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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-
el 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


