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L’editorial Afers acaba de
publicar un llibre ple d’in-
terés: L’esquerra agònica.
Records i reflexions, de

Doro Balaguer (València, 1931).
És un volum de memòries combi-
nades amb opinions sobre l’actua-
litat, obra d’una persona que ha
viscut molt intensament l’activitat
política —primerament en el Par-
tit Comunista, des dels anys 50, i
després en la Unitat del Poble Va-
lencià, ara integrada en el Bloc—,
de la qual en l’actualitat és només
un observador atent i perspicaç,
però que també s’ha ocupat de
moltes altres qüestions. Entre al-
tres, de pintura. Balaguer estudià a
la vella Escola de Belles Arts, vis-
qué després a Madrid i a París i
fou membre —un dels més desta-
cables, al parer d’alguns crítics—
del Grup Parpalló, que, fins als
primers anys de la dècada del
1960, tractà de trencar l’estantís
ambient artístic d’una València
més provinciana que mai. Sense
nostàlgia pel passat i sense por del
futur, ha anat viatjant pel record,
d’una manera indisciplinada; pro-
bablement, la mateixa que li va im-
pedir fer una carrera política més
d’acord amb el paper que va exer-
cir durant la Transició, com a re-
presentant del PCE en organismes
d’enllaç entre partits, però alhora
plena de sentit, perquè respon a
una aspiració de llibertat personal.

Després de molts anys Bala-
guer ha tornat a pintar, com qui
retroba un plaer oblidat, no una
obligació tediosa. “Si no pinte, no
passa res. Si pinte, tampoc. Estic
molt bé pintant, perquè m’agrada;
ara, cavil·lar sobre pintura, no.
Allò d’‘això per què ho fas?, quin
significat pot tenir?’, això ja no.
Pinte de la manera més fàcil per a
mi. No em fique en problemes de
significacions. Jo pinte per passar-
ho bé. Com quan escrivia aquest
llibre”.

A la pregunta per què ha fet el
que denomina “aquesta mena de
memòries”, respon: “hi han influït
els amics. En la tertúlia que encara
mantenim, Josep Iborra, Garcia
Richart, Josep Palàcios —quan
ve, que no és tan sovint com
voldríem—, quan jo contava algu-
na cosa em deien ‘i això per què
no ho escrius’. I m’hi vaig posar,
encara que molts detalls i moltes
històries no han passat al paper,
perquè em vaig adonar que re-
cords que et vénen al cap espontà-
niament en la conversa, quan et
poses davant del paper, desapa-
reixen. Es tractava de fer unes me-
mòries, però hi ha un obstacle fo-
namental, i és que jo no tinc mas-
sa memòria”.

D’altra banda, diu, tornant a
parlar de la seua activitat pictòrica
actual: “Sempre he tingut dificul-
tats per a fer una pintura ‘discipli-
nada’ i potser aquest és un dels
motius pels quals he pintat abstrac-
te, que em dóna la possibilitat de
fer amb el quadre el que vulga.
Amb la llibertat, a més, de no dedi-
car-m’hi professionalment. Una al-
tra cosa era quan treballava per a
ser pintor i havia de mesurar més
la conveniència de seguir una lí-
nia, una manera determinada. Bé,
tots els pintors ho fan, tenen el seu
estil, la seua personalitat: fins al
punt que hi ha pintors que fan el
mateix quadre tota la vida. No és
que jo no tinga aquesta tendència,
supose que el que faig es podrà
reconéixer com a coses que jo he
pintat. Però, no tinc la preocupa-

ció de buscar aquesta continuïtat.
I això fa que pinte més a gust,
sense prendre-ho com una activi-
tat transcendent, cosa que sempre
m’ha fotut, aquesta retòrica sobre
el valor de l’art… Ja sé que l’art és
molt important, però des que vaig
començar no he compartit la con-
cepció de la pintura com una cosa
excelsa. Potser ha pesat en aquesta
actitud meua el fet que sempre,

des de menut, havia viscut enmig
de la pintura, mon pare pintava i
tenia molts amics que ho feien, al-
guns professionalment. El meu pa-
re, que era comerciant, el dia que
podia també pintava i, quan no,
no. I no passava res. També ocorre
que la meua admiració per moltes
obres d’art històriques i actuals,
sens dubte fonamentals, també té
límits. M’he quedat moltes vega-
des bocabadat davant de quadres
de grans artistes, d’abans o d’ara,
però quan veig la importància que
s’està donant a tot plegat, no em
sembla proporcionat. Hi ha mol-
tes altres activitats en el món que
estan al mateix nivell i no reben
una admiració semblant”.

Sobre el retorn a la pintura ex-
plica: “Vaig pintar des que vaig
començar a l’Escola fins al 1964,
més o menys. Ho vaig deixar per
aquesta idea, que em portà a re-
baixar la importància que abans
donava a l’activitat mateixa de pin-
tar. També hi pot haver influït la
sensació d’haver esgotat una certa
manera de fer-ho. Això, afegit al
fet que era una època en què la
pintura es venia poc. Durant un
quant temps, vaig alternar els ho-
raris; de matí pintava, i de vespra-
da anava a la botiga familiar. Un
grapat de causes em dugueren un
dia a dir ‘prou, deixe de pintar’, o

‘ja veurem’; i aquest ‘ja veurem’ ha
durat quaranta anys, o no sé
quants. El fet de viure a València,
amb la manca d’ambient cultural
que hi havia, també va ser decisiu.
El 1960, quan em detingueren per
activitats polítiques, em llevaren el
passaport i ja no vaig poder tor-
nar a París, on havia viscut uns
quants anys, ni reprendre el meu
treball. Sempre esperava aquell re-
torn, però no es va produir. Si en
lloc d’haver-me hagut de quedar,
haguera tingut llibertat per a re-
prendre el treball a París, seria un
senyor que s’hauria dedicat sem-
pre a la pintura”.

Li pregunte si li ha costat tor-
nar a pintar. “No”, diu, “la tècni-
ca l’he recuperada sense proble-
mes. Això no s’oblida. Les dificul-
tats que tenia abans, les continue
tenint, però les accions quasi mecà-
niques —mesclar colors, buscar
un to, incorporar una
matèria…—, això no es perd. És
com anar en bicicleta, que tampoc
no s’oblida —segons diuen. Co-
mençar un quadre costa, però és
un problema menor. Al final,
arranques i vas fent. Per exemple,
ara fa uns quants dies, vaig com-
prar un llenç, el vaig posar al lloc
on treballe i encara està allí, en
blanc, i no m’hi he posat a treba-
llar. El principi és difícil, però ho

hauria estat igualment si no
haguera deixat de pintar
tant de temps. Sempre hi ha
un punt d’indecisió, abans
de dir ‘ara posaré aquest co-
lor, o faré açò o allò’. Aques-
ta incògnita prèvia li dóna
un cert interés. General-
ment no faig un dibuix, ni
un esbós; em pose a pintar i
ja està. El problema que
tinc és d’espai. Pinte en un
lloc reduït, d’uns tres me-
tres quadrats, i això imposa
unes limitacions. De vega-
des m’agradaria pintar el
mateix, però a una escala
més gran. No estic en con-
tra dels formats petits, però
em trobe més còmode treba-
llant en llenços grans. De ve-
gades veig algun reportatge
d’algun pintor que té un es-
tudi ampli i em fa enveja,
entre altres coses perquè
permet, com feia jo abans,
treballar en tres o quatre
llenços alhora, i això va
molt bé”.

Sobre possibles canvis es-
tilístics respecte del passat
diu: “Després de quaranta
anys, em vaig plantejar si ca-
lia estar una mica atent al
que es fa ara, veure quins
corrents hi ha. És el que ha-
via fet de jove; un dels mo-
tius d’anar a París era posar-
se al dia sobre el que s’esta-
va fent. Però vaig decidir
que valia més començar a
treballar com si fóra l’ende-
mà del dia que ho havia
deixat. Sense pensar en ten-
dències del moment ni en
les que havien sigut moda i
ja no ho eren. És clar, és
inevitable que el que faig si-
ga distint del que feia. No
es pot reproduir l’estat d’es-
perit en què jo estava lla-
vors. Hi ha una continuïtat
d’estil, si vols, però els qua-
dres han eixit d’una altra
manera. Curiosament. I no
jo sabria dir per què. En la
pintura que faig, intervé
també aquesta possibilitat
que el quadre vaja eixint a

mesura que hi treballes, més enllà
d’un propòsit previ. El mateix pro-
cés de treball et va suggerint inter-
vencions que no preveies. Això ja
és un poc l’aventura de pintar”.

Ara, li dic, pintes d’una mane-
ra més solta. O m’ho pareix. Pot-
ser hi has retornat com si no ha-
guera passat més que un dia des
que plegares, però hi ha diferèn-
cies. Més joc, més llibertat.

“Sí que veig”, respon, “que en
la meua obra actual hi ha colors
més alegres, l’anterior era potser
una mica tenebrista. No ho havia
pensat, que aleshores feia una co-
sa més negra, mentre que ara, sen-
se proposar-m’ho, hi ha més vivaci-
tat. La pintura figurativa potser
demana més disciplina que l’abs-
tracta i per això em vaig decantar
per aquesta. En algun moment
vaig cedir a la temptació de tornar
a pintar del natural, paisatges, per
exemple, però l’intent no va eixir
com jo esperava i ho vaig deixar
estar. M’ho he passat molt bé pin-
tant del natural, a Mallorca, per
exemple, amb Pasqual Roch Mi-
nué, que era amic del meu pare,
però ara em resulta artificiós. Si
tinguera menys edat pot ser torna-
ria a intentar fer paisatges, però
ara no, entre altres coses perquè
m’ho passe bé pintant el que pinte,
sense cap altra pretensió”.

“El 1960, em
llevaren el passaport
i no vaig poder
tornar a París”

DORO BALAGUER Pintor i escriptor

“Si no pinte, no passa res. Si pinte, tampoc”

“El meu pare,
que era comerciant,
el dia que podia també
pintava”

Doro Balaguer a casa seua. / JESÚS CÍSCAR

“Sempre hi ha un punt
d’indecisió, abans de
dir ‘ara posaré aquest
color, o faré açò o allò”
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Possiblement, hi ha tantes ver-
sions com comunitats i intèrprets.
De fet, si es comparen el romanç
recollit per Menéndez Pidal, la ver-
sió enregistrada per Armistead i
les versions que podem escoltar
hui en la veu d’Eliseo Parra i José
Manuel Fraile en el disc Arboledas
II, editat per Tecnosaga, o de
Françoise Atlan, hi ha una gran
diferència. El text varia quant al
nombre de versos (26, 16, 12, 8 el
més curt…). Com més breu, més
despullat de qualsevol context his-
tòric, fins a arribar a narrar només
el fet que un pobre pescador troba
en el riu un fardell negre, que resul-
ta ser el cadàver d’alguna persona
poderosa: “Más ariva y más ariva,
en la siudad de Silivria / ahí había
pexcadores, pexcando sus prove-
rías./ Vieron venir tres al cavayo,
haziendo gran polvería / vinieron
serca del río, a la mar lo echarían. /
Echó ganchos y gancheras por ver
lo que les salía, / les salió un duque
de oro, hixo del rey paresía. / Cami-
sa de Holanda yeva, cabesón de
sirma y perla, / aniyo yeva en el
dedo, sien proves ricos se ha-
zían”.

Quina ciutat és Silivria? Unes
altres versions parlen de Marsilla
(Marsella), i fins i tot de diversos
llocs de Turquia. “Amb el pas del
temps”, explica el musicòleg José
Manuel Fraile, “el romanç ha
anat perdent versos i s’hi ha afe-
git uns altres detalls depenent
d’on es canta”.

Des dels anys 70, Susana
Weich-Shahak, musicòloga d’ori-
gen argentí i professora de la Uni-
versitat Hebrea de Jerusalem, ha
recorregut tot Israel a la recerca
del repertori sefardita i ha enregis-
trat algunes versions d’aquest ro-
manç, que es conserven al Natio-
nal Sound Archives of Jersualem,
com ara una de Çanakkale (Tur-
quia) cantada per Bienvenida
Aguado-Mushabak, una sefardi-
ta turca nascuda el 1929 i emigra-
da a Bat Yam (Israel) el 1979. La
podem escoltar en el disc Cancio-
nero sefardí de Turquía, també
editat per Tecnosaga, en una ver-
sió idèntica a la que ofereixen Pa-
rra-Fraile i Atlan, i és la que hem
transcrit més amunt.

“La música”, explica Fraile,
“és absolutament eclèctica. No
podem pensar que la que es con-
serva actualment era la del segle
XVI. La música d’aquest romanç
és turca, amb melodies plena-
ment turques”. Aquest diari ha
intentat, sense èxit, trobar una
versió de les que sembla que es
conservaven al Marroc, per
veure’n les diferències musicals.

Amb el pas dels segles, la com-
posició s’ha convertit en una be-
lla metàfora sobre la sort —o la
mala sort— i la inutilitat de la
riquesa i del poder davant la
mort. Cap referència al duc de
Gandia, al seu pare, al moment
històric. “Les dones que la can-
ten”, afig Fraile, “desconeixen

que es tracta de la història del fill
del papa Alexandre VI, no saben
res dels fets”.

Afortunadament, hi ha versio-
ns enregistrades amb la veu dels
sefardites, perquè “el procés de
transmissió s’està trencant”, se-
gons Fraile. “Les informants són
dones majors amb poca me-
mòria, i els fills i els néts ja no
transmeten el romanç, ni tan sols
parlen el jueu espanyol”.

El romanç ha circulat durant
més de cinc segles arreu del món,
sense contacte definit amb la histo-
riografia sobre els Borja. Potser la
conjunció de totes aquestes fonts
d’informació, la popular sefardita
i l’erudita, la de la filologia hispàni-
ca i la de la historiografia valencia-
noborgiana, servisca per a retro-

bar-nos el paper dels jueus, exiliats
o conversos, en la nostra història.

Però, per què es conserva
aquest romanç en ladí i no en
jueu català, si els Borja eren valen-
cians i atés que una part dels
jueus expulsats el 1492 eren de
València, de Mallorca i de Cata-
lunya? Si no hi ha nous descobri-
ments i investigacions, no ho sa-
brem certament. Les comunitats
jueves de procedència catalano-
parlant eren nombroses a ciutats
com ara Tessalònica (on els jueus
eren més de la meitat de la pobla-
ció), Rodes i Istanbul, i tenien si-
nagogues pròpies.

De fet, a Tessalònica hi havia
moltes sinagogues depenent del
lloc de procedència i el temps

d’arribada: per exemple, la Kata-
llan Yachan (catalana vella, cons-
truïda el 1492) i la Katallan Hada-
ch (catalana nova, de la fi del se-
gle XVI). La més antiga era la
Mayorka (dels mallorquins), edi-
ficada el 1391, just després dels
pogroms més violents patits pels
jueus a la península.

“Però aquestes distincions
eren merament nominatives”,
aclareix l’historiador i hebraista
Jaume Riera i Sans. “Els catalano-
parlants es van dispersar i es van
fondre en la gran massa sefardita,
i van adoptar ben aviat el caste-
llà. Com a llengua unitària, del
català no hi va quedar res de res,
això està ben documentat”.

El medievalista valencià Ra-
fael Narbona dóna una altra clau
per a respondre a aquesta incògni-
ta. “Des del 1391, la gran majoria
dels jueus practiquen una política
d’integració i assimilació en la so-
cietat cristiana”. “L’elit d’aques-
ta comunitat”, afig, “rics, cultes i
que participen en tot l’entramat
socioeconòmic urbà, van perdre
voluntàriament i progressiva les
seues arrels jueves. Volien ser ciu-
tadans de ple dret, fugir de les
segregacions”. Així, segons les in-
vestigacions de Narbona, el nom-
bre de conversos, acollits de bona
gana en les societats urbanes de
la Corona d’Aragó, va ser supe-
rior al dels expulsats.

Potser un altre fet va contri-
buir a la desaparició del jueu ca-
talà. Molts expulsats de la Coro-
na d’Aragó es van refugiar a la
Roma dels Borja i a uns altres
estats com Ferrara, sota el patro-
cini del duc Ercole d’Este (per
cert, sogre de Lucrècia Borja, ger-
mana del duc Joan). A diferència
dels que es van traslladar a l’Im-
peri otomà, els sefardites
instal·lats a Itàlia es van integrar
ben aviat en aquella societat.

Fa un quant temps, Pierre
Assouline va escriure en
el seu bloc (La République
des Lettres) que la Crítica

de la raó blocosfèrica encara no
s’havia escrit. La broma, sota la
forma de complicitat erudita
amb el lector, té una certa gràcia
perquè, en aquests àmbits nous
de la comunicació, un no pot
adduir la calma necessària per a
entendre què és el que se suposa
que féu el filòsof de Könisberg
quan despertà del somni dogmà-
tic i intentà de posar ordre en el
batibull de la raó que havia here-
tat. Fa quatre dies que la blocos-
fera ha alçat el bull i ja reclamem
el discurs que done compte del
tot, que hi pose ordre, i que ens
facilite la comprensió del que és
i, sobretot, del que esdevindrà
aquesta ingent quantitat de frag-
ments d’informació acumulada.

Però no es pot negar que ens
calen operacions de sanejament
del territori blocosfèric. Vull dir
que a tots ens aniria bé tenir
idees i maneres clares per a com-
prendre i fer servir un instrument
que, si encara molts rebutgen des
de posicions d’un anacronisme

tan nostàlgic com esterilitzador,
ja fa temps que ha donat proves
del seu immens poder de transfor-
mació de la realitat. No seré jo,
doncs, qui pose peròs al poder de
la xarxa. Pensar només en els can-
vis que ja s’han produït en el
món de la informació o en els
que s’anuncien, com ara la digita-
lització del patrimoni escrit de la
humanitat, ja desborda qualse-
vol dosi de calma per a entendre.
Més encara, tots tenim a l’abast
l’instrument, però no tots el fem
servir i no tots ho fem amb la
perícia que caldria. Precisament
perquè ens falten idees i, sobre-
tot, educació per a un ús profitós
de les noves eines. I no em refe-
risc a les operacions més elemen-
tals en el profit de la nova tecno-
logia.

Tots coneixem “intel·lec-
tuals” incapaços de fer servir el
correu electrònic o de fer una re-
cerca bibliogràfica en qualsevol
base de dades de la blocosfera i,
el que encara és més greu, con-
vençuts que això els converteix
en una mena d’exemplars únics i
immaculats d’una espiritualitat
cibernèticament traïda. No parle
d’això, tot i que ja estaria bé que
esbrinàrem les raons i les con-
seqüències d’actituds semblants,
sinó de qüestions com ara les ma-
neres com els blocs es conceben i
es fan servir. Sóc un lector assidu
del d’Assouline, però també

d’uns altres de més nostrats, com
ara els que mantenen escriptors
com Enric Balaguer (A tall d’invo-
cació), Pere Calonge (Invasió sub-
til), Juli Capilla (Adesiara), To-
bies Grimaltos (Vista parcial), o
el que construeixen en grup Àlex
Andrés, Amadeu Sanz, Begonya
Mezquita, Olga Gargallo i Ma-
nel Rodríguez-Castelló (La pa-
raula nostra). Tenim fins i tot es-
tudiosos d’aquestes noves for-
mes de comunicació, com ara el
jove professor Gonçal López-
Pampló, que ja ha dit coses d’un
interés indiscutible. El cas és que
com a usuari d’aquestes platafor-
mes blocosfèriques ensopegue so-
vint amb la perplexitat de l’inex-
pert, que em fa dubtar d’unes ma-
neres de fer determinades, no
amb la ceguesa de l’incrèdul amb
què alguns es neguen a veure res
més que la seua pròpia realitat.

Ho dic perquè hi ha blocs que
gairebé t’exigeixen un contracte
de lector en exclusiva. Són espais
físicament limitats, però d’una
proposta de continguts infinita;
espais d’una nova religiositat
que t’exigeix la conversió definiti-
va a la seua proposta inexhauri-

ble de coneixement. Si et deixes
engolir pel remolí que et propo-
sen, desmesuradament multipli-
cat pels “egos concurrents” que
s’hi donen cabuda, hauries de re-
nunciar fins i tot a tu mateix,
perquè no és cert que el lector
puga arribar a ser ell mateix da-
vant d’una mar de continguts
com la que se li proposa. El llibre
és més respectuós en aquest sen-
tit, perquè no t’encomana neces-
sitats sobtades de recórrer el
món, pam a pam, lletra a lletra,

com si t’hi lliurares a canvi de no
sé quina arcàdia.

Llegir, com aprendre, té molt
a veure amb la necessitat de
deixar en suspens el cabal d’infor-
mació que t’arriba des de l’exte-
rior per a intentar entendre. Ja he
dit que en aquestes qüestions em
mou la perplexitat de l’inexpert,
però també la convicció que ens
vindria bé ser tan rigorosos com
moderns. La lletra impresa i la
digital s’assemblen precisament
en el fet que per si mateixes no
són cap garantia.

A MANERA DE TASCÓ

Blocs
VICENT ALONSO

Pierre Assouline.

E. C.

Ahores d’ara, només es con-
serven dos manuscrits del
segle XV a Anglaterra i a
Jerusalem amb els textos

no la música— de cançons en
ueu català. Jaume Riera en va se-
guir el rastre fins a Jerusalem. “Va
ser el 1970. Hi vaig trobar un ma-
nuscrit amb cinc cançons escrites
en caràcters hebreus”. Els experts
de Jerusalem podien llegir aquests
textos, però no els entenien, per-
què era una llengua “desconegu-
da”, fins que va arribar Riera.
“Això és català!”, va cridar

Com van arribar a Jerusalem
aquests textos? “Els expulsats
s’ho endugueren tot de la penínsu-
la, anaven carregats amb llibres, i
algú se’n degué emportar aquest
manuscrit del segle XV. Però, obli-
dem-nos-en. El jueu català va des-
aparéixer després del 1492. A tot
estirar, el devia parlar només la
primera generació de descendents
dels exiliats”, conclou Riera.

El manuscrit conté cinc
cançons de noces, un gènere típic
del món jueu, que l’artista catala-
na Rosa Zaragoza va difondre en
el seu disc Terra de jueus (2007),

afegint a la lletra la música d’al-
tres cançons sefardites. “A les
meues actuacions al call de Giro-
na assistien molts turistes jueus
dels Estats Units, que buscaven
les seues arrels”, comenta Zarago-
za. “Em preguntaven intrigats
que era això del jueu català, es
quedaven fascinats i em van convi-
dar a fer concerts arreu del món”.
La cantant lamenta que hagen si-
gut els nord-americans, i no els
catalanoparlants de les nostres te-
rres, els que hagen mostrat més
interés per la difusió d’aquesta re-
líquia.

Però, per què es
conserva aquest
romanç en ladí i no en
jueu català?

Una relíquia a Jerusalem

La musicòloga Susana Weich-Shahak i la cantant Bienvenida Aguado-Mushabak.

El llibre no
t’encomana
necessitats sobtades
de recórrer el món
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