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PUV
València, 132 pàgines

El monogràfic
d’aquest número
de la revista de di-
vulgació científica
i difusió de la invet-
sigació està dedicat

a “la diàspora dels
científics republi-
cans”. Hi escriuen
Joan Lloret, Àlvar
Martínez, Alfons
Zarzoso, Josep
Lluís Barona, Jo-
sep Bernabeu-Mes-
tre, Maria Eugènia
Galiana, Rafael
Aleixandre, Joan
Antoni Micó, Ma-
ria Magdalena Or-
dóñez i Francisco
Javier Dosil. Tam-
bé inclou un dos-
sier sobre l'agricul-
tura ecològica i un
document sobre el
metge Lluís Alca-
nyís, víctima de la
Inquisició.

Solatge
Jaume Pérez Monta-
ner

Perifèric edicions
Catarroja, 76 pàgines

La veu poètica de
Jaume Pérez Mon-
taner (l’Alfàs del
Pi, 1938) és de llarg
recorregut. Crític i

traductor, a més de
poeta, els seus te-
mes, amb una pro-
funda reivindica-
ció de fons a favor
de la dignitat hu-
mana, oscil·len en-
tre la denúncia
d’abast col·lectiu i
la solitud interior.
Amb Solatge, va
aconseguir el pre-
mi Benvingut Oli-
ver, dins dels pre-
mis literaris Vila de
Catarroja. És
aquest un llibre
d’algú que es mira
amb lucidesa el pas
del temps, des de la
fidelitat a un món i
unes vivències.

L’òptica tene-
brosa
Francesc Company

Editorial Medite-
rrània
Eivissa, 269 pàgines

Amb aquesta
novel·la, Francesc
Company (Albai-
da, 1962) va guan-

yar el Premi de Na-
rrativa Ciutat d’Ei-
vissa corresponent
a l’any 2008. L’ar-
gument té un inici
engrescador: algú
dispara a la seu de
les Corts valencia-
nes contra el presi-
dent de la Generali-
tat, el conseller de
Cultura, el secreta-
ri particular del
cap de l’oposició i
el degà dels cronis-
tes polítics de la
ciutat. L’obra és
una barreja de cièn-
cia ficció i relat in-
trospectiu amb la
fotografia com a
element enigmàtic.

Revista PoesiaNovel·la

Quan es publiquen aques-
tes ratlles, ja se sabrà
com ha acabar la final
de Roma entre el Barça
i el Manchester United,

i la ciutat de Barcelona, quasi
com un sol home, estarà presa
per l’eufòria o per la resignació.
Dos estats d’ànim oposats, però
que es produiran indefectible-
ment, o l’un o l’altre. El fet és
que ara, mentre escric, el partit
encara no es disputa, i és impos-
sible endevinar-ne el resultat.
Per tant, valdrà més no escriure
sobre això, encara que a la ciu-
tat no es parla, pràcticament,
d’una altra cosa.

Del que no hi ha dubte és
que, des de fa dues setmanes, el
partit de Roma ocupa molt més
espai en les converses, les ter-
túlies i les pàgines de premsa a
Barcelona que les eleccions euro-
pees, que també tindran lloc
d’ací a poc. Es pot dir que, al
capdavall, tots dos són fenò-
mens europeus, tant la Cham-
pions League com les eleccions,
i és veritat, però la distància en
l’interés que susciten és abismal.
També es pot dir que no cal ti-
rar la culpa al Barça (ni per al
cas al Manchester) del poc inte-
rés que desperten els comicis,
perquè aquesta desatenció no és
exclusiva de Barcelona, ni dels
llocs on predominen els aficio-
nats culés, sinó que és detectable
a tot Espanya. No és cap nove-
tat: per molt important que siga
el Parlament Europeu, per molt
que ens afecten les seues decisio-
ns i per molt que ens convinga,
per a eixir de la crisi del present i
per a afrontar els reptes del fu-
tur, disposar d’una política euro-
pea ferma, amb la força i la con-
vicció que només pot subminis-
trar el suport dels ciutadans, la
veritat és que, tradicionalment,
les eleccions europees són les
que pateixen els majors índexs
d’abstenció, i és ben probable
que aquesta tendència encara
s’accentue d’ací a uns dies.
Aquesta serà una mala notícia,
però, si no hi posem remei, al-
menys és una notícia previsible.

No hi ha dubte que el Parla-
ment Europeu és un organisme
complicat, però mereix atenció,
perquè té poder (i convé que en
tinga) i per això influeix molt en
les nostres vides, i cal suposar
que en el futur encara ho farà
més. D’altra banda, determina-

des decisions que ens afecten ex-
traordinàriament a tots només
es podran prendre a Brussel·les,
o bé seran tan poc efectives com
si no les prenguera ningú. Tot i
això, la informació que tenim,
en general, de les institucions
europees és escassa i intermi-
tent, i bona part de la ciutadania
té la difusa sensació que es trac-
ta d’artefactes remots i en bona
mesura aliens al seu dia a dia.
Cada quatre anys, quan toca vo-
tar, s’alcen veus que critiquen
l’excessiva distància que hi ha en-
tre la verdadera importància del
Parlament Europeu i la pobra
percepció que se’n té, i solen cul-
par d’això els periodistes —que
informen malament perquè in-
formen poc— i els polítics, que
sempre plantegen aquests de-
bats electorals en clau local, i no
en clau europea, com caldria.

La campanya d’enguany és
una perfecta il·lustració d’això.
No es debat a penes sobre Euro-
pa, sinó sobre les expectatives
que els principals partits tenen
de cara a unes encara llunyanes
eleccions generals. Com si aques-
tes eleccions no foren res més
que una espècie de macroen-
questa amb decorat europeu. El
PSOE busca desgastar l’oposi-
ció, envalentonada amb la crisi,
i el PP espera guanyar-les (tot i
haver situat un dels seus bull
dogs més pertinaços, Mayor
Oreja, al capdavant) i quedar
ben situat de cara al futur. No es
parla de la necessitat d’una polí-
tica europea conjuntada, sinó

del cas Gürtel, que té d’europeu
només el nom. Dimarts mateix,
aquest diari informava que el
PSOE s’ha vist obligat a intro-
duir aquest tema en la cam-
panya (de fet, no ha deixat d’es-
tar-hi en cap moment) després
de les explosives declaracions de
Mariano Rajoy a Alacant, quan
va acusar de Torquemades els
qui han denunciat la xarxa de
corrupció que afecta el seu par-
tit. L’èxit a les urnes, segons el
PP, seria una mena d’absolució,
dictada col·lectivament per la
ciutadania, davant d’aquestes

sospites de delicte.
Francisco Camps va reblar el

clau quan va dir que aquest cas
—que inclou la seua imputa-
ció— és una cosa “que no inte-
ressa a la gent”. En primer lloc,
jo crec que sí que hauria d’inte-
ressar-la. El dels tratges del sen-
yor president és un assumpte
que, si es vol, es pot prestar més
a l’humorisme que a l’alarma.
Però hi ha més assumptes. En
un lloc on molta gent s’ha que-
dat sense treball, resulta que un
personatge vingut no se sap
d’on, anomenat Álvaro Pérez
Alonso, arriba a València l’any

2003, munta una empresa sense
a penes personal i comença a
rebre contractes milionaris adju-
dicats pel govern valencià
—mentre que les empreses valen-
cianes del ram passen sistemàti-
cament la mà per la paret— i, de
sobte, aquest desconegut es con-
verteix en “l’amic de l’ànima”
del senyor president mentre “es
passa vint pobles” regalant-li de-
tallets a la seua dona. També
podem considerar el cas del pre-
sident de la Diputació de Caste-
lló, don Carlos Fabra, ara ma-
teix imputat, entre altres coses,
per falsificació de documents.
Aquests són els governants que
han de fer que se senta segura i
confiada la gent que pot perdre
la faena i veu perillar els seus
ingressos? És així com prote-
geixen les empreses i el treball de
la nostra comunitat? De veritat
tot això són coses que no interes-
sen a la gent? I la penosa situa-
ció de la medicina i l’educació
pública? Això tampoc?

Mentre descobrim que és el
que interessa a la gent, podríem
recordar que unes eleccions no
absolen ni condemnen ningú.
Que això només ho fan els tribu-
nals. És una greu responsabili-
tat. La responsabilitat dels vo-
tants no és menys greu, però és
una altra: triar les veus i els pro-
jectes que millor ens representen
en unes institucions que han de
ser transparents i eficaces, que
tenen coses molt importants a
decidir i que ens afecten cada
dia.

CARTES DE PROP

La prova europea
ENRIC SÒRIA

Si tota la història és història con-
temporània, segons Benedetto
Croce, allò que vaig escriure el
1980 sona actual. Vaig escriure

que les possibilitats de normalització
lingüística al País Valencià eren incer-
tes i problemàtiques, perquè els grups
dominants de clara tendència reaccio-
nària i rància no paraven de torpedi-
nar els processos autonòmics, particu-
larment els de les geografies diferencia-
des, sobre algunes de les quals ja havia
caigut el decretàs de Felip V i, en to-
tes, la bota de la dictadura franquista.
Per descomptat, vaig fer servir la di-
glòssia, que era una realitat i fins i tot
una moda, i vaig repetir que el valen-
cià no era res més que el català que es
parlava a la majoria de les nostres co-
marques. En un moment, vaig dir en
aquell article, i referint-me als grups
de sempre: “No obstant això, la pràcti-
ca per aquests d’una pretesa ’gramàti-
ca i llengua valencianes’ ha depurat
l’estat de la qüestió”. L’article, que es
titula “El País Valenciano y su conflic-
tividad asociativa”, es va publicar en
el número u, al març del 1980, de la
revista —llavors molt modesta— Re-
pública de las Letras, òrgan de l’Asso-
ciació Col·legial d’Escriptors.

Un quant temps abans, en una re-
unió celebrada amb aquesta finalitat,
se’m va incloure en l’equip redactor
dels estatuts de l’associació esmenta-
da. Durant dues setmanes, o potser
en foren tres, ens vam reunir en un
reservat de no recorde quin restau-
rant de Madrid, on ens passàvem ho-
res proposant, analitzant i debatent
cada un dels articles. Allà érem, sense
esgotar la nòmina, Ángel María de
Lera, que n’era el president, Andrés
Sorel, el paisà Juan Mollá, Gregorio
Gallego, Alfonso Grosso i uns quants
més. No sé si deu figurar en cap docu-
ment, però em vaig marcar un punt, i
em vaig anticipar i vaig suggerir la
incorporació necessària a aquella nor-
ma societària de tot allò que es referia
a les autonomies naixents i a les llen-
gües prohibides i reduïdes a parla do-
mèstica, d’estar per casa, per la dicta-
dura, el català, l’èuscar i el gallec. I,
com era d’esperar, va haver-hi unani-
mitat.

Recorde que, mentre es reflexiona-
va, es discutia i es comentava el text
d’aquell article, i quan un paràgraf
determinat ja estava preparat per a
aprovar-lo, Alfonso Grosso s’alçava i
ens advertia: “Un moment, un mo-
ment. Ho he de consultar amb el meu
president preautonòmic, per telèfon,
abans de pronunciar-me”. Alfonso
tornava deu o quinze minuts més tard
i deia: “Que sí, que sí. Rafael Escure-
do m’ha donat el vistiplau. De mane-
ra que endavant”. Vam continuar-ne
la redacció i encara es van produir
dues eixides més de l’esplèndid
novel·lista sevillà. Mentre esperàvem,
vaig abandonar el reservat i vaig bus-
car el WC, per aquells corredors del
restaurant on hi havia racons íntims,
plàcids i tènuement il·luminats, i unes
barres menudes molt seductores. En-
front d’una, en un tamboret hi era
Alfonso. Tan bon punt em va veure
passar, em va cridar, m’hi vaig acos-
tar i va somriure. “Enrique, et presen-
te Rafael Escuredo”, va dir, amb un
cert aire de solemne complicitat, men-
tre alçava el got de whisky. “Va, brida
amb mi per Andalusia, i després brin-
dem pel País València”. Anècdota
que evoque amb el respecte a la perso-
na i a l’obra de l’entranyable Grosso.
Finalment, ens vam reincorporar al
grup de redactors, fins que vam aca-
bar la nostra comesa. Quan vam
eixir, ja havien encés l’enllumenat pú-
blic. Aquella vesprada, vam voler
arrancar les mordasses i escoltar totes
les veus. Ara, sóc una extensió de dub-
tes i escepticisme. Quina contornada.

La veu i la
mordassa
E. CERDÁN TATO

La informació que
tenim de les
institucions europees
és escassa i intermitent

El candidat socialista Juan Fernando López Aguilar i el popular Jaime Mayor Oreja, en un debat. / SEVILLANO
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Francesc Calafat comenta en la seua secció ‘Un país de paraules’ la novel·la de Xavier Aliaga
‘Els neons de Sodoma’ � Lluís Alpera parla de l’Obra Completa de Xavier Casp i de la seua

polèmica trajectòria � Adolf Beltran ressenya l’últim llibre de Joan Romero

Molt al migjorn del nostre país rar,
Aguaita nit un solitari far...

Salvador Espriu. La bona gent.
(En homenatge al gran artista alcoià)

Hauràs de vindre de vespra-
da. De matí sóc al taüt”.
L’advertència no és vaga…
Durant el matí, Antoni Mi-

ró dorm, i pinta sempre a la nit, a
soles, sense que res ni ningú el des-
torbe. Tot i això, a cada banda del
cavallet té un parell d’espills per a
protegir-se les espatles. “Tenia uns
aürts de mort”, diu, “i així, amb els
espills, veig sempre qui s’acosta”.
L’estudi és una sala que s’allarga,
poc il·luminada, com, d’altra ban-
da, bona part del mas, que s’estén
laberínticament per la carena d’un
dels contraforts de la Font Roja, en
ple cor de l’Alcoià. Regna un ordre
intens en totes les sales, on s’expo-
sen les seues obres: un espai tan col-
pidor com inexhaurible. Els cabi-
rons del sostre fan formes estranyes,
rebuscades i barroques, i contrasten
amb la pintura tan cridanera com
perfeccionista de l’autor. “Hi vàrem
dedicar molts esforços per a conser-
var les bigues”, diu satisfet, sabedor
que aquell mas és una part més del
seu treball. I, en efecte, aquelles sa-
les, saletes, cambretes, pallisses i
amagatalls infinits, són el millor
marc per a la seua obra; tot està
calculat, no hi ha res deixat a l’at-
zar, tots els detalls estan cuidadíssi-
ms: ací un ninot amb una quadriba-
rrada, allí un aparador amb els seus
catàlegs, més enllà un gran retrat de
Fuster, i tot seguit un de l’Ovidi en
bicicleta (els dos grans símbols miro-
nians units: l’Ovidi i la bicicleta).
Aquell mas se’ns presenta com un
fabulós i enlluernador aparador de
la seua producció artística.

La seua dona Sofia em diu que a
Toni li agrada treballar sol i que al
mas cadascú fa la seua vida. Una
coexistència pactada i alhora har-
mònica: mentre al vespre l’artista
pinta, ella treballa en una gran tau-
la al seu costat, i el seu fill Ausiàs,
una mica més enllà, amb l’ordina-
dor. “Treballe de nit perquè em vaig
habituar a fer-ho quan era molt jo-
ve”, diu Antoni. “Durant el dia, aju-
dava mon pare en el taller d’automò-
bils, i a la nit pintava. A poc a poc,
m’he fet noctàmbul: de nit ningú no
et molesta i produeixes molt més”. I
la veritat és que la producció és im-
pressionant, és un treballador nat.
La genialitat és una llarga pacièn-
cia, deia el comte de Buffon, i en
aquest cas Miró sap traure un ric
rendiment al seu temps.
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Segons que explica la prem-
sa (i supose que també una
televisió que jo veig poc),
divendres passat a Valèn-

cia, al llit del riu, davant del Pa-
lau de l’Exposició i d’una tribu-
na extensa d’autoritats, dos mil
cantants cantaren que “Para
ofrendar nuevas glorias a Espa-
ña / nuestra región supo lu-
char”, si no em falla la memòria
dels versos que el president Ler-
ma i el seu partit van fer apro-
var com a lletra legítima de
l’Himne Regional. Els descen-
dents de Maximilià Thous sem-
bla que s’han enfadat, molt com-
prensiblement, perquè el caste-
llà era la llengua única oficial de
l’acte, i també sembla que els
assistents van cantar amb més
entusiasme patriòtic (o com se’n
diga) la versió valenciana. Es-
trany país, on coses com aques-
ta, i de més exòtiques, poden
passar i passen amb una certa
regularitat. No sé si a la plaça de
l’Ajuntament de València enca-
ra passa el que passava quan era
plaça del País Valencià i quan
era plaça del Caudillo: que la nit
de Sant Josep, abans de cremar
la gran falla municipal, se sentia
per altaveus poderosos l’himne
d’Espanya i els congregats, pot-
ser cent mil o dos-cents mil, xiu-
laven asprament i amb entusias-
me la melodia, abans de cantar,
ells mateixos i a ple pulmó, un
himne que comença afirmant
que ací hem lluitat per les
glòries d’Espanya. Contra l’him-
ne de la qual acabaven de xiu-
lar. Això passa a València i,
com que passa a València, no
passa res. Que això puga passar
a Valladolid o a Sevilla, és ini-
maginable. O a Barcelona o a
Bilbao, però no pels xiulits pri-
mers sinó per la lletra segona.
Qui ho puga entendre sense un
doctorat en psiquiatria nacional
o política, que ens ho explique,
per favor. Davant d’aquestes di-
visions de l’esperit (més o menys
allò que en grec es diu esquizo-
frènia), la xiulada de pocs dies
abans al camp de Mestalla era
una mostra de salut relativa,
d’un punt incert de coherència
psíquica: allà no haurien ofre-
nat glòries a Espanya després de
xiular-ne sorollosament l’him-
ne. Estrany país, el País Valen-
cià, i estrany país Espanya, a la
vista dels himnes amb versos o
sense i de les febres diverses que
provoquen. No tan estranys, si
hom observa quins són els
símptomes, i quina és i d’on ve
la malaltia.

ESTUDIS D’ART Antoni Miró

El far del migjorn
Himnes, salut

JOAN F. MIRA

Text: MARTÍ DOMÍNGUEZ � Fotografia: JESÚS CISCAR

Antoni Miró amb una ballarina de la sèrie d’escultures al voltant del seu mas d’Alcoi.


