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Ambientada en el
període de la dicta-
dura franquista,
aquesta novel·la

conta històries
d’uns personatges
condicionats pel
temps que els ha to-
cat viure. L’emi-
grant que perse-
gueix un somni, la
repressió del règim
sobre la seua fa-
mília, el seu amic,
que viu una aventu-
ra sexual amb
l’amant del seu pa-
re... Amb la facili-
tat per a la
narració que ha de-
mostrat en altres
obres, l’autor re-
crea un món amb
el regust amarg del
neorealisme.

No mos fareu
catalans
Francesc Viadel

PUV
València, 455 pàgines

L’autor ha actualit-
zat una versió ante-
rior d’aquest llibre,
que ara resulta molt
més sòlid i, per això,

més impactant. Sub-
titulat “història ina-
cabada del blaveris-
me”, aquest assaig
aborda sistemàtica-
ment el fenòmen de
l’anticatalanisme,
que tan dissolvent
ha resultat per a la
societat valenciana.
L’esforç documen-
tal i la crònica aguda
d’un periodista com
Viadel pretenen cri-
dar l’atenció contra
la minusvaloració
d’un conflicte que se-
gueix actiu, encara
que un cert reflex
co·lectiu tendeix a in-
visibilitzar-lo.

El conjur
Isabel-Clara Simó

Edicions 62
Barcelona, 70 pàgines

L’escriptora alcoia-
na Isabel-Clara
Simó és tota una fi-
gura en el camp de
la narrativa, amb
una de les obres

més abundants
(una quarantena de
títols) i més llegides
de la literatura en
llengua catalana.
Fruit d’un repte
amb ella mateixa,
naix aquest llibre
de “poemes narra-
tius”, com la ma-
teixa autora els qua-
lifica en advertir
que només es tracta
de la provatura
d’una escriptora
que es mou còmo-
damente en el terri-
tori de la narració.
Tot plegat, un llibre
curiós i també ro-
tund.

Novel·laAssaig Poesia

El 31 d’octubre passat va
tenir lloc a València la
concessió dels premis Oc-
tubre de literatura, dins

del sopar que, com cada any,
l’editorial Tres i Quatre organit-
za l’últim dissabte d’octubre.
Com se sap, aquest sopar, que
se celebra des del ja remot 1972,
és un acte mig reivindicatiu mig
festiu que, des d’un principi,
intentà ser una espècie de respos-
ta valenciana als premis de la
Nit de Santa Llúcia, en un mo-
ment en què tant la literatura en
la nostra llengua com la cultura
—i la política— compromesa
amb aquest país vivien en la se-
miclandestinitat. Des d’aquells
temps ha plogut molt, encara
que certes coses, si bé es mira,
no hagen canviat tant com calia
esperar, o almenys com molts
esperàvem, i el fet és que els pre-
mis Octubre es mantenen, any
rere any, i el seu sentit també.

De tota manera, el temps no
passa mai debades i els premis
han viscut moltes vicissituds,
canvis d’escenari, major o me-
nor repercussió mediàtica, mo-
ments més alts i també més
baixos, com la resta de coses
d’aquest país. Actualment la fes-
ta té lloc a l’edifici Octubre, on
Eliseu Climent, que n’és l’impul-
sor, ha concentrat en els últims
anys les seues activitats. Potser
per raons d’espai, la vetlada
dels premis han perdut en
aquest últim període prou de la
seua anterior vistositat, però,
d’altra banda, ha guanyat ritme,
i potser ara s’ajusta més al que
en el fons és: un acte de reco-
neixement literari.

He de confessar que, en-
guany, la concessió dels premis
m’ha alegrat molt, perquè apre-
cie de fa temps tots els guanya-
dors i, alguns, a més, són amics
meus. Espere que això no em
farà perdre l’equanimitat, tot i
que podria ser, i justament per
això convé advertir-ho. Amb
tot, no crec que siga faltar a la
veritat dir que tots ells són gent
ben coneguda i respectada en
els seus diversos gèneres, i això
ja és un aval. També afalaga sa-
ber que tres dels quatre guanya-
dors són valencians, perquè sem-
pre és un símptoma comprovar
que, entre nosaltres, la
producció de llibres a priori inte-
ressants no es deté, a desgrat de
les poc falagueres circumstàn-
cies ambientals. Els fatalistes no

paren d’advertir-nos que el ca-
rro va pel pedregar, però el fet és
que va, siga com siga, i és per
això que de tant en tant fa al-
gun soroll.

L’únic guanyador no
valencià, el poeta Lluís Calvo,
va nàixer a Saragossa el 1963 i
resideix en Sant Cugat de Va-
llès. Calvo és un autor prolífic i
potent. Els seus versos fluctuen
entre una mena de neoromanti-
cisme reflexiu ben actualitzat
(un to que domina com pocs) i
un seguit d’experiments bastant
audaços, que, just per la seua

varietat, fan de més mal caracte-
ritzar. Ell mateix ha dit que en-
tén la poesia com una forma
d’experimentar-se a si mateix i
de reinventar-se constantment.
Aquesta ambició fa que la lectu-
ra dels seus llibres sempre valga
la pena.

Manolo Molins no necessita
—o no hauria de necessitar—
presentació, perquè porta de-
mostrant la seua saviesa teatral
almenys des de La dansa de vet-
latori; una obra que em va sor-
prendre molt quan la vaig veure
a Gandia el 1976 —i crec que
llavors ja feia com a mínim dos

anys que rodava—. A hores
d’ara, Molins és un dramaturg
molt experimentat i estic cert
que l’obra guardonada serà una
altra bona prova del seu talent
d’home de teatre incisiu i apas-
sionat. Rafa Gomar també és
tot un veterà. Jo m’estime parti-
cularment els seus excel·lents
dietaris, Donato 2, 27 —que
també ens va sorprendre molt
quan es publicà, el 1988— i Via-
nants. Hi ha en Gomar un me-
morialista molt atent al batec de
fons de les coses quotidianes, als
matisos esquius que s’esvaeixen
en el temps, i que ell sap copsar
amb sensibilitat i fixar amb
precisió. Són qualitats valuoses
en un dietarista, però també
són útils per a un narrador, i
Gomar les ha fetes servir amb
destresa en nombrosos llibres
de relats. El premi concedit a
aquesta novel·la, Andròmines,
ve a confirmar la seua projecció
en l’univers narratiu.

El premi d’assaig d’enguany
és inusual, com ho és la figura
del seu autor, Vicent Sanchis.
Antic director de la revista El
Temps, va haver d’emigrar a
Barcelona ja fa dècades per mo-
tius laborals. Allí ha dirigit el
diari Avui un grapat d’anys, en-
tre moltes altres coses. El seu
llibre no versa sobre la
problemàtica nacional valencia-
na ni sobre cap dels temes habi-
tuals entre els guardonats amb
el Fuster d’assaig: és un llibre
sobre còmics, que és la gran
passió de l’autor. Concreta-

ment, estudia l’acció de la censu-
ra espanyola sobre uns cèlebres
tebeus americans, els de Flash
Gordon. Sanchis ho sap tot del
món del còmic, que és un dels
camps de la cultura popular
més absurdament menystingut
per les elits d’aquest país, i un
dels que més reivindicaren els
joves moderns dels anys 70, dels
quals l’autor n’és un digne he-
reu. Però el seu estudi no sola-
ment val perquè presta atenció
a un tema que ho mereix; també
il·lumina qüestions de més
abast. La censura, com la lliber-
tat, són assumptes que ens im-
porten a tots. Aquest llibre per-
met veure fins a quin punt obses-
siu va arribar el franquisme en
la seua dèria per controlar les
ments dels seus obligats súbdits,
i també ens obliga a reflexionar
sobre qüestions que fàcilment
podríem haver donat per ja tan-
cades. La franquista no ha sigut
l’única censura que hi ha hagut
—i n’hi ha— en aquest país.
Sanchis també ens recorda que
València va ser en el passat un
centre important de producció
de còmics, i que tot això va des-
aparéixer i és com si no haguera
existit mai. Un altre oblit més.

Els Octubre no premien
trajectòries, sinó llibres, però en
aquest cas tots els guanyadors
es mereixen de sobres un reco-
neixement per tot el que ja han
fet. Justament per això, estem
segurs que els llibres ara guardo-
nats també el mereixen. A tots
ells, enhorabona.

CARTES DE PROP

Reconeixements
ENRIC SÒRIA

Si la novel·la Les benèvoles de Jo-
nathan Littell és tan desagrada-
ble no és tan sols per l’aclapara-
dor elenc d’assassinats. Com

s’esdevé amb 2666 del gran Bolaño, la
documentació exhaustiva produeix
una sensació d’asfíxia, que ens pot
conduir a abandonar la novel·la. Arri-
ba un punt en què ja en tenim prou:
prou de violacions, de tortures, d’as-
sassinats, de genocidis. Bolaño i
Littell comparteixen aquest punt de
partida: l’acumulació sense por de
fets dramàtics, que desperten la nos-
tra morbositat. Tanmateix, si la novel-
la de Littell supera en ois la de Bolaño
és perquè el narrador, un exoficial de
les SS, ens vol fer creure que ell és “un
home ordinari”. I adverteix: “Els ho-
mes ordinaris amb què es constitueix
l’Estat, vet ací el veritable perill. El
veritable perill per a l’home sóc jo,
sou vosaltres”. El veritable perill no
és un assassí, ni un pedòfil, ni un des-
equilibrat, sinó l’home “normal”. I,
de sobte, et suggereix que si hagueres
estat en el seu lloc hauries fet proba-
blement el mateix. Littell explota
aquest cinisme monumental per des-

criure’ns com aquest home ordinari
assassina dones embarassades, xi-
quets jueus, parelles de novençans, i
com els va entaforant, amb mètode
germànic, en les fosses comunes.
Aquell oficial de les SS no se sent cul-
pable, perquè tan sols acata ordres,
contra les quals un “home ordinari”
no pot revoltar-se. Comptat i deba-
tut, tots hauríem fet el mateix. Ell no
és un anormal, ans tot el contrari: és
un home profundament normal, que
ha tingut la desgràcia de trobar-se en
aquell lloc equivocat, i ens ho vol de-
mostrar. I no cal dir que ho fa d’una
manera magistral. La sensació que en
traiem és que tots són/som culpables.
Fins i tot els mateixos jueus ajusti-
ciats, que podrien haver fet exacta-
ment el mateix. Tot depén del bàndol
en què caigues: entre els assassins o
les víctimes. Siga com siga, pensava
en aquest plantejament amb els re-
cents casos de corrupció, i a una altra
escala, evidentment. Alguns polítics
ens volen fer creure que el que ells
han fet no és tan greu, ja que ben
possiblement nosaltres hauríem fet el
mateix. Si hagueres estat en la meua
pell —oh, home ordinari!— no hau-
ries acceptat un rellotge de 20.000 eu-
ros? O unes bosses de Louis Vuitton?
O un cotxe esportiu? O no t’hauries
comprat un palauet? O no hauries ac-
ceptat la companyia d’unes guarrin-
dongues? Si hagueres estat en la meua
pell, de segur que hauries fet la vista
grossa a aquestes coses. Per això,
aquests polítics no se senten culpa-
bles, perquè estan segurs que els seus
conciutadans haurien seguit els seus
passos. I potser hi tenen raó, i per
això el poble els torna a votar massiva-
ment. Jonathan Littell explica en Les
benèvoles com un home normal es
transforma en un genocida. I els polí-
tics corruptes, amb les seues cíniques
intervencions, ens volen convéncer
que, comptat i debatut, tots els hau-
ríem imitat si haguérem estat en el seu
lloc. Ho sabeu: sou culpables, ens
diuen. Sou, com jo, mon semblable,
mon frère. Un perill per al món.

Com em vaig
fer un lladre

MARTÍ DOMÍNGUEZ

L’escriptor Jonathan Littell. / CONSUELO BAUTISTA

Afalaga saber que
tres dels quatre
guanyadors són
valencians

D’esquerra a dreta, Gomar, Sanchis, Calvo i Molins. Al centre, l’editor Climent. / SANTIAGO CARREGUÍ
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La mostra que Alacant dedica als autors contemporanis se celebra en un moment de crisi que
indueix a repensar el teatre � La il·lustradora belga Agnès de Ryckel publica un llibre

d’endevinalles visuals, titulat ‘Zisosaure’, inspirat en un treball valencià anterior

Dilluns passat, en les
pàgines que aquest diari
dedica a temes
d’educació, apareixien

unes dades sorprenents. Les da-
des figuraven en un quadre cen-
tral, pulcrament ordenades, i
procedeixen d’una certa base, di-
ta Scopus, que recull la major
part de la informació científica
mundial. Sobre aquesta base, el
quadre presenta una llista de les
universitats amb més reconeixe-
ment en el camp de la
investigació. Coneixent una mi-
queta com van les coses en aques-
ta matèria, no és sorprenent que
les primeres de la llista foren
nord-americanes: deu de deu, les
deu primeres, sense competència
en la lliga de campions. Inclosa,
en el número 5, la Universitat de
Princeton, que en un temps va
ser “la meua”, com a professor
convidat. Per què entre tots els
altres països del planeta no han
pogut col·locar-ne ni una, entre
les top ten? És que allà tenen més
diners, recluten millor el perso-
nal, treballen més, són més serio-
sos, o què? Podria ser per la llen-
gua en què publiquen, però no:
ara tothom, en l’ample món, pu-
blica en anglés. Déu sap, doncs,
per què deu ser, aquesta supre-
macia implacable. Però després
ve la sorpresa. La llista inclou
també cinquanta universitats del
Regne d’Espanya, ordenades pel
mateix criteri universal. I resulta
que, de les tretze primeres, dotze
són catalanes o valencianes.
Una de Madrid (núm. 4), i una
dotzena de Barcelona, Tarrago-
na, Lleida, Girona, Castelló,
València, Alacant i Elx. Llavors,
el lector de tan sorprenent
informació es queda una mica
perplex. En primer lloc, perquè
no pot ser simple casualitat, com
no era casual que les deu prime-
res del món foren nord-america-
nes. En segon lloc, perquè, ací,
les causes possibles són del tot
enigmàtiques. Què hi ha en
comú, d’Elx a Girona, que expli-
que aquesta coincidència impres-
sionant? No sembla cosa de di-
ners; ni del volum de les institu-
cions, que són ben diferents. Ni
d’antiguitat acadèmica, perquè
n’hi ha de velles i de joves. Deu
ser el clima, doncs, o quins fac-
tors comuns misteriosos, cultu-
rals, històrics, o difícils de defi-
nir? Perquè dotze de tretze no és
una casualitat, i no pot ser-ho. I
qui siga capaç de pensar-hi, que
hi pense.

ADOLF BELTRAN

Per a l’escriptor Joan Francesc
Mira, publicar cada any un lli-
bre orientat a la divulgació de
la cultura i la història s’ha con-

vertit en un costum saludable. Per a
l’editorial Bromera, que fa d’aquests
llibres uns volums espectaculars,
amb una selecció acurada d’il·lustra-
cions i documents, és també una fita
ineludible de la seua planificació. Si
Mira havia posat fins ara la seua
erudició i el seu ofici al servei de te-
mes com la ciutat de València, la fa-
mília Borja, sant Vicent Ferrer, Vi-
cent Blasco Ibáñez o la batalla d’Al-
mansa, enguany era el moment propi-
ci per a desfer alguns tòpics i organit-
zar les idees al voltant d’un dels episo-
dis històrics més dramàtics de la nos-
tra història, l’expulsió dels moriscos
ara fa quatre-cents anys.

”No m’he centrat únicament en
l’expulsió, que és el punt final”, ad-
verteix l’autor, “sinó en la peripècia
d’aquell poble del qual la majoria
no tenim una percepció real”. Per
això el llibre es titula, molt descripti-
vament, Vida i final dels moriscos
valencians. Una obra que parteix
d’una intenció explícita: “reduir a
les seues dimensions reals la fantasia
popular que venim dels moros i que
tot ve dels moros”. En efecte, Mira
hi descriu una discontinuïtat, un
trencament, la impossibilitat d’una
convivència, el fracàs d’una
integració, que va acabar en una de
les operacions de “neteja ètnica”
més espantoses de la història euro-
pea, quan aquest terme encara no
s’havia inventat, però la maquinària
estatal de l’època sí que justificava
sovint l’expulsió dels moriscos amb
el verb “netejar”.

Què va fer, ara fa quatre segles,
que més de 400.000 persones en el
conjunt de les terres hispàniques, de
les quals entre 120.000 i 130.000
eren valencians descendents dels ha-
bitants anteriors a la conquista de
Jaume I, foren embarcades a la força
cap al nord d’Àfrica? Mira comença
descartant la imatge idealitzada
d’un regne medieval on vivien en har-
monia cristians, musulmans i jueus.
“D’harmonia, n’hi ha poca quan hi
ha un dominant i un dominat”,
apunta l’escriptor, que esmenta el
terme “colonització” aplicat per
l’historiador Robert Burns a la
creació del Regne de València com el
més ajustat al procés que s’hi va pro-

duir. “Un nou Estat, amb les seues
institucions, la seua cultura i la seua
religió es va superposar a la societat
àrab i durant uns segles van coexistir
paral·lelament sense aconseguir cap
integració. De fet, els jueus van des-
aparéixer violentament per mitjà de
la conversió forçada, els pogroms i

l’expulsió. Amb els musulmans va
acabar passant una cosa semblant”.

”Per als cristians, que van instau-
rar una societat nova i que van for-
mar un poble nou, les altres comuni-
tats eren simplement cossos es-
tranys”, comenta l’autor.
 Passa a la pàgina 2

Entre Girona
i Elx

JOAN F. MIRA

La deportació dramàtica
dels altres valencians

Joan Francesc Mira desfà alguns tòpics històrics i revisa les
claus de la brutal expulsió dels moriscos fa quatre-cents anys

Una dona morisca segons el pintor alemany del segle XVI Christoph Weiditz.



CARLES GÁMEZ

Fa dotze anys l’editorial
Tàndem publicava el lli-
bre Les endevinalles de
Llorenç, un petit àlbum

creat per Llorenç Giménez i il·lus-
trat a quatre mans per Montse
Gisbert i Carmela Mayor, on text
i dibuixos formaven una seducto-
ra cartografia visual per a ús i joc
de descobriments dels més me-
nuts. El llibre convidava amb fan-
tasia i llibertat a l’exercici de les
endevinalles a partir d’una pro-
posta visual enginyosa, i va cons-
tituir un succés editorial inespe-
rat. Un èxit confirmat,
entre altres guardons,
pel Premi a les Millors
Il·lustracions dels Lli-
bres Infantils i Juvenils
del Ministeri
d’Educació i Cultura el
1998 i el de l’Institut
Interuniversitari. “Un
reconeixement”, recor-
da la seua editora Rosa
Serrano, “que, sobre-
tot, ens va incitar a con-
tinuar en aquest camí
del llibre infantil, que
ha acabat sent una de
línies hegemòniques de
la nostra editorial. A
més, vam rebre peticio-
ns per a altres edito-
rials, d’Andalusia, de
Castella, i això ens va
animar a traduir-ho, co-
sa que hem continuat
fent fins ara”. Coincidint amb el
desé d’aniversari, l’editorial va
posar en marxa un concurs per a
seleccionar les millors endevina-
lles fetes per alumnes entre sis i
set anys. Centres de tot el País
Valencià van participar en la ini-
ciativa literària, que va quedar re-

flectida en un altre llibre, 10 ende-
vinalles infantils, a partir de Les
endevinalles de Llorenç. Una al-
tra vegada Montse Gisbert i Car-
mela Mayor foren les encarrega-
des de visualitzar-ho, posant co-
lor i formes a l’obra dels alumnes
i les alumnes guanyadores. “És
un llibre”, diu Rosa Serrano, “es-
crit pels mateixos xiquets i això

es tradueix en uns textos on es
respira aquesta barreja de creati-
vitat, innocència i poesia que pro-
tagonitza el món de la infància”.

Tot feia pensar que el llibre de
les endevinalles havia arribat a la
seua terminal creativa, però a
l’editorial va aterrar fa un any un
àlbum infantil protagonitzat per
un misteriós animal, el zisosaure,
d’ADN desconegut i amb proce-
dència geogràfica dels Països
Baixos. L’àlbum il·lustrat duia
com a remitent la prestigiosa edi-
torial Clavis i com a autora, Ag-
nès de Ryckel. “Estava escrit en

neerlandés”, comenta Rosa Serra-
no, “i recordava Les endevina-
lles”. Com aquell, estava
construït en forma de joc creatiu
amb una sèrie d’il·lustracions
que invitaven al descobriment i la
recerca imaginativa. La veritat és
que em va cridar l’atenció, no
sols per la similitud formal amb
Les endevinalles, sinó sobretot
per la qualitat dels dibuixos, unes
il·lustracions que mostraven una
gran força plàstica per a captar
els objectes més quotidians”. El
misteri va quedar finalment des-
vetlat. “Montse Gisbert, una de

les il·lustradores del Llibre de les
endevinalles”, assenyala Rosa Se-
rrano, “és professora de dibuix a
Brussel·les i va demanar als seus
alumnes un treball de fi de curs.
Agnès de Ryckel, una xica belga i
alumna seua, va prendre com a
referència precisament Les ende-
vinalles de Llorenç que Montse
l’havia fet conéixer”. Aquesta il·-
lustradora, a partir del seu for-
mat original, va decidir reinter-
pretar aquest joc o viatge
d’exploració entre l’univers
quotidià i el fantàstic. Ara el zi-
soaure fa el seu retorn a la casa

matriu en la seua versió valencia-
na, mentre amplia el seu territori
lingüístic. “Des de la primera
il·lustració”, diu Rosa Serrano,
“és un llibre que et captiva, per-
què està fet amb molta tendresa
a partir d’aquesta recerca de la
bestiola en cada una de les
pàgines”. “Un exercici”, conti-
nua, “d’altra banda tan comú en
la literatura infantil, aquest del
camí de descobriment i aprenen-
tatge a través de la fantasia. Les
il·lustracions criden l’atenció per
aquesta barreja de lirisme i hu-
mor que ha sabut transmetre l’au-
tora a l’hora de dibuixar aquest
nou bestiari”.

Un bestiari sorprenent, on des-
cobrim que els porquets tenen
nas d’arruixadora i les balenes
llueixen cues de lluna, i fins i tot
els cocodrils més ferotges exhi-
beixen el seu morro de sabata es-
til Panama Jack.

La casa que vull
Enric Balaguer

Arola editors.
Premi Rovira i Virgili
Tarragona, 177 pàgines
.
LLUÍS ALPERA

El fet que la literatura ca-
talana haja comptat, al-
menys, amb dues figures
cabdals —Josep Pla i

Joan Fuster— en el camp de l’as-
saig i altres plataformes col·late-
rals com ara dietaris, epistolaris
o memòries, ha produït una for-
ta seducció entre els escriptors
de darrera hora. Sobretot, en
aquells que no gosen conrear
públicament la narrativa o la
poesia, posem per cas, i deci-

deixen, mitjançant la fórmula
dels dietaris, expressar els llam-
pecs de la intuïció de l’instant o
els processos habituals de
l’anàlisi/síntesi d’aquesta prosa
curta i assagística.

Pot ser el cas del professor
Balaguer que es mou des de fa
algun temps a cavall entre colum-
nes periodístiques, treballs
d’erudició i reflexions personals
sobre el queviure diari, sobre te-
mes diversos de la cultura
contemporània o sobre el con-
text més immediat que ara ja co-
mença a bastir. La casa que vull.
E. Balaguer (el Castell de Gua-
dalest, 1959) compagina les
seues reflexions intel·lectuals
des de dues plataformes
complementàries: una, l’urbana

d’Alacant, lloc on resideix i tre-
balla, l’altra, des d’una casa de
camp a Gines, a la Costera Roja
de la vall de Guadalest, dins la
Marina. Els caps de setmana el

professor Balaguer sembla ento-
nar el Beatus ille i es refugia a
Gines per treballar el camp i
fruir de passejades i reflexions
que trasllada al paper. Així,
amb les reflexions i els apunts

del seu dietari personal ha fornit
aquest nou llibre, La casa que
vull, veritable mosaic d’inquie-
tuds intel·lectuals i humanes.

El cas és que la meditació, la
reflexió i el procés clau
d’anàlisi/síntesi serveixen a l’es-
criptor de Guadalest per a cercar
un ideal de vida, allunyat de
l’ambició de poder professional o
d’altres corrupteles corporatives.
Tan sols es deixa acompanyar
pels darrers amics literaris més
recents: Amat-Piniella, M. Roig,
G. Miró, G. Brenan, Saint-Exu-
péry, T. Moix, E. Morin, Puig i
Ferrater, Sartre, Palau i Fabre, i,
amb una atenció especial, Jan
Morris, amb un llibre de l’escrip-
tora gal·lesa que sembla influir
poderosament perquè compar-

teix un propòsit semblant: La ca-
sa d’una escriptora de Gal·les.

Balaguer, per a reflectir els
seus dots d’observació i de
reflexió, empra una prosa àgil i
vigorosa, així com una sintaxi
punyent i directa, precisa. El ca-
pítol “La badia d’Alacant, de
nou”, que l’autor pot contem-
plar perfectament des de casa,
impacta per la seua força des-
criptiva. A més de la soledat,
l’autor mostra simpaties pel bu-
disme, la psicoanàlisi, el fort cro-
matisme dels colors del camp,
certs personatges de l’entorn ru-
ral, un cert grau d’ironia: “les
olors del camp —de les cases del
camp i de bona part de la gent—
m’aterreixen. Un ha de tenir un
nas a prova de sentors…”.

El mestre Fuster està present
dins bona part del quefer assagís-
tic i de les confessions d’aquest
atractiu diari anomenat La casa
que vull.

Un mosaic d’inquietuds

Una de les endevinalles visuals del llibre Zisosaure,
dalt sense desplegar i baix quan ja ha estat desplegada.

El ‘zisosaure’ que va nàixer d’una endevinalla
L’editorial Tàndem publica un àlbum il·lustrat protagonitzat per un divertit i poètic bestiari

L’autor es mou entre
columnes periodístiques,
treballs d’erudició i
reflexions personals

L’autora del llibre,
Agnès de Ryckel, és
una jove il·lustradora
de Brussel·les

A l’editorial va aterrar
fa un any un àlbum
infantil protagonitzat
per un misteriós animal
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”Els musulmans valencians van
mantindre d’una manera admira-
ble la fidelitat a la seua llengua i
les seues tradicions culturals i reli-
gioses”, puntualitza Joan F. Mira.
La pulsió mil·lenarista que va
portar els revolucionaris de les
Germanies a batejar a la força els
moros, amb la idea que el món
havia de purificar-se, els va con-
vertir en moriscos, terme que des-
crivia uns musulmans conversos
que, en la seua pràctica quotidia-
na, es van mostrar irreductibles.
La pressió de l’Església i de la
monarquia, que tenien en l’arque-
bisbe i el virrei els seus represen-
tants, va acabar per forçar, a pa-
rer de Mira, l’acceptació del pro-
jecte d’expulsió per les institucio-
ns valencianes, poc entusiastes
inicialment de la mesura, entre
altres coses perquè els moriscos
eren la mà d’obra en les senyories
de l’interior valencià i perquè
tampoc a la burgesia urbana li

interessava la catàstrofe que, per
a les rendes i les finances, havia
d’acabar generant la brutal
operació.

Una maniobra que l’autor de
Vida i final dels moriscos valen-
cians no s’està de qualificar com
a “monstruositat”, atesa la sor-
prenent capacitat d’organització
que va implicar. “La logística va
ser impressionant”, s’exclama
Mira. “En poques setmanes, van
ser embarcades entre 120.000 i
130.000 persones. L’Estat va or-
ganitzar una mobilització de flo-
ta i de recursos descomunal”. En
són testimonis els quadres
pràcticament coetanis a l’esdeve-
niment, de Pere Oromig, sobre
l’embarcament dels moriscos al
Grau de València i al port de
Vinaròs, o de Vicent Mestre, al
port de Dénia, que el llibre repro-
dueix.

També de Vicent Mestre són
dos grans quadres que descriuen
la resistència dels moriscos a la

mola de Cortes i a la serra de
Laguar, així com l’escena del
desembarcament a Orà, plaça
forta aleshores de la corona en
una costa africana sota el domini
de l’imperi turc. “Les resistències
van ser massacrades”, conta Mi-
ra, “i les zones de moriscos van
quedar despoblades. Quan uns al-
tres habitants les van ocupar, no
en va quedar memòria, només en

va quedar aquella fantasia
històrica dels moros i prou”.

A diferència dels moriscos an-
dalusos, que van ser expulsats a
les costes marroquines, on s’ha
estudiat la seua evolució, la petja-

da dels valencians es va perdre
per Algèria i Tunísia
ràpidament. Estudiosos com el
malaguanyat Mikel de Epalza
han començat a investigar en els
últims temps la història d’aquells
valencians deportats i dels seus
descendents.

No esquiva Joan Francesc Mi-
ra la pregunta que planteja un
drama històric d’aquestes dimen-
sions des de la perspectiva del
nostre temps. Què hauria passat
si no s’haguera produït l’ex-
pulsió? L’escriptor apunta dues
hipòtesis: que els musulmans
s’haurien acabat integrant gra-
dualment o que s’haurien man-
tingut com a tals.

Per a fer aquest exercici
d’història-ficció, Mira recorre
als “pocs reductes musulmans de
l’Europa actual, Bòsnia i
Albània”. I assenyala amb
perspicàcia que en tots dos casos
aquells musulmans, que tampoc
han anat estalvis de persecucions

i drames, han conservat la
religió, però no la llengua, la
indumentària ni els costums.
“Els musulmans de Bòsnia par-
len i escriuen en serbocroat”, re-
corda l’escriptor.

EZEQUIEL MOLTÓ

Ja està ací un any més la
Muestra de Teatro Espa-
ñol de Autores Contempo-
ráneos. Alacant acull des

de demà, 6 de novembre, fins al
15 un total de 27 espectacles de
companyies i tendències molt di-
ferents. Teatre per a tots els gus-
tos i desitjos: al carrer, a la sala,
a l’escola o al bar, que l’any
passat gaudiren prop de 6.000
espectadors. En aquesta XVII
edició (www.muestrateatro.
com) la crisi ha estat present, i
el seu director, Guillermo He-
ras, ha hagut de fer “equilibris
en la corda fluixa” per a poder
fer compatible el pressupost de
420.215 euros amb les necessi-
tats de totes les companyies i
programadors. “Hem mantin-
gut el nombre d’espectacles, no
hem apujat el preu de les entra-
des, hem fet campanyes amb as-
sociacions per tal d’obrir la
mostra més a la ciutat i als ba-
rris i hem retallat en invitats i
en despeses de protocol”, expli-

ca Heras, que considera que en
temps de crisi econòmica com
l’actual “cal repensar la cultu-
ra, no s’ha de plorar, cal pensar
fórmules noves d’acord amb la
nova realitat”. El director de la
Muestra confessa més
preocupació amb vista a
l’edició vinent que a la que co-

mença demà, “serà molt més du-
ra la pròxima edició que no
aquesta; hi tindrem menys di-
ners”, augura.

La Muestra brindarà el di-
lluns pròxim un homenatge a
Juan Mayorga, un dels drama-
turgs de les noves generacions
amb més projecció internacio-
nal. Els seus textos s’han repre-

sentat amb èxit a Pa-
rís, Nova York, Ro-
ma o Buenos Aires.
“És un autor d’una
gran qualitat
literària, amb un
compromís evident
amb la memòria i au-
tocrític”, explica He-
ras, que esmenta com
a exemples l’obra Ca-
mino del cielo o Car-
tas de amor a Stalin,
que amb Jesús Beren-
guer, José Tomé i Ce-
lia Pérez s’estrenarà
a Alacant el dilluns a
les 22 hores al Teatre
Principal. En la
programació d’en-
guany, malgrat la cri-
si, hi ha muntatges
molt atrevits i interes-
sants, que plantegen
reflexions al voltant
de les fronteres del
teatre mateix, com és
l’obra Cuerpos disi-
dentes, dirigida pel

gallec Carlos Neira (dijous 12,
a les 22.30 hores al Teatre Arni-
ches), o un altre on l’acció trans-
corre al vestíbul d’hotel: l’obra
s’anomena Duques de Bergara
Unplugged, de Sergi Fäustino
(dissabte 14 a les 20 hores al
Paranimf de la Universitat
d’Alacant). La programació
arranca demà a l’Arniches amb
un text de Juli Disla, La rabia
que me das, un retrat sobre les
dificultats d’alguns joves per a
reconduir la seua vida. Aquesta
producció de Teatres de la Gene-
ralitat està dirigida per Jaume
Pérez. Altres propostes origi-
nals són Topos, del dramaturg
alacantí Antonio Cremades (dis-
sabte 7 a les 20 h, al Paranimf)
o Los mares habitados, una
reflexió de quatre autors cana-
ris sobre la immigració dirigits
per Carlos Alonso Callero (di-
marts 10 a les 20 h a l’Aula de la
CAM). També sobre el drama
de la immigració i l’assalt a la
tanca de Melilla parla l’obra Al-
guien silbó (y despertó a un cen-
tenar de pájaros dormidos),
d’Antonio de Paco (dijous 12 a
les 20 h a Gastón Castelló).
També es podrà veure teatre de
text i reflexiu sobre la memòria
història o la Guerra Civil, com
és el cas d’El ángel de la luz, de
Miguel Murillo (diumenge 15 a
les 18 h a l’Aula de la CAM),
com no podia ser d’una altra
manera. O textos d’autors
clàssics i reconeguts com José
Luis Alonso de Santos, de qui
es representarà l’obra En el os-
curo corazón del bosque (dissab-
te 14 a les 22.30 h al Teatre
Principal). I per últim, per a riu-
re i ballar, dos suggeriments
més: Cabaret líquido, d’Emilio
Goyanes (dimecres 10 a les 20 h
a l’Aula de la CAM) i Siempre

fiesta, que tanca la mostra el
diumenge 15 a les 20 h al Teatre
Principal. Però a més de teatre,
la Muestra és també un fum
d’activitats paral·leles, com la
presentació del projecte “Cana-
rias escribe”, presentació de pu-
blicacions, taller de dra-
matúrgia i trobades amb escrip-
tors.

La monstruositat d’una expulsió

Davant la crisi, repensem el teatre
La Muestra de Autores Contemporáneos d’Alacant comença

demà amb 27 espectacles de totes les tendències

Joan F. Mira. / SANTIAGO CARREGUÍ

El dramaturg Juan Mayorga.

Una escena de Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga, que s’estrenarà dilluns al teatre Principal d’Alacant.

“Cal repensar la
cultura, no s’ha de
plorar, cal pensar
fórmules noves”

Hi ha muntatges molt
atrevits que plantegen
reflexions sobre les
fronteres del teatre

“En poques setmanes
van ser embarcades
entre 120.000 i
130.000 persones”
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