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Aquest llibre, subti-
tulat “la modernit-
zació de la pilota va-

lenciana”, analitza
la transformació
que ha experimen-
tat l’esport autòc-
ton en els aspectes
professionals, comu-
nicatius i de difusió
al llarg dels últims
temps, a partir de
deu reportatges i
vint-i-tres entrevis-
tes amb alguns dels
portagonistes més
destacats d’aquest
procés. El volum, se-
gons assegura Toni
Mollà al pròleg,
“marcarà una fita
sense retorn en la
història del nostre
esport més noble”.
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Tot i ser una banda
creada al 2003,
Amanida Peiot ha
esperat fins ara per
gravar el seu pri-
mer treball.
Cançons, per tant,

rodades i madura-
des amb paciència
de vinaters que,
una volta editades,
no perden la fres-
cor i la festivitat
del directe. Temes
addictius, adhe-
rents, deutors de
l’herència casolana
de Palmero i La-
guarda però que
també pouen amb
fortuna de la
tradició anglosaxo-
na i d’altres refe-
rents. Un disc arre-
donit visualment
per un afortunat
treball de disseny
de Manuel Olmo.

Gràcies, Raimon
Diversos autors

Universitat Poli-
tècnica
València, 2009

Entre les iniciati-
ves per commemo-
rar els 50 anys d’Al
vent, el tema semi-
nal de Raimon, hi
ha l’edició limita-

da d’un disc amb
vint-i-una versions
del xativí a càrrec
d’artistes de proce-
dències i de genera-
cions tan diverses
com Lluís Miquel,
Serrat, Josep Carre-
ras, Dyango,
Òscar Briz, Miquel
Gil, Rapsodes,
Verdcel, Pau Ala-
bajos o la Gossa
Sorda. Un recull in-
teressant que barre-
ja les relectures
canòniques amb in-
cursions valuoses
en terrenys musi-
cals als antípodes
del cantautor.

AssaigDisc Disc

Crec que cal felicitar de
tot cor l’editorial Tres i
Quatre per haver publi-
cat un llibre tan poc

pretensiós en aparença, tan
lúcidament raonable i de lectura
tan feliç com Pensaments en una
estació seca, de Gerald Brenan.
Es tracta d’un llibre molt perso-
nal, com totes les coses d’aquest
eremita viatger enamorat de la
vida i dels llibres, però també és
un llibre ple d’una humanitat
lliure i entenimentada. Per això,
anem seguint-lo amb la mateixa
confiança alegre que ens provo-
ca l’inici d’una nova amistat,
quan hem tingut la sort de re-
conéixer, a través de les paraules
d’altri, la cordialitat genuïna
d’una ànima que no ens
defraudarà.

Com se sap, Tres i Quatre és
l’editorial en valencià de més
llarga executòria i de major pres-
tigi fora de les fronteres
autonòmiques, tot i que se la
critique perquè, últimament, es
limita a publicar els llibres guar-
donats cada any als premis Oc-
tubre, més algun estudi erudit i
ben subvencionat. Això és una
mitja veritat, però no tota. És
cert que, si comparem la Tres i
Quatre d’ara amb la de fa 20
anys, constatarem que el volum
de la seua producció ha davallat
massa. Però això no vol dir que
siga una editorial morta. Una
de les proves més estimulants
que no ho és, la tenim en la no-
va col·lecció Grans Idees, dirigi-
da per Joan Garí, que en poc de
temps ha publicat quatre llibres
molt ben triats, amb imaginació
i notable obertura de mires.

Pensaments en una estació se-
ca és una grata sorpresa. Com
diu Josep Marco en el pròleg
del llibre, el seu autor era un
britànic prototípic, en el sentit
que, individus com ell, roda-
mons perpetus, individualistes i
pastats a la seua, són una espe-
cialitat britànica. No és que el
britànic convencional s’assem-
ble a Gerald Brenan, en abso-
lut, sinó que la majoria de la
(poca) gent que en aquest món
s’ha assemblat una mica a Ge-
rald Brenan eren britànics, i no
és fàcil que foren d’enlloc més.
Al capdavall, només la Gran
Bretanya ha governat les ones
durant segles i ha insuflat en al-
guns dels seus fills aquell desfici
aventurer que els ha fet sentir-se
a tot arreu millor que a casa.

Hereu d’aquesta tradició, Bre-
nan va nàixer a l’illa de Malta,
va passar la infància a l’Índia i
la joventut caminant per Euro-
pa. Després, va haver de comba-
tre en la Primera Guerra Mun-
dial i en va eixir amb una meda-
lla al valor i molts de records
esgarrifosos. El 1919 va decidir
que necessitava calma, es va reti-
rar a la bonica comarca granadi-
na de l’Alpujarra i allà es va

dedicar a passejar, llegir-se els
dos mil llibres que duia d’equi-
patge, xerrar amb la gent i fer
fills a les xiques de la localitat.
Sembla que aquests foren els
anys més feliços de la seua vida,
i també els més instructius. Bre-
nan va haver de fugir d’Espanya
durant la guerra civil, però hi va
tornar tan prompte com va po-
der, ara al poble malagueny
d’Alhaurín el Grande, on va mo-
rir el 1987, amb 93 anys. A l’en-
demig va fer una pila de viatges,
es va casar amb una escriptora
americana, va llegir molt i va
escriure molts llibres, entre els
quals hi ha clàssics com El labe-
rint espanyol i Al sud de Grana-
da. La seua va ser una vida ple-

na, reclosa en el seu laberint inte-
rior i alhora rica d’amistats, de
coneixement, d’amors i de viat-
ges. De vell, va resumir molt del
que n’havia aprés en aquest lli-
bre excepcional, Pensaments en
una estació seca.

Aquest llibre no és exacta-
ment un diari, perquè la seua
estructuració no és cronològica,
sinó temàtica, però s’hi acosta
molt. Les seues pàgines ens par-
len de la vida i la mort, l’amor,
la religió, la literatura, la gent,
la instrospecció, coses així. El
que té a dir-ne sempre té valor, i
a més ens ho diu amb una imme-
diatesa confident, amable i gens
engolada, que ens atrau de se-
guida. El seu pensament no pre-
tén ser sistemàtic, ni desvelar
cap veritat inopinada. Com ell
mateix confessa, “Sóc capaç de
tenir opinions diferents en mo-
ments diferents, i és possible fins
i tot que tinga opinions dife-
rents al mateix temps”. Però el
que ens diu està a cada moment
pensat a fons, i la visió del món
que expressa és perspicaç i lúci-
da. Brenan és un observador un
punt escèptic, prou irònic, molt
tolerant i, sobretot, atent. Per
això, la seua prosa, a més de
cordial i benhumorada, és essen-
cialment interrogativa. El tra-
ductor, Josep Marco, ha respec-
tat aquestes qualitats amb singu-
lar eficàcia, i amb elles tota la
insòlita frescor d’aquest volum.

Pot sorprendre que el que
aquest llibre diu dels espanyols

no tinga una originalitat apara-
tosa. Brenan, al llarg dels anys,
va veure canviar molt el país en
què s’havia instal·lat, i va com-
prendre que molts trets que ha-
via cregut distintius dels seus
veïns, en realitat no els eren es-
sencials. Copsar la realitat difi-
culta de fer afirmacions
grandiloqüents, però també es-
talvia errors penosos. En
l’estació seca, acabem entenent
que, com nosaltres mateixos, tot
flueix. Quan parla de la gent,
Brenan és sempre sensat. Tam-
bé quan parla de l’amor, la
religió —una secció magnífi-
ca— o la literatura. L’autor ens
recorda que “només es pot es-
criure gran poesia amb la
convicció absoluta de la seua
importància”, i també que les
paraules es fan servir, primer
que res, per a tallar. Al capda-
vall, la literatura ha de posar
ordre dins la vaguetat desorde-
nada i múltiple de la vida. Un
llibre no és un espill del món,
sinó una bruíxola i un croquis
de viatger.

Brenan va fugir a un poblet
aïllat d’Andalusia per a ser es-
criptor, i allà va viure el seu des-
tí, tal com l’havia volgut. De ve-
ll, va escriure que “un dels ca-
mins que menen a la felicitat és
conrear la curiositat per tot”.
Aquest llibre ens dóna testimo-
ni que el seu autor va seguir
aquest camí sense defalliment.
Potser per això és un llibre feliç,
i orientador.

CARTES DE PROP

Des d’un país llunyà
ENRIC SÒRIA

El gran gran periodista arago-
nés Mariano Nipho va crear al
segle XVIII un periòdic titulat
El Murmurador Imparcial. El

títol és divertit, perquè és evident-
ment una contradictio in terminis: un
rumor no pot ser imparcial, perquè
tots els rumors estan alimentats per
algú que desitja que alguna cosa, més
o menys secreta, es desvele a l’opinió
pública. Tanmateix, Don Mariano
Nipho, el qual alguns consideren un
gran il·lustrat, va donar en aquest dia-
ri entrada a tot pàbul que circulara
contra el govern. Siga com siga, des
de fa uns quants mesos els diaris fan
alguna cosa semblant amb el cas
Gürtel, i el rum-rum és infinit. En
aquests moments, tot sembla possi-
ble, i ja no sabem què hi ha de cert i
què d’inventat. La remor ha arribat a
tal altura que aquelles extravagants
paraules del president Francisco
Camps a Alvarito Pérez (“te quiero
un huevo” i “es muy bonito lo nues-
tro”) es poden interpretar de mil ma-
neres diferents. Les murmuracions
apunten cap a coses fins fa uns dies
impensables, del tot inesperades per
a un president de la Generalitat.
Però, qui ens hauria dit fa uns quants
mesos que descobriríem que teníem
un president que no es pagava la roba
que vestia? Qui ens hauria dit fa uns
mesos que assistiríem al sainet de la
decapitació de Ricardo Costa? Com
havíem de poder imaginar que Rita
Barberá compararia els caríssims re-
gals d’una banda de mafiosos amb
llandes d’anxoves? I qui havia de dir

al repentinat Ripoll que de sobte se-
ria ell el cap més lúcid del PP
valencià? En realitat, les coses se’ns
mostren del tot inversemblants, i ens
superen en totes les nostres prediccio-
ns, i això ens afecta, ja que som del
tot incapaços de poder aventurar una
mica el futur. Qui s’havia d’imaginar
un escenari així! Si fa uns quants
anys, en una rocambolesca situació
semblant a la que es produeix en la
sèrie de televisió Flash Forward, ha-
guérem entrevist aquest PP desballes-
tat i en crisi, ningú no hi hauria donat
crèdit. Hauria semblat del tot impos-
sible. Una al·lucinació sense cap sen-
tit. El beat Camps unit a Don Vito
Correa? La vinguda del papa sufraga-
dora d’una xarxa d’estafadors? La
piadosíssima família Cotino relacio-
nada amb tèrbols assumptes cons-
tructors? El director de Canal 9 a les
ordres d’una banda de canalles? La
farmàcia de la tímida dona de Camps
com a lloc de trobada d’uns desapren-
sius? Però els fets apunten al fet que
les aparents al·lucinacions són ben
certes, i aquestes alhora alimenten no-
ves remors, ja que tothom ha perdut
la fe en Camps i en els seus homes, i a
hores d’ara semblen capaços de qual-
sevol poca-soltada. Comptat i deba-
tut, serien les últimes persones amb
qui una persona amb seny s’embarca-
ria. Així doncs, no podem deixar de
pensar que encara el senyor Camps
ens oculta coses molt grosses. I pa-
rem l’orella a les murmuracions, im-
parcials o no, però, ai!, de vegades
increïblement certes.

Gürtel Flash
Forward

MARTÍ DOMÍNGUEZ

La seua prosa, cordial
i benhumorada,
és essencialment
interrogativa

Serra, Barberá, Camps i Costa en un acte. / C. F.

L’escriptor Gerald Brenan, a la seua casa d’Alhaurín el Grande l’any 1978.
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Q
Entrevista a Pep Gimeno ‘Botifarra’ amb motiu de la presentació a Xàtiva

del seu nou disc ‘Te’n cantaré més de mil’ � El cicle ‘Escriure el país’ s’inicia aquest
curs amb un relat de Teresa Monroig titulat ‘Al pare’

SERGI ALBIR

Miguel Calatayud (Asp,
1942) és un il·lustrador
reconegut. Pel públic, per
la indústria, per la críti-

ca, i fins i tot pels poders públics,
que li van concedir recentment el
Premio Nacional de Ilustración
(d’una manera valorada, però repeti-
da, ja que ho havia aconseguit quan
el premi era diferent, i es concedia a
una obra concreta, i no a una
trajectòria). És lògic, perquè el
minuciós treball que ha anat fent,
molt centrat en el camp de la
il·lustració infantil, té resultats indis-
cutibles. Amb tot, el treball amb les
aquarel·les, la tinta i el paper el va
forçar a deixar l’altra de les seues
grans passions: la docència. Però no
va ser una ruptura total: Calatayud
participa en gairebé totes les troba-
des d’animació a la lectura que li
proposen, i així es manté a prop de
nostàlgies. Com que el públic dels
seus llibres és, sovint, molt jove, les
trobades li permeten mantenir-hi el
contacte. Darrerament ha estat a
Còrdova, Sevilla o Pontevedra, i ja
ha sigut contactat per la Biblioteca

Valenciana per a fer-ne una altra a
Sant Miquel dels Reis.

Però Calatayud no sols es limita
als encàrrecs, sinó que té una
col·lecció interessant de dibuixos
inèdits, esborranys, descarts, etc.,
que encara no han vist la llum. El
Museu Valencià de la Il·lustració i
de la Modernitat (Muvim) està pre-
parant una exposició —no se’ls pot
acusar d’oportunisme, atés que ja hi

treballaven abans de la notícia del
premi— centrada en els mons de
Calatayud, i on es podran apreciar
per part del gran públic els origi-
nals, que de vegades, difereixen en
tonalitats de les reproduccions fi-
nals. I no sempre és un accident. “A
voltes, quan veus les proves
d’impressió, acabes canviant algu-

nes coses, perquè has vist algun gir
inesperat que resulta millor”.
L’exposició, amb tot, probablement
tinga l’efecte de mostrar desenes de
treballs en què Calatayud ha sigut
publicat, però ha tingut una difusió
escassa. Calendaris, agendes esco-
lars, il·lustracions per a revistes lo-
cals, regionals o de temàtica molt
restringida…

“La docència m’agradava molt”,
explica Miguel, que era professor de
dibuix i plàstica, “i l’intercanvi per-
manent amb alumnes permetia
aprendre coses… Era gairebé com
un laboratori. Vaig haver de deixar-
ho, perquè necessitava més temps
per a il·lustrar”. I és que el procés de
treball és propi de cada artista, i en el
cas de Calatayud l’anàlisi prèvia, la
reflexió i l’estructuració de la imatge
abans d’agafar el llapis és, de vega-
des, més costosa que el mateix procés
de dibuix i color. Miguel somriu i
explica: “El meu treball mai és espon-
tani. El resultat té un gran valor vi-
sual, però és important parar atenció
a les idees que motiven els dibuixos
posteriors, i no quedar-se només en
les formes”.   Passa a la pàgina 2

El patrimoni de la humani-
tat és infinit, incalculable,
i més encara l’immaterial
que el material. Reconfor-

ta, per tant, que entre aquesta
infinitud alguna petita o grossa
aportació nostra siga declarada
formalment part oficial i recone-
guda d’aquest patrimoni, tal
com ho va ser el Misteri d’Elx, i
ara el Tribunal de les Aigües.
No reconforta tant l’ús que en
va fer el nostre impecable presi-
dent Camps, vestit amb brusa
negra, crec que al costat d’una
consellera també amb brusa, i
representant la comèdia del cas.
El punt de folklore ranci era
massa evident, l’aprofitament
polític d’una imatge de “valen-
cianitat” clàssica, més evident
encara. Jo, que m’he criat a
l’Horta, que darrere de casa
teníem un tros de terra dins dels
termes de la séquia de Favara,
que he vist i viscut l’arribada de
l’aigua, les tandes, els tolls, els
regadors, les disputes, he tingut
des de menut un respecte abso-
lut per l’autoritat del Tribunal.
Era una cosa seriosa, inspirava
un sentiment de justícia pròpia,
segura i estable, imparcial,
inapel·lable: una garantia de
l’ordre del món. En el meu ima-
ginari, la reunió dels homes jus-
tos a la porta de la Seu, el proce-
diment sumari del judici, el “par-
le vosté” i “calle vosté”, l’hones-
tedat infal·lible de la sentència,
eren com un model de vida anti-
ga i sòlida, d’existència d’una
institució que potser demostra-
va també l’existència d’un poble
en una terra, i d’una manera úni-
ca i pròpia de fer les coses. No sé
si allò meu —allò que em trans-
metia la gent més gran— era un
embrió d’ideologia, o potser per-
tanyia només a les evocacions
elementals que rebem o ens fa-
briquem. Ara, però, veient les
imatges del senyor Camps amb
brusa i ocupant una cadira de
utge, tinc també la fantasia que

el Tribunal hauria fet un paper
exemplar posant-lo dret davant
dels vuit síndics i fent-lo respon-
dre com a acusat sorprés en de-
licte flagrant. I quan l’acusat
parlara sense substància, li hau-
rien dit “calle vosté”, i que par-
len els qui han de parlar (que, de
passada, no sé qui són). Camps,
però, entre vuit homes seriosos,
en la foto, somreia amb un
somriure rígid, de beatitud
forçada. No sé, de tota manera,
si ell acaba d’entendre què és un
tribunal de justícia. Ni que siga
només de justícia de l’aigua.

La il·lustració reflexiva
Miguel Calatayud, il·lustrador reconegut amb el Premi
Nacional, explica que el seu treball “mai és espontani”

Tribunal
JOAN F. MIRA

Il·lustració de Miguel Calatayud per al llibre en preparació Kembo. Incidente en la pista del Circo Medrado, de Carlos Pérez.

“La docència m’agradava
molt. Vaig haver de
deixar-ho, perquè
necessitava més temps”


