
La conversa se centra en el
seu estudi i el fet que va estar
quasi dos anys sense poder pin-
tar quan es va traslladar des de
casa dels pares a la casa refor-

mada dels avis. “A Joan Miró
també li va passar el mateix: en
el nou estudi no podia pintar,
va estar dos anys sense fer-hi
res de profit. Recorde que,

quan ho vaig llegir, em va diver-
tir, tan exagerat com em sem-
blava! I a mi em va passar exac-
tament igual al cap de poc de
temps! L’estudi és fonamental:
no saps les vegades que he can-
viat les taules de lloc, a la recer-
ca de la millor llum, del millor
espai”. Trau un catàleg, una re-
trospectiva de la seua obra, i

me’l regala. Li demane que
me’l dedique. Remuga una mi-
ca, perquè no li agrada escriu-
re, però per fi es decideix: “A
Martí Domínguez, amb la pro-
mesa de pintar la quebrantà del
Naro. Molina Ciges”. Estic se-
gur que complirà la seua parau-
la. Del Colorado al Naro: això
és, al capdavall, la vida.

D arrerament podríem pen-
sar que ens trobem a Is-
tanbul o al Vaticà. En

aquest darrer cas, no estaria
gens malament. Com diuen a Al-
coi: alguna volta han de guanyar
els moros. Què els sembla si ara
tots els visitats pel papa li
tornàrem la visita? Però, això sí,
en lesmateixes condicions. S’ima-
ginen un Vaticà col·lapsat, tam-
bé, econòmicament? Però tor-
nem-hi: esmentava aquestes ciu-
tats pel skyline dibuixat per les
cúpules.

Sembla que les cúpules mai
no van soles. Quan Felipe Gonzá-
lez diu que podia haver volat la
cúpula d’ETA, a quina de totes es
referia? Perquè cada X temps lle-
gim que ha estat desmantellada.
A banda de l’oportunitat o no de
la declaració, no els sona a l’Stan-
ley Kubrick del Doctor Strangelo-
ve (en castellà,Teléfono rojo, vola-
mos hacia Moscú). Quin plaer és
aquest: tindre a la punteta del dit
el botó (o a la punteta dels llavis
la decisió) per a fer volar qualse-
vol? Les declaracions han provo-
cat un rebombori que em pro-
dueix perplexitat quan pense que
el tristament famós membre de
la Brigada Político-Social (per als
joves: policia política de Franco),
secció València, anomenat Balles-
teros, va ser erigit com a cap de
la lluita antiterrorista pel govern
González. Com no es pot recor-
dar el seu cinisme mentre repar-
tia hòsties?: què et penses, que
quan “vinguen els teus” jo no se-
ré al mateix lloc?

Tornem al papa. S’ho mereix.
S’ho treballa. Aquest responsable
reincident de lesmorts per sida o
per avortament clandestí o per la
submissió de la dona, encén l’en-
cenall, mai apagat i que torna i
torna, de l’anomenada, entre d’al-
tres per l’Església, Guerra Civil
(per als joves: colp d’estat militar
contra un govern legítimament
constituït) i ens parla dels anys
trenta. No dels seus, a l’Alema-
nya nazi, sinó dels nostres. I no
veig una reacció com la que sol
emergir quan, per exemple,
Chávez parla de nosaltres. Què
més volen els vencedors? Què vo-
len aquesta gent? No tenen prou
amb la Transició? Sembla que
no. I tot aquest conjunt, ara sí,
més lligat als aspectesmés rancis
dels anys trenta (per als joves: a
Berlín, a Espanya, l’alegria era
una altra), constitueix la cúpula
perillosa capaç de convertir l’en-
cenall en incendi, pete qui pete:
preservatius, avortament, sexua-
litat triada, nacionalitats, repúbli-
ca, etc., és a dir, tot allò que va
representar un respir de llibertat
en una Espanya arrasada per se-
gles de Torquemada.

Les cúpules del Marroc, d’Es-
panya, de l’ONU s’agermanen so-
ta una sobtosa miopia.

I ara ens arriba la segregació
de la y grega. Pobreta ella. L’úni-
ca amb reminiscències hel·lèni-
ques. Per què li han fet això? Deu
ser perquè és una copulativa? Co-
pular? Vade retro! “Cupulem”,
doncs, “cupulem”, que el món
s’acaba.

SUBSÒL
Unai Siset
Edicions Bromera
Alzira, 2010. 181 pàgines

Q uè du a transfigurar-se en
Unai Siset autors tan dife-
rents com P. Alapont, M.

Baixauli, V. Borràs, E. Camps, A.
Greus, U. Lozano i V. Usó? Diver-
sos motius. Volen trencar la mo-
notoniad’unpanorama literari to-
talmentdesatés per les altes insti-
tucions del País i superar la
desconnexió que sovint hi ha en
el gremi. L’objectiu és mirar de
crear expectativesambunprojec-
te innovador queconsisteix a con-
vertir la ficció en un experiment
literari que vaja més enllà del lli-
bre i dels autors. L’antecedent
que conec és el Màrius Serra que
conclogué Monocle amb la

col·laboració dels seus lectors. El
full de ruta d’Unai Siset és dife-
rent: amb l’obra acabada es pro-
posen eixamplar el viatge creatiu
amb la participació dels lectors
per mitjà d’una web i del Face-

book. Els resultats són encara in-
certs, i tot dependrà dels hams i
les incitacions que sàpia inventar
l’autor col·lectiu. Allò cert, per
ara, és que la proposta és valenta.

Subsòl es proposa d’imaginar,

a partir una foto inquietant feta
almetro deParís l’any 1979, vides
unides per l’atzar i mostrar-ne
passions i somnis, vivències i frus-
tracions, secrets i desesperances.
Embastades amb el fil del thriller,
consistenten l’ocultació i el desco-
briment gradual o parcial dels
enigmes. Així, observem un
germà que busca el bessó que no
coneix; el fill del president de la
República que tracta de salvar el
nom del pare; la mala conscièn-
cia d’un estudiant que, per ajudar
un amic, admirador de les gestes
antisistemad’un terrorista, causa
ferides profundes en una jove, o
la vida solitària d’una arquitecta
visionària…Fet i fet, Unai Siset no
vol alliçonar, sinó explorar
aquestmón gran i sovint terrible,
on l’inesperat pot tenir efectes
dramàtics, fins i tot morals, en la
vida de les persones, i que posen
de manifest “l’impossible control
de les coses reals”, que diu Philip
Roth en Operació Shylock. Subsòl
és divers en resultats, però els re-
lats dedicats a Henry, Judes o
Orofila, posem per cas, ofereixen
al·licients raonables al lector.

UN PAÍS DE PARAULES

Un món gran i terrible
Francesc Calafat

“L’estudi és fonamental: no saps les vegades que he
canviat les taules de lloc”, explica l’artista.

A LA LLETRA

Cúpules
Albert Garcia i
Hernàndez

Fotografia del metro de París que ha inspirat els relats de Subsòl.
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Ve de la pàgina 1
En el carrer d’Arriba d’Anna viu
José María Molina Ciges. Era la
casa dels seus avis i l’ha condi-
cionada als nous temps, però
conservant el sabor de poble.
Un poc més enllà hi ha la casa
dels pares (on va tindre el seu
primer estudi), que mira a la
plaça de la vila. Son pare era
d’Atzeneta d’Albaida i sa mare,
d’Anna, i aquest darrer fet expli-
ca la seua residència en aquest
municipi, en principi tan aïllat
dels circuits de l’art plàstic. Par-
la valencià, però amb nombro-
sos modismes: és el que ell diu
l’arnero, un patois de terra de
frontera. Al costat de la seua do-
na Marichu, ens mostra les
seues darreres obres, una
exposició on combina la seua
predilecció per les escultures
gregues amb elements del pop, i
que és una mena de retorn evo-
cador als seus orígens. Poc
temps després d’acabar la carre-
ra, va viatjar a París i a Roma, i
allí va descobrir l’estatuària gre-
ga. Aquelles primeres obres dels
setanta eren molt provocatives i
sovint hi incloïa, al costat d’aque-
lls cossos d’apol·los seductors i
enus impúdiques, grafits que

trobava als lavabos públics (“lite-
ratura de retrete”, com ara:
“Aquí se caga, aquí se mea, y el
que tiene tiempo se la menea”).
“D’aquella primera exposició,
aig vendre’n tots els quadres!”,

diu rient. “Potser va ajudar el fet
que l’Opus Dei protestara
aïradament. L’Equip Crònica
feia una pintura més
pamfletària, la meua era potser
més colpidora, perquè era més
sòbria i inesperada”. Molina diu
que ara li interessa treballar la
bellesa que destil·len aquelles
obres clàssiques, més que l’as-
pecte provocatiu. “He pintat cen-
tenars de vegades la Venus de
Melos. No em canse mai d’estu-

diar aquell cos… I totes les que
he fet les he venudes! Infinitats
de Venus!”.

És important assenyalar que
Molina Ciges ha viscut sempre
del seu treball artístic. I sense
abandonar Anna, ni els vells
amics d’infantesa. “Quan vaig
tornar de Nova York, vaig deixar
l’estudi de València i me’n vaig
vindre ací, a casa dels pares. Es-
tava tanmarejat amb el que vaig
descobrir a Nova York que vaig
estar quasi tres anys sense pin-
tar. Colpit, vaig entrar en una
crisi profunda. Però un bon dia
vaig retornar a la pintura, vaig
iniciar una nova etapa, vaig
abandonar aquella pintura ex-
pressionista, tenebrosa i fosca, i
vaig donar eixida al color”. I, en
efecte, hi ha dosMolina, tan dife-
rents que es diria que entre ells
hi ha hagut un procés de meta-
morfosi completa. Li ho comen-
te, i també li faig veure que la

seua primera etapa em recorda
una mica la pintura torturada
de Ribera Berenguer. Li sobta
això, però recorda una anècdota
reveladora: “Un dia Ribera em
va confessar que li hauria agra-
dat fer el que jo pintava!”. Potser
envejava la metamorfosi moli-
nesca…

Emmostra uns bodegons, ho-

menatge a Lichtenstein. Al cos-
tat de les ampolles cubistes hi
ha una albergínia, unes magra-
nes, una tallada de meló d’Alger.
“És un Lichtenstein a la valencia-
na”, matisa. Aprofite l’avinente-
sa per a preguntar-li si el fet de
viure a Anna ha condicionat d’al-
guna manera la seua pintura.
Em diu que no, que potser ha
influït en el seu caràcter, i en el
fet d’haver conservat els amics
d’infantesa. Però assegura que
la Canal de Navarrés no ha estat
motiu d’inspiració. “Mai no he
pintat el paisatge de la vall, ni
tampoc l’albufera d’Anna… Per
què? No ho sé, no hi ha
explicació”. Insistisc en aquest
tema, que m’és particularment
cridaner: com s’expliquen totes
aquelles Venus de Melos, tota
aquella estatuària de Pèrgam, i
ni un sol apunt del paisatge. Riu
i accepta la crítica, amb el bon
caràcter que el caracteritza: “Ro-
sa Torres també em recrimina
això… Sempre que ve m’anima a
pintar la nostra albufera. Però
no sabria com fer-ho. És un llen-
guatge distint, nou, que hauria
d’investigar”. L’incite a fer-ho i
queda en silenci, i per fi em fa
aquesta confidència: “Tots els
dies isc a caminar un parell d’ho-
res. Faig un llarg recorregut
pels voltants del poble, per la vo-
ra del riu, on s’inicia la
quebrantà del Naro. És la nostra
muntanya i el poble se l’estima.
L’altre dia me’l vaig quedar mi-
rant i vaig pensar en David Hoc-
kney i la seua famosa obra sobre
el Grand Canyon del Colorado,
un quadre de quasi tres metres
de llargària. Vaig sentir la
temptació d’imitar-lo, amb el
nostre Naro…”.

Li pregunte en què treballa a
hores d’ara i emmostra el retrat
d’un home. “És Alfonso, un dels
companys de la meua infantesa,
que és llaurador. Una persona

que sempre m’ha acompanyat,
amb la qual he viatjat molt, un
veritable amic… M’interessa el
seu rostre angulós, i les seues
mans, aspres i enormes”. I, en
efecte, aquelles mans són cezan-
nianes i tot el quadre atresora
alguna cosa temperamental
molt pròpia del pintor d’Ais.
Trau una altra obra dedicada al

seu amic (“aquesta està en bajo-
queta, vull dir que encara no
està acabada”) i la deixa sobre el
cavallet. És sorprenent l’energia
que condensa. Però l’homenatge
a l’amic també és emotiu: “Mon
pare s’estranyava que passàrem
tant de temps junts i em pregun-
tava de què parlàvem… De tot, li
deia jo: de la vida. És poc això?”.

De Nova York a Anna
L’artista combina escultures gregues amb elements del pop

L ’escena musical en la nos-
tra llengua es condueix
amb uns recursos

econòmics limitats. Això, tanma-
teix, no impedeix que els artistes
complisquen el ritual de la
gravació de clips musicals amb
uns resultats artístics notables.
Fruit de la rellevància que comen-
cen a tenir aquests productes, l’In-
quiet Festival de Cinema en
Valencià fa cinc anys que ofereix
una secció específicament dedica-
da als videoclips en què, a més,
participenbandes i cantants de tot
el domini lingüístic. Un planteja-

ment que facilita que, coma guan-
yadors en exercicis anteriors, hi fi-
guren referents de distints territo-
ris, com ara els catalans Refree
(2006) i Le petit Ramon (2008), els
mallorquins Antònia Font (2007) i
la valenciana Clara Andrés (2009).

”No sols ens adonàrem que els
videoclips eren una part impor-
tant de la producció audiovisual,
sinó que també calia valorar la
qualitat i el fet que alguns es po-
gueren considerar autèntics curt-
metratges”, explica Juli Cànoves,
un dels organitzadors d’Inquiet
Festival. I els promotors també te-
nien clar que la manera de vestir

aquest vessant del certamenhavia
de ser eminentmentmusical. Així,
els videoclips aspirants al premi es
projectaran aquesta nit, en la Sala
MirrordeValència, durantuncon-
cert amb la presència de la banda
de mestissatge de la Marina, As-

pencat, i dels barcelonins
Els Amics de les Arts, una
de les bandes pop del mo-
ment gràcies al seu darrer i
molt guardonat treball, Bed
& Breakfast (2009).

Entre la selecció prèvia
hi ha clips de tots els estils.
Des de l’estètica entre cafre
i kitsch de Cançó per a una
operació a cor obert, de Mi
Sostingut, dirigit per Xerra
Torres, fins a l’humor en
claude cinemamutd’ElTio
Toni, d’Els Pabordets, diri-
git perMari CarmeGiner, o
l’estilisme romàntic de Tre-
ballaré el teu cos, una de les
versions sobre el cançoner
de Raimon de VerdCel, diri-
git per Daniel Olmo. Un
àmbit propici per a realitza-
dors incipients, però també
obert a directors de cinema

consolidats, com ara Toni Canet,
responsable del vídeo La Cileta
per a Miquel Gil. El quadre d’aspi-
rants es completa amb L’amor és
AH, d’Élena, dirigit per PalomaZa-
pata, Les coses, realitzat per Anto-
ni Castelló per a Agraviats, Ni un

dia més, d’Enric Pérez de Gràcia
per a Snipers i Les personetes hu-
manes, de Compartir dóna gustet,
dirigit per Belza, Rodrigo i Sempe-
re.

Una ullada als treballs en
competició demostra que el jurat,
formatper JoanGregori, de lapro-
ductora Pro21, Jordi Novell, de la
revista Enderrock, i Xavi Sarrià,
cantant d’Obrint Pas, no ho tindrà
gens fàcil. “És sorprenent”, confes-
sa Sarrià, “malgrat les dificultats i
els pocs recursos, cada vegada hi
ha més qualitat. Hem demostrat
que amb pocs mitjans podem fer
cosesmolt grans”, assegura l’artis-
ta, que destaca la col·laboració i la
implicació dels professionals de
l’audiovisual i la transcendència
d’aquests productes. “En acabant,
un videoclip és molt important,
perquè dóna vida a la cançó. La
llàstima és que a TV3 hi ha un es-
pai per a la música en català, però
a Canal 9 els clips en valencià es-
tan boicotejats”. Això sí: “Podem
donar gràcies perquè Internet i les
xarxes socials supleixen això i els
músics podem arribar a la gent
d’ací i a la de fora”.

Els videoclips que
parlen valencià
Inquiet Festival presenta els aspirants
a millor vídeo musical de l’any

XAVIER ALIAGA València

Cartell del festival Inquiet.

“L’Equip Crònica feia
una pintura més
pamfletària, la meua era
potser més colpidora”

“Mai no he pintat el
paisatge de la vall, ni
tampoc l’albufera
d’Anna...”
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