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La singularitat d’a-
quest llibre és que
les narracions curtes
que el componen

van ser escrites
originàriament per a
ser escoltades per la
ràdio. El denomina-
dor comú de totes
elles és un joc amb
la realitat que fa uns
tombs inesperats.
L’atzar és ben bé el
protagonista central
de les històries que
s’hi conten, amb uns
personatges que es
veuen atrapats com
a mosques en una te-
ranyina de circums-
tàncies que els sub-
mergeix en la per-
plexitat davant unes
forces que els supe-
ren.
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Universitat
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Aquest número de
la revista de difusió
de la investigació
aborda un tema de

gran interés. Sota el
títol Les pors a la
ciència, analitza “la
percepció social de
la investigació cientí-
fica”. A més d’altres
seccions i articles, el
monogràfic central,
coordinat per Ma-
nel Porcar, ofereix
les aportacions de
David Casacuberta,
Jesús Navarro i José
L. Taín, Víctor Pun-
tes i Anna Garcia
Hom, Andrés Mo-
ya, Susanna Cabre-
ra, Ángeles Faus, Jo-
sé Salt i Miguel Án-
gel Sanchis, i Jesús
Martínez.

Un país al desert
Francesc Collado

Edicions
del Bullent
Picanya, 2009

La pretensió d’a-
quest llibre és donar
visibilitat i alertar
els més joves de la

nostra societat de
les injustícies envers
un poble oblidat i
castigat. El seu au-
tor conta la història
d’un xiquet saha-
rauí que és acollit
per la família de Mi-
quel per passar un
parell de mesos. El
contrast de cultures
i l’intercanvi que es
produeix fan que
Miquel i els seus
amics descobres-
quen la realitat de
les dures condicions
en què viu i lluita
per la seua llibertat
una societat refugia-
da al desert.

NarrativaRevista Juvenil

Al cap de 70 anys, el re-
cord de la guerra civil
continua molt present
i sorgeix quan menys

se l’espera, fins i tot en llocs i
circumstàncies en què la
rememoració d’aquella tragèdia
és impròpia o ofensiva. Així,
l’altre dia, en una eixida de to
quasi inconcebible, el president
de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, evocà l’assas-
sinat de José Calvo Sotelo, el
1936, quan acusà el diputat so-
cialista Ángel Luna de voler do-
nar-li el paseíllo qualsevol nit
d’aquestes. Com és sabut, a la
guerra civil va ser assassinada
molta gent en els dos bàndols, i
també és obvi que cadascú té la
memòria que té, i amb ella tria
els seus morts, però certes pro-
jeccions del passat al present
són intolerables. No hi ha dubte
que Francisco Camps és un
cadàver polític, almenys fora de
l’àrea d’influència de Canal 9,
però ací l’expressió cadàver polí-
tic no és més que una metàfora
—sens dubte ingrata, però d’ús
habitual, quan a algú se li acaba
la carrera—, i a ningú se li ha
passat mai pel pensament enten-
dre-la en sentit literal. A ningú,
excepte al nostre president. Del
Partit Socialista se’n poden dir
moltes coses, però només una
imaginació pertorbada pot con-
jecturar que és una banda d’as-
sassins. En general, en els últims
30 anys, els nostres polítics han
demostrat de sobres que la seua
agressivitat és només verbal, co-
sa que tenen en comú amb la
immensa majoria de la societat,
per sort per a tots. La sang ja va
arribar al riu una vegada, i
ningú vol que això torne a pas-
sar. I per això no ha tornat a
passar.

La guerra civil va ser una
bàrbara escola, i la postguerra
carnissera del primer franquis-
me tant o més. Alguna lliçó
n’hem aprés. Els últims anys
s’ha parlat molt de recuperar la
memòria i d’enterrar amb de-
cència els morts —sobretot re-
publicans— que encara poblen
l’anonimat de les fosses i els ca-
mins perduts. Hi ha qui s’estima-
ria més d’oblidar tot allò d’una
vegada i passar pàgina. Jo crec
que tots els morts mereixen una
sepultura digna i que no passa-
rem pàgina fins que no ens re-
cordem bé de tot. Una cosa va
amb l’altra. Al capdavall,

només s’aprén del que no s’obli-
da. Quan arribem a saber amb
tota l’exactitud possible què va
passar i per què, en aquells dies
atziacs, podrem començar a mi-
rar aquella enorme salvatjada
amb equanimitat i des de lluny.
Per a superar el passat, primer
cal assumir-lo. Serà llavors
quan deixarà d’obsessionar-
nos. Com ja no ens obsessionen
—tot i que les lamentem— ni
les guerres carlines ni l’expulsió
dels moriscos. L’exabrupte del
nostre president no és solament

un símptoma d’ofuscació, tam-
bé assenyala que ens queda
molt de camí per fer.

Amb tot, camí se’n fa, per-
què el temps passa i els estudio-
sos treballen. Aquests dies, l’edi-
torial Club Editor ha recuperat
dos bons llibres de memòries de
la guerra civil: Dues línies terri-
blement paral·leles de Francesc
Grau i Viader i Un de tants de
Lluís Ferran de Pol. El llibre del
primer és la reconstrucció, al
cap dels anys, d’un dietari que
va escriure i va perdre en com-
bat. L’autor era un membre
més de la “quinta del biberó”:
xicons de dèsset anys que van

ser enviats a morir en la llarga
massacre de l’Ebre per una Re-
pública exhausta, i el seu text
revela, sense ornamentacions ni
veladures, tota la brutal absurdi-
tat de la guerra, vista per un
adolescent que ha de matar o
morir quan encara no sap que
és viure. La pàgina en què, per
primera vegada, acaba de matar
un home (un enemic, però això
li té igual) és estremidora. Els
catadors de literatura no disfru-
taran gaire amb aquest llibre,
perquè de literatura en té ben
poca. La prosa és eixuta i sovint
formulària, les descripcions són
elementals i les reflexions prou
infantils, com correspon a un
adolescent endut a fer de carn
de canó. Amb tot, l’autor sap
dir-nos dretament la seua veri-
tat, i ens commou, com ho fa
sempre la vida, malgrat tot.

Lluís Ferran de Pol, en can-
vi, era un escriptor dret i fet, i se
li nota. Un de tants recull una
part —la dedicada a la batalla
de l’Ebre i a l’exili francés—
d’un llibre miscel·lani editat el
1973, De lluny i de prop, amb
l’afegit d’uns textos inèdits.
L’epíleg del valencià J. V. Gar-
cia Raffi ens informa bé de la
peripècia de l’autor dins la vas-
ta marea de l’exili. Acabada la
guerra, l’autor va conéixer la
misèria i el tracte inhumà que
les autoritats franceses van do-
nar als refugiats en els camps de
concentració del Rosselló. En
aquest llibre, l’escriptura és més
articulada i més fluent, i l’ex-

pressió de la derrota, la ràbia i
la desolació té un pòsit més ma-
dur. Però el fons és el mateix.
En particular, les pàgines sobre
el campament de Sant Cebrià
mantenen intacta la seua vàlua
com a acusació i com a testimo-
ni ferit de la natura humana. Hi
ha estampes traçades amb un
pols molt ferm, com la retirada
de l’exèrcit o el retrobament
dels supervivents, a punt d’em-
barcar cap a Mèxic, amb les do-
nes i els fills, davant la mirada,
finalment humanitzada, dels
seus guardians francesos. Tot,
imatge i sensació, queda perfilat
amb la barreja justa de franque-
sa i vivor de detalls.

Les reconstruccions dels his-
toriadors, o de les novel·les i el
cinema, ens poden fer creure
que sabem alguna cosa del que
va passar en aquells anys luc-
tuosos. Aquests dos llibres
breus proven que el record dels
testimonis té sempre una vera-
citat superior. Per a sentir el
passat, l’experiència viscuda i
ben contada és insubstituible. I
només sentint-lo podem arri-
bar a entendre el seu espant.
Hem de donar gràcies a Club
Editor perquè ens ha tornat a
fer presents aquestes veritats
viscudes per algú. Més enllà de
les ferides mal tancades, les ob-
sessions malaltisses i els oblits
covards, l’immens cementiri de
vides destruïdes que aquests lli-
bres convoquen continuen exi-
gint-nos que els llegim amb pie-
tat.

Cómo sirven el becario?”, pre-
gunta a un cambrer un empre-
sari mostatxut. “Asado en su
jugo de 12 horas de jornada,

con una guarnición de 280 euros al
mes y una espuma deconstruida de
‘esto es lo que hay”. L’acudit és, evi-
dentment, de Forges, un dels pocs
humoristes que demostra tindre sensi-
bilitat per la ciència. Altres, com ara
El Roto, mostren sovint percepcions
esbiaixades, bastant desafortunades.
Però Forges és genial, i des de les
seues vinyetes, i amb una militància
impagable (deu tindre cap fill beca-
ri?), torna de manera constant a la
càrrega. Des de fa anys i anys.
D’aquesta manera, els acudits de For-
ges es van enganxant en els taulers
d’anuncis dels centres d’investigació,
en un contrapunt agredolç. El nou
becari, quan arriba al seu destí inves-
tigador (sovint amb la il·lusió impel·-
lent de dur endavant una recerca in-
novadora), troba a l’entrada del seu
despatx les tires còmiques de Forges,
que hi ha apegat el becari precedent.
Per exemple, al meu centre
d’investigació, en el tauler dels beca-
ris, es poden llegir els acudits
següents: “Nos vamos de ‘puente’, be-
cario, luego no digas que no te da-
mos responsabilidades”, o “Le va-
mos a firmar un contrato de cinco
minutos y luego ya veremos”, o “Per-

done, Sr. Fernández, ¿barro ya a los
becarios? Afirmativo, Fuencis”. El
becari hi apareix sempre com un és-
ser inerme, desnonat, sense cap altre
futur que el de l’explotació i l’abús
personal. I és així: llevat de poques
vegades, són la mà d’obra barata del
centre, i el seu estatus laboral està,
per tant, per sota de la resta de treba-
lladors (on cal incloure tot el col·lec-
tiu de serveis). Si Fuencis pregunta
“si agrana ja els becaris”, és perquè,
al capdavall, els pot agranar sense
que li passe res. El becari és, tard o
d’hora, una molèstia, i és susceptible
de ser llançat a les escombraries. Per
tant, el col·lectiu està sotmés a
l’explotació més salvatge, amb casos
reiterats d’assetjament laboral, i sen-
se ningú que els defense (no hi ha cap
“Defensor del becari”). En aquest
sentit, les dones investigadores s’en-
duen la pitjor part, perquè el temps
corre en contra seu. A trenta anys
sovint han de decidir entre la seua
vida sentimental i la investigadora. A
hores d’ara, no és pot ser “mare
becària”, és una contradictio in termi-
nis. Un becari necessita dedicar més
de 12 hores de jornada per a poder
tindre algun futur, és a dir, per a po-
der optar a alguna altra beca (Cajali-
llo, Juan de la Cierva, Cajal, etc.). La
maternitat, la família, les obligacions
tutelars, les despeses que comporta,
són del tot impossibles per a una ma-
re investigadora. Per això jo li diria, a
l’estimat Forges, que la “becària al
forn” és encara més saborosa. Més
tendra, més emotiva, més entranya-
ble. “Com serveixen la becària?”, pre-
gunta l’empresari mostatxut. I el cam-
brer contesta: “Rostida amb el bebé
amb el suc de llet materna i cinc clas-
ses de cereals”. Açò és el que hi ha.
Delicadeses!

CARTES DE PROP

Dos entre tants
ENRIC SÒRIA

cudit de Forges sobre els becaris.

Becària
al forn

MARTÍ DOMÍNGUEZ

La pàgina en què,
per primera vegada,
acaba de matar un
home és estremidora

Soldats republicans durant la batalla de l’Ebre a Miravet.
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Josep Palomero comenta el llibre de Josep M. Castellet ‘Seductors, il·lustrats i visionaris’, sobre
Manuel Sacristán, Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Joan Fuster, Alfons Carles Comín i Terenci

Moix � El fotògraf Toni Catany s’inspira en els clàssics March, Martorell i Corella

Vist amb una mica de pers-
pectiva, em fa l’efecte
que els valencians no
hem estat gens encertats

a l’hora d’elegir els nostres presi-
dents dits autonòmics. Ja sé que
és cosa dels aparells dels partits,
però tant se val. Primer de tot
va ser el senyor Joan Lerma,
d’estètica impàvida i funerària,
indiferent al seu propi país, i
que en perdre una elecció se’n
va anar corrents cap a Madrid,
no va tindre ni temps d’ocupar
l’escó a les Corts Valencianes.
Després aquell senyor de Carta-
gena que s’instal·là a Benidorm,
s’espavilà, guanyà l’alcaldia
comprant a baix preu una regi-
dora socialista, s’embolicà en
tèrbols afers, i, en fi, els valen-
cians el van elegir president del
país. Inspirat potser en perso-
natges de la sèrie The Godfather,
amb una certa manera de penti-
nar-se, de vestir i de mirar, i una
certa manera de fer relacions
profitoses, de pensar que el bé
públic serveix per a millorar el
bé privat, el zaplanisme ha mar-
cat una etapa en la història que
costarà molt de superar. I vin-
gué aquest home de cara cir-
cumspecta, seriós i bon pare de
família, catòlic practicant, sem-
blava que amb algunes idees al
cervell, i semblava també que
sense lligams amb les tèrboles
màfies que Ferran Torrent retra-
ta en els seus llibres. Qui havia
de dir, quan feia proclames so-
lemnes, jurava pels Furs, i afir-
mava que ens estimava moltís-
sim, que la seua presidència arri-
baria a ser tan exemplar com les
altres, i en algunes matèries pot-
ser més. Quan, després de les
coses que hem sabut, sentit i lle-
git, amb aquelles frases indig-
nes, el president del meu país és
capaç de dir, en seu parlamen-
tària, allò de la camioneta de
matinada, i del desig de veure’l
mort en una cuneta, vol dir que
alguna cosa molt important
s’ha desfet, s’ha desintegrat. I
que ha perdut el respecte pel
càrrec que ocupa. Tan poc res-
pecte com pel país que ell ma-
teix i els seus predecessors han
administrat, ignorat i desfet.
Deu ser malenconia meua de tar-
dor, després de contemplar gai-
rebé cada dia postes de sol glo-
rioses, núvols encesos de roig i
de rosa. O que el passeig
—metafòric— de matinada en
camioneta m’ha deixat també a
mi difunt a la vora d’una carrete-
ra. Que ens porten un ram de
flors, per favor.

La camioneta
JOAN F. MIRA

NÀDIA TRONCHONI

La presentació el dimarts pas-
sat de la 5a edició del Festival
de Cinema en Valencià In-
quiet, que se celebra des de

hui i fins al pròxim dia 28 a la localitat
valenciana de Picassent (l’Horta Sud),
va esdevenir una mena de taula redo-
na sobre el futur de l’audiovisual en la
llengua pròpia, la qualitat del produc-
te en l’actualitat, l’existència d’un
públic i, llàstima, la falta de voluntat
política, necessària perquè aquesta
indústria siga rendible.

Tot i això, amb més o menys
col·laboració de les administracions
públiques, els organitzadors d’aques-
ta cita cultural se’n poden sentir orgu-
llosos per diverses raons. En primer
lloc, per haver fet palesa la seua super-
vivència cinc anys després d’eixir a es-
cena, tot i haver vist reduïts els ingres-
sos dels patrocinadors en un 10% —el
pressupost és de 60.000 euros—. En
segon lloc, per haver aconseguit reu-
nir al voltant d’aquest certamen un
munt d’institucions valencianes i de
Catalunya —el Govern de Balears,
present en l’edició anterior, no ha po-
gut col·laborar-hi enguany—, inde-
pendentment del tan suat conflicte
lingüístic. I en tercer lloc, perquè se-
gueix oferint un bon producte, que

interessa els espectadors.
L’equip de treball de l’Inquiet, vin-

culat directament a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Picassent,
assegura que la qualitat de les pel·lícu-
les que es presenten a la secció oficial
és cada vegada millor que l’any ante-
rior. Així, aquest 2009, hi ha llargme-
tratges com Cos mortal, d’Antoni Sen-
dra i Carles Chiner, un fals documen-
tal sobre el poeta Vicent Andrés Este-
llés; com The Frost, de Ferran Audí i

interpretat per Aitana Sánchez-Gijón
i Tristán Ulloa, guardonat al Festival
de Màlaga; o Tres dies amb la família,
de Mar Coll, amb tres guardons més
del Festival de Màlaga. En la secció
de documentals hi ha, per exemple, el
guanyador dels Goya: Bucarest, la
memòria perduda, d’Albert Solé.

A més, el volum de les obres que es
presenten al festival —de 70 projectes
el primer any s’ha passat a 143 el cin-

qué— evidencia la salut d’aquesta
indústria, que només necessita més
difusió, és a dir, el suport real de les
administracions i de l’empresa priva-
da.

De tot això, i també dels lligams
entre el cinema i la literatura, n’hem
parlat amb Ferran Torrent, a qui l’In-
quiet dedica enguany la secció Mos-
tra. Li reten homenatge, diuen, per-
què el valencià ha estat “un dels novel-
listes de les nostres comarques més
adaptats al món del cinema”. A més,
amb ell, el cinema en valencià mira
cap als llibres i reconeix el treball dels
guionistes.

Ferran Torrent (Sedaví, 1951) es
presenta com a novel·lista, que no
com a escriptor, perquè “encara que el
novel·lista és escriptor, tots els escrip-
tors no poden escriure novel·les”. És
clar que, reconeix, la distinció també
amaga les seues ganes de provocar.
Igualment, ell no se sent guionista:
“Puc fer guions, però no soc guionis-
ta. De la part tècnica, no en tinc ni
idea. Per a totes les coses hi ha d’haver
professionals”. Però ha participat en
l’elaboració dels guions de dos films:
El complot dels anells, de Francesc Be-
llmunt; i L’illa de l’holandés, de Sigfrid
Monleón, que l’Inquiet projectarà.
 Passa a la pàgina 2

Un novel·lista cinematogràfic
Inquiet, l’únic festival de cinema en valencià, dedica un homenatge a

Ferran Torrent i defensa l’audiovisual a falta de voluntat política

Escena de la pel·lícula de Francesc Bellmunt Un negre amb un saxo, basada en la novel·la de Ferran Torrent.

“Puc fer guions, però no
soc guionista”, diu l’autor
sobre la relació del seu
ofici amb la pantalla



EVA BATALLA

Primer de tot va ser Visions
del Tirant lo Blanc, amb
la seua interpretació par-
ticular de l’obra mestra

de Joanot Martorell. Ara, el
fotògraf Toni Catany (Llucma-
or, 1942), Premi Nacional de Fo-

tografia i Premi Nacional d’Arts
Plàstiques de Catalunya (2001),
ha acostat el seu objectiu al com-
plex món de l’obra literària
d’Ausiàs March i de Joan Roís de
Corella. La sala d’exposicions de
la Casa de la Cultura Marqués
de González de Quirós de Gan-
dia ofereix, fins al 13 de desem-
bre, L’amor i la mort als nostres
clàssics, una recreació molt perso-
nal de l’obra dels grans autors
clàssics de la nostra literatura
que Catany reinterpreta amb la
intenció de “captar” a través
d’imatges l’època dels primers
anys del Renaixement.

L’escriptor Josep Piera va ser
qui va embarcar Catany en
aquest projecte. La relació entre
el fotògraf i l’escriptor “ve de
lluny”, assenyala Piera, a partir
de l’admiració
del poeta per
l’obra de Ca-
tany. “Sempre
he considerat
Catany un
fotògraf molt
poètic”, comen-
ta l’escriptor,
per a qui “la
poesia és a la paraula el mateix
que la fotografia és a la imatge”.
Piera va plantejar al fotògraf ma-
llorquí la proposta de fer una lec-
tura actual dels clàssics a través
de la seua càmera. “Els clàssics
són autors que cada cert temps
es reinterpreten, els fem nos-
tres”, assenyala l’escriptor. De la
col·laboració entre Catany i Pie-
ra va sorgir un primer llibre
fotogràfic, Visions del Tirant lo
Blanc, inspirat en l’obra de Joa-
not Martorell. A Catany li va
agradar tant l’experiència que
no va dubtar a involucrar-se en
el segon projecte: recrear altres
clàssics de les lletres catalanes
com Ausiàs March o Joan Roís
de Corella.

El resultat és una visió perso-
nal de l’ambient renaixentista,

dels personatges, dels paisatges,
dels sentiments sobre l’amor i la
mort, dels plaers de la vida, de la
sensualitat i del complex món in-
terior d’aquests clàssics literaris,
des de la sensibilitat que caracte-
ritza l’obra del fotògraf mallor-
quí, amb el seu extraordinari do-

mini de la llum i l’expressió
plàstica que converteixen les foto-
grafies en llenços. Catany reco-
neix que l’acostament a l’obra
d’Ausiàs March va ser, de vega-
des, difícil per la complexitat de
la producció marquiana. “Els
seus versos suggereixen més co-
ses de les que diu”, i en aqueixos
suggeriments ha basat Catany la
seua visió sobre March.

La religió és un altre dels te-
mes a què ha recorregut el
fotògraf mallorquí, present tam-
bé en els versos de March i en la
literatura de Roís de Corella. Per
a fer això, Catany s’ha basat en

les imatges que va captar del pa-
trimoni de la congregació de les
clarisses de Gandia. Les religio-
ses van obrir el “tresor” que guar-
den amb zel a la càmera del
fotògraf mallorquí. El resultat és
una sèrie fotogràfica molt intimis-
ta, que deixa oberta la
interpretació personal al visitant.

L’exposició recull també imat-
ges del treball anterior de l’autor
sobre Joanot Martorell. La mos-
tra està inspirada en textos dels
tres autors, Martorell, March i
Roís de Corella, que es repro-
dueixen en el catàleg de la mos-
tra i complementen l’exposició.

Per a Catany,
aquest viatge als se-
crets dels grans clàssics
de la literatura catala-
na ha estat una expe-
riència molt més que
gratificant, i la primera
en la seua llarga
trajectòria creativa.
Un dels seus deutes
pendents és la il·lus-
tració en imatges
fotogràfiques de l’obra
Cançó d’amor i mort
del corneta Cristòfor
Rilke, del poeta ale-
many Rainer Maria Ri-
lke. Un llibre que con-
ta la història d’un jove
que en 24 hores desco-
breix l’amistat, l’amor
i la mort. La idea d’il·-
lustrar els 27 capítols
en què es narra aquest
relat balla pel cap del
fotògraf des de fa anys.

En aquest treball,
Catany “tradueix bella-
ment en imatges les
emocions, els senti-
ments, les raons i les
desraons, les passions i
les il·lusions, les fanta-
sies del cor i del cap, el
que fan els poetes”, re-
sumeix Piera en el
catàleg de la mostra,
“el que feien Ausiàs
March, Joanot Marto-
rell i Joan Roís de Core-
lla en el segle XV”.

El fotògraf ha cedit
a la ciutat de Gandia
algunes de les imatges
exposades.

Tony Catany reinterpreta els clàssics
El fotògraf mallorquí exposa a Gandia la seua visió de Martorell, March i Corella

El resultat és una
visió personal de
l’ambient
renaixentista

La primera volta que
vaig escoltar King
Crimson, als inicis
dels anys 70, va ser a

casa de Ximo. Tenia un
equip infreqüent que
comptava amb un
magnetòfon Akai enorme i
amb un aparell estrany, un
reverberador (que donava
un ambient d’església), que
feien de Formentera Lady o
dels primers Pink Floyd, una
experiència psicodèlica sense
necessitat d’additius. Ja inau-
gurada “Anomia”, anàrem a
Madrid a escoltar el concert
de King Crimson que tots
els presents en aquella mag-
nífica interpretació en direc-
te de Larks’ Tongues in As-
pic i Starless and Bible Black
encara recorden.

Ximo era forner al barri
d’Orriols. Amb un horari di-
ferent a la resta, se les apa-
nyava per a no perdre’s res.
No sé si havia acabat el pri-
mer cicle de l’ensenyament,
però Ximo devorava llibres.
Des de la generació beat fins
a les obres de Freud, Lacan,
Foucault, passant pels tex-
tos més insòlits. El cas és que
rebia visita dels personatges
més diversos i de professio-
nals “reconeguts” de tota me-
na. Per posar algun exemple:
Manolo Valdés o Tomás Llo-
réns. Tenia les seues opi-
nions però mai no li he vist
un sol acte de proselitisme.
Traslladat a Dénia, va obrir
el Betibó on una altra mena
de personatges el visitava.
Per a sentir-se superiors? No
ho sé, però el cas és que ana-
ven allí i no a un altre lloc.

Ximo, fa quasi quaranta
anys, va decidir dur un grup
de rock progressiu a Valèn-
cia (crec recordar que era
Soft Machine) quan ningú se
la jugava. Va ser una història
digna d’un cronopio. El grup
va exigir, entre moltes altres
coses, cobrar en dòlars i
heus ací un forner demanant
passaports als amics (hi ca-
lien per canviar divises) i bus-
cant un lloc atrevit (aquesta
música estava sota sospita,
també) on dur-ho a terme.
Ho va aconseguir. El grup
instal·là un sistema de so
quadrafònic que tots varem
poder gaudir. Aquestes co-
ses i moltes altres han passat
a València. No en consta
crònica, però. Després, a Dé-
nia, omplia la colina d’escul-
tures fetes amb deixalles
que, finalment, mesos abans
de morir, va acceptar expo-
sar al poble. També escrivia
una poesia senzilla però obs-
cura (en el sentit emprat per
Lezama Lima) que no ha
vist la llum.

Ara, gràcies a la mort de
Lévi-Strauss, molta gent,
fins i tot gent amb currícu-
lums acadèmics impecables,
ha descobert que “això” no
sols era una marca de
texans.

Aquesta és la qüestió:
quin lloc hi ha per als man-
cats de currículum acadèmic
però amb la cultura i la pre-
gunta com a equipatge?

A LA LLETRA

Ximo,
encara

ALBERT GARCIA
I HERNÀNDEZ

Una de les obres
de Toni Catany

de l’exposició
L’amor i la mort

als nostres
clàssics, que
s’exhibeix a

Gandia.

Una de les fotografies de Toni Catany que s’acosten al món de sensacions dels autors clàssics.
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Ve de la pàgina 1
A més d’aqueixes dues pel·lícu-
les, l’Inquiet també projectarà
Gràcies per la propina i Un ne-
gre amb un saxo, ambdues adap-
tacions de Francesc Bellmunt. I
com que ja va obrir la segona
edició del festival, no es
tornarà a passar La vida abis-
mal, dirigida per Ventura Pons.
Una benedicció per a Torrent,
que, la considera “horrorosa”.
Explica que, com que sempre
ha respectat el realitzador, ha
romàs en silenci durant anys.
“Però ha arribat un moment en
què jo també he de dir la meua.
Si no, la gent pot pensar que
estic d’acord amb aqueix
nyap”.

L’autor de La vida en l’abis-
me sent traït l’esperit de la seua
novel·la, finalista dels premis
Planeta en la seua versió en
castellà. “Ventura Pons no té ni
idea del que és el joc. I pensava
que un jugador és un ludòpata.
Res més lluny de la ludopatia
que un jugador de cartes. Em
sap greu, perquè era una novel·-
la molt personal, quasi autobio-
gràfica. No va saber captar
res”, assenyala. És per això que
l’escriptor repetiria com a guio-
nista, li va agradar l’experièn-
cia: “sobretot, perquè si tu ex-
pliques per què has fet el llibre,
el director n’entén l’essència”.
A més, defensa la vertebració al
cinema: “No entenc que un di-
rector siga director, productor,
guionista… Això no pot ser. Hi
ha guionistes molt professio-
nals. Ningú és ja tan geni com
Charles Chaplin, que feia fins i
tot la banda sonora”.

Què suggereix a Torrent
l’existència d’un festival de cine-
ma en valencià? “Em suggereix

que es tracta de gent agosara-
da, atrevida. I això mereixeria
que tothom ajudara de la for-
ma que poguera el festival. Tal
com està l’administració respec-
te al valencià, que hi haja gent
capaç de muntar això… no diré
que em suggereix una emoció
insostenible, però m’agrada
molt que hi haja gent així”.

El festival no té un gran pa-

trocinador, sinó aportacions
menudes d’una vintena d’insti-
tucions. Això fa un pressupost
de 60.000 euros. En canvi, la
Generalitat pagarà 18 milions
per cada any de la Fórmula 1 i
n’ha pagat uns tres per un
Open de Tenis. Què en pensa?
“Que això ho faça el PP, em
sembla normal. No em sorprén
en absolut. El que m’estranya

és que no hagen enviat la
Guàrdia Civil per clausurar-lo.
Va ser collonut veure la foto de
Camps i Rita en un Ferrari amb
tota la simbologia que això supo-
sa, primer de tot, perquè ve des-
prés del cas Gürtel, i a més, per
tota la crisi. A Sedaví, l’Ajunta-
ment està fent vals per a les fa-
mílies que s’han quedat sense in-
gressos, perquè puguen anar al
bar i canviar-los per menjar. És
com a la Gran Depressió del 29,
però en lloc d’eixir amb el perol
al carrer, et donen vals. És una
qüestió de tacte. No hi ha sensibi-
litat”.

Podria ser rendible el cinema
en valencià? “I tant. Ha canviat
molt. Ara hi ha actors i actrius

boníssims. I, afortunadament, la
televisió valenciana s’ha obert
una mica. Reconec que soc molt
poc de televisió, però sèries com
L’alqueria blanca són, com a mí-
nim, una escola per a fer actors.
Estic segur que hi ha material
per a fer cinema, però es necessi-
ta de manera imprescindible
l’ajuda de l’administració. No
s’adonen del poder que pot tenir

fer bones sèries de televisió per a
exportar València. Seria política-
ment important i encara millor
en l’aspecte econòmic”.

Després de l’eclosió del cas
Gürtel, molts indicaren a To-
rrent que s’havia avançat als fets
en les seues novel·les, on escrivia
una València corrupta. Supera
ara la realitat la seua imaginació?
“I ara! Jo crec molt poc en l’espè-
cie humana. Els humans són de-
predadors per naturalesa. I, per
tant, on hi ha poder, hi ha
corrupció”.

Seria el Bigotes un bon perso-
natge per a una de les seues nove-
l·les negres? “No. Perquè ja està
massa vist. Tot el que contes,
està ja contat. Vaig fer Societat
limitada sense contar res que ha-
gueren contat abans els diaris;
contava com funcionen per dins
els partits polítics, una cosa que
no podien fer els periodistes sen-
se tenir rebuts i documents. Un
novel·lista sí que pot contar-ho.
És ficció. Si a algú se li ocorre
ara traure una novel·la sobre la
trama Gürtel, s’equivoca del tot,
perquè tot el que conte ja ho sa-
bem”.

Potser per això en el seu nou
llibre fa una ullada enrere: Bule-
vard dels francesos són dos nove-
l·les en una. Una és el 70% de la
història i està ambientada en
l’any 1962. Són tres membres del
Partit Comunista que no estan
d’acord amb la línia del partit.
L’altra part se situa en el present.
Està narrada en primera persona
i es diu El bon corrupte. En el
llibre tracte d’explicar com ha in-
volucionat l’ètica en la societat
entre el 62 i el 2004. És clar que,
com es pot comprovar, ningú no
oblida el tema de moda: la
corrupció.

JOSEP PALOMERO

La literatura memorialísti-
ca és com un finestral
obert cap a un paisatge
humà ignot a través del

qual, els lectors, gràcies a la gene-
rositat de l’escriptor, podem satis-
fer la curiositat que sentim per
uns fets o per uns personatges
atractius. Molt sovint, sobretot
quan l’exercici d’ordenació de la
memòria adopta una forma
autobiogràfica, la cronologia es-
clavitza l’itinerari narratiu, que co-
rre així el perill de convertir-se en
una enumeració insípida d’episo-
dis biogràfics correlatius (Joan
Triadú: Memòries d’un segle d’or;
Miquel Batllori: Records de quasi
un segle; Joan Perucho: Els jardins
de la malenconia). Els grans escrip-
tors, però, salven aquest obstacle
explicant molt bé les entranyes
dels esdeveniments col·lectius, és
a dir, que prioritzen el marc en
què posen la fotografia en compte
de magnificar en excés el protago-
nisme del subjecte fotografiat,
això és, ells mateixos (Stefan
Zweig: El món d’ahir. Memòries
d’un europeu).

El memorialisme, com és sa-
but, pot adoptar diverses formes,
entre les quals el dietari represen-
ta la via més segura de circulació
dels records, ja que es basa en la
reconstrucció d’unes observacio-
ns anotades prèviament. Posades
al remull de l’experiència, germi-
nen i fan possible que, anys des-

prés dels fets, aquelles anotacions
tan concises es puguen transfor-
mar en explicacions d’una densi-
tat estimulant (Raimon: Les hores
guanyades; Oriol Bohigas: Com-
bat d’incerteses. Dietari de re-
cords). Altres vegades s’opta per
un dietarisme esvaït, que en reali-
tat no és sinó un pretext per a
destacar persones o fets d’un
període de temps especialment in-
teressant (Sebastià Gasch: París,
1940).

L’exercici de memòria que des-
plega Josep Maria Castellet, en
canvi, es basa en el mètode selec-
tiu de recuperar persones i escena-
ris. Deixant de banda el precedent
(Memòries poc formals d’un direc-
tor literari, 1987), així com la con-
cloent biografia que n’ha escrit Te-
resa Lloret (Josep Maria Caste-
llet. Retrat de personatge en grup,
2006), la seua primera i delibera-
da incursió en el gènere la va titu-
lar precisament així: Escenaris de
la memòria (1988). En aquella
ocasió, el lector va poder conéixer
per primera vegada i de primera
mà detalls, vivències i anècdotes
de Giuseppe Ungaretti, Mercè Ro-
doreda, Rafael Alberti, Josep Pla,
Octavio Paz, José Luis Arangu-
ren, Mary McCarthy i Pere Gi-
mferrer, però també de molts al-
tres noms que formaven una llar-
ga llista de referències ono-
màstiques. Per als qui no hem tin-
gut oportunitat de tractar aques-
tes grans personalitats de les lle-

tres, que Castellet denomina “mes-
tres”, o “mestres i amics”, aque-
lles pàgines, tant documentals
com narratives, ens van produir
una gran satisfacció.

Ara acaba de publicar en Edi-
cions 62, l’editorial que ha dirigit

tota la vida, el que en podem con-
siderar la consecució: Seductors,
il·lustrats i visionaris. Es tracta,
com indica el subtítol pirandellià,
de sis personatges en temps adver-
sos: Manuel Sacristán, Carlos Ba-
rral, Gabriel Ferrater, Joan Fus-
ter, Alfons Carles Comín i Terenci

Moix. La selecció no la
motiva, com en el cas an-
terior, l’admiració per la
figura d’un escriptor de re-
ferència, entre tants com
Castellet ha conegut i trac-
tat, sinó el fet que tots sis
han estat “amics perso-
nals i companys d’aventu-
ra literària o cultural du-
rant molts anys, que
m’han imposat la seva
presència d’una manera
lenta i persistent”.

Escrits amb el mateix
tractament ponderat en
què es barregen la
informació i l’anecdotari,
la presència del narrador
és sempre summament
discreta en aquestes
pàgines que tindria tot el
dret de protagonitzar. Al
contrari d’altres memoria-
listes, Castellet està insta-
l·lat més còmodament en
un segon pla, evita
sistemàticament qualse-

vol protagonisme innecessari i
adopta la posició del fotògraf o
del cameràman que, anys després
dels fets, projecta per al lector la
pel·lícula que va filmar en uns mo-
ments determinats de la vida dels
amics, o els fragments de pel·lícu-
la que la memòria o la voluntat li
permeten oferir-nos.

Com a lector, no tots els retrats
m’han colpit igualment. L’evo-
cació del filòsof Manuel Sacristán
m’ha deixat el mateix regust
amarg que m’ha semblat percebre
en l’ànim del narrador, a causa de
l’allunyament dels dos amics de
joventut, companys d’institut i
veïns, com a conseqüència de la
decisió del primer de militar al
PSUC i pretendre que el segon
també s’hi afiliara. La més emoti-
va, en canvi, m’ha paregut la del
polifacètic Alfons Carles Comín,
promotor del moviment Cristians
pel Socialisme i fundador de Tau-

la de Canvi, un personatge entra-
nyable. La de Carlos Barral, a més
de rememorar una profunda amis-
tat, serveix sobretot per a explicar
el seu caràcter, —“Coneixia en
Carlos com si l’hagués parit”—, i
per a contar-nos amb tots els pèls
i senyals com va discórrer aquell
ambiciós projecte finalment fra-
cassat del Prix International de
Littérature.

Les més divertides m’han resul-
tat les de Gabriel Ferrater, Joan
Fuster i Terenci Moix. Mentre lle-
gia les anècdotes que, en relació
amb Fuster, conta d’Espriu i de
Dámaso Alonso i el seu negrario
en el transcurs del lliurament del
primer Premi Ausiàs March a
Gandia, no podia deixar de riure.
La personalitat de Gabriel Ferra-
ter també és ben graciosa i, en el
fons, la més commovedora per la
seua tendència fatal a l’au-
todestrucció. I l’aparició del gene-
ral Líster en la reunió del Consell
de la Pau del Caire i després al de
Budapest és un esperpent
fantàstic, mentre veiem que el na-
rrador pateix les entremaliadures i
els tripijocs d’un jove Terenci
Moix que ja era esclau del seu des-
tí.

Entretant, l’aparició i la
menció de molts altres noms,
llocs, activitats i situacions, fan
que aquest llibre siga una capsa
de sorpreses ben agradable. Per-
què si algú ha orientat el rumb de
la literatura hispànica de la sego-
na meitat del segle XX, i ha viscut
de primera mà experiències que
ningú més ja no guarda en la
memòria, aquest és el crític i
antòleg Josep Maria Castellet, del
qual esperem que, com a supervi-
vent, salve un nou fragment dels
seus interessants escenaris, ara
que dissortadament s’ha consu-
mat la devastadora citació de Cor-
mac McCarthy que ha escollit per-
què figure en el frontispici de Se-
ductors, il·lustrats i visionaris.

“Va ser collonut veure
la foto de Camps i Rita
en un Ferrari. No hi ha
sensibilitat”

Nous paisatges
humans

Castellet fa memòria de Sacristán,
Barral, Ferrater, Fuster, Comín i Moix

Les més divertides
m’han resultat les de
Gabriel Ferrater, Joan
Fuster i Terenci Moix

Ventura Pons “no va
saber captar ‘La vida en
l’abisme’. Un jugador
no és un ludòpata”

L’escriptor Ferran Torrent. / SUSANNA SAEZ

Coberta del llibre de Jopse M. Castellet.

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 19 de novembre de 2009


