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Fa dotze anys l’editorial
Tàndem publicava el lli-
bre Les endevinalles de
Llorenç, un petit àlbum

creat per Llorenç Giménez i il·lus-
trat a quatre mans per Montse
Gisbert i Carmela Mayor, on text
i dibuixos formaven una seducto-
ra cartografia visual per a ús i joc
de descobriments dels més me-
nuts. El llibre convidava amb fan-
tasia i llibertat a l’exercici de les
endevinalles a partir d’una pro-
posta visual enginyosa, i va cons-
tituir un succés editorial inespe-
rat. Un èxit confirmat,
entre altres guardons,
pel Premi a les Millors
Il·lustracions dels Lli-
bres Infantils i Juvenils
del Ministeri
d’Educació i Cultura el
1998 i el de l’Institut
Interuniversitari. “Un
reconeixement”, recor-
da la seua editora Rosa
Serrano, “que, sobre-
tot, ens va incitar a con-
tinuar en aquest camí
del llibre infantil, que
ha acabat sent una de
línies hegemòniques de
la nostra editorial. A
més, vam rebre peticio-
ns per a altres edito-
rials, d’Andalusia, de
Castella, i això ens va
animar a traduir-ho, co-
sa que hem continuat
fent fins ara”. Coincidint amb el
desé d’aniversari, l’editorial va
posar en marxa un concurs per a
seleccionar les millors endevina-
lles fetes per alumnes entre sis i
set anys. Centres de tot el País
Valencià van participar en la ini-
ciativa literària, que va quedar re-

flectida en un altre llibre, 10 ende-
vinalles infantils, a partir de Les
endevinalles de Llorenç. Una al-
tra vegada Montse Gisbert i Car-
mela Mayor foren les encarrega-
des de visualitzar-ho, posant co-
lor i formes a l’obra dels alumnes
i les alumnes guanyadores. “És
un llibre”, diu Rosa Serrano, “es-
crit pels mateixos xiquets i això

es tradueix en uns textos on es
respira aquesta barreja de creati-
vitat, innocència i poesia que pro-
tagonitza el món de la infància”.

Tot feia pensar que el llibre de
les endevinalles havia arribat a la
seua terminal creativa, però a
l’editorial va aterrar fa un any un
àlbum infantil protagonitzat per
un misteriós animal, el zisosaure,
d’ADN desconegut i amb proce-
dència geogràfica dels Països
Baixos. L’àlbum il·lustrat duia
com a remitent la prestigiosa edi-
torial Clavis i com a autora, Ag-
nès de Ryckel. “Estava escrit en

neerlandés”, comenta Rosa Serra-
no, “i recordava Les endevina-
lles”. Com aquell, estava
construït en forma de joc creatiu
amb una sèrie d’il·lustracions
que invitaven al descobriment i la
recerca imaginativa. La veritat és
que em va cridar l’atenció, no
sols per la similitud formal amb
Les endevinalles, sinó sobretot
per la qualitat dels dibuixos, unes
il·lustracions que mostraven una
gran força plàstica per a captar
els objectes més quotidians”. El
misteri va quedar finalment des-
vetlat. “Montse Gisbert, una de

les il·lustradores del Llibre de les
endevinalles”, assenyala Rosa Se-
rrano, “és professora de dibuix a
Brussel·les i va demanar als seus
alumnes un treball de fi de curs.
Agnès de Ryckel, una xica belga i
alumna seua, va prendre com a
referència precisament Les ende-
vinalles de Llorenç que Montse
l’havia fet conéixer”. Aquesta il·-
lustradora, a partir del seu for-
mat original, va decidir reinter-
pretar aquest joc o viatge
d’exploració entre l’univers
quotidià i el fantàstic. Ara el zi-
soaure fa el seu retorn a la casa

matriu en la seua versió valencia-
na, mentre amplia el seu territori
lingüístic. “Des de la primera
il·lustració”, diu Rosa Serrano,
“és un llibre que et captiva, per-
què està fet amb molta tendresa
a partir d’aquesta recerca de la
bestiola en cada una de les
pàgines”. “Un exercici”, conti-
nua, “d’altra banda tan comú en
la literatura infantil, aquest del
camí de descobriment i aprenen-
tatge a través de la fantasia. Les
il·lustracions criden l’atenció per
aquesta barreja de lirisme i hu-
mor que ha sabut transmetre l’au-
tora a l’hora de dibuixar aquest
nou bestiari”.

Un bestiari sorprenent, on des-
cobrim que els porquets tenen
nas d’arruixadora i les balenes
llueixen cues de lluna, i fins i tot
els cocodrils més ferotges exhi-
beixen el seu morro de sabata es-
til Panama Jack.

La casa que vull
Enric Balaguer

Arola editors.
Premi Rovira i Virgili
Tarragona, 177 pàgines
.
LLUÍS ALPERA

El fet que la literatura ca-
talana haja comptat, al-
menys, amb dues figures
cabdals —Josep Pla i

Joan Fuster— en el camp de l’as-
saig i altres plataformes col·late-
rals com ara dietaris, epistolaris
o memòries, ha produït una for-
ta seducció entre els escriptors
de darrera hora. Sobretot, en
aquells que no gosen conrear
públicament la narrativa o la
poesia, posem per cas, i deci-

deixen, mitjançant la fórmula
dels dietaris, expressar els llam-
pecs de la intuïció de l’instant o
els processos habituals de
l’anàlisi/síntesi d’aquesta prosa
curta i assagística.

Pot ser el cas del professor
Balaguer que es mou des de fa
algun temps a cavall entre colum-
nes periodístiques, treballs
d’erudició i reflexions personals
sobre el queviure diari, sobre te-
mes diversos de la cultura
contemporània o sobre el con-
text més immediat que ara ja co-
mença a bastir. La casa que vull.
E. Balaguer (el Castell de Gua-
dalest, 1959) compagina les
seues reflexions intel·lectuals
des de dues plataformes
complementàries: una, l’urbana

d’Alacant, lloc on resideix i tre-
balla, l’altra, des d’una casa de
camp a Gines, a la Costera Roja
de la vall de Guadalest, dins la
Marina. Els caps de setmana el

professor Balaguer sembla ento-
nar el Beatus ille i es refugia a
Gines per treballar el camp i
fruir de passejades i reflexions
que trasllada al paper. Així,
amb les reflexions i els apunts

del seu dietari personal ha fornit
aquest nou llibre, La casa que
vull, veritable mosaic d’inquie-
tuds intel·lectuals i humanes.

El cas és que la meditació, la
reflexió i el procés clau
d’anàlisi/síntesi serveixen a l’es-
criptor de Guadalest per a cercar
un ideal de vida, allunyat de
l’ambició de poder professional o
d’altres corrupteles corporatives.
Tan sols es deixa acompanyar
pels darrers amics literaris més
recents: Amat-Piniella, M. Roig,
G. Miró, G. Brenan, Saint-Exu-
péry, T. Moix, E. Morin, Puig i
Ferrater, Sartre, Palau i Fabre, i,
amb una atenció especial, Jan
Morris, amb un llibre de l’escrip-
tora gal·lesa que sembla influir
poderosament perquè compar-

teix un propòsit semblant: La ca-
sa d’una escriptora de Gal·les.

Balaguer, per a reflectir els
seus dots d’observació i de
reflexió, empra una prosa àgil i
vigorosa, així com una sintaxi
punyent i directa, precisa. El ca-
pítol “La badia d’Alacant, de
nou”, que l’autor pot contem-
plar perfectament des de casa,
impacta per la seua força des-
criptiva. A més de la soledat,
l’autor mostra simpaties pel bu-
disme, la psicoanàlisi, el fort cro-
matisme dels colors del camp,
certs personatges de l’entorn ru-
ral, un cert grau d’ironia: “les
olors del camp —de les cases del
camp i de bona part de la gent—
m’aterreixen. Un ha de tenir un
nas a prova de sentors…”.

El mestre Fuster està present
dins bona part del quefer assagís-
tic i de les confessions d’aquest
atractiu diari anomenat La casa
que vull.

Un mosaic d’inquietuds

Una de les endevinalles visuals del llibre Zisosaure,
dalt sense desplegar i baix quan ja ha estat desplegada.

El ‘zisosaure’ que va nàixer d’una endevinalla
L’editorial Tàndem publica un àlbum il·lustrat protagonitzat per un divertit i poètic bestiari

L’autor es mou entre
columnes periodístiques,
treballs d’erudició i
reflexions personals

L’autora del llibre,
Agnès de Ryckel, és
una jove il·lustradora
de Brussel·les

A l’editorial va aterrar
fa un any un àlbum
infantil protagonitzat
per un misteriós animal
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”Els musulmans valencians van
mantindre d’una manera admira-
ble la fidelitat a la seua llengua i
les seues tradicions culturals i reli-
gioses”, puntualitza Joan F. Mira.
La pulsió mil·lenarista que va
portar els revolucionaris de les
Germanies a batejar a la força els
moros, amb la idea que el món
havia de purificar-se, els va con-
vertir en moriscos, terme que des-
crivia uns musulmans conversos
que, en la seua pràctica quotidia-
na, es van mostrar irreductibles.
La pressió de l’Església i de la
monarquia, que tenien en l’arque-
bisbe i el virrei els seus represen-
tants, va acabar per forçar, a pa-
rer de Mira, l’acceptació del pro-
ecte d’expulsió per les institucio-

ns valencianes, poc entusiastes
inicialment de la mesura, entre
altres coses perquè els moriscos
eren la mà d’obra en les senyories
de l’interior valencià i perquè
tampoc a la burgesia urbana li

interessava la catàstrofe que, per
a les rendes i les finances, havia
d’acabar generant la brutal
operació.

Una maniobra que l’autor de
Vida i final dels moriscos valen-
cians no s’està de qualificar com
a “monstruositat”, atesa la sor-
prenent capacitat d’organització
que va implicar. “La logística va
ser impressionant”, s’exclama
Mira. “En poques setmanes, van
ser embarcades entre 120.000 i
130.000 persones. L’Estat va or-
ganitzar una mobilització de flo-
ta i de recursos descomunal”. En
són testimonis els quadres
pràcticament coetanis a l’esdeve-
niment, de Pere Oromig, sobre
l’embarcament dels moriscos al
Grau de València i al port de
Vinaròs, o de Vicent Mestre, al
port de Dénia, que el llibre repro-
dueix.

També de Vicent Mestre són
dos grans quadres que descriuen
la resistència dels moriscos a la

mola de Cortes i a la serra de
Laguar, així com l’escena del
desembarcament a Orà, plaça
forta aleshores de la corona en
una costa africana sota el domini
de l’imperi turc. “Les resistències
van ser massacrades”, conta Mi-
ra, “i les zones de moriscos van
quedar despoblades. Quan uns al-
tres habitants les van ocupar, no
en va quedar memòria, només en

va quedar aquella fantasia
històrica dels moros i prou”.

A diferència dels moriscos an-
dalusos, que van ser expulsats a
les costes marroquines, on s’ha
estudiat la seua evolució, la petja-

da dels valencians es va perdre
per Algèria i Tunísia
ràpidament. Estudiosos com el
malaguanyat Mikel de Epalza
han començat a investigar en els
últims temps la història d’aquells
valencians deportats i dels seus
descendents.

No esquiva Joan Francesc Mi-
ra la pregunta que planteja un
drama històric d’aquestes dimen-
sions des de la perspectiva del
nostre temps. Què hauria passat
si no s’haguera produït l’ex-
pulsió? L’escriptor apunta dues
hipòtesis: que els musulmans
s’haurien acabat integrant gra-
dualment o que s’haurien man-
tingut com a tals.

Per a fer aquest exercici
d’història-ficció, Mira recorre
als “pocs reductes musulmans de
l’Europa actual, Bòsnia i
Albània”. I assenyala amb
perspicàcia que en tots dos casos
aquells musulmans, que tampoc
han anat estalvis de persecucions

i drames, han conservat la
religió, però no la llengua, la
indumentària ni els costums.
“Els musulmans de Bòsnia par-
len i escriuen en serbocroat”, re-
corda l’escriptor.

EZEQUIEL MOLTÓ

Ja està ací un any més la
Muestra de Teatro Espa-
ñol de Autores Contempo-
ráneos. Alacant acull des

de demà, 6 de novembre, fins al
15 un total de 27 espectacles de
companyies i tendències molt di-
ferents. Teatre per a tots els gus-
tos i desitjos: al carrer, a la sala,
a l’escola o al bar, que l’any
passat gaudiren prop de 6.000
espectadors. En aquesta XVII
edició (www.muestrateatro.
com) la crisi ha estat present, i
el seu director, Guillermo He-
ras, ha hagut de fer “equilibris
en la corda fluixa” per a poder
fer compatible el pressupost de
420.215 euros amb les necessi-
tats de totes les companyies i
programadors. “Hem mantin-
gut el nombre d’espectacles, no
hem apujat el preu de les entra-
des, hem fet campanyes amb as-
sociacions per tal d’obrir la
mostra més a la ciutat i als ba-
rris i hem retallat en invitats i
en despeses de protocol”, expli-

ca Heras, que considera que en
temps de crisi econòmica com
l’actual “cal repensar la cultu-
ra, no s’ha de plorar, cal pensar
fórmules noves d’acord amb la
nova realitat”. El director de la
Muestra confessa més
preocupació amb vista a
l’edició vinent que a la que co-

mença demà, “serà molt més du-
ra la pròxima edició que no
aquesta; hi tindrem menys di-
ners”, augura.

La Muestra brindarà el di-
lluns pròxim un homenatge a
Juan Mayorga, un dels drama-
turgs de les noves generacions
amb més projecció internacio-
nal. Els seus textos s’han repre-

sentat amb èxit a Pa-
rís, Nova York, Ro-
ma o Buenos Aires.
“És un autor d’una
gran qualitat
literària, amb un
compromís evident
amb la memòria i au-
tocrític”, explica He-
ras, que esmenta com
a exemples l’obra Ca-
mino del cielo o Car-
tas de amor a Stalin,
que amb Jesús Beren-
guer, José Tomé i Ce-
lia Pérez s’estrenarà
a Alacant el dilluns a
les 22 hores al Teatre
Principal. En la
programació d’en-
guany, malgrat la cri-
si, hi ha muntatges
molt atrevits i interes-
sants, que plantegen
reflexions al voltant
de les fronteres del
teatre mateix, com és
l’obra Cuerpos disi-
dentes, dirigida pel

gallec Carlos Neira (dijous 12,
a les 22.30 hores al Teatre Arni-
ches), o un altre on l’acció trans-
corre al vestíbul d’hotel: l’obra
s’anomena Duques de Bergara
Unplugged, de Sergi Fäustino
(dissabte 14 a les 20 hores al
Paranimf de la Universitat
d’Alacant). La programació
arranca demà a l’Arniches amb
un text de Juli Disla, La rabia
que me das, un retrat sobre les
dificultats d’alguns joves per a
reconduir la seua vida. Aquesta
producció de Teatres de la Gene-
ralitat està dirigida per Jaume
Pérez. Altres propostes origi-
nals són Topos, del dramaturg
alacantí Antonio Cremades (dis-
sabte 7 a les 20 h, al Paranimf)
o Los mares habitados, una
reflexió de quatre autors cana-
ris sobre la immigració dirigits
per Carlos Alonso Callero (di-
marts 10 a les 20 h a l’Aula de la
CAM). També sobre el drama
de la immigració i l’assalt a la
tanca de Melilla parla l’obra Al-
guien silbó (y despertó a un cen-
tenar de pájaros dormidos),
d’Antonio de Paco (dijous 12 a
les 20 h a Gastón Castelló).
També es podrà veure teatre de
text i reflexiu sobre la memòria
història o la Guerra Civil, com
és el cas d’El ángel de la luz, de
Miguel Murillo (diumenge 15 a
les 18 h a l’Aula de la CAM),
com no podia ser d’una altra
manera. O textos d’autors
clàssics i reconeguts com José
Luis Alonso de Santos, de qui
es representarà l’obra En el os-
curo corazón del bosque (dissab-
te 14 a les 22.30 h al Teatre
Principal). I per últim, per a riu-
re i ballar, dos suggeriments
més: Cabaret líquido, d’Emilio
Goyanes (dimecres 10 a les 20 h
a l’Aula de la CAM) i Siempre

fiesta, que tanca la mostra el
diumenge 15 a les 20 h al Teatre
Principal. Però a més de teatre,
la Muestra és també un fum
d’activitats paral·leles, com la
presentació del projecte “Cana-
rias escribe”, presentació de pu-
blicacions, taller de dra-
matúrgia i trobades amb escrip-
tors.

La monstruositat d’una expulsió

Davant la crisi, repensem el teatre
La Muestra de Autores Contemporáneos d’Alacant comença

demà amb 27 espectacles de totes les tendències

Joan F. Mira. / SANTIAGO CARREGUÍ

El dramaturg Juan Mayorga.

Una escena de Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga, que s’estrenarà dilluns al teatre Principal d’Alacant.

“Cal repensar la
cultura, no s’ha de
plorar, cal pensar
fórmules noves”

Hi ha muntatges molt
atrevits que plantegen
reflexions sobre les
fronteres del teatre

“En poques setmanes
van ser embarcades
entre 120.000 i
130.000 persones”
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