
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

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 12 de novembre de 2009


