
Fa un dia bascós de ple estiu.
Vaig en cotxe cap a Valèn-
cia, i en una cruïlla de carre-
teres em quede parat per la

imatge d’una cebera. L’evocació
de la infantesa m’assalta inevita-
ble. Quan jo era menut, de cons-
truccions d’aquestes, n’hi havia es-
campades ací i allà per tot l’Horta;
servien per a eixugar i emmagatze-
mar la collita de cebes, i aleshores,
quan estaven plenes, desprenien la
fortor típica de la planta.

Fora de context, i deixada cau-
re al centre d’una rotonda, la cebe-
ra sembla més aviat una escultura.
La deuen haver transportada de
l’horta del voltant, la poca que que-
da en l’hinterland de la ciutat, però
malgrat que ara, enmig de l’asfalt,
semble extemporània, aquesta ce-
bera, potser no aquesta mateixa
però una de molt semblant, era un
element característic de la zona.

Pare el cotxe i me la quede mi-
rant. Com a escultura diu poca co-
sa, encara que alguna se’n veu de
pitjor que exerceix la mateixa co-
mesa. Té una retirada a la barraca
valenciana o, si no ens deixem
arrossegar pel patriotisme, a qual-
sevol construcció rústica. El més
important és que és útil, que fou
útil si més no, i això és molt més
del que es pot dir de tantes coses
que s’inventen.

L’estètica té també substància,
en una cebera. Les dimensions són
variables, però en general adopten
la forma rectangular. N’hi ha de
llargues que recorden la imatge
d’un camp de concentració, les ce-
l·les atapeïdes de presoners, les
mans que sobreïxen entre els ba-
rrots i que demanen clemència.
Però la majoria tenen una propor-
cionalitat que fa pensar, potser des-
prés d’haver begut dos quartins
d’aiguardent, en el Partenó d’Ate-
nes.

És així: entonats si voleu, però
en la cebera s’endevina la forma
etèria d’un temple grec. No un de
primer ordre en l’escalafó diví, no
un de dedicat a Afrodita, per dir
un nom de campanetes, encara
que alguna parella va trobar un
tàlem improvisat davall del seu sos-
tre humil, sinó d’un déu menor,
més d’anar per casa i escaient a la
idiosincràsia dels descreguts llaura-
dors valencians. Príap, per exem-
ple.

Des dels temps antics i fins no
fa massa, Príap s’ha encarregat de
la fertilitat agrícola, i, a l’interior
de les ceberes, els cadells dels agri-
cultors que ingressaven en l’edat
adulta li dedicaven, plens d’entu-
siasme, libacions de la seua prime-
ra llavor. Antigament, en el medi
rural no es passava pel tràngol de
l’adolescència, un es feia home a
colps quasi literals. El cas és que
aquests joves desinformats feien el
que feien per instint, i ni somnia-
ven que l’assumpte que tenien en-
tre mans conservara algun eco de
la vella cultura grega.

La meua, en canvi, és una
generació de trànsit. Farts de sen-
tir-se dir ignorants o esclafaterros-
sos, aquells llauradors intuïtius
van enviar a estudiar molts de la
seua progènie, i alguns de nosaltres
vam saber dels grecs pels llibres, al
mateix temps que coneixíem d’una
manera empírica l’existència de les
ceberes. Fa trenta o quaranta anys
se’n veien encara moltes, eren al
camp, un camp que formava part
indestriable dels pobles. Te les tro-
baves, les ceberes, i en feies un ús
diguem-ne recreatiu, a soles o en

comandita. La televisió no tenia
franja horària de matí i vesprada
com ara, i si te la pelaves, si feies
campana vull dir, per fugir del calc
castellà, alguna cosa havies de fer.
Eren moltes hores de lleure, sobre-
tot a l’estiu, i cadascú les passava
el millor que sabia.

Ens imaginàvem que la cebera
era com un fort d’aquells que basti-
ren l’èpica dels Estats Units, en de-
finitiva la nostra èpica, tan
pròxima a nosaltres com els perso-
natges d’Homer. Però per damunt
de tot continuàvem tributant
Príap, incansablement, perquè al-
guna cosa havíem aprés de lletra,
però sobretot perquè l’instint enca-
ra ens dominava. En el fons sa-
bíem que les coses no eren ja tan
senzilles, havíem aprés que l’instint
era corregit per la cultura, i vicever-
sa. Ens havíem tornat sofisticats,
sabíem que parlàvem en prosa, per
dir-ho a la brava. Però en honor a
la veritat, sobre les qüestions vi-
tals, com els nostres avantpassats,
ens deixàvem endur.

Durant el procés vam aprendre
coses noves i en vam oblidar d’al-
tres de velles que ja no s’estilaven o
l’interés de les quals no acabàvem
de veure clar, com ara mirar al cel
singular de casa nostra i endevinar
quin temps faria. Per a què? Maria-
no Medina, l’home del temps a la
tele unívoca d’aquella època, s’en-
carregava d’això, i d’altra banda
teníem la dèria d’ampliar els nos-
tres horitzons.

Deuen ser els signes dels temps,
de tots els temps, i no cal escarras-
sar-se pel que no depén de nosal-
tres. Tot passa, encara que alguna
cosa quede. El cas és que, comptat
i debatut, potser no vam ser tan
feliços i despreocupats com alguns
dels nostres pares diuen que vam
ser, però tampoc no vam patir el
jou i les fletxes que alguns altres
dels nostres progenitors van haver
d’aguantar, l’edat de les tenebres.
Al cap i a la fi, ells havien viscut a
colp de corbella, treballant de nit a
de nit, frase d’eco bíblic que es pro-
nunciava sovint quan jo era menut
i que et posava els pèls de punta.

Però a la nostra manera també
sabíem torturar-nos, llegíem Ca-
mus per exemple, L’estrany, i a al-
guns de nosaltres se’ns va regirar
l’estómac, perquè no enteníem
com aquell francés del temps dels

nostres pares havia sabut veure tan
endins de nosaltres, la nostra mala
llavor. Com no havíem de tributar
Príap? Era això o anar al psiquia-
tre, perquè entretant, i potser per
falta de garrot, havíem deixat de
creure en el capellà.

La meua va ser la primera
generació d’adolescents rurals de
l’Horta, la primera generació
genèrica, si se’m permet el joc de
paraules, no parle dels privilegiats
socials que ens havien precedit
amb comptagotes, sinó de tota
una generació que va accedir al
saber i que es va instal·lar mandro-
sament en l’edat tova.

I vet ací que un dia, sense saber
ben bé com, les ceberes van desapa-
réixer del nostre paisatge. Pel que a
fa a mi, ingressat ja en les anades i
vingudes de l’edat adulta, ni me’n
vaig adonar. Supose que em va se-

duir un cel alié, el cas és que no
havia sigut conscient de la
desaparició d’aquelles casetes fins
que ara, de camí cap a València,
me n’he trobada una de cara.

Pare el cotxe, doncs, i mire al
voltant. Amb les ceberes ha des-
aparegut quasi tota l’horta, en un
procés especulatiu que té prece-
dents en moltes latituds. Tot i això
no em deixe dominar per la
nostàlgia. No enyore, per exemple,
el temps de les cavernes. Sé que
l’horta desapareix perquè ha
deixat de ser útil. Alguns pensen
que els llauradors plantaven taules
de cebes i carxofes perquè la
panoràmica resultava bonica, o
perquè els cavallons de tomateres i
tarongers quedaven bé en els qua-
dres dels burgesos desvagats. Però

les coses no anaven així, i si algú té
interés a preservar una part del pai-
satge de l’horta, bé faria d’enten-
dre-ho.

No em puc resistir d’acostar-
me a la cebera i obrir-ne la porta.
No recordava que bé que s’està a
l’interior. La frescor és agradable,
gràcies al cobert de doble vessant i
que l’aire circula i es renova; no te
l’esperes, aquest bon estar, i al pic
de l’estiu s’agraeix. El terra manté
també la humitat justa, i la mitja
penombra exacerba els sentis. Fa
ganes de llevar-se les sabates i els
pantalons, tancar els ulls i deixar-
se endur pel record d’altres temps.

Però just llavors s’obri la porta
i l’encanteri es desfà: la imatge
d’un guàrdia civil, ni que siga del
sexe femení, jove i ben plantada,
està lluny de ser la troballa mítica
dels temps perduts. La picoleto em
pregunta si em trobe bé. Li dic que
sí, però balbucege. Ella està nervio-
sa. No deu tenir més de vint-i-cinc
anys, acabada d’ingressar en el cos.
Deu pensar que sóc un pertorbat.
I potser ho sóc. Li parle del fet que
aquesta cebera em fa recordar el
temps de la meua infantesa, i ella
s’estranya que aquest edifici d’as-
pecte tronat servira per a conser-
var-hi les cebes, es pensava que era
una escultura. No li parle, per des-
comptat, del fet que em recorda el
Partenó, es pensaria que he begut i
em faria el control d’alcoholèmia.

Passat el desconcert, l’agent em
diu que està prohibit aparcar en
una rotonda, i responc que ja ho
sé, que ho lamente. Ella es fixa en
el bony de la meua bragueta i es fa
a un costat. L’entrenament la pre-
disposa a estar alerta a tots els
bonys per si de cas a l’interior s’hi
amaga una arma perillosa. Diu
que no em multarà, però que circu-
le, per favor. Se la veu contorbada,
i jo també ho estic. La pobra no
sap cap on mirar; jo, tampoc.

Torne a la carretera. Plou, però
el que em molesta són els meus
propis ulls, les llàgrimes. Supose
que la visió de l’horta, adonar-me
tot d’una de la pèrdua del meu
paisatge, m’ha causat més disgust
del que puc reconéixer. Qui sap
com arribe a casa. Què puc fer?
Vinc d’un temps i d’un país. Fidel
a la tradició dels meus avantpass-
ats, em tanque al lavabo i tribute el
meu homenatge a Príap.

S’ha celebrat a Barcelo-
na el centenari del
naixement del poeta
grec Iannis Ritsos (Mo-

nemvassia, 1909-1990). Com
que la poesia grega no sol ser
matèria coneguda al nostre
país, iniciatives d’aquesta me-
na sempre són ben rebudes.

Anem directe al gra: Rit-
sos era comunista i mai no
va renegar-ne. Molts especia-
listes pensen que va ser la
causa per la qual no li van
concedir el premi Nobel,
però cal dir que aquest premi
l’han rebut alguns comunis-
tes.

Una altra característica
del poeta, moltes vegades su-
bratllada com a negativa, era
la seua producció prolífica,
com si escriure molt fóra do-
lent. El 30 d’octubre, la seua
filla, Eri Ritsos, una grega
simpatiquíssima, ens va con-
tar una sèrie d’anècdotes di-
vertides i tendres alhora.
Efectivament, Ritsos sempre
duia paper i bolígraf a la but-
xaca. Eri recordava que l’ha-
via vist banyar-se al mar men-
tre apuntava versos. “Com
pots inspirar-te quan estàs a
l’aigua?”, li preguntava. El
poeta afirmava que no era
inspiració, sinó treball, ofici
continu; de fet, complia un
horari diari que es podia qua-
lificar de laboral.

Un altre tret: la generosi-
tat amb la qual rebia tota me-
na de gent, estudiants joves
sobretot, que se li acostaven
o li demanaven consell,
orientació, opinions.

En les jornades es va des-
tacar la capacitat d’unir la
tradició poètica grega amb
la modernitat. Potser per
això Ritsos va ser un poeta
popular, conegut per to-
thom. Molts dels seus poe-
mes van ser musicats per
Theodorakis (sensacional 18
cançons de la pàtria amarga,
Epitafi, Romiossini) o per
Kristos Leontis (el disc Kap-
nismeno Tsukali és un exem-
ple extraordinari de la unió
entre poesia i música), que
va tornar a musicar-lo l’estiu
passat, un treball encara
inèdit, etc.

Triem un sol poema, Mni-
mossino (Commemoració),
escrit sota la dictadura dels
coronels i musicat per Theo-
dorakis, en què podem veure
la tradició antiga del dol de-
dicada a la mort de la lliber-
tat d’aquella època: “Prop
de la llar, l’avi assegut. / Just
al darrere, deu infants. / Da-
munt la taula hi ha un pa /
ferit per nou espelmes. / Al-
cen les dones el seu crit, /
fent el silenci més amarg. /
Per la finestra la Llibertat
s’ho va mirant amb els sos-
pirs als llavis”.

Poc abans del colp d’estat
(1967), vetlant a l’hospital
les últimes hores del diputat
Lambrakis després d’un
atemptat paramilitar, va
aguaitar per una de les fines-
tres, al costat de Theodora-
kis, atret pel cant de la gent
que omplia el carrer. La sor-
presa va ser que interpreta-
ven Epitafi, que convertien
l’obra en himne de resistèn-
cia.

ESCRIURE EL PAIS

Homenatge a Príap
PASQUAL ALAPONT

A LA LLETRA

Ritsos
ALBERT GARCIA I

HERNÀNDEZ

Una antiga cebera en el Camí d’En Corts, a l’horta de Pinedo. / JESÚS CÍSCAR

Ens imaginàvem
que la cebera era
com un fort dels
Estats Units

I vet ací que un dia
les ceberes van
desaparéixer del
nostre paisatge
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El joc d’aparences d’una
família benestant que
tracta de no fer explícits
els problemes que, d’al-

tra banda, l’afecten d’una ma-
nera clara, és l’argument del
llargmetratge Tres dies amb la
família, de Mar Coll, que va
guanyar dissabte passat el pri-
mer premi del festival L’In-
quiet de cinema en valencià,
que es va celebrar a Picassent.

En l’apartat de documen-
tals, l’obra guardonada fou Mo-
riscos, els valencians oblidats,
una producció d’InfoTV firma-
da per Sergi Tarín, Vicent Peris
i Esther Albert. El documental
fa un recorregut pels llocs més
emblemàtics de la presència
morisca al territori valencià.

EL PAÍS

La Societat Coral el Mica-
let celebrà dissabte pass-
at a València l’acte dels
seus premis. El registra-

dor Enric Solà i Palerm, especia-
lista en dret foral, fou guardonat
amb el Miquelet d’Honor indivi-
dual i Salvem el Botànic, amb la
versió col·lectiva. Al llarg de la
nit va actuar el cantautor Mi-
quel Gil i es van lliurar el premi
de composició Matilde Salva-
dor, que guanyà José Miguel
Campos; el d’experiència
pedagògica, que fou per a l’esco-
la La Gavina; el de drama-
túrgia, que guanyà Olga Bessolí,
o el d‘investigació, que obtingué
Albert Toldrà pel llibre Dona,
dimoni i sexe a l’Edat Mitjana.
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L’onzena edició del Pre-
mi Bernat Capó de
difusió de la cultura po-
pular fou lliurat diven-

dres passat al Teatre del Centre
Social de Dénia. El guanyador
fou Aureli Puig i Escoí (Coves
de Vinromà, 1937) amb el llibre
Mengem i cantem. Cobles amb
motivacions agrícoles i
gastronòmiques, un estudi sobre
una concreta varietat del cant
popular que recopila més de
800 cobles de tot l’àmbit
lingüístic del català. El mateix
Bernat Capó va fer entrega
d’un premi al qual havien conco-
rregut una quinzena d’originals.
L’assaig guanyador serà publi-
cat per Edicions del Bullent.

L’INQUIET

Premi al
llargmetratge

‘Tres dies amb
la família’

EL MICALET

Homentage a
Enric Solà i al

col·lectiu Salvem
el Botànic

BERNAT CAPÓ

Un estudi de les
cobles guanya

el premi de
cultura popular

Han passat 26 anys des de
l’aprovació de la Llei
d’Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV) i sem-

bla mentida que alguns passatges
de la cançó del Tio Canya tin-
guen vigència encara. L’esperit
de la recuperació i la nor-
malització de la nostra llengua,
de la llengua del Tio Canya, està
per damunt d’acords polítics, ne-
gociacions sindicals i esborranys
de lleis. Per damunt de tots
aquests paradigmes hi ha els
drets dels ciutadans i les ciutada-
nes, en aquest cas els drets
lingüístics reconeguts en el marc
legal.

Encara a hores d’ara, al cap
de tots aquests anys, les
denúncies al Síndic de Greuges, a
les delegacions del Govern i a la
nostra oficina de drets lingüístics
sobre agressions, menyspreus i
discriminacions envers l’ús de la
llengua pròpia són quasi diaris.
La conclusió és que, al cap d’un
quart de segle, malgrat les dispo-
sicions i els fins declarats, encara
es permet una falta notòria de
normalitat social del valencià.

La llengua pròpia no deixa de ser
una llengua de rètols simbòlics i
no la d’ús normal i habitual.

Malgrat que la LUEV fixa
que tot el personal de les adminis-
tracions i dels serveis correspo-
nents que atenen el públic han de
tenir el “coneixement suficient
del valencià”, a hores d’ara enca-
ra no hi ha hagut cap desplega-
ment legal que ho porte a la
pràctica. En cap oposició o con-
curs (tret dels tècnics lingüístics),
no s’hi ha hagut de demostrar
cap grau de coneixement de
valencià. Encara pitjor: de les da-
des oficials de la Generalitat es
conclou que només en un 1,2 %
de les places d’aquesta ad-
ministració se n’ha requerit el co-
neixement, cosa molt més greu,
perquè una bona part del perso-
nal de les administracions ha as-
solit, pel seu compte, una compe-

tència lingüística en valencià que
després no practica, perquè la
Generalitat i les altres adminis-
tracions ni la valoren ni l’apli-
quen.

El Govern valencià ha enge-
gat recentment el projecte d’una
nova Llei per a l’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Va-
lenciana, que és el text legal en
què cal establir la regulació del
coneixement del valencià com a
requisit per a accedir a un lloc de
treball en qualsevol adminis-
tració valenciana. Remarquem
que aquest requisit és general en
totes les comunitats autònomes
amb llengua pròpia. El País
Valencià n’és l’excepció: l’única
que no valora la seua llengua
com a determinant per a adminis-
trar-se i servir els ciutadans i les
ciutadanes, l’única que no té el
requisit lingüístic per a accedir a

un lloc de treball públic.
Des d’Escola Valenciana, pen-

sem que tot l’esforç normalitza-
dor de l’escola no té continuïtat
en la resta d’àmbits socials. Pen-
sem que els valencians i les valen-
cianes no podem esperar un
quart de segle més per a re-
conéixer la necessitat del requisit
lingüístic en totes les administra-
cions. La situació social actual
no és la mateixa que la de l’època
en què es va aprovar la LUEV, el
valencià s’ha fet major d’edat i a
hores d’ara hi ha un cert consens
lingüístic que permet avançar pel
que fa al desenvolupament i al
compliment de la llei. Perquè el
valencià és de llei, perquè cal res-
pectar els nostres drets lin-
güístics i perquè el Tio Canya ha
de tornar a València i veure que
pot expressar-se i ser atés en la
seua llengua, la que el seu besnét
aprén a escola. I perquè ara més
que mai dir que sí al valencià
equival a requisit lingüístic.

Diego Gómez es president d’Escola Va-
lenciana, Federació d’Associacions
per la Llengua
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I a la recerca del seu estatus culte,
de la seua riquesa popular, de tro-
bar una llengua adequada per al
dia d’avui, Piera hi dedicaria la res-
ta de la seua vida com a escriptor.

La ruta del passat
Més enllà de l’intimisme líric de la
seua obra poètica, l’autor de Gan-
dia ha seguit una ruta literària des-
enterrant i reivin-
dicant el passat
de la ciutat i del
país que l’envol-
ta. En la seua
obra, ben exten-
sa, ha recuperat
els poetes arabi-
govalencians, bé
estudiant-ne les
restes de vida i
obra, bé fent-ne
versions a la nos-
tra llengua. Ha
amarat d’estima i
sentit la nostra te-
rra, representada
sovint pel seu es-
pai mític de la
Drova, a través
de la infància i la
joventut sublima-
dores i compa-
rant-la i identifi-
cant-la amb terri-
toris d’intens
prestigi al Medi-
terrani.

D’aquesta ru-
ta de recerca del
passat, també en
formarà part la
biografia d’aquell que el seu nom
era el d’un institut i un carreró de
Gandia, i també, l’any 1959, d’uns
premis literaris molt comentats, i
d’una escultura en honor seu al
costat de l’estació de trens, és a dir,
Jo sóc aquest que em dic Ausiàs
March. No tots els escriptors, ni
de bon tros, caminen i passegen
confiats i fent barret amb tothom
pels mateixos carrers que els
clàssics principals de la llengua co-
muna. Potser els escriptors conciu-
tadans se senten més compro-
mesos amb els seus avantpassats
lletraferits i per això Gandia i la
Safor s’han convertit en la referèn-
cia obligada dels nostres clàssics
arreu de l’àrea lingüística.

Tanmateix, la terra histò-
ricament explorable a Gandia
s’acabava amb el trio de primer
ordre del nostre segle d’or: Mar-
ch, Martorell i Corella. Després
venia un territori pantanós, on es
mesclava el principi de deserció i
ocultament posterior de la llen-
gua pròpia dels valencians amb

la distribució localista dels perso-
natges de la família valenciana
més universal, els Borja, amb la
qual cosa a Gandia li pertocava
el sinistre Francesc de Borja, duc
i sant.

Afrontar la història
Els mateixos de la generació dels
setanta que denunciaren i ventila-
ren als quatre vents la història se-

pultada, repudiaren els qui van ini-
ciar l’època de la decadència:
l’aristocràcia local, especialment
qui participà activament en la Con-
trareforma i un dels responsables
de la religió que ens vam engolir
durant els nostres primers anys de
vida. Però qui s’aboca al passat,

acaba trobant-ne les contradiccio-
ns i les contrarietats. Llavors
només hi ha dues solucions: o fu-
gir o fer-hi front. Josep Piera, per
fi, pels volts dels seixanta anys, es
decidí a entrar en terra estranya, ni
més ni menys, en la vida de Fran-
cesc de Borja. No eixirà indemne
d’aquesta aventura, ni ningú dels
qui hem llegit o llegiran la seua
biografia sobre el duc sant.

Un personatge, per més gran
que siga, no sempre el valorem jus-
tament, sobretot si en sabem
només quatre tòpics. Piera ens ha
capgirat la ignorància. Ha convis-
cut, com aquell qui diu, amb Fran-
cesc de Borja a través d’una
documentació immensa i d’una
pulsió d’acostament i, al final,
d’identificació amb l’ànima del
sant de Gandia. El text ens fa can-

viar radicalment de perspectiva i
ens porta a entendre la humanitat
sencera del Borja duc i sant. Un
historiador no hauria pogut escriu-
re un text semblant, es deu a uns
principis metodològics que li ho
haurien impedit. Un escriptor s’ho
pot permetre tot, fins i tot arriscar-
se a revelar les intimitats més abis-
mals d’un ésser humà que acaricia
la grandesa de la divinitat.

Francesc de Borja. El duc sant
mostra un personatge descomunal
que, fins ara i tret dels estudis rigo-
rosos de l’historiador Santiago La
Parra, principalment, la generació
dels setanta havia desterrat a l’erm
ranci i beat del catolicisme fran-
quista. En tot cas, tant el sant com
la resta de la família Borja havien
servit a Gandia per a fer un grup
escultòric a càrrec de Manuel Boix
i algun eslògan reivindicatiu de
l’expansió dels noms de la família
valenciana més universal.

La tolerància
El 27 de novembre passat, al cap
d’una setmana exacta de guanyar

Josep Piera el XXXI Premi Joanot
Martorell de Gandia amb la bio-
grafia esmentada i, segons les ba-
ses, ja editada, es presentava en
aquella ciutat un altre llibre
borgià, que anuncia tot un seguit
d’activitats al voltant de la figura
de Francesc de Borja per a l’any
que ve, el 500 aniversari del seu
naixement. De gran format, luxo-
sament il·lustrat i publicat per

l’editorial Brome-
ra, és un llibre ins-
titucional, en la
presentació del
qual participaren
José Manuel
Orengo, alcalde
de la ciutat, i els
autors, els ja men-
cionats La Parra
i Piera, a més de
l’historiador de
l’art Ximo Com-
pany. Aquesta
obra recull un es-
tudi sobre els
Borja de La Pa-
rra, una visió del
duc sant de Piera
i un treball sobre
la iconografia
borgiana de
Company, per
aquest ordre.

Benvinguts si-
guen tots els tex-
tos, tots els co-
neixements sobre
el duc sant i els
Borja! Mirem-
nos en l’espill de

la nostra història, en tots els com-
ponents, sense oblidar-ne o margi-
nar-ne cap, finalment. Som això,
el resultat d’un grup de personat-
ges i d’una munió d’uns entre
tants. El present i el futur passen
per nosaltres, però tenen el rumb
dels nostres avantpassats, els perso-
natges i la resta. Josep Piera n’ha
retratat interiorment un dels més
grans, si no el més gran. Ho ha fet
amb passió, amb l’instrument que
més ens aproxima als altres. En
l’intent de comprensió, de trans-
criure la personalitat de Francesc
de Borja, no ha amagat res, ha
donat per fetes les idees i les creen-
ces del duc sant. Tanmateix, no
pretenia enaltir aquestes idees i
creences, sinó fer-nos assequible la
qualitat humana d’aquest perso-
natge ara tan nostre. Aquesta ha
sigut la virtut que més li hem de
reconéixer, a Piera, en els seus qua-
tre anys de dedicació a Francesc
de Borja, virtut sense la qual s’es-
borra el passat i, alhora, fa invia-
ble el present i el futur, és a dir, la
virtut de la tolerància.

Valencià i requisit
DIEGO GÓMEZ

Cobertes del llibre de Josep Piera (Edicions 62) i del volum col·lectiu (Edicions Bromera) sobre Francesc de Borja.

El llibre ens mostra un
personatge descomunal,
fins ara desterrat a un
erm ranci i beat
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