
En poc més d’un any, un col·lectiu de
músics de Vila-real amb trajectòria
precedent han edificat un nou projecte,
Malnom, que ja té una primera referència
discogràfica inserida en la tradició del
rock més canònic. Un recull de riffs
adhesius i melodies immediates, amb No
vull ser com a emblema possible, i
airosos canvis de registre, com Neu o
una agraïda versió de Que tinguem sort
de Lluís Llach. El disc es pot descarregar
gratuïtament de la web del grup.

El veterà Rafael Escobar (El camí de les
bardisses) torna al terreny del relat curt
amb un gènere injustament menystingut i
poc conreat en la narrativa valenciana, la
ciència-ficció. Sis relats que parteixen dels
llocs comuns i de les convencions del
gènere, però com una excusa per a
dissecar hàbilment la condició humana.
Històries lligades amb un punt de partida
ben enginyós i un gir metaliterari final que
atorguen sentit i coherència al conjunt.
Premi de narrativa de Pu ol 2009.

En el context actual calen jugades que
trenquen la rutina. Així, Bromera ha
embarcat set narradors valencians (P.
Alapont, M. Baixauli, V. Borràs, E. Camps, A.
Greus, U. Lozano i V. Usó) en una aventura
que lliga qualitat i sorpresa, alhora que
pretén implicar el lector mitjançant les
possibilitats comunicatives que facilita la
Xarxa. Els resultats paguen la pena. Una
escena capturada al metro de París és el
pretext per a inventar set vides i indagar el
que som i el que representa la vida.
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A quests dies, al Paral·lel
de Barcelona, s’acaba
d’inaugurar el nouMoli-

no, després de més de 10 anys
de tancament i d’una res-
tauració respectuosa, amb un
espectacle que recorda els seus
moments de glòria. El Molino
—una imitació local més aviat
oluntariosadel cèlebreMoulin
Rouge parisenc— havia sigut
un dels punts més coneguts de
la nit barcelonina i tot un sím-
bol de la cara més festiva de la
ciutat comtal. En altres temps
havia tingutmolt d’èxit, peròha-
ia anat esllanguint-se a poc a
poc, sense que ningú fera res
efectiu per remeiar-ho, potser
perquè la cultura popular, imés
quan sembla antiquada i, com
ací diuen, xarona (és a dir, irre-
missiblement vulgar) no disfru-
ta de les simpaties dels pròcers
locals, que estan convençuts
que la cultura, siga tradicional
odedisseny, formal o transgres-
sora, sempre ha de ser una cosa
refinada i selecta, sense conces-
sions a l’ordinariesa de la plebs.
En tot cas, l’època de les canço-
netes de doble sentit, els traves-
tis ocurrents i les vedettesméso
menys esculturals, envoltades
de plomalls i lluentons, com les
seues insinuacions d’una sen-
sualitat jovial i un bon punt fan-
tasiosa, semblava passada defi-
nitivament a millor vida. Di-
ríem que l’espectacle eròtic,
avui, és una altra cosa. Però no,
hi ha qui aposta encara per una
renovació del gènere, i el Moli-
no ha ressuscitat. Cal desitjar
sort als seus nous propietaris,
perquè no ho tindran fàcil.

Probablement per la raresa
del fenomen, la premsa local ha
parlat més d’aquesta imprevisi-
ble resurrecció que dels 150
anys que acaba de complir una
altra institució que, aquesta sí,
representa el bo i millor de la
cultura catalana com cal: l’Ate-
neu Barcelonés. Al cap de segle
i mig, L’Ateneu és una entitat
sens dubte venerable, però no
rancieja, o no massa, sinó que
disfrutademolt bonasalut i con-
tinua exercint de centre de reu-

nió i dediscussió d’almenys una
part de la burgesia local, i dels
seus fills artistes, i amés arrece-
ra una activitat cultural cons-
tant.

L’edificimateix ja paga la pe-
na. Des del 1906, l’Ateneu s’hos-
tatja en el palau Savassona, si-
tuat al cor més vell de la ciutat,
al carrer de la Canuda, vora un
antic cementiri paleocristià, en
part preservat, i ben a prop de
les Rambles. Igual que la gent
que pobla l’Ateneu, tot això és
Barcelona en quinta essència.
Commolts casalots de la ciutat,
la façana, anodina, amagaun in-
terior que no ho és gens. Tras-
passat el portal, ens espera un
pati discret i una escala molt
senyora que dóna accés a un
vestíbul ple de records dels
bons temps —llibres, retrats,
autògrafs de socis eminents—, a
un ascensor que és un digne su-

pervivent de la belle époque, a
unacafeteriaque recordaunca-
sino de poble amb pretensions
—i que espere que no desgra-
cien amb qualsevol reforma— i
aun jardí obert que és unapura
meravella: acolorit, variat, agra-
ciadíssim, d’una amplitud que
no sospitaríem enmig de
l’aglomeració del barri vell. En
la cafeteria i el jardí degueren
tindre lloc les famoses tertúlies

que van immortalitzar Josep
Pla i J.M. de Sagarra en les
seues memòries. Les d’ara no
són menys animades.

Alpis dedalt hiha labibliote-
ca, que és una altra meravella.
De sobte ens traslladem als fe-
liços temps del Modernisme i

comprenem que exactament
aquest era el lloc onPla, de jove-
net, es va enlluernar tot llegint
Proust i on gent com Maragall,
Pijoan, Carner i Riba van pas-
sar tantes hores d’estudi i de
plaer silenciós, abans d’anar-
se’n al Molino. Emociona i tot.
Les sòlides prestatgeries plenes
de velles edicions franceses
—perquè la cultura catalana, la
docta igual que la popular, sem-

pre ha viscut embeguda en una
vasta enyorança de París— ací
han detingut el temps. La resta
de l’edifici és un laberint d’audi-
toris, sales de reunions, despa-
txos i despatxets per a tota clas-
sed’associacions culturals i cívi-
ques, que ací troben un recer
cordial. L’obertura de la
institució és el millor índex de
la seua vitalitat.

L’Ateneu Barcelonés s’as-
sembla en algunes coses al de
València, però la seua existèn-
cia ha sigutmés plàcida i té una
incidència en la ciutat incompa-
rablement major. Ara el presi-
deix Oriol Bohigas, que és un
arquitecte cregut i discutible,
però que ací ha pogut exercir
un paper que li ve com un
guant: fer de gran senyor entre
els seus adlàters. Ha fet refor-
mes, ha mimat els socis i ha re-
vitalitzat la institució, tot amb

lapompa i la circumstància per-
tinents. A l’Ateneu continuen
fent-se tertúlies, debats, exposi-
cions, conferències i conspira-
cions sense parar, sempre amb
aquell aire civilitzat i un punt
cerimoniós que la ciutat s’esti-
ma. El cas és que funciona, i in-
flueix. L’Ateneu és un gran cen-
tre de trobada i diàleg. Potser
per això, no ha tancat mai en
150 anys i té el futur obert.

N o recorde qui va dir que tota
història és sempre història
contemporània. I crec que sí, i

em remet a l’experiènciamés immedia-
ta, perquè en els tallers i seminaris que
impartisc periòdicament, els dos
últims han tractat sobre Poe i Homer, i
no obstant això en els col·loquis que es
munten, sempre s’han tractat temes
molt actuals, partint d’autors que van
viure i van escriure, l’un en el segle XIX
i l’altre —amb tot el respecte indegut a
les conjectures acadèmiques— allà en-
tre el IX i el VII, a. de C. I, quan, final-
ment, els que participen en aquests ta-
llers, presenten una història, escrita in-
distintament en català o en castellà,
sempre esdevenen actuals, contem-
porànies, postmodernes o com vulgueu
anomenar-les, sens dubte, perquè es-
tan fabulades des d’avui, des del pensa-
ment, l’aliment i l’alé i el desànim, d’un
avui indefugible. No fa molt, un grup
d’escriptors i escriptores, alguns dels
que han participat en aquestes reu-
nions de treball i de diàleg, i alguns dels
que no, amb bagatges literaris molt he-
terogenis, han confegit un llibre —que
s’editarà d’ací a poc—, llibre que m’ha
plagut de prologar. No ha sigut gens
fàcil, per la seua diversitat, però m’ha
suposat un repte i una aventura seduc-
tora. En definitiva, m’ho vaig plantejar
com una passejada per la ciutat i per la
passió dels que handut a termeun exer-
cici sempre saludable i gratificant. Així
és que em vaig llegir la ciutat amb els
peus i les neurones, i aqueixa lectura la
vaig traslladar al paper. Una lectura de
records i sorpreses.

Vaig recordar quan, fa ja alguns
anys, baixant a camallades per la carre-
tera del Palamó, arribava a Mare de
Déu del Remei, un barri de tragins i
suors, que va començar a bastir-se en
els anys seixanta del segle passat, per a
ensostrar la vida i els fesols a aquella
gent empesa a la migració forçosa,
molts procedents de les nostres pròpies
comarques, juntament amb altres que
erenmanxecs i andalusos, bracers i aca-
nadors d’olives, veremadors i peons
amb les matadures i els abusos del
patró en el gest, i que, generalment, ana-
ven a parar a l’estall de la construcció.
Aquell barri, passat el temps i la demo-
grafia, va aconseguir una densitat de
60.000 habitants per quilòmetre qua-
drat. Sense saber-ho i sense voler-ho,
estaven posant els fonaments de la infa-
me bambolla immobiliària, de la
qualificació arbitràriament interessada
del sòl i de la corrupció de tots els que
avui hi estan imputats, en files de tres
en fons, i els noms dels quals escriuen
els pàrvuls, com els reis gots. Però
aquest passejant no se’n va pel rigor de
la xifra, sinó per la calor de la memòria
i la fabulació, i han sigut tantes les pilo-
tes i les mudances, que ara no troba
aquella factoria de prodigis que treia
pit al costat mateix de la carretera —ja
via urbana— imostrava al personal l’al-
tra vida: la del cel·luloide. Aquell passe-
jant, que continua sent el mateix, tanca
els ulls, i percep tota la fragància del
gira-sol, de les roses, del pa amb oli i
tomaca i de l’amor prohibit —ací, des de
sempre, s’ha tingut més afició a beneir
la croada i el canó que a tolerar els
amors, encara que foren pura manuali-
tat—, en el pati de butaques del cine
Maracaibo. I quan, es recuperen coses
així i altres per l’estil, hom colpeja les
tecles. Encara que seria millor colpejar
certes crismes.
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E l vici de la informació pot arribar
a ser tan immoderat com qualse-
vol altre, i llavors passa que pas-

ses hores cada dia llegint diaris i setma-
naris en paper i en pantalla, o que aca-
bes la jornada nocturna fent zàping pels
canals internacionals de notícies, com
ara la BBC, la CNN o Al-Jazeera. No ho

recomane a ningú, perquè enganxa com
qualsevol droga, dura o molla. Això era,
doncs, que fa pocs dies (poques nits) em
vaig trobar en la santa i exemplar BBC
—quina enveja— una entrevista a duo
amb les senyores Hillary Clinton i Cathe-
rine Ashton, baronessa laborista. De la
senyora Clinton no els he de dir res que
no sàpiguen, de la senyora Ashton (Ca-
thy, per als amics, inclosa l’amiga ameri-
cana) he de dir que possiblement s’equi-
vocaren els qui, quan la van nomenar
alta representant de la Unió Europea
per als Afers Exteriors, insistien sense
misericòrdia en les seues limitacions po-
lítiques, en la falta d’atractiu personal i

en la probable incompetència. Ja
m’agradaria que el Regne d’Espanya tin-
guera, o haguera tingut, ministres
d’Afers Exteriors tan incompetents com
ella. L’una i l’altra, l’europea i l’america-
na, parlaven amb suavitat, sense inte-
rrompre’s, expressant una confiança
mútua perfecta, amb frases de dicció cla-
ríssima de la primera síl·laba a l’última,
sense alterar-se per les preguntes pun-
yents de l’entrevistadora (s’havia prepa-
rat a fons, la periodista), sense una in-
coherència, sense un sol pas en fals.
L’entrevistadora les va fer parlar, al prin-
cipi, de la seua condició de dones en
llocs difícils, i se’n van sortir amb

elegància impecable. I parlaren de
l’Iran, de la Xina, de les relacions entre
la Unió Europea i els Estats Units, de
l’Afganistan, de Turquia, d’Israel i Pales-
tina, de tot allò que calia parlar. Escoltar-
les era una delícia per a l’orella i per a la
intel·ligència. I una tristor, comparant
amb l’enfarfollament enfarfegós habi-
tual dels nostres polítics, parladors inep-
tes. Quin historial de ministres d’Afers
Exteriors que hem tingut, Déu meu. Un
altre dia comentaré el fraseig i la fraseo-
logia de Fabra, de Rita, de Camps, o
d’Alarte o de Luna. Avui no toca: em
quede amb aquelles admirables senyo-
res parlant en la BBC.

Q U A D E R N .

PUNT DE MIRA

Ashton i Clinton
Joan F. Mira

U n motiu per a la reflexió:
segons dades de la secció
valenciana de l’Associació

d’Escriptors en Llengua Catalana
(AELC), en què s’inclouen autors i
autores valencians o residents al
País Valencià, de les trenta-tres
obres de narrativa en la nostra
llengua publicades el 2009, tan
sols quatre (AZ, de Núria Cade-
nes, El cos deshabitat, d’Espe-
rança Camps, El desordre de les
dames, de Pepa Guardiola, i La vi-
sita del vent, d’Andrea Robles,
pseudònim conjunt de Gregorio
Royo i Maite Enrique) eren signa-
des per dones. Dues d’elles, amés,
Cadenes i Camps, escriptores no
nascudes ací. Durant uns altres
exercicis la proporció tampoc no
era molt més assumible: vint-i-un
a quatre, el 2008. Potser furguem
una ferida visible enmoltes altres
literatures del nostre entorn. Ací,
però, l’escletxa adopta propor-

cionsd’abisme.Quadernha sonde-
jat l’opinió de les al·ludides a la
recerca de les raons i de les
conseqüències d’un desequilibri
que no hi ha en la poesia ni, enca-
ramenys, en la narrativa infantil i
juvenil.

Isabel-Clara Simó (Alcoi,
1943), resident al Principat des de
fa molts anys, aporta la compara-
tiva. “A Catalunya el desequilibri
és coma la resta d’Europa, aproxi-
madament un vint-i-cinc per cent
de dones narradores. Hi ha mol-
tes dones que guanyen premis,
tot i que n’hi ha molts. Però al
País Valencià ens situaríem en un
escassíssimdeu per cent. Des dels
anys vuitanta que predique sobre
això”, lamenta. La data esmenta-
da no és casual. “En aquell mo-
ment es produeix un fet extraordi-
nari, l’aparició d’una generació
de narradors electritzant. Però,
des de primera hora, es produeix
aquest desequilibri entre homes i

dones”, diu. Una fita amb la pode-
rosa i paradoxal irrupció de Car-
melina Sànchez-Cutillas, que és
“dona i valenciana”. Comptat i de-
batut, l’alcoiana considera el dèfi-
cit, ja històric, com a “preocu-
pant”. “Potser s’hauria d’animar
les xicotes a publicar des de l’esco-
la”, proposa. Les conseqüències
possibles són més difuses. “Hi ha
dos tipus de dones escriptores: les
que escriuen des dels ulls de do-
na, i tenen dret a fer-ho, i les que
fan cas de la VirginiaWolf”, assen-
yala Simó, amb referència a la re-
cerca d’un discurs propi allunyat
dels estereotipsmasculins i feme-
nins. “En tot cas, si hi ha un regis-
tre femení, jo no l’he trobat. El
que es perd amb el desequilibri
són valors literaris, perquè hi ha
una part de la població que no
s’ha dedicat a escriure narrativa.
L’eclosió de la novel·la no tingué
dones. És un misteri tan
misteriós com la irrupció d’una

generació magnífica”, resumeix,
tornant al principi. Un fet que
“potser estiga relacionat amb la
presència desigual de les dones
en el professorat universitari”. No
obstant això, “potser és incipient
una nova generació de dones na-
rradores que encara no han apa-
regut”.

Després de descartar carèn-
cies de dotació o de vocació en les
dones, Núria Cadenes (Barcelo-
na, 1970) es llança a la recerca de
“respostes raonades” al “paranor-
mal fenomen”. “Hi ha potser la
inseguretat, bastida a còpia de

tantíssim temps que fa que ens
diuen que l’espai públic no és el
nostre”, sosté, però apel·la, a
continuació, a les raons de caire
institucional, la manca de
promoció i d’implicació pública
en el fet literari. “Sembla difícil
que en aquestes circumstàncies
surtin a la llum veus invisibilitza-
des. En cas de precarietat extre-
ma, els homes tenen menys difí-
cil emergir”, argumenta. I s’enco-
mana al motiu més obvi, però
també més plausible, de la
sobrecàrrega de tasques sobre les
dones. Amb conseqüències: “Les
problemàtiques de les dones les
tracten les dones. No exclusiva-
ment, però més. Per això és im-
portant donar visibilitat a les plo-
mes que ens poden oferir aquest
punt de vista”, afig, tot i que com-
bat també la idea que homes i do-
nes escriuen amb el xip del blau i
del rosa incorporat.

 Passa a les pàgines 2 i 3

Una literatura de poques narradores
Les escriptores opinen sobre el desequilibri de sexes en la narrativa valenciana
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La presència de firmes femenines és escassa en les la prosa valenciana. / jesús císcar
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“Si hi ha un registre
femení, jo no l’he
trobat”, diu Isabel-Clara
Simó



tra, el criteri és lingüístic, per què
no hem de tenir en compte Car-
me Riera, ImmaMonsó o Empar
Moliner? Aleshores la des-
proporció ja no seria tan gran”,
addueix Bea, que també
qüestiona, per motius oposats, el
fet de considerar Isabel-Clara
SimóoEsperançaCampsnarrati-
va valenciana. Acceptades les re-
gles del joc, tanmateix, Bea es-

menta l’argument del reparti-
ment de tasques. “Tot i que no
m’agraden les generalitzacions,
diria que les dones són menys
propenses a sacrificar la família
per la faenaoperaltresocupacio-
ns, ni que siga la vocació
literària. Però això també pot ser
una trampa”, alerta, recordant
que la poetaAneStevenson soste-
nia que si una dona, malgrat les

faenes de casa o la cura dels fills,
volia escriure de veritat, escrivia.
“La culpabilitat també pot ser
unaexcusa”, deia Stevenson, cita-
da per Bea. Conseqüències? “Al-
guna vegada m’ha fet la
impressió que en una gran part
de la narrativa valenciana no hi
ha personatges femenins o, si
n’hiha, són, sobretot,mares opu-
tes”, conclou.

E ls creadors enemistats amb
la reflexió sobre la literatu-
ra o els lectors que es ne-

guen sistemàticament a sobrepas-
sar el significat de les paraules lle-
gides farien bé de no deixar de
banda l’esplèndid llibre que Sergi
Pàmies ha publicat recentment
(La bicicleta estàtica, Quaderns
Crema, 2010). És una ocasió única
per a comprovar que també en li-
teratura, i especialment en el cas
dels llibres que recullen frag-
ments, siguen contes o poemes, el
tot acaba sentmés que la suma de
les parts. En aquests casos, sem-
pre hi ha plusvàlues de sentit, no
atzaroses, sinó conseqüènciad’ele-
ments, marginals en aparença,
que tenen una rellevància espe-
cial en la interpretació. I ja és
curiós que la nota de la contraco-
berta parle de “vint relats” si en
realitat en són solament dènou.
L’error és ací una veritat com un
temple, perquè el relat vinté és
precisament el que una gran part
dels lectors del llibre construirà a
partir de la informació, també de
la contracoberta, segons la qual
“perprimera vegada, Pàmies cons-
trueix ficcions a partir de mate-
rials autobiogràfics”.
No és cert en rigor
que siga laprimerave-
gada, però el fet que
s’hi remarque induirà
els lectors a creure’s
en l’obligació de re-
construir la biografia
de l’autor al ritme de
la seua lectura. Enca-
ra més perquè no hi
ha hagut cap mitjà ni
cap crític que haja ob-
viat la referència a da-
desgeneralment sabu-
des, però que el
públic oblidadís o re-
centment incorporat
a l’aventura de la lite-
ratura deu haver
agraït. Els pares de
l’escriptor no són pre-
cisamentdosdescone-
guts i, en conse-
qüència, els contes de
Labicicletaestàtica te-
nen l’avantatge (o el
llast) d’uns coneixe-
ments que l’autor pot
raonablement supo-
saral capdels seus lec-
tors potencials. De la meua
generació, n’hi ha pocs que desco-
neguen qui és Teresa Pàmies o
Gregorio López-Raimundo. Lle-
gir, doncs, contes del seu fill, Sergi
Pàmies, que es presenten amb
l’etiqueta d’autobiogràfics i que
fan afirmacions en primera perso-
na com ara “Els amics no ho sa-
ben però visc en un ambient de
conspiració en què la presómarca
l’escalafó d’un exèrcit de màrtirs”
obliga a la construcció d’un relat
vinté, és a dir, del relat quenoexis-
teix en el llibre, però que necessi-
tem per a satisfer l’apetit obert
per una combinació quasi màgica
entre la informació editorial i la
que tenimal cap. Som ficció i reali-
tat alhora, com ha recordat el ma-
teix Pàmies en alguna entrevista,
però no sé si tothom se sentiria a

gust amb aquests procediments
de reconstrucció de la vida fami-
liar, i encara més si hi ha pel mig
personatges amb una responsabi-
litat històrica tan evident. Quant a
mi, preferisc, d’una banda, remar-
car laqualitat literària del procedi-
ment i, d’una altra, recordar que
el relat vinté no hauria d’oblidar
els contes que el sostenen, és a dir,
la matèria literària, la qual -a
veure si finalment se n’assaben-
tenels quihoneguen- nohareivin-
dicatmai per a simateixaels quali-
ficatius de veritat o falsedat. Ho
diré d’una altramanera: potser no
té res a veure amb la biografia de
Sergi Pàmies, però tampoc no im-
porta, perquè l’inici de “Quatre
nits”, tan a la manera de Sterne
(“Els pares em van engendrar una
nit de primavera, després de
veureLenotti di Cabiria, deFederi-
co Fellini”), i el brindis final a la
salut de la Cabiria que lluita per-
què cap estafador no li robi ni els
somnis ni els estalvis, valen per si
mateixos. Crec, fins i tot, que la
lectura autobiogràfica del recull
de Pàmies guanya quant a intensi-
tat si fem l’esforç de marginar
aquest relat vinté i ens ocupem

dels contes mateixos. Perquè, si
ho fem així, traslladem la
preocupació per les anècdotes,
queavegadeséspura i simple tafa-
neria, al que puguen contenir de
profit més general. Així, un conte
tan breu com “Supervivència” rep
una significació quasi central. I no
hodic per la forma,que tant recor-
da els procediments que Calders
exemplificà amb minicontes me-
morables (“Ja era hora”, per es-
mentar-nealgun), sinóperquèpre-
senta claus decisives en aquest
àmbit, com ara aquella segons la
qual com més ens coneguem,
menys ens agradem. I després
d’haver-se autoexplorat, con-
vençut pels qui recomanen cercar
les respostes dins d’unmateix, qui
dels mortals no ha estat a punt
d’arrancar a córrer?

Sergi Pàmies. / joan sànchez

anar-se’n al Perú. Féu escala a
Cuba i allà es quedà, perquè li
havia caducat el visat per a en-
trar al país sud-americà.
Començà a treballar l’escultura
i a exposar. El prestigi del suecà
va créixer fins al punt que l’any
1944 presentà dues exposicions
a Nova York. Com que li va ser
denegada l’entrada als Estats
Units (anarquista en la seua jo-
ventut i membre del Partit Co-
munista d’Espanya durant la
guerra), va ser Margaret, la do-
na, qui es va fer càrrec de la
promoció i de la custòdia de
l’obra. Finalment, i sense que hi
haja massa explicacions, tan
sols tornaren a Cuba dues o tres
peces. Moret acabà aquesta

relació sentimental al cap de
poc temps.

El 2 d’agost de 1945 es va ca-
sar ambDelia Echevarría Acosta,
cubana que s’enorgullia dels
seus avantpassats bascos, i que
Moret havia conegutpermitjà de
Joan Chabàs. Al cap d’uns anys

vanàixer Enrique, el seu fill únic.
L’escultor ja havia aconseguit
una certa estabilitat econòmica
com a professor en ser-li recone-
guts els estudis acadèmics que
havia cursat a València.

Perseguit i amagat dels cos-
sos policials de la dictadura de
Batista, va aconseguir exiliar-se
aMèxic el gener del 1958, on féu
campanya pel Partit Comunista
de Cuba. La família hi va tornar
el mateix mes de l’any 1959,
amb el triomf de la revolució. El
1980 va visitar Sueca, quaranta-
un anys després d’exiliar-se.

Encara en queden deixebles
de la seua tasca pedagògica i do-
cent exercida des de l’Escuela
Nacional de Arte (ENA) i el Insti-
tuto Superior de Arte (ISA). El
21 de setembre passat, data del
seu naixement, es va inaugurar
una exposició en la seua
memòria al museu municipal
Marcha del Pueblo Combatien-
te, al municipi Playa de la ciutat
de l’Havana. D’ell diuen que va
ser “no sols un artista de condi-
cions i ofici excepcionals, sinó
un gran mestre, un gran educa-
dor”. L’Ajuntament de Sueca
prepara una exposició d’artistes
contemporanis i coetanis, valen-
cians i cubans, la reedició de la
biografia escrita per Manuel
Baixauli i una guia didàctica, en-
tre altres.

A MANERA DE TASCÓ

Pàmies i ‘Le notti
di Cabiria’
Vicent Alonso

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, les escriptores
Isabel-Clara Simó, Esperança Camps i Núria Cadenes.

/ jesús ciscar / mònica torres / santiago carreguí

L’Ajuntament
de Sueca
prepara una
exposició
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Ve de la pàgina 1
Àngels Moreno (Gandia, 1939)
diu que no coneix “cap estudi so-
bre el tema ni els percentatges”,
però, “és evident que hi ha més
homes que no dones que es-
criuen al País Valencià”. Dit això,
s’agafa a la seua experiència per-
sonal. “Les dones de la meua
generació, en general, teníem
menys accés a la cultura, fins i tot
en les classes socials més altes.
Sé, perquè he pogut comprovar-
ho en diverses xarrades i troba-
des, que hi ha moltes dones de la
meua generació frustrades per
no haver pogut desenvolupar la
seua vocació literària. Les coses
han canviat moltíssim, però jo no
conec les raons per què conti-
nuen havent-hi tan poques dones
escriptores”, raona. “Pel que fa a
les conseqüències, si hi ha po-
ques veus de dona és lògic que
prevalga el que conten els homes
i la seua visió és més aviat distor-
sionada”.

Per explicar-s’hi, Dolors Jime-
no (València, 1954) fa la volta als
cèlebres tres dons de Maria Mer-
cè Marçal i els converteix en tres
laments. “Primer de tot, tenir els
problemes de les dones, en forma
de reconeixent social i manca de
suport familiar. Segon, els proble-
mes de la nostra literatura: una
Generalitat illetrada,mancadere-
cursos i de promoció en bibliote-
ques públiques, etcètera. Final-
ment, hi hael problemade la llen-
gua: es llig majoritàriament en
castellà i no es considera el català
com a llengua pròpia o, almenys,
de prestigi”. Jimeno estén la invi-

sibilitat femenina a uns altres
camps (“Quantesdones columnis-
tes hi ha al País Valencià?”, s’inte-
rroga), alhora que esmenta el
“menyspreu que experimenten
les novel·les fetes per dones que
no parlen dels grans temes”.

Des de la vorera de la narrati-
va infantil i juvenil, la situació es
contempla d’una altra manera.
Per a Gemma Pasqual (Almoines,
1967) “sembla que les coses han
canviat molt en aquest camp des
dels inicis. Ara la major part
d’aquest gènere s’escriu amb plo-
ma de dona, també al País
Valencià. Però, tal com ens adver-
teixAdelaTurín, cal que lesperso-
nes que editen, escriuen i il·lus-
tren sàpien que per al futur de les
nenes és important poder re-
conéixer-se en personatges posi-
tius, que deixen d’identificar-les
amb la ignorància, la frivolitat, la
malignitat i la ximpleria”. Respec-
te de les raons genèriques de la
presència escassa de la dona en la
narrativa, “n’hi ha de diverses i de
comunes a les nostres col·legues
de la resta del món. Històrica-
ment, el fet d’escriure haestat vist
com una pràctica inútil per a les
dones, com la usurpació d’un dret
que no ens pertany”, teoritza.

Sense negar el fet objectiu, Es-
perançaCamps (Ciutadella, 1964)
qüestiona que es parle des d’una
perspectiva de gènere. “Sempre
he tingut molts dubtes que això
sigui efectiu, que separar la litera-
tura per sexes tingui cap valor.
Em sembla que en aquest punt
del partit no és bo parlar de dona
i literatura. Si volem normalitzar

la situació hauríem de parlar de
literatura, de la bona i de la dolen-
ta”, argumenta. Com tampoc no
li fa el pes acotar l’anàlisi a un
territori concret. “Si tanques el fo-
cus i mires només el mapa del
País Valencià, és cert, n’hi ha po-
ques, però jo em nego a ser una
dona narradora al País Valencià.
Tal vegadademàme’naniréaviu-
re a Vancouver i continuaré sent

una escriptora en català”, acla-
reix.

La crítica literària Arantxa
Bea, a qui també se li ha demanat
opinió, veu problemes en
l’epígraf “dones narradores al
País Valencià”, perquè pensa que
s’hi hauria d’incloure autores en
castellà com Matilde Asensi o la
flamant finalista del premi Plane-
ta, CarmenAmoraga. “Si, per con-

E nrique Moret Astruells
(Sueca, 1919-l’Havana, Cu-
ba, 1985) travessà els Piri-

neus una nit gelada de la prime-
ria del mes de febrer del 1939. Al
voltant de les orelles del capità
de l’alt Estat republicà encara
xiulaven les bales de lametralla-
dora feixista que intentà aplicar-
li la llei de fugues en un replà
indeterminat d’Olot. Arribar a
Prats de Molló (França) fou res-
pirar llibertat. El fill del pilotari
de Sueca havia estat detingut
pels insurgents franquistes a la
capital de la Garrotxa. Escapà
durant el trasllat de la presó, on
no en cabien més, a un cinema
local, aprofitant l’eufòria de la
processó de l’entrada de les tro-
pes nacionals. Molt a prop de la
frontera tornà a ser pres dels
blaus.

La seua condició d’intel·lec-
tual li valgué per a ser recuperat

d’un dels camps de
concentració que la República
francesa havia habilitat al sud-
est. El Barcarés, primer de tot, i
Argelers, després, són els cen-
tres de refugiats on va estar con-
finat abans de ser reclamar pel
Comité Nacional Britànic d’Ajut
a Espanya que l’emparà a l’al-
berg que tenien a Narbona.

Moret, que en esclatar la Gue-
rra Civil no va poder anar a Ro-
ma per a ampliar els seus estudis
d’art, havia estat un dels artistes
que havien exhibit obra en
l’Exposició Internacional de Pa-

rís del 1937, al pavelló espanyol
on estava elGuernica de Picasso.
Al cap d’uns quants anys repro-
duí l’obra original que es va per-
dre, En l’Espanya lleial, que ac-
tualment es conserva a la sala
d’entrada del CMBernat i Baldo-
ví de Sueca, el seu poble natal. Es
tracta d’una talla en fusta que re-
presenta dues dones, una d’elles
ambunnadó al braç, atemorides
davant d’un bombardeig.

Margaret Ducombe Finlay,
infermera britànica que l’havia
conegut quan fou ferit durant la
guerra, el repescà, millorà la
seua posició a França i se’l va
endur a la República Dominica-
na de Trujillo, on es casaren
més tard. Allà treballà l’escultu-
ra, com va poder i quan va po-
der, i inicià una estreta relació
amb republicans exiliats, com
va ser el cas de Joan Chabàs (Dé-
nia, 1900-l’Havana, 1954).

Al cap de dos anys planificà

Negant la menor
Algunes escriptores defugen parlar en
termes de gènere o territoriJ a saben què vol dir repetir.

Reincidir conté un punt
jurídic, normalment del dret

penal: “incórrer de nou en una fal-
ta, delicte, error”. Per exemple: ca-
da tardor, la llevantada i la mar
repeteixen la destrossa d’allò que
una administració reincident
repararà amb tones d’arena i d’as-
falt,maquillatge d’un avorridíssim
passeigmarítimque es fa infinit al
llarg de la costa mediterrània.

Nanterre (París, França) va ser
l’escenari dels primersmoviments
que van quedar en la història com
a Maig del 68. Nanterre avui ho
repeteix amb una petita diferèn-
cia: no sónuniversitaris, sónalum-
nes de Batxillerat. Sembla que de
ben joves veuen què és el que els
espera. El reincident, cal dir les co-
ses pel seu nom, Sarkozy és el por-
taveu del capital (cal dir les coses
pel seu nom, i perdonen per trau-
re de l’armari “capital”), mentre la
publicitatmediàticaparlad’unaso-
la causa: passar l’edat de jubilació
de 60 a 62 anys. Total, dos anys
més… Un reactor nuclear treballa
a X graus. Si se’n passa d’un grau,
es fendeix. Només d’un grau. So
simple, Font deMora, i van vosté i
everybody a fer punyetes. Però allò
quees veuals carrers francesosno
és aquest parell d’anys. Ni a Grè-
cia, ni a altres països. Vamés enllà.
No es parla de la violència de la
mesura, però sí d’un contenidor o
d’un cotxe cremats.

Sarkozy (que no és De Gaulle)
repeteix que la majoria volen tre-
ballar. És l’èxit dels que no van
abandonar l’ensenyament de
Marx: els empresaris, que repe-
teixen aquest ensenyament men-
tre implanten la idea que el “pleno
empleo” és possible. O que tin-
drem faena fins als 62 anys. Més
ridícul encara: fins als 67 a Espan-
ya. Han aprés marxisme, però a la
seuamanera grollera. Vegen, sinó,
la sentència del seu cap, i no par-
lem d’un botiguer amb tres em-
pleats, és el representant dels em-
presaris, dels que creen riquesa i
demanen a la universitat “bolon-
yes” per a sermésproductius: “tre-
ballarmés i guanyarmenys”.Rein-
cideix en una falta (sou per davant
d’especialització), enundelicte (es-
clavisme), enunerror (nodissimu-
la, com alguns del seu gremi). I, a
més, ni se n’assabenta: la
plusvàlua deMarx no era això, im-
bècil.

Repetició: no hi ha cap època
de la història moderna en la qual
els empresaris no hagen intentat
retallar, i no entrarem en detalls,
tot el que consideraven un excés. I
sempre han considerat un excés
qualsevoldret de la classe treballa-
dora.

Reincidència podria ser, però
no n’estic segur, perquè no crec
que els fills de la II Internacional
arriben a ser tan perversos, que
aquests fills o néts o besnéts acudi-
ren sempreanetejar el terrenydel
benefici, siga ambunareconversió
industrial, siga amb una retallada
de sous i conquestes de la classe
treballadora.

Vull creure que els dirigents
d’esquerres que van triar a Valèn-
cia, el dia d’una vaga general, com-
prar en El Corte Inglés, eren uns
exemplars apassionats per mos-
trar que el consum és la salvació.
Perquèno eraunaprovocació, no?

A LA LLETRA

Repetir, reincidir

Moret, artista, mestre i
educador excepcional
Record d’una figura de l’art de l’època republicana

L’artista de Sueca Enrique
Moret.

“Si hi ha poques veus
de dona, preval el que
conten els homes”,
afirma Àngels Moreno

“En aquest punt del
partit no és bo parlar
de dona i literatura”,
diu Esperança Camps

Albert Garcia i Hernàndez

Fou un dels artistes
que havien exhibit
obra en l’Exposició
Internacional de París

JOSEP BLAY Sueca
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tra, el criteri és lingüístic, per què
no hem de tenir en compte Car-
me Riera, ImmaMonsó o Empar
Moliner? Aleshores la des-
proporció ja no seria tan gran”,
addueix Bea, que també
qüestiona, per motius oposats, el
fet de considerar Isabel-Clara
SimóoEsperançaCampsnarrati-
va valenciana. Acceptades les re-
gles del joc, tanmateix, Bea es-

menta l’argument del reparti-
ment de tasques. “Tot i que no
m’agraden les generalitzacions,
diria que les dones són menys
propenses a sacrificar la família
per la faenaoperaltresocupacio-
ns, ni que siga la vocació
literària. Però això també pot ser
una trampa”, alerta, recordant
que la poetaAneStevenson soste-
nia que si una dona, malgrat les

faenes de casa o la cura dels fills,
volia escriure de veritat, escrivia.
“La culpabilitat també pot ser
unaexcusa”, deia Stevenson, cita-
da per Bea. Conseqüències? “Al-
guna vegada m’ha fet la
impressió que en una gran part
de la narrativa valenciana no hi
ha personatges femenins o, si
n’hiha, són, sobretot,mares opu-
tes”, conclou.

E ls creadors enemistats amb
la reflexió sobre la literatu-
ra o els lectors que es ne-

guen sistemàticament a sobrepas-
sar el significat de les paraules lle-
gides farien bé de no deixar de
banda l’esplèndid llibre que Sergi
Pàmies ha publicat recentment
(La bicicleta estàtica, Quaderns
Crema, 2010). És una ocasió única
per a comprovar que també en li-
teratura, i especialment en el cas
dels llibres que recullen frag-
ments, siguen contes o poemes, el
tot acaba sentmés que la suma de
les parts. En aquests casos, sem-
pre hi ha plusvàlues de sentit, no
atzaroses, sinó conseqüènciad’ele-
ments, marginals en aparença,
que tenen una rellevància espe-
cial en la interpretació. I ja és
curiós que la nota de la contraco-
berta parle de “vint relats” si en
realitat en són solament dènou.
L’error és ací una veritat com un
temple, perquè el relat vinté és
precisament el que una gran part
dels lectors del llibre construirà a
partir de la informació, també de
la contracoberta, segons la qual
“perprimera vegada, Pàmies cons-
trueix ficcions a partir de mate-
rials autobiogràfics”.
No és cert en rigor
que siga laprimerave-
gada, però el fet que
s’hi remarque induirà
els lectors a creure’s
en l’obligació de re-
construir la biografia
de l’autor al ritme de
la seua lectura. Enca-
ra més perquè no hi
ha hagut cap mitjà ni
cap crític que haja ob-
viat la referència a da-
desgeneralment sabu-
des, però que el
públic oblidadís o re-
centment incorporat
a l’aventura de la lite-
ratura deu haver
agraït. Els pares de
l’escriptor no són pre-
cisamentdosdescone-
guts i, en conse-
qüència, els contes de
Labicicletaestàtica te-
nen l’avantatge (o el
llast) d’uns coneixe-
ments que l’autor pot
raonablement supo-
saral capdels seus lec-
tors potencials. De la meua
generació, n’hi ha pocs que desco-
neguen qui és Teresa Pàmies o
Gregorio López-Raimundo. Lle-
gir, doncs, contes del seu fill, Sergi
Pàmies, que es presenten amb
l’etiqueta d’autobiogràfics i que
fan afirmacions en primera perso-
na com ara “Els amics no ho sa-
ben però visc en un ambient de
conspiració en què la presómarca
l’escalafó d’un exèrcit de màrtirs”
obliga a la construcció d’un relat
vinté, és a dir, del relat quenoexis-
teix en el llibre, però que necessi-
tem per a satisfer l’apetit obert
per una combinació quasi màgica
entre la informació editorial i la
que tenimal cap. Som ficció i reali-
tat alhora, com ha recordat el ma-
teix Pàmies en alguna entrevista,
però no sé si tothom se sentiria a

gust amb aquests procediments
de reconstrucció de la vida fami-
liar, i encara més si hi ha pel mig
personatges amb una responsabi-
litat històrica tan evident. Quant a
mi, preferisc, d’una banda, remar-
car laqualitat literària del procedi-
ment i, d’una altra, recordar que
el relat vinté no hauria d’oblidar
els contes que el sostenen, és a dir,
la matèria literària, la qual -a
veure si finalment se n’assaben-
tenels quihoneguen- nohareivin-
dicatmai per a simateixaels quali-
ficatius de veritat o falsedat. Ho
diré d’una altramanera: potser no
té res a veure amb la biografia de
Sergi Pàmies, però tampoc no im-
porta, perquè l’inici de “Quatre
nits”, tan a la manera de Sterne
(“Els pares em van engendrar una
nit de primavera, després de
veureLenotti di Cabiria, deFederi-
co Fellini”), i el brindis final a la
salut de la Cabiria que lluita per-
què cap estafador no li robi ni els
somnis ni els estalvis, valen per si
mateixos. Crec, fins i tot, que la
lectura autobiogràfica del recull
de Pàmies guanya quant a intensi-
tat si fem l’esforç de marginar
aquest relat vinté i ens ocupem

dels contes mateixos. Perquè, si
ho fem així, traslladem la
preocupació per les anècdotes,
queavegadeséspura i simple tafa-
neria, al que puguen contenir de
profit més general. Així, un conte
tan breu com “Supervivència” rep
una significació quasi central. I no
hodic per la forma,que tant recor-
da els procediments que Calders
exemplificà amb minicontes me-
morables (“Ja era hora”, per es-
mentar-nealgun), sinóperquèpre-
senta claus decisives en aquest
àmbit, com ara aquella segons la
qual com més ens coneguem,
menys ens agradem. I després
d’haver-se autoexplorat, con-
vençut pels qui recomanen cercar
les respostes dins d’unmateix, qui
dels mortals no ha estat a punt
d’arrancar a córrer?

Sergi Pàmies. / joan sànchez

anar-se’n al Perú. Féu escala a
Cuba i allà es quedà, perquè li
havia caducat el visat per a en-
trar al país sud-americà.
Començà a treballar l’escultura
i a exposar. El prestigi del suecà
va créixer fins al punt que l’any
1944 presentà dues exposicions
a Nova York. Com que li va ser
denegada l’entrada als Estats
Units (anarquista en la seua jo-
ventut i membre del Partit Co-
munista d’Espanya durant la
guerra), va ser Margaret, la do-
na, qui es va fer càrrec de la
promoció i de la custòdia de
l’obra. Finalment, i sense que hi
haja massa explicacions, tan
sols tornaren a Cuba dues o tres
peces. Moret acabà aquesta

relació sentimental al cap de
poc temps.

El 2 d’agost de 1945 es va ca-
sar ambDelia Echevarría Acosta,
cubana que s’enorgullia dels
seus avantpassats bascos, i que
Moret havia conegutpermitjà de
Joan Chabàs. Al cap d’uns anys

vanàixer Enrique, el seu fill únic.
L’escultor ja havia aconseguit
una certa estabilitat econòmica
com a professor en ser-li recone-
guts els estudis acadèmics que
havia cursat a València.

Perseguit i amagat dels cos-
sos policials de la dictadura de
Batista, va aconseguir exiliar-se
aMèxic el gener del 1958, on féu
campanya pel Partit Comunista
de Cuba. La família hi va tornar
el mateix mes de l’any 1959,
amb el triomf de la revolució. El
1980 va visitar Sueca, quaranta-
un anys després d’exiliar-se.

Encara en queden deixebles
de la seua tasca pedagògica i do-
cent exercida des de l’Escuela
Nacional de Arte (ENA) i el Insti-
tuto Superior de Arte (ISA). El
21 de setembre passat, data del
seu naixement, es va inaugurar
una exposició en la seua
memòria al museu municipal
Marcha del Pueblo Combatien-
te, al municipi Playa de la ciutat
de l’Havana. D’ell diuen que va
ser “no sols un artista de condi-
cions i ofici excepcionals, sinó
un gran mestre, un gran educa-
dor”. L’Ajuntament de Sueca
prepara una exposició d’artistes
contemporanis i coetanis, valen-
cians i cubans, la reedició de la
biografia escrita per Manuel
Baixauli i una guia didàctica, en-
tre altres.

A MANERA DE TASCÓ

Pàmies i ‘Le notti
di Cabiria’
Vicent Alonso

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, les escriptores
Isabel-Clara Simó, Esperança Camps i Núria Cadenes.

/ jesús ciscar / mònica torres / santiago carreguí

L’Ajuntament
de Sueca
prepara una
exposició
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