
Un conte de
cigonyes
Antonio Ventura

Tàndem Edicions
València, 30 pàgines

Els ocells no són els
únics animals als
qual la tradició po-
pular i la cultura

han dotat de signifi-
cacions transcen-
dents per a la vida
humana. D’altra
banda, pràctica-
ment totes les cultu-
res han explicat
d’una manera màgi-
ca l’arribada dels be-
bés. És el cas de les
cigonyes en la nos-
tra tradició. Aquest
llibre, amb il·lus-
tracions de Letícia
Ruifernández, juga
amb aquest fet per a
transitar per uns al-
tres viaranys, que
susciten la imagina-
ció dels lectors i les
lectores

Morvedre
hebreu
Manuel Civer
i Gómez

Editorial Afers
Catarroja, 430 pàgines

La ciutat de Sa-
gunt no sols té a
veure amb els ro-

mans. Està, de fet,
molt més relaciona-
da amb els jueus del
que alguns puguen
pensar. Aquest lli-
bre fa una lectura
de la història de la
capital del Camp de
Morvedre al llarg de
la baixa Edat Mitja-
na, la qual cosa per-
met posar de relleu
el protagonisme
dels jueus i dels con-
versos en la conquis-
ta, colonització i
arrelament de
l’administració que
va organitzar Jau-
me I en crear el Reg-
ne de València.

Introducció a la
història
Marc Baldó

PUV
València, 292 pàgines

L’autor, un historia-
dor de trajectòria
ben reconeguda, ha
subtitulat aquest lli-

bre amb tres concep-
tes que resulten
molt aclaridors.
“Praxi, estructura i
canvi”. Les caracte-
rístiques bàsiques
del mètode historio-
gràfic, les estratè-
gies per a construir
una investigació
històrica i els ca-
mins d’anàlisi de la
disciplina donen
pas en aquest assaig
a una reflexió sobre
com es produeix
l’experiència his-
tòrica, una experièn-
cia humana que
transforma el món i
canvia la societat.

InfantilAssaig Assaig

Divendres passat moria
la pianista Alícia de
Larrocha en la clínia
Quirón de Barcelona,

als 86 anys d’edat. Ens abando-
na així una de les intèrprets més
destres i matisades de què ha
disfrutat el panorama musical
hispànic de l’últim segle. Se-
guint els seus desitjos, el funeral
ha tingut lloc en la intimitat més
estricta. Els amics i aficionats
se’n van poder acomiadar
abans en la capella ardent
instal·lada al Palau de la Gene-
ralitat.

En el món dels intèrprets mu-
sicals, Catalunya ha sigut cone-
guda al món, sobretot, pels seus
cantants d’òpera, però també
ha mantingut una escola pianís-
tica d’alta categoria —d’Albé-
niz a Ricard Viñes, passant per
Granados—, fruit de la sòlida
tradició melòmana local. Des-
prés de la guerra civil, Alícia de
Larrocha en va ser l’hereua més
brillant. El País Valencià, que,
com se sap, és terra de músics,
també ha tingut una tradició
pianística digna de considera-
ció. Potser els noms més cone-
guts en siguen els dels germans
José i Amparo Iturbi. Als anys
30 i 40, José Iturbi era un pianis-
ta famós —mediàtic, en diríem
ara— als Estats Units i va inter-
vindre en unes quantes
pel·lícules, fent una mena de nú-
meros especials com a artista
convidat. Els mitòmans nostàl-
gics més irrefrenables —com un
servidor, posem per cas—, el
deuen recordar, tocant amb tot
el lleu una versió populosa i ful-
gurant de la Rapsòdia honga-
resa núm. 2, al mig de l’aparatós
Hollywood Bowl, en Llevant àn-
cores, de George Sidney. Potser
la mateixa popularitat d’Iturbi,
sumada a l’agilitat més d’un
punt efectista del seu toc, van
fer que la seua reputació, dins
els cercles exquisits, es ressenti-
ra. Més tard, el seu intens com-
promís amb l’orquestra de
València —que els aficionats va-
lencians no li agrairem mai
prou— també degué contribuir
a posposar-lo una mica en el cir-
cuit internacional. Hollywood,
sens dubte, era una plataforma
més vistosa. Quant a Amparo,
l’ombra del germà, a qui solia
acompanyar en els concerts,
també la va ocultar més del
compte.

D’altra banda, la intensa ti-

midesa i l’exemplar antidivisme
d’Alícia de Larrocha no van po-
der amagar el seu immens ta-
lent, tot i que probablement van
rebaixar-ne l’esclat. La pianista
era una dona discreta, que es
posava nerviosa davant càmeres
i periodistes, i que solia esmen-
tar amb un humor no exempt
de resignació els problemes que
li causava la seua baixa estatura.
De fet, tenia les mans tan menu-
des com el cos, i desenvolupar el
seu impecable virtuosisme tèc-
nic li degué costar un esforç te-
naç. Però és que, en el seu cas,

parlem del millor pianista que
ha donat aquesta part del món
en mig segle, i això, tard o d’ho-
ra, s’havia de notar.

La seua va ser una carrera de
llarg recorregut. Debutà com a
infant prodigi als 6 anys i als 9
feia el primer concert amb or-
questra. La guerra va interrom-
pre-li la progressió i la seua pri-
mera gira europea hagué d’espe-
rar al 1947. El 1954 debutava als
Estats Units amb gran èxit. El
2003, després de més de 70 anys
de música, la vellesa l’obligà a
acomiadar-se del públic. A l’en-

demig hi ha una pila d’enregis-
traments, que inclou peces d’ab-
soluta referència, com les tres
gravacions existents d’Iberia
d’Albéniz, o les no menys mera-
velloses que dedicà a Granados
o a Mompou.

Seria ben injust resumir una
carrera tan dilatada com la de
Larrocha amb els triomfs que
obtingué en aquest repertori.
La pianista va tocar, molt bé,
moltes més coses. Les seues ver-
sions de Bach o de Beethoven
són alhora serenes i excitants, i
recorden de prop l’estil dels
grans intèrprets de la seua èpo-
ca d’estudis. Es mou amb solte-
sa elegant en el repertori del
XVIII —Scarlatti, Soler, Haydn-
, un Mozart de subtil relleu
líric— i crec que encara amb
més felicitat en el romàntic.
Amb tot, després d’aplaudir la
destra versatilitat de la seua
gamma, cal dir que l’home que
va impulsar la seua carrera dis-
cogràfica, Herbert Breslin, ha re-
sumit molt bé les coses: “el re-
pertori d’Alícia es pot subdivi-
dir així: les peces que toca extre-
madament bé, i les peces que
toca com ningú”. És lògic que
siguen aquestes les que més ens
admiren. Alícia de Larrocha va
ser la millor ambaixadora imagi-
nable d’una part substantiva de
la música espanyola. Albéniz,
Granados i Falla, per des-
comptat, i amb ells el divuitesc
Soler, el festiu Turina, la música
interior, reclosa i transparent

com el somni d’un espill, del
gran Mompou, o el rigor de
Montsalvatge.

Ja ho va veure així, el 1955,
un crític excel·lent com Harold
C. Schonberg, en destacar els so-
btats canvis de dinàmica, la sin-
gular accentuació de les notes,
la flexibilitat extraordinària del
ritme de la pianista quan ataca-
va el repertori hispànic, dotant-
lo “d’una intensitat vital i d’una
imaginació que pocs pianistes
d’ara poden provar d’igualar”.
Mentre escric aquestes modes-
tes ratlles d’homenatge, escolte
Iberia i em torna a sorprendre
l’àgil alegria, l’audàcia colorista
i el preciosisme sàviament equili-
brat d’aquesta música a les
seues mans. El broll saltarí dels
seus sortidors harmònics, com
una repicadissa d’impressionis-
me popular, és una delícia, però
sobretot m’emocionen, ara, els
passatges lents, meditatius, que
Alícia de Larrocha sap omplir
de l’atmosfera evocadora, màgi-
ca en els seus secrets a penes
suggerits, de l’últim i millor ro-
manticisme. Aquest lirisme sen-
se subratllats, que pot estar ame-
rat d’intuïcions d’una immatera-
litat quasi angoixosa de tan en-
totsolada, és el que fulgura en
les seues versions d’Enric Grana-
dos: un gran compositor que
molts hem aprés a estimar grà-
cies a la seua millor intèrpret.
Davant els elogis, Alícia de La-
rrocha solia callar, cohibida. Es-
pere que aquest, almenys, no
l’hauria incomodada.

Una d’aqueixes alertes o, a vega-
des, alarmes de Google, em
torna alguns dels meus reco-
rreguts per Bolívia, on vaig

passar unes setmanes molt riques en
episodis, anècdotes i sobresalts, com ja
he relatat altres vegades. Allà em vaig
desplaçar i hi vaig estar, al març i a
l’abril del 1981, a fi d’entrevistar Julia
Urquidi Illanes, exdona de Vargas Llo-
sa, i Raúl Salmón, llavors alcalde de
La Paz. Tots dos es resolen en el títol
de La tía Julia i el escribidor, de l’autor
peruà. Amb Julia, que en sabia l’entre-
llat, en principi, no va haver-hi cap
problema, encara que sí posterior-
ment. Però Raúl Salmón, en la prime-
ra visita que li vaig fer al seu despatx
oficial, em va dir que no sabia qui era
aquell Mario Vargas Llosa i que ell
mai no havia estat al Perú, així és que
res de res. L’altre dia, Google em va
posar davant d’un ben informat article
de l’escriptor mexicà Francisco Arria-
ga, publicat en un periòdic de Zacate-
cas, en què analitza la novel·la esmen-
tada, editada “en l’ambient radial per
excel·lència de la primeria de l’últim
quart del segle passat”. Més endavant,
es refereix a la narració autobiogràfica
de la companya de Vargas Llosa, titu-
lada Lo que Varguitas no dijo. Assenya-
la l’articulista mexicà esmentat que
l’aparició d’aquest llibre, el 1983, “va
estar també envoltada d’amenaces ve-
lades”. No ho sé. Sí que vaig percebre,
en el seu entorn, certes intrigues i inco-
moditats, l’origen de les quals desco-
nec, encara que intuïsc, perquè em van
arribar unes quantes esguitades. “Edi-
torialment parlant” puntualitza encer-
tadament Francisco Arriaga, “hi ha
un altre misteri que tanca aqueix vo-
lum. Simultàniament a la seua escriptu-
ra, el novel·lista espanyol Enrique Cer-
dán Tato rep la invitació de traslladar-
se a La Paz. Juan José Armas Marcelo
en el seu llibre Vargas Llosa: el vicio de
escribir anota: ‘Li finançaven el viatge,
l’estada, les despeses i, a més, li dona-
ven una certa quantitat de diners, molt
a tindre en compte en aqueixa època i
sempre’. “Per la faena”, em va dir Cer-
dán Tato. Li vaig aconsellar que no ho
fera, que no valia la pena, perquè

sobretot— no afegia res a la seua
vocació de novel·lista. Cerdán Tato va
decidir anar a La Paz (…)”.

Va succeir que després de reunir-
me a l’hotel on m’hostatjava amb Ju-
lia Urquidi, en diverses ocasions, i
d’enregistrar en la gravadora tot el
que em contava, va apel·lar a la meua
discreció i em va demanar, per favor,
que no revelara uns aspectes determi-
nats de les seues relacions amb Ma-
rio, que s’havien lliscat en les seues
cabaloses i apassionades declaracio-
ns, ja que els considerava molt íntims
i confidencials. Li ho vaig prometre. I
fins ara, he complit. Quan vaig tornar
a Espanya, vaig posar en ordre tot
aquell material —amb les excepcions
acordades— i, en un parell de mesos,
vaig redactar un text, esborrany del
definitiu, i en vaig enviar un exemplar
a Julia i un altre al meu agent literari,
que era l’escriptor Ramón Serrano.
Setmanes després, Julia Urquidi el va
repudiar, a través de l’agència Efe. En
l’obra referida, Armas Marcelo ho
conta així: “Fins fa més o menys un
parell d’anys vaig pensar que el llibre
que havia llegit sota el títol Lo que
Varguitas no dijo era el que Cerdán
Tato havia ajudat a escriure a Julia
Urquidi. ‘És un altre —em va dir Ra-
món Serrano, traient-me del meu
error—. El tinc jo, i és el bo, el de
Cerdán Tato. És una conversa entre
Cerdán Tato i la senyora Urquidi Illa-
nes, transcrit de cintes magnetofòni-
ques, que —segons Serrano— estan
en poder de Cerdán Tato”. I ho estan
encara. El que ignore és fins quan. Hi
ha qui en done més?

CARTES DE PROP

Música callada
ENRIC SÒRIA

La tornada
de la tia Júlia

E. CERDÁN TATO

En el seu cas, parlem
del millor pianista que
ha donat aquesta part
del món en mig segle

Alícia de Larrocha, en el festival de Peralada l’any 1997. / PERE DURAN
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Tal com tots els valencians
haurien de recordar —i
com molt pocs recorden
dignament, començant

per les institucions públiques—,
enguany, justament aquests
dies de tardor, fa quatre segles
que un terç de la població del
país va ser expulsada de la ma-
nera més cruel, innoble i violen-
ta que hom puga imaginar. Per
una raó substancial (no l’única,
ni simple), entre la religió, la
ideologia i la política: no havien
acceptat la conversió forçada,
eren encara musulmans de cor,
parlaven àrab, semblaven inassi-
milables, podien suposar un pe-
rill, qualsevol argument era
vàlid per a justificar el crim.
Així ho veien, sobretot, des dels
centres de poder de Castella, i
van ser prelats, nobles i consells
castellans els qui van imposar
l’expulsió: els valencians, amb
ganes o sense, van haver d’acce-
ptar-la. Passats quatre-cents
anys d’aquells fets, que van su-
posar un cas emblemàtic i bru-
tal del que ara en diríem neteja
ètnica brutal, només podem es-
pecular —amb una mica de fan-
tasia retrospectiva— sobre la hi-
pòtesi d’una altra solució possi-
ble a aquell problema que sem-
blava llavors insoluble. Podem
imaginar que l’expulsió no ha-
guera tingut lloc, i que el pas del
temps hauria aconseguit una as-
similació progressiva i no
traumàtica dels moriscos, fins a
incorporar-se, en religió, en cul-
tura i en llengua, a una sola so-
cietat comuna, a un sol poble.
No sabrem mai si era realment
factible: en tot cas no es va sa-
ber fer, o no es va poder fer.
També podem imaginar el con-
trari: que aquella “nació de cris-
tians nous” s’hauria mantingut
tal com era, rebutjant la religió
imposada, conservant la llen-
gua, la identitat pròpia i separa-
da, i el sentiment de formar un
poble diferent, preservat com a
tal fins al temps contemporani.
Tampoc no sabrem mai si
aquesta preservació hauria es-
tat possible, ni quines situa-
cions, quines adaptacions o
quins conflictes suposaria això
per al conjunt del País Valencià
del nostre temps. Aquesta his-
tòria va ser la que va ser, tingué
el final que va tindre, i hem d’as-
sumir-la com a pròpia, com
tants altres episodis i moments
crucials. I sentir-nos d’alguna
manera partícips d’aquell dra-
ma, i hereus de les seues con-
seqüències.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua recull una ingent quantitat de noms de lloc
en el Corpus Toponímic Valencià � La tradició popular i burlesca de Josep Bernat i Baldovi és

analitzada en un assaig amb motiu del segon centenari del seu naixement

FEDERICO SIMÓN

Ausiàs March, el millor poeta
del món medieval, és para-
doxalment un gran descone-
gut per als valencians. Ho

diuen els experts en la importància de
la seua obra. I ho saben, ja que no el
coneixen prou, els valencians. Per això,
l’any del 550 aniversari de la seua
mort, és el moment de les presentacio-
ns. “Jo sóc aquest que em dic Ausiàs
March”, que diria l’afectat usant una
de les seues fórmules més reiterades. Al
llarg del 2009 s’han succeït multitud
d’iniciatives que han pretés ampliar la
seua imatge a les dimensions que la
seua obra mereix. Diverses exposi-
cions, congressos i conferències amb
experts, una pàgina web amb tots els
manuscrits del poeta medieval digitalit-
zats i fins un disc de la Capella de Mi-
nistrers pretenen retre homenatge al
trobador que va glossar l’amor foll, va
descriure l’afició humana pel pecat,
potser més la luxúria i l’enveja, però
sense oblidar la gola, l’avarícia, la pere-
sa, la ira i la supèrbia, i es va declarar
tèbiament religiós: “Sóc catòlic, mes la
fe no m’escalfa”.

Si al començament de l’any Rai-
mon va recordar a tots que la seua
mítica Al vent, amb 50 anys de recorre-
gut, es va inspirar precisament en els
poemes de March, sobre els quals des-
prés va compondre el cantautor de
Xàtiva alguns dels seus millors temes,
és ara quan Capella de Ministrers ha
posat la banda sonora a l’època del
poeta. “En concerts, la gent em diu
que tanca els ulls i que la música li
transmet moltes imatges”. I això és el
que busca el director de Capella de
Ministrers amb el seu últim disc, Fan-
tasiant música i poesia per a Ausiàs
March. Per al músic Carles Magraner,
cap visible d’un dels grups vocals i
instrumentals de música antiga més
prestigiosos de tot Europa, “la música
no és només un document històric, la
música ha de transmetre emocions”. I
per això, assegura que el pitjor que es
podria dir d’ell és que el que fa és
“arqueologia musical”. Encara que és
veritat que per a plasmar en el CD
patrocinat per l’Ajuntament de Gan-
dia les emocions de la música que va
poder inspirar March, o de la que
anys més tard van compondre altres
per a musicar els poemes del noble
valencià, també hi haja calgut molta
investigació històrica.

El propòsit de la gravació està im-
plícit en la comesa autoimposada per
Capella de Ministrers: “Recuperar el
patrimoni musical de l’antiga Corona
d’Aragó”.
 Passa a la pàgina 2

Em dic Ausiàs March
Exposicions, jornades i un disc de la Capella de Ministrers

presenten l’obra del poeta en el 550 aniversari de la seua mort

Moriscos
JOAN F. MIRA

Tomba d’Ausiàs March a la catedral de València. / SANTIAGO CARREGUÍ



JOSEP BLAY

La figura de Josep Bernat i
Baldoví (Sueca,
1809-València, 1864) i el
temps que va viure són el

fil conductor de la unitat didàctica
elaborada per l’historiador de la
mateixa capital de la Ribera
Baixa, Joan-Baptista Guillem Al-
forja. El treball ha comptat amb
l’assessorament del també erudit
local Joan-Antoni Carrasquer. La
curta tirada (l’Ajuntament de Sue-
ca n’ha editat 80 exemplars) té
com a objectiu els professors
d’alumnes de quart d’ESO, pri-
mer i segon de batxillerat.

Guillem ha preferit centrar-se
“en el personatge i el segle XIX,

considerant que el material exis-
tent sobre l’obra literària estricta
és més abundant”. “D’aquesta
manera es pretén acostar l’alum-
nat a la figura del personatge i
l’entorn històric del temps que li
pertocà viure”, afirma.

L’edició s’ha fet aprofitant
que l’Ajuntament de Sueca havia
declarat el 2009 Any Bernat i Bal-
doví, coincidint amb el 200 ani-
versari del seu naixement.

El segon dels textos que aca-
ben de veure la llum és el treball
que Joaquim Martí Mestre ha ti-
tulat Josep Bernat i Baldoví. La
tradició popular i burlesca. El lli-
bre analitza la tasca retòrica i
creativa de l’autor sobre els su-

ports lingüístics, així com el de-
tall amb què fou capaç de captar
i transmetre el valencià popular
de primera meitat del segle XIX.
“En l’obra de l’escriptor de Sue-
ca concorren diverses influències
literàries que participen de la cul-
tura còmica popular i del costu-
misme, com la literatura de can-
ya i cordell, la prosa costumista,
la comèdia burlesca, els entre-
mesos, els poemes de disbarats i
la poesia eròtica i festiva”, afir-
ma l’autor en la presentació del
volum. Ha estat publicat per Edi-
torial Afers en col·laboració
amb l’Ajuntament de Sueca

Finalment, i com a aportació
particular a l’efemèride, el Col·le-

gi d’Advocats de Sueca ha tret a
la llum una edició facsímil d’Au-
tos del parnaso valenciano, un pro-
cés civil que la Musa del Xúquer
va posar en vers i que fou publi-
cat per primera vegada el 1844.

JOAN RAMON BORRÀS

Hui veu la llum una obra
esperada durant un bon
grapat d’anys: el Corpus
toponímic valencià, ela-

borat, sancionat i editat per
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) i coordinat per
Emili Casanova. És un treball in-
gent tant pel nombre de
col·laboradors —de camp i “ofi-
cina”— com per la quantitat de
topònims que conté (50.000, dels
quals 18.000 són diferents).

ntecedents
El Corpus, que va nàixer del pro-
ecte Atles Toponímic Valencià,

té els antecedents més remots en
el Mestratge de Toponímia orga-
nitzat durant els anys 1990 i 1991
per la Conselleria de Cultura
Educació i Ciència i la Universi-
tat de València, que tenia com a
objectiu formar investigadors en
toponímia, que han estat l’em-
brió dels col·laboradors del Cor-

us. Aquest projecte, que prete-
nia “potenciar els reculls de topo-
nímia en tot el territori de la Co-
munitat Valenciana”, ha esdevin-
gut la base sobre la qual s’ha as-
sentat el recull que ens ofereix
l’AVL.

L’obra
Aquest Corpus es presenta en
dos formats: un d’extens i un
altre de reduït. Pel que fa al
format extens, consta de dos vo-
lums. En el primer, amb una ex-
tensió de 1.556 pàgines, es pre-
senta el recull dels termes que
formen part dels diferents topò-
nims analitzats, amb l’expressió
d’aquests darrers i del municipi
on estan situats, i dividits en
dos grans blocs: els de les zones
de predomini lingüístic valencia-
noparlant i castellanoparlant,
respectivament. Així, si hom
cerca el mot font, trobarà, al
seu costat, tots els topònims
que el contenen i en quin muni-
cipi es localitzen; i més encara,
si volem conéixer els noms de
lloc que contenen el sintagma
ont freda, ho trobarem en la

informació corresponent a l’en-
trada freda. El segon volum
(590 pàgines) és també molt
útil, atés que presenta tots els
topònims ordenats per munici-
pis, i classificats en diferents ca-

tegories, com ara geografia, hi-
drografia, poblament, partides i
paratges, etc.

Tot això, però, no singularit-
zaria aquest recull si no fóra per-
què també es pot consultar en
format electrònic. Efectiva-
ment, va acompanyat d’un CD
autoinstalable —malaura-
dament, els usuaris de MacOS o
de Linux no en podrem fruir—
amb l’aplicació informàtica To-
poval mitjançant la qual podem
fer un seguit de recerques pel
Corpus, amb possibilitat de fil-
trar-les, copiar la informació i,
el que és molt interessant, actua-
litzar les dades a mesura que
l’AVL hi incorpore modifica-
cions o esmenes.

El format reduït consta del
programa Topoval i d’un llibre
on s’expliquen els objectius, la
metodologia i els criteris lin-
güístics utilitzats tant en la rea-
lització de les enquestes com
en la revisió i la fixació de la
forma normalitzada dels topò-
nims.

A més a més, tots els noms de
lloc tractats en el Corpus apa-
reixen retolats en els mapes edi-
tats per l’Institut Cartogràfic Va-

lencià, depenent de la Generali-
tat Valenciana.
Conclusió
És evident que valorar una obra
tan extensa i complexa no és qües-
tió d’unes poques ratlles ni d’una
lectura ràpida, parcial o poc acura-
da. Altrament hom cauria en
l’error de voler valorar en unes po-
ques hores una tasca que s’ha fet
en uns quants anys. Amb tot, la
primera aproximació a l’obra ha
estat positiva en tant que, a partir
de petits detalls, hom pot copsar
el rigor amb què s’ha elaborat el

Corpus i també entreveure el per-
què d’una grafia o una altra, o
d’una tria i no una altra.

Els destinataris directes de
l’obra són els estudiosos de la to-
ponímia i les institucions públi-
ques, “però també hi poden tro-
bar elements d’interés els curio-
sos, els professors que volen intro-
duir els alumnes en el coneixe-
ment del medi, les empreses que
han d’utilitzar la toponímia en els
seus escrits, editorials, empreses
cartogràfiques, turístiques, etc.”.
Al capdavall, uns materials útils
per a tots els qui tenen la necessi-
tat o la curiositat d’acostar-se a
una de les arrels més pregones de
la nostra cultura.

Esperem que les aportacions fu-
tures que puguen fer els usuaris
del Corpus seran, sens dubte, ben
rebudes per l’AVL i contribuiran a
millorar, completar i actualitzar
aquest recull tan útil.

I una consideració: fóra molt
interessant que l’AVL posara el
programari d’instal·lació Topoval
a l’abast del públic en general a
través de la seua pàgina web. Els
34 MB escassos que ocupa ho per-
meten de sobra i contribuiria a
difondre l’obra.

Bernat i Baldoví: una guia
didàctica, un assaig i un facsímil
Publicacions en el segon centenari del naixement de l’escriptor

Gravat sobre la zona de Banyeres en les Observacions de Cavanilles.

Hi ha un llibret publi-
cat modestament
per l’editorial Hiru
( H o n d a r r i b i a ,

2009) amb el títol Enfren-
tándose a la locura i amb un
subtítol preciós: Héroes or-
dinarios en tiempos extraor-
dinarios. Escrit per la pare-
lla Amy i David Goodman,
fa un recorregut per les llui-
tes socials, a voltes indivi-
duals, de veritables herois
anònims (abans d’aquesta
publicació), persones que
qualifiquem de normals en-
front de la cavalcada irrefre-
nable dels estats democrà-
tics actuals cap al control,
l’espionatge i l’extorsió ciu-
tadanes.

L’anomenada “era
Bush”, i no parlem del
juràssic, ha deixat un país,
el nord-americà, sotmés a
una vigilància endèmica.
Sens dubte, és un país pro-
pens, des de fa moltes dèca-
des, a tindre la pitjor de les
pors: contra tot i invisible.
Tothom sap què era el gu-
lag, però oblida tot el perío-
de de McCarthy (recor-
dem: Good night and goo
luck).

Però la recopilació del lli-
bre posa l’accent des d’una
perspectiva molt interes-
sant: demostrar que l’en-
frontament i la victòria són
possibles, malgrat la despro-
porció de l’enemic a aturar
i a combatre.

Els autors ens recorden
el famós cas de Rosa Parks,
la qual, l’any 1955, es va
negar a cedir el seient de
l’autobús a un blanc. Parks
havia d’acatar la llei que
obligava els negres a fer-ho
i a seure a la part final del
vehicle. Va començar com
una lluita heroica i solitària
d’aquesta dona, però al poc
de temps, els negres de
Montgomery (70 % de la po-
blació) van iniciar un boi-
cot als autobusos, organit-
zant-se amb cotxes particu-
lars, que va durar més d’un
any. Allò va paralitzar el ne-
goci del transport públic
fins que el Tribunal Suprem
va donar la raó a Parks. Un
fet quotidià que va encen-
dre la lluita pels drets civils
dels negres.

El llibre va destil·lant ca-
sos semblants, potser més
durs des de l’arribada de
Bush. Psicòlegs que es van
negar a participar en els in-
terrogatoris de Guantána-
mo. Bibliotecaris que des-
obeïren l’ordre de facilitar
les dades dels usuaris a la
CIA. Organitzacions espon-
tànies per a la reconstruc-
ció de Nova Orleans, atu-
rant el negoci privat. I un
llarg etcètera.

Ara que assistim a pro-
clames redundants de falta
de lideratge, convé fer una
ullada a edicions com
aquesta que ens retornen la
capacitat d’acció i de vic-
tòria que roman, adormida
potser, en cadascú de nosal-
tres. Prenc una frase del fi-
nal: “Nosaltres mateixos
som els líders que estàvem
esperant”.

Assaig de Joaquim Martí Mestre.

El ‘Corpus toponímic valencià’
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua publica un recull ingent de noms de lloc

Aquest ‘Corpus’ es
presenta en dos
formats: un d’extens i
un altre de reduït

A LA LLETRA

Líders
ALBERT GARCIA I

HERNÁNDEZ

A partir de petits
detalls, hom pot copsar
el rigor amb què s’ha
elaborat
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En una cosa coincidim tots,
avui dia: no tenim temps.
Anem de bòlit, les hores
del dia se’ns fan curtes i la

distància entre el que volem fer i
el que fem creix com més va
més. Vistos des d’una certa altu-
ra, els habitants de ciutat fem
riure o pena —segons l’estat
d’ànim de l’observador—, tan
atrafegats, a peu o dins de vehi-
cles. Disposem de mil màquines
que agilitzen la feina i els des-
plaçaments, estalviem molt de
temps emprant productes d’un
sol ús, que no cal reparar o ren-
tar, Internet ens evita viatges,
cues, gestions… I tanmateix,
mai no hem anat tan atropellats
com ara. El temps és un cavall
de trot infinit que ens acuita.
Davant la seua envestida, cadas-
cú es defén com pot. Cadascú
interpreta les hores del dia a la
seua manera. M’obsessiona
això: com organitzar el temps.
Cada principi de curs, cada ren-

trée, em dibuixe un horari minu-
ciós on disseque una setmana
pilot. M’hi dedique amb entu-
siasme, ho pinte amb llapis de
colors i ho penge en un suro del
meu gabinet; allà figura fins un
any després, que serà substituït
per un de molt semblant. El con-
sulte poc, al llarg del curs, quasi
me’l sé de memòria i, a més, no
el complisc: la vida, per molt
que ens proposem d’ordenar-la,
és un caos. Tot i això, m’agrada
tindre’l penjat, a la vista, com
un mapa, com una brúixola per
a moments d’incertesa. Tinc
dubtes, però, a l’hora de planifi-
car el temps, i això em fa sentir
una curiositat morbosa per l’ús
que en fan els altres. Sobretot
els qui es dediquen al mateix
que jo. Com pot en tal o tal altre
—em pregunte— publicar un lli-
bre l’any, fer classes, participar
en programes televisius o radio-
fònics, escriure en la premsa, lle-
gir quatre llibres a la setmana,

anar de copes, jugar a golf, fer
tai-txi i viatjar arreu del món, si
jo a penes puc centrar-me dues
hores diàries quan tot va bé? En
els textos biogràfics o autobio-
gràfics, en els dietaris, en les co-
rrespondències, en les entrevis-
tes de la gent que admire, subrat-

lle tot el que trobe que faça re-
ferència a l’organització del
temps. L’ús del temps és una de
les característiques que més defi-
neixen un individu, una part im-
portant de la seua creativitat. Al-
gun dia escriuré un llibre que es
dirà, per exemple, L’ús del

temps en el creador
contemporani. O
potser no tindré
temps d’empren-
dre’l, i n’hauré de
parlar, com li passa a
G. Steiner, en un vo-
lum que es diga Els
llibres que no he es-
crit, però potser tam-
poc tindré temps per
a això. Que l’escriga
un altre, doncs! Du-
rant molts anys vaig
menysprear els rellot-
ges; no duia agenda,
no dissenyava hora-
ris. Un dia, però, co-
mencí a guanyar-me
el pa fent classes, em
vaig casar, vaig com-
prar pis i cotxe i vaig
tindre fills. Des
d’aleshores, quan dis-
senye l’horari del
curs que comença,

em fa l’efecte que entre amb co-
txe en un carrer ple de guals. No
aparque on vull, sinó on puc, i
encara gràcies. Això fa múscul,
però. Això fa que la vida es con-
dense i guanye intensitat. Això
acreix el valor al temps, que, ara
més que mai, esdevé un tresor.

Ve de la pàgina 1
Per això era inevitable acabar abor-
dant, i més encara en el seu aniver-
sari, el treball d’algú a qui Magra-
ner no considera un mer trobador
de la seua època, sinó “un gran
creador al servei d’un dels mecenes
més importants de la Corona
d’Aragó, Alfons el Magnànim”.
Ausiàs March, nascut amb bastant
probabilitat a València i, segons les
últimes investigacions, amb tota se-
guretat el 1400, i mort ja sense qües-
tionaments biogràfics el 3 de març
de 1459 a València, va viure en un
entorn cultural en què la música i la
poesia eren importantíssimes, tant
en els seus viatges de joventut amb
el rei d’Aragó, amb expedicions a
Còrsega i Sardenya, com en la seua
vida de retir a partir del 1927. “Te-
nim molt identificades les obres
que se sentien entre la sego-
na dècada del segle XV i la
meitat d’aqueix segle”, as-
segura Magraner, que cita
com a gran referència el
Cançoner de Montecassi-
no, un manuscrit napolità
amb més de 140 peces que
conté quasi tot el repertori
de música renaixentista
d’aquelles dates.

Però el disc Fanta-
siant… no sols atresora la
música que va escoltar
March, també inclou pe-
ces posteriors basades en
els versos del poeta, com
els madrigals compostos
ja en el segle XVI pel mú-
sic francés establit a Cata-
lunya Joan Brudieu, que es
va inspirar en les primeres
publicacions a Barcelona,
el 1585, de les obres de
March.

En la gravació destaca,
entre flautes i violes, entre
xeremies i sacabutxos, l’ús
de l’arpa aragonesa, que té
dos ordres (dues alineacio-
ns) de cordes, una per a
cada mà. I l’aportació vo-
cal va a càrrec de la soprano Pilar
Esteban i del contratenor José Her-
nández Pastor.

Però Ausiàs March reconeixeria
el seu temps, la banda sonora de la
pel·lícula de la seua vida, si sentira
el disc? “Aquest dubte el tindrem
sempre, ja que no tenim discos de
l’època”, reconeix Magraner entre
rialles, “però també passa el mateix
amb Beethoven”. Què volien trans-
metre en la seua època aquelles me-
lodies i versos? Segons el parer de
Magraner, la intencionalitat és

molt semblant a l’actual. “La pri-
mera sensació que provoquen les
melodies és que són molt apegalo-
ses; i els textos, una vegada que els
arribes a entendre, et fan arribar a
la conclusió que les persones que
vivien en el segle XV eren molt
pròximes en desitjos, gustos i senti-
ments a les persones d’ara ma-
teix…, les cançons d’amor són
d’amor i les de desesperació són de
desesperació”.

I a l’oient del disc, a l’especta-
dor dels concerts, què li evoca? Ma-

graner no té dubtes: “La primera
sensació és cinematogràfica. Els
que escolten el disc solen fer
aqueixa referència. Tots hem vist
moltes pel·lícules històriques i el re-
cord emocional se’ns ha quedat en
el subconscient, es tracta d’una mú-
sica estereotipada en la nostra me-
mòria”.

Una vegada editat el disc, que es
va enregistrar al novembre del 2008
al saló Alfons el Magnànim del
Centre Cultural la Beneficència,
ara cal donar-lo a conéixer. Dijous

de la setmana passada, en el trans-
curs de les jornades que la Universi-
tat va celebrar en homenatge a l’ani-
versari de la mort del poeta, la for-
mació musical va presentar en direc-
te el seu disc a l’Aula Magna del
Centre Cultural de la Nau. Després
de la posada de llarg, les fites musi-
cals següents seran un concert al
Palau de la Música al final de l’octu-
bre, la presentació oficial a Gandia
al novembre i, poc després, un con-
cert especial a la Llotja de la Seda
de València. Un concert que
comptarà amb més de 40 progra-
madors de la Xarxa Europea de
Festivals de Música Antiga (XE-
MA), fet que segurament portarà
que la música inspirada en els ver-
sos i l’època d’Ausiàs March es pro-
pague per nombroses ciutats.

Entre tant, continuen succeint-
se els congressos, els actes i les expo-
sicions d’homenatge en l’any del
poeta valencià. Així, dilluns passat
es va inaugurar al monestir de Sant
Miquel dels Reis l’exposició Ausiàs
March en la Biblioteca Valenciana,

amb més de 200 obres bibliogràfi-
ques i gravats. Una mostra que re-
cull volums molt importants impre-
sos entre els segles XVI i XX. Així,
destaca Las obras del famosíssimo
philósofo y poeta Mossén Osias
Marco, traduïdes per Baltasar de
Romaní i publicades el 1539. O
l’edició en valencià publicada a Bar-
celona el 1545. En l’exposició im-
pulsada per la Conselleria de Cultu-
ra, comissariada per Jaume Chiner,
també sobreïxen les obres d’art
creades per Antoni Miró, Joan Ge-
novés, Manuel Boix, Arcadi Blas-
co, Rafael Armengol, Artur Heras,
Vicent Traver, Joaquim Michavila i
Joan Castejon per a l’obra 9 grava-
dors interpreten Ausiàs March.

A més d’antologies, traduccions
a diversos idiomes i estudis sobre la
seua obra, completen la selecció
d’obres exposades una reproducció
de la llosa situada prop de la porta
de la catedral que dóna a la plaça
de l’arquebisbat de València, sota
la qual està soterrat “el poeta líric
més important del món medieval
europeu”, en paraules de Chiner.

Durant la presentació de l’expo-
sició, la consellera de Cultura, Trini
Miró, també va recordar la pàgina
web creada a l’inici de l’any per a
tindre a colp de clic tota l’obra digi-
talitzada del poeta (en www.cervan-
tesvirtual.com). També va mencio-
nar l’exposició itinerant Ausiàs
March, cor salvatge, comissariada
pel sociòleg Eduard Mira i pel titu-
lar de la càtedra Cervantes del
Kings’s College de Londres, Ro-
bert Archer, que enguany recorre
nou municipis (ara està a Alcoi)
per conéixer el poeta i jugar amb el
vocabulari dels seus versos. I també
va avançar que hui s’inaugura una
altra exposició a l’Arxiu del Regne
de València, que mostra una selec-
ció de documents del segle XV tant
sobre la seua obra com referits a la
seua vida familiar.

“Em fa la impressió que en reali-
tat els valencians no acabeu d’ado-
nar-vos del que teniu a les mans; no
voleu creure que és tan bo com
diem els especialistes”, es va queixar
Robert Archer en el congrés organit-
zat a La Nau de la Universitat al
començament del setembre per la
Institució Alfons el Magnànim. I va
afegir que “és un miracle que els
seus poemes ens continuen commo-
vent en el segle XXI”. Per això pot-
ser continua sent necessari que Mar-
ch es done a conéixer: “Jo sóc
aquest que em dic…”.

Dalt, Maricarmen Gómez, Ferran Garcia Oliver i Car-
les Magraner en la presentació del disc de Capella
de Ministrers sobre Ausiàs March. Baix, una
il·lustració de Manuel Boix per al disc. / s. carreguí

MANUEL BAIXAULI

Cavall de trot infinit

Fou “el poeta líric més
important del món
medieval europeu”, en
paraules de Chiner
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