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Com cauen les fulles i les pluges
torrencials, la tardor a València
queda definida pels premis Oc-
tubre. I no cal insistir en les me-
tàfores de renovació cíclica ni
d’ímpetu natural, hi ha prou de
repassar-ne les activitats per a
confirmar que aquesta expe-
riència cultural mantinguda, re-
vifarà els debats i la creativitat.
Ho farà, de nou, en arribar a la
37ena edició.

Els premis literaris foren la
llavor original, però fa molts
anys que la setmana del darrer
diumenge d’octubre inclou i
suma altres atraccions. Com ara
els tres congressos i els com-
plements, un record a Lluís Ma-
ria Xirinacs, un diàleg obert so-
bre ciència, un debat a l’entorn
de la novel·la històrica, i un re-
cital de poesia a Ca Revolta,
amb la participació d’Isabel
Garcia Canet, premi dels es-
criptors valencians de 2007. Al
seu torn el XIV Congrés de Pen-
sament abordarà les relacions
actuals entre política i religió,
mentre el XVII de Mitjans de
Comunicació tractarà la influ-
ència d’aquests en la creació d’i-
dentitats. En ambdós casos
comptaran amb importants es-
pecialistes per a esbrinar-ne el
trellat. També seran distingits
enguany el monestir de Poblet,
en la persona del seu abat Josep
Alegre, i el pintor Toni Miró,
tant «per la seua obsessió per l’art
com per la defensa dels valors del
país», en paraules del promotor
cultural Eliseu Climent.

«Els premis Octubre són un
referent pel conjunt de la cultu-
ra catalana, per això és impor-
tant que hi hagi premiats», diu
Sebastià Alzamora, membre del
jurat del premi Andròmina de
narrativa. També valora un as-
pecte general: «Ultimament
s’observa als premis un nivell alt
de correcció literària i gramati-
cal. Això és positiu, encara que
és una cosa diferent a l’origina-
litat o a l’interès narratiu». En
aquesta ocasió «hi ha obres de
qualitat», apunta Alzamora.
Perquè aquests premis són
molt més que una excusa per a
la trobada, són una espurna per-
severant per als debats vius,
com indica el premi de perio-
disme d’investigació Ramon
Barnils. Per a Jordi Coca, del ju-
rat de teatre, els Octubre «tre-
uen temes que marquen els inte-
ressos al llarg de l’any». Respec-
te de la literatura recorda que
«el pes de València és indiscuti-
ble, sempre ho ha sigut, però ara
a primer nivell». I rebla que «te-
nen el gran mèrit de la normali-
tat, de clarificar l’expressió d’u-
na cultura normal».

A la convocatòria de poesia
s’ha duplicat la quantitat del
premi i també les candidatures,
40. La membre del jurat Maria
Josep Escrivà en destaca la va-
rietat dels treballs presentats, i
mostra la seua preferència per
«la poesia molt poc solemne però
gens frívola, hi ha un grapat de

poemaris que demostren una
adaptació a les maneres més ac-
tuals de dir». Són propostes de
gent relativament jove que, a
partir d’una línia de narrativitat
han superat formalismes i «han
trobat el to». També avisa que
«se’n parlarà» de l’entusiasme
poètic dels mallorquins. Al pa-
rer d’Escrivà, el premi Octubre
és «un dels més bonics, simbòli-
cament representaren un canvi
cultural que dura fins a hui».
Encara que pensa que caldria
reforçar el seu prestigi amb

«més treball de difusió dels lli-
bres concrets, facilitar-ne les pos-
sibilitats, ja que l’edició a Tres i
Quatre és magnífica». Sobre els
llibres d’assaig presentats, Al-
fons López Tena explica que
«tenen un nivell alt, hi desta-
quen treballs d’anàlisi econòmi-
ca, política i història literària».

Reptes de futur
En aquesta edició l’Octubre

Centre de Cultura Contemporà-
nia acollirà, tal com féu l’any pas-
sat, l’acte de lliurament dels pre-
mis. Segons Eliseu Climent, «el
plantejament actual de la cele-
bració és radicalment distint al
del sopar clàssic, que era molt rí-
gid. Ara té una imatge més mo-
derna i permet més interacció, fa-
cilita parlar amb persones vin-
gudes d’arreu, que també és un
dels atractius dels Octubre». A
més valora el guany qualitatiu
que ha suposat el nou centre:
«La setmana dels premis té mol-
ta importància, però amb aquest
edifici viu, hem passat d’una set-
mana d’activitats a tot l’any».

Climent veu aspectes positi-
us i negatius en l’actualitat de la
nostra cultura: «El nivell de l’i-
dioma ha millorat, una altra
cosa és que la gent l’use o no, per
això és preocupant l’actitud del
govern. Resulta dolorós veure
com tanquen un dels dos únics ca-
nals televisius en la llengua més
feble d’aquesta societat». Per això
els reptes de futur necessiten
«un govern que tinga un com-
promís de suport a la cultura per-
què si no, és molt difícil de man-
tindre, encara que el repte civil
va endavant, va molt bé». Al cap-
davall els Octubre mostren la
doble vessant d’una cultura viva,
«capaç de debat cultural, anàlisi
i creació de nous conceptes», d’u-
na banda, i «la reivindicació de
la nostra cultura, una tenacitat
resistent en l’afirmació pròpia,
com a conseqüència dels intents
d’assimilació i subordinació, de
la discriminació i persecució, de
la cultura preponderant a l’es-
tat», remata López Tena.

L’artista Antoni Miró i el monestir de Poblet són homenatjats enguany
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ment genuflexa. És innegable, si
retrocedim en el temps, la di-
mensió de guerra de religió de
la darrera contesa civil (1936-
39) i la benedicció que l’Esglé-
sia triomfant va atorgar al règim
dictatorial imposat pels vence-
dors, del qual formava part de
manera institucionalitzada.

Els perills del fanatisme religiós
Les relacions entre religió i

política presenten moltes cares,
tenen un rerefons històric que
convé analitzar, i també perfils
actuals carregats de risc, en al-
guns casos, i generadors gaire-
bé sempre de preocupació legí-
tima. La combinació de creença
tancada i sense fissures amb la
identificació de grup i amb una
voluntat política expansiva és
realment temible, anorreadora.
És una amenaça contra els al-
tres, i també contra els mem-
bres del propi grup que gosen
dissentir. I sobretot contra els
procediments de resolució ne-
gociada i pactada de conflictes
que representa l’ideal d’una mo-
dernitat madura i reflexiva, que
ha tret les ensenyances perti-
nents d’una història dramàtica.
L’escepticisme matisat, la tole-

rància de l’altre, l’acceptació
d’un marge de dubte, el reco-
neixement de les raons alienes,
són l’únic camí per evitar la re-
petició dels estralls de la perse-
cució absolutitzada, sense con-
cessions, dels propis interessos,
revestits de vegades del presti-
gi de la sacralitat de les creen-
ces, del fanatisme religiós en
una paraula. L’esperit de croa-
da, d’imposició violenta i unila-
teral, encara es troba present al
món contemporani.

És evident d’altra banda que
la secularització, per si sola, no
resol els problemes de la identi-
tat individual i comunitària en
un món molt dur, ple d’angoixa
i de sofriment, que planteja re-
currentment preguntes i genera
demandes d’identificació, certe-
ses i creences. O si més no, un
bri d’esperança.

No es tracta de criticar de ma-
nera simplista les religions, un
fenomen històric i cultural d’e-
norme transcendència i signifi-
cació, sinó d’analitzar amb rigor
i des del respecte civilitzat les di-
ferents cares d’unes relacions i
d’un problema (encara) vigent.
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E. R.
Jaume I és l’home de l’any. A pe-
sar d’haver faltat el 1276, i a des-
grat de la tebiesa commemorati-
va de les oligarquies institucio-
nals, que no han volgut dedicar-
li una plaça o avinguda, ni res
més durador que uns focs d’ar-
tifici. Potser no els semblava
prou mort. El cas és que si bus-
quem contrastar opinions sobre
aquell rei conqueridor i la seua
època, traurem més profit dels
estudiosos internacionals vin-
guts d’onze universitats dife-
rents, per al Simposi Jaume I: rei
conqueridor, rei legislador, rei
historiador. L’organitzador Da-
vid Garrido ha tingut en compte
«els autors de biografies del rei,
i també medievalistes que il·lus-
tren aspectes de la vida al segle
XIII», per tal de posar el perso-

natge històric en el seu lloc. Per
a ell el principal encert de Jaume
I fou «crear la nació, no com a es-
tat-nació del segle XIX, sinó les
característiques particulars que
avui dia encara sobreviuen»,
mentre que considera un error
«el seu patrimonialisme de l’es-
tat, la disgregació del territori
entre els dos hereus quan la ten-
dència de l’epoca era la concen-
tració política». Per a Eliseu Cli-
ment Jaume I fou «un personat-
ge extraordinàriament impor-
tant, fundador d’aquest país,
que ens incorpora, per llengua i
per lleis, al nord. Per això ens
alegra que ara es recupere el
Dret Civil Valencià». Garrido
també ha preparat l’edició del
«Llibre de doctrina o saviesa» i
en destaca que aquell monarca
medieval fou «un gran polític del
seu temps, es preocupava pel
bon govern i per la imatge per-
sonal per a la història».

Escrutini del Rei fundador

EL CENTRE. «Amb aquest edifici viu hem passat d’una setmana d’activitats
a tot un any», diu l’editor i promotor cultural Eliseu Climent.
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Les relacions entre
religió i política
presenten moltes
cares, tenen un
rerefons històric que
convé analitzar, i
també perfils actuals
carregats de risc

La figura de Jaume I serà objecte
d’anàlisi al Simposi d’Història.
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En poesia «hi ha un
grapat de poemaris
que demostren una
adaptació a les
maneres més actuals
de dir», comenta
Maria Josep Escrivà


