? “El nostre territori és
proper per a ells, i unit a Eivis-
sa, cosa que els interessa”.

“La majoria de la gent que
ha fet diners al meu país”, diu el
fotògraf Alexandru Paul, “pro-
vé de la part menys educada de
la societat, i pensa més en les
coses materials que en l’art”.

“Ara bé, ja comença a ser més
fàcil trobar patrocinadors que
t’ajuden”. Gràcies a això, les
seues addictives i dures fotogra-
fies es poden difondre, i ens per-
meten veure com ell intenta rela-
cionar la imatge que la gent vol
mostrar d’ella mateixa amb la
imatge que en té la resta de la
gent. “Som la cara nova d’Euro-
pa”, diu, “i hi ha cada dia més
interés real en allò que fem, es-
pecialment en el nostre cine-
ma”.

Ho va demostrar la
pel·lícula Cuatro meses, tres se-
manas, dos días, de Cristian
Mungiu, que va guanyar la Pal-
ma d’Or a Cannes 2007, i va
trasbalsar el món amb una fre-
da història sobre avortament en
l’ocàs comunista. Gràcies al seu
èxit, el cinema romanés impor-
ta, fins i tot en format curtme-
tratge, com és el de Fragmente,
d’Anamaria Chioveanu, exhibi-
da en l’última edició del festival
valencià Cinema Jove. Segons
Diana Cofsinski, de l’Institut
Cultural Romanés, aquesta enti-
tat participarà en el Festival In-
ternacional de Cinema per a la
Integració que se celebra a
València des del proper 13 de
maig. Abans, qualsevol pot con-
templar les diferents caricatures
romaneses que formen part de
la III Mostra d’Humor Gràfic
de la Llotgeta valenciana de la
CAM. Un humor, com altres co-
ses, distintiu.

Cultura de l’est, última moda
Romania aporta a la societat valenciana el treball dels seus immigrants,

però també una presència cultural que ja provoca un interés distintiu

“Som la cara nova
d’Europa”, assegura
el fotògraf Alexandru
Paul

Dalt, Shantel, cantant i discjòquei alemany d’origen romanés. Baix, una imatge del fotògraf romanès Alexandru Paul i la
soprano Madalina Morariu.

Com a Berlín després
del comunisme, a
Romania hi ha una
explosió de talent
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Ve de la pàgina 1
Intente fer-lo parlar de la seua
pintura, teoritzar sobre el seu
art. S’hi mostra rebel, i procla-
ma: “Quan pinte tanque els ulls:
que siga el que Déu vulga!”. Riu
jocundament, mentre mescla
uns colors, i se’n va cap a un
gran cavallet que manté en alt
un quadre de dimensions volumi-
noses. Per fi accepta fer una con-
cessió: “Potser si jo no fóra co-
lombià, no podria pintar així,
amb tots aquests colors… Pot-
ser si jo no fóra colombià, dona-
ria més importància a coses que
no tenen importància. La gent
es preocupa massa i això es nota
en la pintura”. Però de seguida
calla, em mira i torna a riure,
conscient que no em dóna massa
pistes. “No crec en tanta teoria.
L’art no és un llenguatge, és una
altra cosa. Ací no hi ha codis, ni
res d’això. Avance a les palpen-
tes, sense massa convicció de
res… Per què pinte? Perquè no
sé fer una altra cosa!”. Em mira
i torna a riure, gaudint una mica
de la meua desorientació, i més
ell, que és professor a la Facultat
de Belles Arts de la Universitat
Politècnica de València.

En això hi arriba Pepe, el seu
emmarcador. Ha pujat un qua-
drot per la llòbrega i empinada
escala, i se li talla l’alé. Me’l
presenten i jo, a boca de canó, li
pregunte què li sembla l’obra
del seu client. “Jo tan sols li faig
els marcs!”, exclama sobtat,
però de seguida afegeix: “He
vist coses semblants”. Willy
deixa de pintar i el fita desa-
fiant. Pepe s’explica, queque-
jant una mica: “Fa trenta anys
que emmarque, i he vist molts
imitadors seus! Però els quadres
de Willy es reconeixen de segui-
da, pels colors, tan alegres… Hi
ha quadres que fan ganes de plo-
rar, en canvi en els de Willy sem-
pre hi ha bon rotllo… És com
un paio alegre i un amargat. La
pintura és això, més o menys”.
Willy riu sonorament, i rebla
“més o menys”. Pepe pren els
encàrrecs i desapareix, escales
avall, després d’encaixar-me
amb energia la mà.

“L’art no és una ciència exac-
ta. No hi ha un mètode”, diu
ara Willy, mentre a colps de des-
tral dóna forma a un dels busts,
i volen les esberles de fusta.
“Cal extraure d’un, això és l’art.
I treballar, treballar molt… Jo

treballe molt més que tots els
meus alumnes junts… Ja ningú
vol treballar: els meus alumnes
creuen que triomfaran, que es
faran rics, sense treballar! Una

colla de ganduls, això és el que
són… Jo m’esforce cada dia, ca-
da dia trac tot el que puc, i si no
trac més és perquè sóc un des-
manyotat. Què hi farem!”.

M’imagine Willy com a profes-
sor i em pregunte què dirà als
alumnes, com els guiarà, com
els influirà. Sé de la seua bona
reputació com a professor, i que
molts dels alumnes intenten imi-
tar el seu estil expansiu, enèrgic,
cridaner i viu. Pense en la sen-
tència d’Eliot: “Mentre els joves
imiten, els vells furten”. Li pre-
gunte quins artistes valencians
l’interessen, amb poca espe-
rança que em conteste res de
concret. “Saps, m’agrada molt
Carmen Calvo! És boig i genial
el que fa! També Marcelo Fuen-
tes, i Nico Munuera, i el meu
amic Santiago Polo, que prepa-
ra ara una exposició”. Willy
sempre es recorda dels amics, i
la veritat és que no costa gens
sentir-se amic seu. “I els meus
exalumnes Ximo Amigó, Rubén

Tortosa, Joël Mestre… Bons
pintors”. Pepe té raó, al seu cos-
tat et trobes bé, i un podria es-
tar en aquell estudi indefinida-
ment, parlant de tot i sense pres-
tar massa importància a res,
mentre ell pinta, o esculpeix, fe-
réstegament, händelianament,
deixant-se l’ànima en cada
obra. De sobte s’atura, i em mi-
ra amb una certa expectativa,
amb la destral a la mà: “Vols
una cervesa?”. I jo li conteste
que per què no, i tanque el bloc
de notes. I ell somriu feliç,
d’una manera expressiva, com
qui diu, és clar, home, és clar,
apunta’t al bon rotllo.

Potser si jo no fóra
colombià, no podria
pintar així, amb tots
aquests colors…

Quan pinte
tanque els ulls:
que siga el que Déu
vulga!

MIQUEL MARTÍNEZ

L’escriptor Antoni Gómez
(Sagunt, 1960) aconsegueix,
amb El camí de les merles
(Perifèric edicions, 2009), la

crònica reeixida de la recerca inte-
rior mitjançant la conquesta d’un
nou llenguatge. Poques vegades
se’ns anuncia l’abast d’un projecte
d’una manera tan sincera. El lector
assisteix, en temps real, al repte de
l’escriptor, com si es tractara d’un
procés iniciàtic, el pas de la poesia a
la prosa. No és un llibre de records,
és literatura, matèria elaborada.
Ben aviat s’adonarà l’autor de
l’abast poderós del seu motiu litera-
ri: trobar un jo que siga interlocu-
tor dels jo dispersos, assolir un pai-
satge perdurable. El poeta busca
una veu, no un canvi de format,
d’estil. I la veu que trobarà dins
seu, la veu del pare, aquell Homer
de la barra del bar, a prop del caste-
ll de Sagunt, li revelarà que l’Odis-
sea no és allò viscut sinó la vida
reinventada dins d’un llibre.

El camí de les merles descriu el
recorregut entre aquestes dues afir-
macions de l’autor: “Un poeta

amb dedicació exclusiva a la vida,
em sentia un captaire i un déu alho-
ra” i “Construiré de bell nou els
fonaments de la meua existència
des de la base dels orígens fami-
liars”.

Saludablement, l’autor pren dis-
tància —amb tendresa i implaca-
ble ironia— amb tots els personat-
ges que un dia va ser —des del
xiquet amb camisa de tirants fins
al poeta romàntic—, amb els terri-
toris habitats —replacetes, castell,
discoteca, la mar—, amb els àm-
bits emocionals —passió, amistat,
dolor, pèrdua—, epígons del jo des-
connectats entre si. Com se’ls pot
posar en contacte? Quin en serà
l’epicentre vital? L’antic bar del pa-
re. Antoni Gómez descobreix dins
l’atmosfera d’aquell escenari me-
nut tots els elements que ha enyo-
rat, la poesia, la calidesa humana,
la senzilla honestedat, la integració
en el poble que tant estima. Desco-
briment cabdal que atorga una pa-
leta de colors, una veu plural, el
reconeixement d’un mateix, el reco-
neixement dels altres.

Antoni Gómez resol, accepta,

integra, la dolorosa dialèctica del
poeta enfrontat a una mena d’exili
interior —colpidora imatge dels
gossos que acompanyen els
rodamons—, perquè troba un ca-
mí: l’erudició local només li serveix
per a estimar i retre homenatge a
aquelles dones sàvies vestides de ne-
gre que ell observa pels carrers de
Sagunt. Perquè troba una veu, per-

què sap qui és en relació amb ell
mateix i amb els altres, està en dis-
posició d’existir, d’habitar un llen-
guatge. La prosa d’Antoni Gómez
és la reinvenció del seu món. Per
dir-ho d’una altra manera: Man-
hattan no existeix perquè siga un
tros físic de Nova York, Manhat-
tan existeix perquè l’han creada
John Dos Passos, Woody Allen i

Philip Roth. És per això que Anto-
ni Gómez, amb El camí de les mer-
les, reinventa Sagunt.

L’autor ingressa en un club esti-
mable, el de la literatura que tracta
de la recerca del pare. Allunyar-se
per a tornar, ser diferent per a reco-
néixer la semblança. Ens ha volgut
fer partícips, no només de la troba-
lla, sinó del procés de recerca. Dis-
tanciant-se lúcidament del símpto-
ma —la poesia no atorga un passa-
port de redempció, la ideologia dog-
màtica pot amagar el món que pre-
tén transformar, la rebel·lia sobreac-
tuada és una disfressa—, perquè
sap que la immortalitat comença
ara mateix, no ha d’esperar a for-
mar part de la plèiade del Parnàs.

Trobe cada vegada més indicis
que un escriptor es prepara al llarg
de la seua vida per escriure un lli-
bre especial, com ara aquest. Per-
què sent el llibre més “personal”,
serà també l’obra més generosa,
aquella en què més gent podrà sen-
tir-se reflectida. Caldria que l’autor
en fóra conscient, que es tracta
d’un fill únic, insubstituïble.

Perquè tots som perifèrics.

L’estudi condiciona
l’obra del pintor, com
la grandària d’una
peixera, la del peix

El taller d’un pintor no és
un espai neutre, sinó una
extensió de la seua perso-
nalitat. Ho podeu com-

provar en els reportatges d’artis-
tes valencians que ens regalen,
ací en el Quadern, Martí Domín-
guez i Jesús Císcar. I ho podeu
constatar, també, d’una manera
rotunda, si us allargueu aquests
dies al Museo del Prado, a l’ex-
posició antològica del pintor
Francis Bacon.

Bacon és un artista peculiar,
de formació autodidacta, que,
com altres destacats artistes bri-
tànics —D. Hockney, G. Suther-
land, L. Freud, H. Moore…—,
feia figuració mentre el món de
l’art tenia els ulls llogats per a
l’abstracció. La seua obra és ex-
pressionista, nihilista i de temàti-
ca sovint escabrosa. Rostres
udolant o en agitació perpètua,
figures sense cap, cortines corre-
gudes, pontífexs terrorífics tan-
cats en gàbies de vidre… Marga-
ret Thatcher, amb la perspicàcia
pròpia de tants polítics, es referí
a ell com “aquest home que pin-
ta imatges horribles”, elogi que
molts voldríem i que contribuí, i
molt, a popularitzar-lo. Perquè,
això sí, Bacon ha esdevingut mi-
te, no sols per la seua obra, que,
insistisc, és interessant, sinó per-
què compleix una predicció del
crític Herbert Read: “No hi ha
cap camí més segur envers l’èxit
que la creació d’una llegenda”.
I Bacon té llegenda. Alcohol,
drogues, promiscuïtat sexual,
suïcidi del seu principal amant
—a qui havia conegut quan el
sorprengué robant al seu taller,
on, aquella mateixa nit, segons
Bacon, ja van dormir junts—…
Ingredients excitants per als qui
creuen —i no en són pocs—
que un artista que beu llet amb
Cola-cao no té futur.

Però si hi ha una imatge que
sintetitza la llegenda Bacon,
aquesta és la del seu taller. A
l’exposició del Prado en troba-
reu una foto immensa, al vol-
tant de la qual hi ha vitrines
amb tot d’objectes extrets
d’allà: retalls de periòdics, ma-
nuscrits insignificants, algun in-
dici d’esbós… Tot, això sí, espec-
tacularment brut, estripat, pol-
sós. Ronyós. I vet ací la caracte-
rística principal del taller. Què el
fa únic? Què el converteix en
símbol de la llegenda Bacon? El
caos, la brutícia, l’acumulació
de deixalles. Bacon no usava
poal del fem, el seu poal del fem
era el taller. Allí aterraven els
tubs, pinzells, burilles, diaris,
etc, consumits. Abans de posar
un color al llenç, el provava a la
paret. Més d’un quadre li serví
de catifa improvisada. Per què
mai no netejava —o es deixava
netejar— l’estudi? Li feia ver-
gonya? De cap manera. De fet,
s’hi deixa fer un munt de fotos.
En el vídeo de l’antològica, on
creieu que transcorre l’entrevis-
ta? Al taller. No sols no l’ama-
ga, el taller: en fa ostentació. Si
no la frase, coneixia i compartia
la idea de H. Read: cal poten-
ciar la llegenda.

El taller londinenc de Bacon
fou donat pel seu hereu, J. Ed-
wards —un dels seus últims
amants—, a un museu de Du-
blín, ciutat on va nàixer. Fou
desmuntat i traslladat, peça per
peça —ronya inclosa— d’un
lloc a l’altre. Cada dia el taller és
visitat —i reverenciat— per una
pila d’admiradors.

“Cada dia trac tot el que puc, i si no trac més és perquè sóc un desmanyotat”.

El llenguatge, paisatges del jo

El taller
de Bacon
MANUEL BAIXAULI

Antoni Gómez,
amb ‘El camí de les
merles’, reinventa
Sagunt
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