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Els narradors
d’aquesta intriga
han demostrat la
seua predisposició a

l’humor intel·ligent,
la seua capacitat per
a la ironia aguda i
un domini eficaç del
sarcasme. Convertir
la ciutat de València
en personatge múlti-
ple d’un argument
que es desencadena
quan una riuada po-
sa al descobert un
tros de càdàver, els
ha permés crear una
ficció entretinguda
per la qual desfilen
personatges d’allò
més divers, en una
investigació un tant
esborrajada. Un lli-
bre curiós de dos au-
tors amb talent.

La princesa Ca-
gaire i Bufeta
Anna Llàcer

Edicions del Bu-
llent
Picanya, 2009

Amb il·lustracions
d’Esther Burgueño,
aquest conte d’An-

na Llàcer, té una
protagonista que co-
mença per re-
conéixer que “la vi-
da d’una princesa
està molt bé”.
Només hi ha un pro-
blema. I, per a ella,
no és menor. Quan
va nàixer, els seus pa-
res van decidir po-
sar-li de nom Bella i
li van donar els cog-
noms de Cagaire i
Bufeta. Heus ací la
història d’una nena
de deu anys que con-
fessa haver odiat els
seus cognoms des
que es recorda d’ella
mateixa.

Material sensi-
ble
Jordi Sierra i Fabra

Perifèric Edicions
Catarroja, 141 pàgines

Jordi Sierra i Fabra
(Barcelona, 1947),
amb més de 300
títols publicats, és

un dels escriptors
més llegits i recone-
guts. El subtítol
d’aquest llibre,
“Contes cruels”, ja
apunta a la duresa
de fons que presenta
aquesta col·lecció
de relats centrada en
la situació de la
infància al tercer
món. Impregnat
d’una gran ten-
dresa, malgrat la du-
resa dels arguments,
aquest llibre és fruit
de les experiències
concretes del narra-
dor i reflecteix situa-
cions reals, d’avui
mateix.

Novel·laInfantil Narrativa

Des del 27 d’octubre pas-
sat, a Catalunya el
nom Pretòria ha deixat
de designar una popu-

losa ciutat de Sud-Àfrica per a
passar a referir-se a una sorollo-
sa causa cèlebre, impetuosa-
ment instruïda pel no menys
cèlebre jutge Garzón. Ara, en
les cafeteries i els restaurants
quasi no es parla de res més.
Diria que és la primera vegada
en molts anys que, durant setma-
nes, la gent parla més d’algun
tema, el que siga, que de les vicis-
situds del Barça. Ni tan sols el
debat de l’Estatut va provocar
comentaris tan encesos com
això.

Per a entendre tals repercus-
sions, cal conéixer la im-
portància pública dels polítics
encausats. De moment, els més
rellevants són els següents: (1)
Macià Alavedra, de CiU, que el
1982 va ser conseller de
Governació, el 1987 passà a ser
conseller d’Indústria i Energia i,
el 1989, de Finances fins al
1997, any en què es retirà de la
política activa. La mera llista
dels seus càrrecs ja assenyala
que durant 15 anys va ser un
dels dirigents més influents de la
política catalana. (2) Lluís Pre-
nafeta, que va ser secretari de
Presidència del primer govern
de Jordi Pujol (i la seua mà dre-
ta, a tots els efectes) el 1980 i ho
va continuar sent fins al 1990,
quan també va abandonar la po-
lítica activa. Abans i després
d’aquells anys ha sigut i és un
empresari molt conegut. No és
la primera vegada que declara
davant un tribunal, però, fins
ara, els casos en què se l’havia
involucrat es van arxivar. (3)
Bartomeu Muñoz, alcalde socia-
lista de Santa Coloma de Gra-
menet des del 2002. Muñoz és
un membre conspicu del que,
dins el PSC, es denominen els
capitans: el sector més populista
i menys catalanista del socialis-
me català, un sector molt fort en
les ciutats que voregen Barcelo-
na. (4) Lluís Garcia, Luigi, ex
diputat del PSC, que va ser ex-
pulsat del partit el 1992 per sos-
pites de corrupció. (5) Manuel
Dobarco, regidor d’Urbanisme
i tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma. A
aquesta llista cal sumar-hi els
noms d’un seguit de polítics i
constructors que, de moment,
no han passat a disposició judi-

cial, per usar l’eufemisme del
cas.

A tots ells se’ls acusa de blan-
queig de diners, suborn i tràfic
d’influències en diverses opera-
cions urbanístiques, que també
podrien afectar altres municipis,
com Badalona i Sant Andreu de
Llavaneres. Llavors, tindríem un
grup que hauria aprofitat el seu
poder i les seues influències per
a fer negocis fraudulents a costa
de l’erari públic. En si, això no
és novetat. Ja sabem que
l’actuació urbanística dels Ajun-
taments i el finançament il·legal

dels partits són els punts més
vius de de la corrupció política
espanyola. La veritat és que,
últimament, anem plens de ca-
sos com aquest, i més greus:
l’afer Palma-Arena afecta l’ex-
president de l’autonomia balear,
Gürtel pot implicar membres de
la cúpula mateixa del PP, com a
València sabem molt bé —i que
les més altes instàncies de l’Estat
s’hagen pogut deixar manejar
per personatges de la catadura
de Francisco Correa i els seus
adlàters fa uns bons ois—, i a
Galícia, Canàries i la Comuni-
tat de Madrid tenen els seus pro-

pis embolics. De moment, hem
de mantindre la presumpció
d’innocència en tots els casos.
Cert que, si tot el que s’investiga
es demostrara, hi hauria per dur-
se les mans al cap.

La novetat en el cas Pretòria
no és la gravetat dels possibles
delictes (que tampoc serien bros-
sa de riu) sinó la transversalitat
política dels imputats. Si les acu-
sacions són certes, tindríem que
gent que s’ha passat dècades
combatent-se al Parlament, en
canvi han col·laborat amb la
major harmonia a l’hora de lu-
crar-se amb els diners de tots. És
comprensible, per tant, que la
confiança de la gent en els polí-
tics haja caigut en picat. Ací no
seria un partit el responsable,
sinó la combinació d’una
legislació i una vigilància inefica-
ces, d’una banda, i una voluntat
de corrompre les institucions
que estaria per damunt de qual-
sevol programa polític. Si la polí-
tica és l’art d’aconseguir el bé
comú, aquesta gent hauria en-
tés la idea d’una manera molt
estranya.

Al caliu de la polèmica,
s’han dit coses curioses. S’ha cri-
ticat (crec que amb raó) la
difusió de les penoses imatges
d’uns vells emmanillats que ha-
vien d’agafar una bossa de
plàstic amb les seues pertinen-
ces sense poder evitar que els
caigueren els pantalons. Aques-
tes imatges són vexatòries, sens
dubte. Però el que caldria discu-
tir no és si hi ha dret de mostrar

així els senyors Alavedra i Prena-
feta, que podrien ser innocents,
sinó si hi ha dret de mostrar així
ningú, abans que se’l declare cul-
pable. També s’ha insinuat que,
amb aquesta persecució, Gar-
zón vol desviar l’atenció del fet
que ell mateix podria quedar in-
habilitat per una denúncia con-
tra la seua actuació en un altre
cas, el de les fosses de la guerra
civil. Els motius del jutge per a
activar el cas ara se’ls deu saber
ell, però el fet és que hi ha unes
sospites de delicte i, per tant, ha
d’haver-hi una investigació i, si
és el cas, una condemna.

Per una vegada, els partits
catalans han reaccionat més o
menys a l’uníson, perquè tots
ells han vist afectada la seua cre-
dibilitat, i han proposat noves i
més exigents mesures de control
de l’acció pública. Si això no
queda en paraules, almenys
n’haurem tret alguna cosa bo-
na. D’altra banda, que tants ca-
sos semblants hagen eixit a la
llum pública potser no vol dir
que ara hi haja més corrupció
que abans, sinó que els mecanis-
mes per a detectar-la i combatre-
la s’han fet més efectius. Si ens
deixem endur per l’optimisme,
podríem dir que comencem a
viure, de veritat, en una
democràcia. L’aigua s’ha fet
més transparent, i per això po-
dem veure la brutícia que, ací o
allà, hi ha al fons. Ens n’hau-
ríem de congratular i, de pas,
disposar-nos entre tots a fer ne-
teja.

L’Aiguadolç ha dedicat un dos-
sier a Lluís Alpera. El dossier
l’han coordinat Jaume Pérez
Montaner i Antoni Prats, di-

rector de la revista. I el contingut és
esplèndid, precís, lúcid, un contingut
aclaridor: posa cada paraula on cal
posar-la, que ja és un bon encert i,
encara més, una cosa sàvia, bé en la
reflexió de Marc Granell o d’Emili
Rodríguez-Bernabeu; bé en les críti-
ques d’Ángel L. Prieto de Paula i
Lluís Roda, o en les d’Antoni Vidal
Ferrando, Antoni Ferrer o Emili Ca-
sanova. És el número 36 de L’Aigua-
dolç; i un d’aquests dies de tardor ens
trobem Lluís i jo en una cafeteria me-
nuda i plàcida, on m’obsequia amb
un exemplar de la revista, i parlem,
mentre acaricie unes pàgines que
se’m descobreixen, a més, proveïdes
d’amistat en els textos de Bernat Ca-
pó i de Jesús Moncho, i contemple,
amb Ramon Guillem, “el voluptuós
incendi de l’obra poètica” del meu
interlocutor que, tan acalorat com es-
tava, feia un glop d’aigua mineral i
em somreia, entre irònic i satisfet, en
una d’aqueixes sòlides trajectòries de
Lluís Alpera, considerat “el màxim
representant de l’estètica del realisme
històric al País Valencià”, com ens
recorda Josep Ballester.

I és que Lluís ha estat i és un poeta
apassionadament engangeé, íntima-
ment social, enamoradament cívic,
compromesament eròtic. Això d’eti-
quetar ja està etiquetat i no dic com a
què, però s’ho poden imaginar. Amb
tants registres, amb tants recursos,
amb tanta dialèctica i tanta vida,
Lluís Alpera mai no ha estat una
peça fàcil per als furtius ni per als
envanits. Com ell mateix va afirmar,
en el moment precís ha posat l’orella
en l’entorn i ha tirat avant. Ho resu-
meix amb precisió Prieto de Paula:
“En aquest territori desarborat,
Lluís Alpera ha contret els ritmes de
la seva primera etapa i també els de
la seva maduresa barroquitzant, i les
seves arestes verbals han anat arrodo-
nint-se fins a arribar a una dicció més
empastada, però també més rotunda.
Sense abandonar la tensió existencial
i social d’altres poemes, ni les imat-
ges esplendoroses, ni tan sols
l’exultació vitalista i finalment
tràgica, el poeta ajusta tant com pot
el seu llenguatge i embrida el seu ex-
pansionisme barroc, en una síntesi
ètica i estètica de les seves claus, les
seves maneres i els seus mons”.

Bon homenatge el de L’Aiguadolç
a un dels nostres millors poetes en
català. Lluís, i Emili Rodríguez-Ber-
nabeu i Gaspar Jaén i Urban són,
sens dubte, tres referents de la
creació literària al nostre país i,
consegüentment, a les comarques del
sud, i a l’Alacantí, on viuen i treba-
llen els dos primers i l’elxà Gaspar
Jaén hi imparteix classes a la universi-
tat, al campus de Sant Vicent del Ras-
peig. Ja feia bastant de temps que no
xarràvem i ho vam fer llargament, de
la nostàlgia a l’esperança, esmicolant
coses d’ahir, però conscients que
som ja en un altre mil·lenni i tenim
altres foteses. I, de sobte, ens vam
posar a inventariar els escriptors que
s’expressen en valencià —en llengua
catalana— a l’Alacantí, no a les al-
tres comarques del sud, perquè, se-
gons vam calcular, hi havia per a
molt. Tot i que ja ho veurem. Així
doncs, sense pretendre fer cap treball
rigorós, ni acadèmic, ni estadístic, ni
tan sols un padró o nòmina amb cer-
tes garanties, ens vam limitar a posar
noms sobre la taula: novel·listes,
doncs, Ximo Caturla i Carles Cortés,
i Ximo Espinós… i l’assagista Enric
Balaguer i Gràcia Jiménez, també
poeta… Llavors va arribar el cam-
brer.

CARTES DE PROP

Transparència
ENRIC SÒRIA

Aqueixes veus
que saben a sud

E. CERDÁN TATO

La novetat del ‘cas
Pretòria’ és la
transversalitat
política dels imputats

Macià Alavedra, en el moment de ser portat a declarar per la Guàrdia Civil a l’Audiència Nacional.
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El periodista Francesc Viadel reedita, ampliat i revisat, el seu assaig sobre
el blaverisme ‘No mos fareu catalans’ � Dins el cicle ‘Escriure el país’, Xavi Sarrià

publica un relat titulat ‘Quaranta-tres’

La pirateria (com la
prostitució, però d’això
no n’estic tan segur) és
una de les professions

més antigues de la humanitat.
Almenys des que una part de la
humanitat començà a viatjar i
comerciar travessant, com diu
l’Odissea, la mar blava fosca, o
de color de vi. Ja al principi de
la Història de les guerres del Pe-
loponés, el mestre Tucídides re-
corda els estralls i el negoci dels
pirates més antics, gent en gene-
ral admirada i honesta, que as-
saltaven les naus com una mane-
ra de guanyar-se la vida. Sem-
pre, això sí, sota la direcció d’ho-
mes importants i honorables. I
recorda, com a prova, uns ver-
sos del pare Homer, on els nave-
gants, quan troben un vaixell,
pregunten als tripulants si són
pirates. Com volent dir que era
una activitat habitual, i no
només pròpia de malfactors
menyspreables. En fi, la història
és així, el Mediterrani ha estat al
llarg dels segles infestat de pira-
tes, gran problema que Pompeu
i Cèsar van intentar resoldre de
manera brutal i expeditiva, i que
els valencians vam haver de pa-
tir fins ben entrat el segle XVII,
inclosos els desembarcaments a
la costa, amb saqueigs i captius:
les torres de guarda i vigilància,
tot al llarg del litoral, en són una
prova ben visible encara. I
l’Atlàntic, i el Carib, i la mar de
la Xina, i totes les mars navega-
des. Entre el Vietnam, Indonè-
sia i les Filipines, els pirates
asiàtics són encara una presèn-
cia constant, i creixent. Dels pi-
rates del Carib, ja se sap, se’n
fan pel·lícules on apareixen ge-
nerosos, intel·ligents, violents i
valents, amorosos, i en general
heroics i atractius. És molt an-
tic, i jo a l’escola ja aprenia “Ba-
jel pirata que llaman / por su
bravura el temido, / en todo el
mar conocido / del uno al otro
confín”, que és un dels pocs poe-
mes que recorde sencer. Molt
bé, però aquests pirates de
Somàlia no són gens literaris, ni
clàssics, ni cinematogràfics: són
efecte de l’autodestrucció d’un
Estat, i part d’un negoci multina-
cional, també dirigit per homes
importants i honorables. I la ma-
nera de tractar-los exigeix unes
habilitats i una intel·ligència
que, en el cas que aquests dies
ocupa la premsa espanyola, han
resultat perfectament invisibles,
inexistents, absents. Potser per
no saber història, o per no recor-
dar-la.

VICENT PITARCH

Ahir, 11 de novembre, feia cin-
quanta anys que havia mort,
a la seua ciutat de Castelló de
la Plana, Gaetà Huguet i Se-

garra, un líder del valencianisme polí-
tic durant la República i mecenes del
valencianisme cultural. Definitiva-
ment, la seua obra va deixar un impac-
te considerable dins el segle XX
valencià, un impacte que es projecta-
ria, després de la mort, a través de la
Fundació Huguet que ell mateix havia
instituït per decisió testamentària uns
mesos abans de morir. Així doncs,
som davant de la confluència de dos
cinquantenaris que bé mereixen ser
evocats amb la màxima diligència,
això és, la mort del personatge irrepeti-
ble i, alhora, la creació de la seua
fundació, d’un pes notori en la cultura
valenciana durant el franquisme. Per
això, amb l’objectiu de recuperar la
memòria d’un valencianista extraordi-
nari, la fundació que ell mateix va ins-
tituir ha declarat el 2009 Any Huguet.

Per a vergonya col·lectiva, avui el
nom de Gaetà Huguet resulta massa
opac a les generacions joves i velles de
la nostra gent. En tot cas, a la ciutat

de Castelló de la Plana dues institu-
cions públiques, un poliesportiu i un
col·legi —totes dues sota la titularitat
de Gaetà Huguet—, perpetuen el
nom d’un personatge la identitat del
qual circula entre la mateixa societat
castellonenca amb uns perfils massa
borrosos. Ben mirat, els Gaetà Hu-
guet foren dos, pare i fill, tots dos
poderosos líders del valencianisme i
titulars del col·legi i el poliesportiu
Gaetà Huguet de la seua ciutat. El
pare, Gaetà Huguet Breva, fins i tot
va gaudir d’un carrer que va dedicar-
li, l’any 1932, l’ajuntament de la ciutat
de València, però aquesta mostra
d’homenatge esdevindria escassament
duradora, perquè aviat acabà esborra-
da pel franquisme. Tots dos, així ma-
teix i en condicions semblants, resten
escandalosament ignorats per la socie-
tat que tant els deu, malgrat l’atenció
que els han prestat els professors Fe-
rran Archilés i Manuel Martí i els seus
deixebles Josep L. Herráiz i Pilar
Redó, autors de publicacions pioneres
sobre la vida i l’època dels dos perso-
natges.

La curta saga castellonenca dels
Gaetà Huguet pertanyia a una família

de grans propietaris rurals i comer-
ciants d’empenta. El pare, Huguet Bre-
va (1848-1926), unit amb llaços
d’amistat amb Constantí Llombart,
va ser un republicà singular, federalis-
ta convençut i gran valedor dels ingre-
dients interclassistes que van afaiço-
nar el republicanisme valencià. Ocupà
un lloc preeminent entre els impulsors
principals dels projectes de desenvolu-
pament que va plantejar la burgesia, a
cavall dels segles XIX i XX, per a
modernitzar Castelló de la Plana, en
primer lloc la construcció del port.
Paga la pena remarcar que concebia el
progrés econòmic inseparable d’un
canvi radical en l’educació i de la
promoció social de la llengua dels va-
lencians. Diputat provincial republicà
(1890) i regidor de Castelló (1906), va
fundar les organitzacions Joventut Re-
gionalista (1909) i Nostra Terra
(1913), així com el setmanari La Veu
de la Plana (1916). També va publicar
Notes valencianistes (1902), un text re-
elaborat en Orientacions valencianes.
Dedicat a la joventut (1915). En defini-
tiva, va liderar el valencianisme caste-
llonenc fins a la dictadura de Primo
de Rivera.  Passa a la pàgina 2

Pirates
JOAN F. MIRA

Gaetà Huguet Segarra.

Un valencianista extraordinari
Castelló recorda Gaetà Huguet, mecenes de la cultura

i de la llengua, mort fa cinquanta anys



Era dilluns i devia caminar
cansada. Feia dies que no
dormia bé. Potser eren co-
ses de l’edat o dels estudis

o d’aquella feina a mitja jornada
al súper que tant odiava, però el
cas és que sempre que arribava a
casa llançava la motxilla, dinava i
es tancava a l’habitació. Escolta-
va una música infernal, com el
soroll d’una rentadora, amb unes
veus que xisclaven i et colpejaven
el cor. No cal dir que aquell dia
també la devia escoltar. I us la
podeu imaginar caminant amb
els auriculars blancs incrustats a
les orelles com si foren part
d’ella. Deia que
aquelles cançons
la relaxaven.
Que l’aïllaven.
Que la transpor-
taven no sé on.
Sa mare no ho
entenia. No l’en-
tenia. Passava el
dia repetint-li
allò que es talla-
ra els cabells,
que s’arreglara
un poc, que es
deixara estar de
forats a la llen-
gua i l’orella. No
saps què fas ni
què vols! Però
qui et penses que
ets? No se l’escol-
tava. Ella tam-
poc se l’escolta-
va massa. Però
una mica sí. M’agradaria creure
que havia acabat el batxillerat per
la insistència d’aquella mare que
feia de pare i de germana i d’àvia
i de tot un poc. I tinc l’esperança
de pensar que potser, amb els
anys, hauria acabat de compren-
dre com de sola i cansada se sen-
tia en aquell pis de parets grogues
de la perifèria de les perifèries.
Allà on aquell dia tornava.

Era gairebé migdia i la fam se
li devia obrir com un polp reme-
nant-se dins l’univers estrany que
era el seu cos. Ni prima ni grossa.
Ni alta ni baixa. Ni guapa ni llet-
a. Però fràgil. Ho devia pensar

cada dia quan acabava de raspa-
llar-se les dents davant l’espill.
Bé, potser només ho devia pensar
un moment. Perquè ella no feia
gaire cas d’aquestes coses del fí-
sic. Ni del físic ni de res del que
ella anomenava ‘cànons establer-
ts’. Ella creia en el dia a dia. En
l’avui. En l’ara. I en aquell ‘ara’
tenia fam. I per això probable-
ment va accelerar el ritme entre
l’aldarull de cotxes sorollosos i
semàfors verds i rojos que la van
conduir fins allà on tots sabem.

El metro li semblava com un
món subterrani amb vida pròpia.
Li agradava aquell aire decadent
de rajoles engroguides i cartells
greixosos. Pensava que era com
enterrar-se al lloc on cadascú es
mostra com és. Un zoo d’olors i
colors, deia. I potser per això te-
nia la curiosa mania d’analitzar
la gent amb què es creuava. Ulle-
res de pasta, camises, tatuatges,
corbates, cabells de punta, arraca-
des de perla. I de la rutina, en feia
un espectacle. Fins que arribava,
és clar, el moment del cabreig.
Això és, de pagar. Perquè em ju-
gue el que vulgueu que la targeta
no li va funcionar a la primera.
Potser perquè se li havia arrugat o
perquè la màquina estava espatla-
da o vés a saber per quin altre
motiu, però supose que va acabar

fent cua a la finestreta i que la va
atendre un empleat d’aquells que
ja han nascut amb cara fatigada
però comprensiva. I tal volta hi
havia cartells de vaga. I segura-
ment eren cartells que demanaven
millores. Que les exigien. Però ella
no els degué veure perquè el ca-
breig la devia cegar mentre repe-
tia la rutina. Un senzill: Ací tens.
Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.

Aquell dilluns era hora punta
i l’andana devia estar plena de
gent. I de segur que ella va inten-
tar fer-se un lloc allà on fóra
menys visible. És estrany intentar
trobar el teu territori entre la mul-

titud sense perdre de vista el fos-
sar fosc i brut. Però ella el busca-
va. I potser el va trobar en forma
de banc lliure en una de les pun-
tes de l’andana. Allí degué fer un
altre recompte. Polos verds, bos-
ses de plàstic, maletins, laca,
samarretes negres, tacons. I més
olors i colors. Al costat, qui sap,
un xic també amb auriculars.
Què deu escoltar aquest? Ja us he
dit que li agradava fantasiejar, sa-
ber com era la gent segons les
pintes, les expressions, la manera
de caminar o de parlar. Fins i tot,
de vegades també escoltava les

converses. Baixava el volum de
l’MP3, parava l’orella i remenava
les vides alienes per matar l’avo-
rriment.

Però aleshores una remor la
degué enganyar. Perquè potser va
creure que el seu tren s’acostava
quan en realitat era el d’enfront.
No us pensareu que va agafar el
metro tan ràpidament! Per des-
comptat que es degué esperar. Pri-
mer, dos minutets. Després, dos
més. I encara dos més. I el xic del
costat devia continuar escoltant
la mateixa música i ella devia con-
tinuar intentant endevinar què es-
tudiava. O potser treballava? I
deurien passar dos minutets més.
I dos més. I dos més. Fins que
degué arribar la remor definitiva.
I segur que ho va fer acompanya-
da d’aquell soroll de maquinària
antiga, com si el vagó fóra una
d’aquelles carretes que s’acciona-
ven a mà en les pel·lícules de
l’Oest. I probablement el comboi
es va aturar i va obrir les portes

amb el típic estufit i totes les ca-
res de l’andana van dissimular
mentre prenien posicions per pu-
jar-hi de pressa i corrents. Com
ho va fer ella.

Dins el metro tot devia tremo-
lar. I la gent es devia agafar a les
barres. Alguns potser llegien fent
equilibris mentre uns altres s’en-
creuaven les mirades i giraven la
vista incòmodes cap als diaris
gratuïts que sempre hi ha escam-
pats pels seients buits. Ella no els
mirava mai. És possible que
n’agafara algun i que se’l llegira
per damunt. No ho sé. Però supo-
se que es va cansar aviat i va apu-

jar el volum
de la música
com esperant
que aquella
veu cridanera
la mantingue-
ra desperta
amb l’ajuda
de les guita-
rres infernals
que sonaven
com si marca-
ren el ritme
d’una fàbrica
o què sé jo.
No entenc
d’aquesta mú-
sica, però
sempre tanca-
va els ulls i es
deixava en-
dur pel balan-
ceig mentre
a r r i b a v e n

més estacions i més cares que en-
traven i eixien i més olors i més
colors. Però ella ja no els devia
fer cas, perquè ja sabeu que era
migdia i que devia estar famolen-
ca i devia tenir ganes d’arribar a
casa i menjar-se els macarrons
que tant li agradaven amb tonyi-
na i tomaca i un pessic de format-
ge a la cuina on s’asseia al voltant
d’una taula plegable, xicoteta,
però còmoda...

I si m’ho pregunteu us diré
que sí, que devia estar preciosa. I
que encara me la imagine allí, en
aquell vagó, com flotant entre la
música que li feia pujar l’adrenali-
na amb aquelles lletres que no
entenia, però que ja us he dit que
li colpejaven el cor. I la transpor-
taven just allà on voldria ser.

Allà on hauria d’haver estat.
I aleshores…
Aleshores va arribar el primer

flaix. I després un altre. I un altre.
I un altre. Acompanyats de sacse-
jos i bandades. I potser saltaren
espurnes i hi hagué més flaixos i
més crits borrosos i els sorolls
aguts de friccions rovellades se li
encastaren als timpans. I les ban-
dades devien ser tan violentes
que ella degué caure, perquè ja us
he dit que no era ni prima ni gros-
sa sinó fràgil, massa fràgil per a
aguantar aquells sotracs i aquells
colps brutals. I de segur que de
sobte tot es va fer blanc, per un
instant, per un instant blanc,
molt blanc, i ple de pau, però que
de seguida es va fer negre, d’aque-
ll negre tan negre que ofega crits.

I gemecs...
Fins que el silenci es va apode-

rar d’aquell lloc...
I del cor de la meua filla.
I la veu s’acaba de trencar i el

megàfon s’apaga i la plaça és un
aplaudiment emocionat entre
pancartes que recorden històries
per a denunciar oblits.

Com cada dia tres de cada
mes.

Ni un sol tret de la perso-
nalitat del poeta rus
Óssip Mandelstam
m’ha deixat d’interes-

sar des que, a través d’una llen-
gua pont, vaig començar a llegir
els seus primers versos. I això
que sóc conscient que la
traducció poètica sempre és un
mal menor, un mal necessari,
perquè ja m’explicaran vostès si
paga la pena perdre’s les engru-
nes que d’un gran poeta et pu-
guen arribar a través de les
traïcions dels traductors només
per la maldita constatació de la
teua incapacitat d’aprendre rus.
El cas és que —a excepció d’al-
guns poemes que he llegit en ver-
sions catalanes d’Arnau Pons-
he arribat a Tristia, als Quader-
ns de Vorónej i a una gran part
de l’obra poètica i crítica de
Mandelstam a través del fran-
cès, una llengua que si no
m’equivoque, no compta amb
una traducció integral feta per
un mateix traductor. En efecte,
els poemes d’aquest “xicon jueu
amb el cor farcit de
pentàmetres iàmbics
russos” provoquen
maldecaps al traduc-
tor més expert. Les
paraules que acabe
de citar són d’un arti-
cle de Joseph Brods-
ky (“El fill de la
civilització”) —una
petita joia, certa-
ment— on conta que
Auden no entenia
per què tothom consi-
derava Mandelstam
un gran poeta, ja que
les traduccions que
en coneixia no li ho
demostraven. La poe-
sia és per definició
intraduïble, però en-
cara més en el cas de
qui per a ser entès i
traduït exigeix que
els aspectes formals
dels seus versos no si-
guen jutjats com el
producte d’una poèti-
ca retrògrada, sinó
com columnes que
sostenen tot el seu edifici. En
conseqüència, “eliminar-los no
és solament reduir la seua ‘arqui-
tectura’ a un muntó d’enderro-
cs” sinó també “mentir sobre els
propòsits pels quals el poeta ha
viscut i ha mort”. Quan un lle-
geix aquests pensaments de
Brodsky entén que, en una
direcció semblant, Mandelstam
comparara la voluntat de
traduir poesia amb la vanitas va-
nitatis de l’Eclesiastès.

Auden ironitzava sobre les
traduccions angleses del poeta
rus; Mayelasveta, en el pròleg a
un recull de textos de Mandels-
tam sobre poesia, enyorava una
traducció integral al francès
d’una sola veu, i podríem
fàcilment afegir exemples sem-
blants d’altres llengües. En
català tenim ara la satisfacció de
comptar amb la primera tria de
poemes seus (Poemes, Quaderns
crema, 2009) que ha seleccionat
i traduït Helena Vidal. També
en aquest cas —el pròleg al vo-
lum en dóna compte— els entre-
bancs de la traducció hi tenen
tot el protagonisme. Parar
l’atenció en els exemples que Vi-
dal ens posa a partir del poema
“Tristia” i de “No, no és migra-
nya” ens pot donar una idea

exacta de per què Mandelstam,
en contra dels desigs de Mayelas-
veta pel que fa al francès, hauria
de ser objecte de versions múlti-
ples, fins i tot de punts de vista
contraposats, atesa la impossibi-
litat d’arribar a la identificació
lingüística i psicològica entre
punt de partida i d’arribada, és
a dir, entre autor i traductor, en-
tre la creació i la recreació. Vi-
dal és conscient dels límits del
seu punt de vista, i això
s’agraeix. Més encara quan, en
llegir el recorregut que ens pro-
posa, constatem que el resultat
final és realment esplèndid. Si el
lector ha llegit el pròleg, tindrà
de regal un notable ajut per res-
seguir les etapes per què transco-
rre el “lent crescendo tràgic i
lluminós” que fou la seua vida i
la seua literatura. Com és sabut,
Mandelstam mantingué una
particular relació amb el cama-
rada Stalin. Gràcies al dictador,
el poeta va morir en un camp de
concentració, als trenta-vuit
anys, a prop de Vladivostok. Al-

guns afirmen que la ràbia de
“l’home del Kremlin” era
conseqüència dels versos que li
dedicà l’any 1933, i que Helena
Vidal inclou en la tria. Em sem-
bla, tanmateix, que les reflexio-
ns de Brodsky sobre la qüestió
són molt més raonables. D’una
banda perquè Mandelstam és
l’autor de versos “més devasta-

dors”, com ara: “El poder és re-
pulsiu com els dits d’un barber”
(“Ariosto”, 1933). Stalin l’hau-
ria oblidat si només es tractara
de l’autor d’un insult. Però Man-
delstam era molt més que això:
representava el triomf del liris-
me sobre qualsevol altra
orientació. Aquesta és la raó, se-
gons Brodsky, perquè “l’escom-
bra de ferro, el propòsit de la
qual era la castració espiritual
de tota la població, no podia
passar-lo per alt”. És. al capda-
vall, el vigor de la gran poesia.

A MANERA DE TASCÓ

Mandelstam, finalment
VICENT ALONSO

ESCRIURE EL PAÍS

Quaranta-tres
XAVI SARRIÀ

El poeta Óssip Mandelstam.

I la veu s’acaba de trencar...

Aquell dilluns
era hora punta i
l’andana devia estar
plena de gent

El poeta va morir en un
camp de concentració,
als trenta-vuit anys, a
prop de Vladivostok
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Apunt d’eixir de casa, da-
vant la meua biblioteca,
em pregunte: quin llibre
m’enduc? Quina pot ser

la lectura ideal, no per al moment
en què tinga temps i tranquil·litat i
comoditat per a llegir, sinó per a
dur-la dins la cartera quan vaig a
la faena, o a cal perruquer, o a cal
metge, o quan viatge, i sé que tin-
dré un quant temps mort, d’espe-
ra. Quina és la lectura ideal per als
entreactes de la vida moderna,
apressada? De primer, comprenc
quina no pot ser: els llibres llargs i
pesats, que demanen butaca, mol-
ta concentració i una quantitat de
temps impossible en aquestes
circumstàncies. No, quan vaig pel
món no m’emporte la Bíblia, ni
l’Odissea, ni Guerra i pau, ni A la
recerca del temps perdut; obres,
d’altra banda, fascinants. A més
—i no cal menystenir-ho—, el seu
físic excessiu ja me’ls descarta. Qui-
na lectura, doncs? Relats? Permet,
un trajecte en metro, llegir sencer

un conte de Txèkhov? Perquè, la
situació ideal seria començar i aca-
bar el que llegim, car tota
interrupció en debilita l’efecte. Re-
lats… Potser, però, ja que hi som,
preferisc els microcontes. Hi tinc
inclinació. El microconte, sense
descripcions i amb escassos perso-
natges, pot ser la lectura perfecta
d’aquells intervals. Però, i el tea-
tre? Històries i conflictes que van
al gra, amb diàlegs només, ràpids
de llegir. Un esquetx de Pinter, per
exemple, cap en qualsevol espera. I
dóna per a molt: després, mentre
t’empasten el queixal o t’eixuguen
la cabellera, pots continuar ru-
miant-lo. I què en podem dir, de la
poesia? Ara sí, no hi ha dubte. Po-
dem llegir poemes excel·lents en
pocs minuts, i dotar de transcen-
dència qualsevol instant, aparent-
ment trivial, del dia. Un llibre de
poesia no pesa gens, ocupa poc en
la cartera i ompli la ment. Lectura
ideal! I què podem dir, també, dels
assajos breus? Els articles de diari

—com ara aquest—, no són una
bona lectura per a enriquir l’espe-
ra? Un recull d’articles o... Millor
encara: un dietari! Els dietaris, divi-
dits en fragments curts, indepen-
dents, que corresponen a cada dia,
ens poden oferir, combinat, tot el
que esmente: assaig, narració, poe-
sia, diàlegs… I aforismes! Gènere
fascinant, que, com una píndola,
cap en qualsevol moment del dia.
Un llibre d’aforismes a la butxaca
t’arma contra qualsevol pèrdua im-
prevista de temps. Hi ha cua al
forn: tres, quatre, cinc aforismes; el
café encara crema, sis, set, huit afo-
rismes. Etcètera. Massa i tot, que
tenim per a llegir. Quin és el millor
gènere? Difícil respondre; depén
de l’individu. Observem, doncs, els
individus; examinem els qui ens en-
volten mentre viatgem o esperem.

Fet l’examen, vet ací la
conclusió: ningú llig, ni al tren, ni a
la sala d’espera, ni al café, res del
que jo considere ideal. Ni relats, ni
microcontes, ni teatre, ni poesia, ni
assaigs breus, ni dietaris, ni, tam-
poc, aforismes. La gent llig, només,
novel·les gruixudes, pesades, de
més de cinc-centes planes, amb
una caterva de personatges i sovint
escrites —en la meua modesta
opinió— amb els peus. Un misteri.

XAVIER ALIAGA

Fa tan sols tres anys, el pe-
riodista i escriptor Fran-
cesc Viadel (Algemesí,
1968) treia a la llum No

mos fareu catalans! (L’esfera dels
llibres, 2006), un llibre de títol am-
bigu i provocador, on sistematitza-
va i documentava la història del
moviment ideològic anticatalà del
País Valencià. Una ferida que al-
guns consideraven cauteritzada o,
almenys, parcialment tancada.
Tanmateix, l’inquietant subtítol
de l’obra, Història inacabada del
blaverisme, ha resultat premonito-
ri: d’aleshores ençà, la violència
verbal i física de l’anticatalanisme
continua present en forma
d’incendiàries accions i manifesta-
cions públiques dels dirigents del
PP i d’agressions i atacs cap a per-
sones i institucions progressistes
atiats i legitimats ideològicament
pel discurs oficial. La pervivència
del fenomen va animar Viadel a
revisar i ampliar No mos fareu ca-
talans!, editat aquesta vegada per
la Universitat de València, amb
un pròleg clarivident i un passat-
ge dedicat a explicar el paper de
l’Església valenciana en el feno-
men. Allò més substancial, però,
és la inclusió d’un epíleg devasta-
dor que fa repàs de la violència
exercida des de l’aparició del lli-
bre fins ara i que serveix per a
prendre consciència de la virulen-
ta vigència de l’anticatalanisme.

”L’atribució de l’anticatalanis-
me al passat és un error molt
greu”, dispara a través del telèfon
Viadel, resident a Barcelona des
de fa un quant temps. “Només
s’ha de fer el seguiment de les ma-
nifestacions de dirigents del PP
emprant l’anticatalanisme amb
l’objectiu de criminalitzar i estran-
geritzar l’adversari. Lluny de des-
aparéixer, el fenomen és ben viu i
acompleix una funció política fo-
namental. Amb tots els matisos
que es vulga, s’assembla al procés
que seguiren els nacionalsocialis-
tes contra els jueus, amb la
negació de la seua condició d’ale-
manys”. El periodista, de fet, no
fa broma. No es perd en circumlo-
quis i no cerca eufemismes. “Més
enllà de la violència verbal, hi ha

una violència pràctica, com ho de-
mostra la recent pallissa al blocai-
re Pere Fuset, de la pàgina valen-
cianisme.com”, raona.

En contra de la tesi de l’apaiva-
gament, Viadel parla d’una
invisibilització del blaverisme que
té a veure “amb l’assumpció so-
cial d’aquesta ideologia gràcies a
l’actuació del PP i de mitjans com
Canal 9, que han contribuït al fet
que la societat ho assumira com a
propi”. La “passivitat dels sectors
progressistes” també hi hauria
contribuït: “L’esquerra ha fet
una banalització de l’anticatala-
nisme i l’ha assumit amb
resignació. De fet, no hi ha cap
partit progressista que tinga un
discurs articulat de resposta. Hi
ha una manca d’actuació que no
calcula la profunditat ni la grave-
tat del discurs de la dreta”. Una
inacció que, segons Viadel, esta-
ria en la base de la “sensació d’im-
punitat”. “Quan esclaten bombes
a les seus d’Esquerra Republica-
na i del Bloc i la resposta social i
política és tan tímida, alguna co-
sa no funciona bé”, adverteix,
“perquè hi ha manifestacions de
responsables polítics que se-

gueixen la mateixa línia de la gent
que posa els artefactes”. Un dis-
curs que no evita les traces d’hipo-
cresia en les relacions institucio-
nals entre País Valencià i Catalun-
ya. “El PP vol fer entendre que
les relacions amb Catalunya són
escasses, però normals. I d’altra
banda, fa de l’anticatalanisme un
instrument de gran eficàcia políti-
ca en una societat poc llegida, pre-
política”, assenyala. “És clar, la

impostura és absoluta, perquè cri-
tiquen models de llengua que ells
mateixos han pactat”, afig en
al·lusió a l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua.

Les conseqüències per a la
precària articulació d’un discurs
nacional i modernitzador des de
la política són conegudes. Però
també hi ha víctimes entre la

població civil. “L’aïllament i la
pressió envers els sectors progres-
sistes és tan bestial que cada vega-
da hi ha més casos d’exili interior
i exterior, de professionals de la
llengua i la cultura que veuen en
aqueix clima social poques pers-
pectives de futur”, explica. Un cli-
ma de “desvalencianització” que
tindria una segona fase amb “la
destrucció i l’expulsió simbòlica
de tots aquells elements que consi-
deren contraris a les seues tesis”.
Com a resposta, “més enllà dels
debats d’identitat, s’hauria d’ha-
ver situat l’anticatalanisme com el
que és, una excrescència del pas-
sat reaccionària i xenòfoba que
serveix per a tapar unes altres rea-
litats com la corrupció”. Una
construcció en negatiu d’una
pàtria i una identitat “fonamenta-
des sobre l’odi visceral a Catalu-
nya”, amb el perill que suposa
l’atiament de les vísceres. Una
ideologia amb un futur torbadora-
ment sòlid. “Mentre l’esquerra no
veja el perill i no sàpia contrares-
tar això, tenen negoci per a molts
anys”. Si més no, perquè l’antídot
d’una societat més culta i més pre-
parada “ara com ara és difícil”.

La lectura ideal
MANUEL BAIXAULI

La ferida oberta del blaverisme
Viadel reedita ‘No mos fareu catalans’ quan encara és vigent la violència anticatalanista
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Per la seua banda, Gaetà Hu-
guet Segarra (1882-1959) va con-
tinuar l’obra paterna de dirigir
el valencianisme al nord
valencià, per bé que amb una
ideologia nacionalista més ben
definida. Fou un dels impulsors
de l’Estatut valencià durant la
República i element clau
d’Acció Republicana de
Castelló (1930), Esquerra Repu-
blicana del País Valencià (1934),
Esquerra Republicana (1936) i
Esquerra Valenciana. De la seua
amistat amb Adolf Pizcueta i
Carles Salvador, per exemple,
se’n van derivar rèdits magnífics.
En efecte, va donar suport mo-
ral i econòmic a l’ambiciós pro-
grama cultural que dissenyava el
mestre de Benassal. I amb ell i
Adolf Pizcueta va constituir la
palanca de llançament definitiva
del procés venturós que va dur a
les Normes de Castelló. Recor-
dem, així mateix, que va exercir
un mecenatge notori en iniciati-
ves culturals diverses, com ara la
Colònia Valencianista, de Sant
Pau, d’Albocàsser (1933), el set-
manari valencianista El Camí
(del qual fou també col·labora-
dor i promotor) o bé Proa (Con-
sell de Cultura i Relacions Valen-
cianes) (1935). Compromés
amb l’eradicació de l’analfabetis-
me de la societat valenciana, va
redactar, d’entrada com a text
de lectura, Valencians de secà,
una col·lecció d’estampes de la
masoveria amb un valor
etnològic i històric ben elevat
que fou editada pòstumament el
1969 i reeditada el 2003.

I tot seguint les petjades del
seu pare, va instituir la
Fundació Huguet, amb la co-
mesa expressa de protegir la lite-
ratura catalana i d’organitzar
cursos de valencià (en sintonia
amb els que dirigia Carles Salva-
dor des de Lo Rat Penat) per
tot el país, i de prestar suport a
manifestacions culturals i cívi-
ques valencianes i, en concret,
als centres excursionistes.

Em plau de constatar que el
Gaetà Huguet pare ha estat vin-
dicat pels reductes del blaveris-
me local castellonenc —que tam-
bé n’hi ha—, els quals, però, no
s’estan d’amagar la formidable
fidelitat lingüística amb què el
nostre curiós republicà va capte-
nir-se tot al llarg de la seua vida;
també, per descomptat, en les
relacions que va mantenir amb
els segments de la seua classe so-
cial que aleshores experimenta-
ven els primers símptomes de
castellanització. En oposició
oberta als nous rics trànsfugues
de l’idioma, el prohom Huguet,
per la seua banda, convocava a
elevar la llengua i la cultura dels
valencians al prestigi assolit per
les llengües dels pobles més
pròspers del món, el mercat dels
quals havien de guanyar els nos-
tres comerciants amb el suport
de la llengua de casa: “Aspirem
a que l’educació i cultura del po-
ble valencià vagen orientades
cap a les nacions més avançades
d’Europa i Amèrica que consu-
mixen los nostres productes”,
sentenciava.

Definitivament, els Gaetà
Huguet il·luminen la història va-
lenciana del segle XX, de la qual
constitueixen un parell de fites
cabdals. Aquesta és una ocasió
oportuna per a reclamar les bio-
grafies completes que tenim pen-
dents dels dos colossos valencia-
nistes castellonencs. Mentres-
tant, la proclamació de l’Any
Huguet hauria de constituir l’im-
puls eficaç d’una operació plani-
ficada perquè la societat valen-
ciana acabe redimint de l’oblit
dos dels seus personatges d’exce-
l·lència de l’actualitat recent.

“La impostura és
absoluta, critiquen
models de llengua que
ells mateixos han pactat”

El periodista i escriptor Francesc Viadel. / JORDI VICENT
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