
el disseny gràfic continua es-
tant en una situació d’inferiori-
tat i l’ensenyament tipogràfic
entre nosaltres és, mai més
ben dit, una assignatura pen-
dent”. “Només cal veure”, apun-
ta Xavier Llopis, “la senyalísti-
ca en aquesta ciutat; si se’n fe-

ra un estudi històric, probable-
ment es podria constatar que
des de l’arribada de la
democràcia cada alcalde ha
proposat un model de cartell
de carrer”. “Segurament”, diu
Llopis, “en aquests moments
podem trobar-hi fins a quatre

models diferents i veure que
un mateix carrer té fins a tres
retolacions, amb tres tipogra-
fies diferents i suports dife-
rents; per això el fet de voler
que el sector comercial seguis-
ca unes pautes determinades i
uns ordenaments tipogràfics

pel que fa al paisatge urbà és
difícil si des de les institucions
es donen aquests exemples i
models equívocs”.

Sobre el moment actual de
la tipografia assenyalen un cert
gust pel revival. “El reviscola-
ment que en aquests moments
hi ha de la lletra manuscrita”,
diu Félix Bella, “probablement
no és una cosa casual, sinó la
influència que tenen les noves
tecnologies i la possibilitat que
tu tens d’agafar la teua pròpia
lletra, digitalitzar-la i transme-
tre-la”. “En aquests moments”,
explica José Luis Martín, “crec
que hi ha un altre debat molt
interessant i és tot el tema al
voltant del llibre digital, si cal
convertir-lo simplement en un
pdf del llibre convencional,
però adaptat als formats
electrònics, d’una banda, i
d’una altra, la possible
manipulació tipogràfica que
pot permetre aquest llibre
electrònic, i la pregunta és,
això deu ser lliure per a tot el
món? I fins on es pot deixar
aquesta llibertat diguem-nema-
nipuladora?”. “Perquè una co-
sa”, continuaMartín, “és que tu
pugues augmentar la lletra per
comoditat o facilitat de lectura,
i una altra cosa és que tu pu-
gues canviar-ne la tipografia
original”. “Som en un mo-
ment”, diu Félix Bella, “en què
allò hegemònic és la
comunicació publicitària, la pu-
blicitat, i passa quemoltes solu-
cions que funcionen en el mitjà
publicitari, en acabant, s’inten-
ten passar al text escrit i es pro-
dueixen grans disfuncions, un
efecte pervers a la llarga; i és
que acabem acostumant-nos a
veure les coses malament i no
ens adonem que estan mala-
ment”. “Si parlem d’un text per
a llegir”, reflexiona Xavier Llo-
pis, “s’ha de poder llegir. “Jo”,
diu José Luis Martín, “el pri-
mer dia de classe sempre em
trobe algun alumne que em pre-
gunta: “Com puc fer jo una lle-
tra nova?”, i hem de tornar a
recordar que la tipografia sem-
pre és el resultat, entre altres
coses, d’un moment cultural,
històric…”.

E l Museu d’Història de Ca-
talunya, des del 3 de juny
i fins al 31 d’octubre, acull

una exposició amb el títol La no-
va cançó. La veu d’un poble. El
díptic anuncia que la mostra
parteix de la dècada dels cin-
quanta, amb una oferta demúsi-
ca en català escassa. Efectiva-
ment, perquè serà a partir dels
seixanta que la cosa rutllarà. I
heus ací un valencianet que hi
recorre els passadissos: fotos, re-
talls de diaris, portades de dis-
cos, gravacions, vídeos, etc.

Primer apunt: presència de va-
lencians. Hi trobem material de
Raimon i d’OvidiMontllor; i la por-
tada d’un disc, ja de l’any 1976, de
la Rondalla de la Costa (Records
de València), amb Marià Albero.
Curiositat: els tres van desplaçar-
se a Barcelona per tal de seguir i
consolidar la carrera artística.

Ah, sí, i unes portades més: la
d’Al Tall (Quan el mal ve d’Alman-
sa), la de Carlos Barranco (Mi-
ralls), la de Pavesos (A la nostra
gent), la de Pep Laguarda (Brossa
d’ahir), la de Lluís Miquel i els 4 Z
(11 cançons i un adéu), la de Paco
Muñoz (La llibertat la picaren), la
de Remigi Palmero (Humitat rela-
tiva) i, ja l’any 2006!, la de Miquel
Gil amb la grega Savina Yanna-
tou. Portadesde disc i, lamés anti-
ga, de l’any 1976, és a dir, Franco
jamort. Cap comentari. Cap retall
de premsa. Cap anotació del que
va ser la cançó al País Valencià.

Segon apunt: què va passar
abans de l’any 1976 a València?
El valencianet pateix una per-
plexitat semblant al moment en
què llig qualsevol glossa delMaig
del 68: unmoment i perdonen, jo
hi era.

On són Joan Bartrina, Les
Mans, Els 4 Z (4 LP abans del
1968, actuacions a Ràdio Barcelo-
na, al teatre Romea), Lluís Núñez,
Els dits, Els 5 Xics, Mari Carme
Girau, etc.? Hi ha una referència
històrica: el III Aplec de la Joven-
tut del País Valencià a Castelló, el
21 d’octubre de 1962. I prou. Cap
altramés als aplecs del Puig, real-
ment heroics i sempre acompa-
nyats d’actuacions en català, o a
les actuacions al Principal de
València, a la Universitat, a les co-
marques valencianes.

Tercer apunt (una mica eso-
tèric): en el calendari de “fets
històrics / nova cançó”, el valencia-
net hi observa: 1971, Constitució
de l’Assemblea de Catalunya / Pri-
mera edició de les Sis hores de
cançó de Canet de Mar. 1978,
s’aprova la Constitució espanyola
/ Última edició de Canet de Mar.
1983, el Parlament de Catalunya
aprova la Llei de normalització
lingüística i primeres eleccions al
P. Valencià i a Ses Illes / Desapa-
reix l’editora discogràfica Edigsa.
Podem afegir-hi: 2010, nou Esta-
tut de Catalunya / tanca la llibre-
riaOna i la distribuïdora correspo-
nent, a la seu que fou d’Edigsa.

Quart apunt: sembla que el
País Valencià hauria d’escriure ja
la història d’aquest moviment.

Cinqué apunt: sembla que la
nova cançó, amb la democràcia,
no va.

ELS REACCIONARIS
VALENCIANS.
LA TRADICIÓ AMAGADA
Gustau Muñoz
Editorial Afers
Catarroja-Barcelona, 2010
214 pàgines

.

L ’esquerra, a l’hora d’analit-
zar la dreta valenciana, ha
anat bastant despistada,

perquè sovint l’ha vista només
com a emissora d’un discurs
esquemàtic i se l’ha despatxada
de manera expeditiva: la concep
com una fabrica d’arguments po-
bres i mimètics, que de vegades
poden arribar a ser delirants, al-
menys en aparença, dissenyats
amb molta barra i sense massa
vergonya. I si guanya eleccions és
a causa del fet que vivim en un

cicle històric determinat i, si els
ciutadans els donen suport, és
perquè solen ser bastant igno-
rants.Aquestacaricatura s’hades-
preocupat d’observar que, tinga
el format que tinga l’arenga con-
servadora delmoment, sol haver-
hi darrere seuunequipque segre-
ga un discurs polític pràctic i, per
ara, efectiu, ben dissenyat. Hem
dit que el discurs pot ser, per mo-
ments, desgavellat. És cert, però
els analistes no s’haurien de
deixar enganyar per les aparen-
ces i veure el pòsit ideològic que
hi amaga, com es transfiguren el
llenguatge i els fets i amb quins
objectius es tramen. Aquesta és
una de les aportacions del llibre.

L’evolució de l’ideari reaccio-
nari i les claus de l’èxit actual són
indicades amb clarividència per
Gustau Muñoz en la introducció

d’Els reaccionaris valencians. La
tradició amagada, un llibre que
participa de la dinàmica d’enfo-
car amb ulls nous i seriosament
l’alfabet ideològic de la dreta del
país, perquè, encara que hem vis-
cut enlluernats pel miratge d’un
PaísValencià anticlerical, republi-
cà i d’esquerres, és saludable po-
sar en relleu que al seu costat es
van donar, com a reacció a la
dinàmica dominant, cap als anys
vint i trenta del segle passat, unes
condicions adequades que esti-
mularen l’aparició d’un nombre
gens menyspreable de persones
amb un potencial intel·lectual
consistent que es proposaren de
segregar productes ideològics
efectius, al marge del gruix i del
valor que puguen donar-los ara.
Bé, el present volumestudia, amb
resultats notables, alguns dels

noms il·lustres de la mentalitat
reaccionària del segle XX, sobre-
tot el pensament totalitari de la
postguerra i, també, com aquests
ideòlegs relativitzaven els punts
més salvatges i s’adaptaven als
nous temps a mesura que el rè-
gim envellia. Així, Xavier Serra,
MiquelÀngel Fabra, FrancescPé-
rez Moragón, Pau Viciano, Sara
Prades iGuillemPasqualhi anali-
tzen set representants destacats
del pensament reaccionari
valencià: Rafael Rodríguez de Ce-
peda, Vicent Gay, Eduard Martí-
nez-Sabater, Joan Beneyto, Diego
SevillaAndrés,Rafael Calvo Serer
i Josep Corts Grau. Una bona
partdels personatges triats repre-
sentaven la urgència demoderni-
tzar el llenguatge i els raona-
ments de sempre, ja siga per la
via del catolicisme o pel pendent
de les polítiques totalitàries. I ens
condueixen pels espais on es for-
jaren els nous aires polítics, que
són, sobretot, el Col·legi Major
Joan de Ribera, Acción Española
i la Falange. Sense oblidar-nos
que alguns tingueren els orígens
en el valencianisme conservador.

UN PAÍS DE PARAULES

Orígens del pensament conservador
Francesc Calafat

Tres dels llibres sobre tipografia publicats per
l’editorial valenciana Campgràfic.

A LA LLETRA

No va, cançó
Albert Garcia i
Hernàndez
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Viene de pàgina 1
Des d’un primer moment
Campgràfic ha volgut incidir en
el debat teòric, des de la mirada
crítica a partir de la reflexió dels
mateixos creadors de la tipogra-
fia del segle XX o des d’una lectu-
ra més actual i contemporània.
“Tothom reconeix l’escola helvè-
tica”, assenyala Félix Bella,
“com un dels fronts creatius i
d’avantguarda en la tipografia
del segle XX, però, per a enten-
dre’n la significació, has de sa-
ber que aquesta tipografia és
fruit d’un concepte publicitari
determinat, en què la comu-
nicació, més que intentar seduir
o impactar, es proposa simple-
ment informar, i és clar, per a
donar informació, el més ade-
quat és la lletra de ‘pal sec’, per-
què no té cap significat, i alesho-
res veiem com s’ajunten una rea-
litat tipogràfica i una realitat cul-
tural”. “La nostra manera d’inci-
dir”, diu José Luis Martín, “en el
món de l’ensenyament, de les es-
coles, de la universitat, és dotar-
los d’uns coneixements cultu-
rals, filosòfics, saber que darre-
re de la lletra hi ha concepcions
culturals, concepcions històri-
ques, que hi ha també concep-
cions ideològiques, etc.”. “La lle-
tra Futura”, remata Xavier Llo-
pis, “no naix per casualitat
d’una ment diguem-ne privile-
giada, sinó que és segurament el
fruit d’un moment cultural que
s’està desenvolupant en aqueix
moment al centre d’Europa”.

Malgrat una certa projecció
social de la cultura tipogràfica
en els últims temps, reconeixen
encara el seu caràcter minorita-
ri. “De vegades”, diu José Luis
Martín, “pense que tots els que
ens interessem en aquestes co-

ses som una mena de frikies il·-
lustrats”. “A nosaltres”, comen-
ta Xavier Llopis, “una de les co-
ses que ens cridava l’atenció era
que, a diferència d’Espanya, en
altres països, com Alemanya,
Anglaterra o França, tenia lloc
un debat ben viu al voltant de la

tipografia, mentre que entre no-
saltres aquest debat semblava
inexistent”. Sobre l’ensenya-
ment tipogràfic a València reco-
neixen les seues insuficiències
quasi endèmiques. “Hem tingut
el handicap”, indica José Luis
Martín, “que la disciplina de dis-

seny gràfic no ha entrat a les
escoles fins fa uns quants anys i
això ha donat com a resultat un
gran retard en el seu desenvolu-
pament”. “Nosaltres”, afegeix
Félix Bella, “a falta d’una disci-
plina establida com és el dis-
seny gràfic, allò que hem

produït són individualitats, com
és el cas del desaparegut i enyo-
rat Paco Bascuñán, però encara
ens queda per fer molt camí a
escala col·lectiva”. “Mentre que
el disseny industrial o de pro-
ducte”, assenyala José Luis Mar-
tín, “sí que ha estat reconegut,

“El debat tipogràfic entre
nosaltres ha estat inexistent”
“A València, fins ara, només han eixit individualitats”

A casa nostra, la llengua ha
estat un element amb una
forta càrrega simbòlica no

sempre onejada de manera inno-
cent.La irrupcióen l’escenarid’Es-
cola Valenciana, tanmateix, ha
contribuït a traçar connotacions
positives i una visió transversal so-
bre l’ús i l’ensenyament del valen-
cià. I la celebració, aquest Nou
d’Octubre, al passeig Marítim de
València, d’una gran Festa pel
Valencià, l’acte de cloenda de les
celebracions del 25é aniversari de
les multitudinàries Trobades en
Valencià, inclourà un bon grapat

de continguts simbòlics que resu-
meixen el tarannà i les senyes
d’identitat del moviment. “És una
fórmula festiva, capaç de sumar el
sentimentdemolts valencians i va-
lencianesmés enllà de colors polí-
tics i ideologies, un sentiment
bàsic, la voluntat de viure en la
nostra llengua”, explicava Àngel
Martí, gerent d’Escola Valenciana.

La data escollida, el dia oficial
de la Comunitat Valenciana, no és
aliena a aquesta visió, unamanera
“d’oxigenar i fer reviscolar” la data
i un reforç al “tret d’identitat més
valuós”. L’acte central de la jorna-
da, de fet, té una forta càrrega

simbòlica: la inauguraciód’unmo-
nument, obra de l’artista de
l’Alcúdia Manolo Boix, que porta
com a títol La clau que obri tots els
panys, en referència a un poemari
de Vicent Andrés Estellés. Però
també al lema que ha presidit el

25é aniversari de les troba-
des, “Tu tens la clau”,unama-
nera de ressaltar el paper de
les noves generacions escola-
ritzades en la llengua pròpia
en la recuperació lingüística.

Elmonument, de tresme-
tres d’alçària, té com a ele-
ment principal el bust de
bronze d’un infant partit per
la meitat. Enmig, una clau.
Es tracta del mateix motiu
que Boix va emprar per a les
iconografies primerenques
de les trobades. La base del
monument és un cub de vi-
dre transparent en el qual els
alumnes de diversos centres
educatius dipositaran elmatí
de la festa el seu “llibre de les
claus”, materials que han
anat treballant —en forma
d’escrits, de dibuixos o de fo-
tografies— i que contenen la

seua valoració del valencià com a
einade comunicació i signed’iden-
titat. Aquests llibres i el seu colorit
acabaran de configurar l’estètica
d’unmonument que, després d’un
quant temps d’exposició a l’Alcú-
dia, se situarà en la nova Facultat

deCiènciesde l’Educacióde laUni-
versitat d’Alacant.

Els elements simbòlics no aca-
baran ací. Com a fi de festa
actuarà el grup Obrint Pas, amb
tota seguretat el grup musical
ambmésdifusió i seguidorsde l’ac-
tualitat, senyera de les primeres
generacions educades en la nostra
llengua representades pel seu co-
negut líder i cantant, Xavi Sarrià.

La voluntat aglutinadora d’Es-
cola Valenciana no ha minvat el
seu caràcter reivindicatiu. La fes-
ta, de fet, és una resposta “a les
estratègiesdelGovernvalencià, in-
tensificades des de la primavera
passada, per intentar excloure i
arraconar la nostra llengua”,
diuen en referència als obstacles
per a l’escolarització en valencià,
el retall de subvencions al doblat-
ge en valencià o el no-requisit
lingüístic en l’administració. Tot i
que la intenció inicial era dur a
terme l’acte en l’Albereda, el silen-
ci de l’Ajuntament de València,
que presideix Rita Barberà, a la
petició formal ha obligat a triar
aquesta nova ubicació en un espai
de competència de l’Estat.

La clau del pany
lingüístic
Escola Valenciana organitza el Nou
d’Octubre una festa pel valencià

XAVIER ALIAGA València

Esbós de l’escultura de Manuel Boix.
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