
En l’exposició sobre Fran-
cesc de Borja de la Casa de
Cultura de Gandia, a més

de riberes, de joanes, de grecos, de
goyes, demurillos, de ribaltes o de
morales,hi haunapinturadeMo-
reno Carbonero que plasma la
consternació del duc davant el
taütobert de la seuavenerada Isa-
bel de Portugal. Francesc ja havia
vist, quinze dies enrere, a Toledo,
l’emperadriu morta. L’empera-
dor, però, li havia manat que
acompanyara el fèretre a Grana-
da, perquè hi fóra enterrat. Quin-
ze dies per accidentats camins de
pols, quinze dies amb el cadàver
darrere; un viatge terrible, que
potser dóna per a una novel·la.
Tot i que ja n’hi ha una, i extraor-
dinària, amb aquest argument o
molt semblant: Mentre agonitzo,
de Faulkner, una odissea familiar
amb taüt i cadàver inclosos, a vol-
tesgrotesca, a voltes sublim, deso-
ladora sempre.El cas ésqueFran-
cesc ha de complir el tràmit de
certificar, acabat el viatge, que
aquelles despulles corresponen,
efectivament, a Isabel. Quinze
dies després que ha mort. L’im-
pacte és brutal. Pel que li entra
pel nas, però sobretot pelsulls. La
visió del cadàver putrefacte de “la
persona que donava sentit al seu
ésser , la dona més bella que
havia conegut, l’encarnació de
la glòria terrenal” —com la defi-
neix J. Piera en la biografia del
sant— li provoca un “terratrè-
mol íntim” que, a la llarga, el

durà a fer un canvi brusc de
rumb en la seua vida. L’anècdo-
ta m’ha recordat unes paraules
llegides a Pla. “Stendhal s’ado-
nà que Gina P. l’enganyava, mi-
rant pel forat d’un pany. La veié
al llit amb un altre, etcètera”.
La curiositat excessiva provocà,
a Stendhal, una profunda
depressió, i Pla conclou: “L’er-
ror consisteix a mirar pels fo-
rats dels panys. Val més no mi-
rar mai per aquesta classe de
forats”. Fa bé, Stendhal, o és un
error —com diu Pla— que mire
pel forat del pany? Fa bé o és un
error que Francesc de Borja

contemple la putrefac-
ció del cos de l’empe-
radriu? Quin preu
hem de pagar per
conéixer la crua veri-
tat? Val la pena, pagar
aquest preu tan alt,
per tal de saber? O val
més saber menys, i
prioritzar el benes-
tar? Segurament,
Francesc de Borja no
hauria sigut sant Fran-
cesc de Borja sense
aquest “terratrèmol
intern”, ni Stendhal
hauria sigut el mateix
Stendhal sense aquell
disgust. En tot cas, el
trauma féumés lúcids
ambdós personatges,
i acabà beneficiant els
seus contemporanis.
La veritat és dura, so-

vint cruel, però també revelado-
ra. I després del sisme intern ve
l’assimilació. El sacseig psi-
cològic minva amb els dies i a
poc a poc, gradualment, pot es-
devenir una serenitat que
s’acosta a la saviesa. O no: tam-
bé pot desequilibrar definitiva-
ment un individu. Els ma-
nicomis i els carrers n’han anat
plens, al llarg de la història,
d’exemples dramàtics. Ningú
està estalvi, d’aquest risc. Val la
pena, doncs, mirar pel forat del
pany? O val més no mirar mai
—Pla— per aquesta classe de fo-
rats? Sempitern dilema.

R econforta llegir que la li-
teratura serveix per a
millorar el món. Ho diu
Anjel Lertxundi en el

seu Eskarmentuaren paperak (Vi-
da y otras dudas, Alberdania,
2010). Sens dubte, llegim, a vega-
des, per alleujar el nostre dolor. O,
com diu Lertxundi, que, d’altra
banda, és ben conscient que l’as-
sumpte és ja quasi un tòpic: barre-
jar-se amb les vides alienes és una
manera d’oblidar la part dolorosa
de la nostra pròpia vida. Però el
novel·lista basc fa un salt enllà del
poder terapèutic de la literatura i
la converteix també en un instru-
ment de millora del món.

Doncs bé, a mi, és aquest pas
endavant el que em reconforta, o
millor dit, el que em trau d’una
incredulitat que sola-
mentdeixadeprovocar-
memalestar quan algú,
com Lertxundi, em re-
corda, per exemple,
que la denúncia de l’ex-
plotació que contenia
l’OliverTwistprovocà fi-
nalment una modifi-
cació de les lleis de
l’època. Dickens esdevé
així quasi un revolucio-
nari, un provocador del
canvi social amb l’ús ex-
clusiu de la ploma.

Cal, tanmateix, una
dosi espectaculard’opti-
misme per a convertir
l’anècdota en categoria,
és a dir, per a creure
que les millores socials
són conseqüència d’ha-
bilitats literàries que
gaudeixen de grans
èxits, és a dir, que en-
tren com un cavall sici-
liàdins lamentdels ciu-
tadans, els quals, imme-
diatament, reclamen
als seusgoverns els can-
vis de les normes de
convivència. A hores d’ara, pensar
això és una autèntica quimera.
Però el llibre de Lertxundi és una
agrupació de fragments que cri-
den obstinadament a la composi-
ció significativa del conjunt, no a
la mirada exclusiva o autònoma
de les parts. És a dir, que més que
la convicció en el poder transfor-
mador d’unes obres determina-
des, Lertxundi suggereix una visió
de conjunt que posa l’accent en la
literaturacoma formade coneixe-
ment. Què fem, sinó conéixer,
quan ens endinsem en la vida dels
altres per mitigar el dolor de la
nostra? Vida y otras dudas (no tin-
dria prou línies si ara em posava a
concretar els camins suggerits pel
mateix títol) és un llibre farcit de
moments que manifesten aquesta
manera d’entendre la literatura
com una mena d’ull que travessa
la superfície de les coses, del món,
de les emocions, dels records, dels
llibres que altres han escrit, i en
tradueix en paraules el moll, la
substància tan poc susceptible de
ser reduïda a límits precisos.

Al capdavall, la vida no és una
convicció, sinó un dubte perma-
nent que et fa creure, això sí, en la
veritat de certes coses. Com ara

que l’instrument que empres per a
posar sobre el paper aquesta con-
cepcióde la literaturaenquècreus
ha de ser l’instrument adient, no
cap altre; que entre allò que dius i
com ho dius ha de produir-se una
unió indissoluble i de profit. Una
veritat com un temple que alguns,
creadors o comentaristes literaris,
no acaben de veure. Lertxundi té
ací les idees ben clares: “Los géne-
ros no son únicamente formas de
la literatura, también sonmaneras
de expresar el mundo”.

Per això els fragments del lli-
bre —que no és un dietari exacta-
ment, ni un conjunt de poemes en
prosa, ni un batibull d’idees inco-
herent i desordenat— esperen que
el lector reconstruïsca el mosaic
que suggereixen des d’elements

aparentment marginals com els
títols o les citacions que encapça-
len cada capítol. I, és clar, ja en el
territori de les formes, com es po-
den oblidar les reflexions que Ler-
txundi deixa caure ací i allà sobre
l’èuscar com a llengua literària
triada? Personalment, em satisfà
plenament la distinció entre les
motivacions polítiques, psicolò-
giques i estètiques que hi ha al da-
rrere d’aquesta decisió. Una altra
manera, em sembla, de plantejar
la qüestió de la transformació del
món. Escriure en èuscar —o en
valencià, tant se val— com una ar-
ma de canvi social o, més aviat,
com una necessitat psicològica o
estètica? O tot alhora? Lertxundi
és contundent: “Tambiényoperse-
guía la renovaciónestética, preten-
día dar veracidad a mi voz”.

Entre nosaltres, aquesta és una
qüestió clau i que demana aporta-
cions sinceres, perquènoés elma-
teix triar una llengua des de la
militància, sacrificada i altruista,
que fer-ho des de la necessitat
espontàniadedonar pasaunaveu
que no podria expressar-se de cap
altra manera. I la literatura, al
meu parer, té més necessitat de
veus veraces que militants.

de les constants de les imatges i
de les planimetries fetes des del
segle XVI i es comença a veure
la ciutat com un fenomen urbà
dispers”. Com a novetat respec-
te dels treballs anteriors, el lli-
bre ha incorporat uns DVD com
a eines de treball que en facili-
ten la lectura, tant per als espe-
cialistes com per a un lector do-
mèstic. “Una de les coses”, diu
Llopis, “que hem comprovat és
la gran fascinació que hi ha en-
tre la gent per la representació
de la ciutat on viu i això ho hem
confirmat en les exposicions
que hem organitzat. Fem aques-
ta faena perquè sempre hem
pensat que qui no coneix bé la
seua ciutat difícilment podrà

aportar alguna cosa positiva. I
aquest és el sentit dels nostres
treballs. Ningú no pot queixar-
se del fet que no té documents
per a conéixer la seua ciutat. I
aquest treball que hem fet ara
és un pas absolutament defini-
tiu”. “Ara, els ciutadans”, assen-
yala Perdigón, “tenen un instru-
ment per a saber i estudiar com
era la ciutat en el segle XIX o al
començament del segle xx”.
“Veure”, conclou Llopis, “una
ciutat on s’inicien molts projec-
tes que no s’acaben mai”.

Anjel Lertxundi. / alvaro garcia
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Mirar, o no, pel forat del pany
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Lertxundi i el poder
de la literatura
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D’esquerra a dreta, coberta del llibre Cartografía histórica de la
ciudad de Valencia (1608-1944); una vista del fotoplànol de València,

del 1944, corresponent a la zona del Cabanyal i la Malva-rosa, i la
zona del Mercat Central i la Plaça Redona en el Plànol de València de

l’institut Geogràfic i Catastral (1929-1944).

La fotografia aèria
produeix canvis a
l’hora de representar
la ciutat
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“Tot això”, continua Llopis, “can-
viarà profundament amb l’apa-
rició de la fotografia, que mostra
la realitat per primera vegada”.
“La cartografiamunicipal”, assen-
yala Perdigón, “ens permet veure
quina ha estat la lògica de la
transformació de la ciutat, qui-
nes coses han hagut de passar
perquè es
produïsca a-
questa trans-
formació”. “I
també al con-
trari”, fa Llo-
pis, “quan el
projecte no es
tira endavant,
perquè no ha
acabat fent-
se”. “De vega-
des”, apunta
P e r d i g ó n ,
“amb la para-
doxa interes-
sant que no
s’ha arribat a
fer, però sí
que, per contra, continua influint
allò queno s’ha fet. I això determi-
na qüestions molt estructurals
de la ciutat. I ací tenim un exem-
ple molt discutit, polèmic, i que
continua debatent-se, com la
prolongació del passeig a la Mar
de la ciutat. Tot això ens ajuda a
reconéixer avui en dia en quina
ciutat vivim”.

El volum anterior de cartogra-
fia municipal que van editar amb

l’editorial Faximil Edicions Digi-
tals acabava l’any 1929, a l’època
en què es comença a dibuixar el
gran plànol de la ciutat moderna.
“Aquest granmapa Plano del Tér-
mino Municipal de Valencia, que
nosaltres anomenem cadastral”,
comenta Llopis, “és un plànol
que s’inicia l’any 1929 i que s’aca-
ba l’any 1944; és un treball excep-

cional, que po-
dia haver do-
nat material
per a ferun lli-
bre sencer, i
que servirà
com a base
del Pla Gene-
r a l
d’Ordenació
General de la
ciutat que
redactà la
DireccióGene-
ral d’Arquitec-
tura l’any
1944”. “A par-
tir dels anys
trenta”, conti-

nua Perdigón, “naixerà un nou
àmbit, la ciutat i el territori que
la circumda, que nosaltres hem
definit com la ciutat dispersa i in-
acabada”. “Un altre factor deci-
siu”, intervé Llopis, “és l’arribada
de la fotografia aèria, que pro-
dueix canvis significatius a l’hora
de representar la ciutat”. “Podem
dir”, afegeix Perdigón, “que fa des-
aparéixer la imatge o la noció
d’harmonia que havia estat una

El fenomen urbà
La cartografia ens ajuda a reconéixer en
quina ciutat vivim

V icent Moreno (Massanas-
sa, 1957) és un corredor de
fons en el doble sentit. Di-

rector d’un col·legi públic a Cata-
rroja i dinamitzador lingüístic, al
novembre agafava el relleu com a
president d’Escola Valenciana de
les mans de Diego Gómez amb
l’objectiud’obrir una etapa “conci-
liadora” per a “traure la llengua
del debat polític”. Un repte feixuc,
però assumible, assegura, per
una entitat amb vint-i-cinc anys
d’existència i que reuneix durant
les trobades 200.000 persones
“de diferents colors”.

”Nosaltres enfoquem les coses
de manera positiva, per això em-
prem termes com diàleg, con-
sens, acord… Volem dir que sí al
valencià i volem arribar a tota la
societat civil i política. Sabem que
no és fàcil, però hem de fer-ho.
Tant de bo no existira Escola Va-
lenciana, perquè això significaria
que vivim en un país normalitzat.
Com que no és així, hem d’actuar.
Volem raonar i tenim unes pro-
postes molt concretes”, indica,
amb l’ensenyament com a cavall

de batalla. “Estem a favor del
multilingüisme, però la lectoes-
criptura ha d’iniciar-se en
valencià si volem que els menuts
el dominen. Les altres llengües
són tan potents i dominants que
s’hi assimilaran posteriorment”,
anota. “La llengua no hauria de
tenir color polític, ni és patrimoni
de ningú, és un tret d’identitat, i
cap partit pot apropiar-se-la. Això

ha de quedar clar. La llengua és
del poble i l’hemde cuidar i ensen-
yar”, assenyala Moreno, que trau
a passejar el perfil més combatiu
a l’hora de parlar de reivindica-
cions no ateses, com la manca de
places en valencià en Secundària
o el requisit lingüístic en el funcio-
nariat, qüestió que “hauria d’ha-
ver tingut rang estatutari”. “Vo-

lem que el valencià estiga pre-
sent, que es visualitze, que es veja
que és una llengua viva”, diu, i
aposta per la continuïtat d’activi-
tats impulsades per l’entitat, com
ara el cinema en valencià, la gira
de grups musicals, el voluntariat
o l’oficina de drets lingüístics.
“S’ha de posar un poc de sucre,
d’il·lusió i de diàleg. I creure’s les
utopies. Si a algú li hagueren dit
fa trenta anys que les escoles en
valencià serien una realitat, no
s’ho hauria cregut. Però encara hi
ha un camí per fer. No negue que
la realitat és dura i que el valencià
no està en el carrer”.

Sobre la proposta de traure la
llengua del debat polític, Moreno
s’acull al tarannà transversal d’Es-
cola Valenciana. “En les trobades
participen molts ajuntaments go-
vernats pel PP, les relacions a es-
cala comarcal estanmitjanament
bé, no tenim cap problema”, tot i
que reconeix alhora que una part
dels problemes del valencià respo-
nen a la pervivència del conflicte
lingüístic atiat pels populars a
conveniència i que el diàleg amb
aquest partit té un punt de volun-

tarisme i ingenuïtat. No obstant
això, “anirem a tocar a totes les
portes, volem parlar amb tots els
partits i sindicats. En el cas del

PP, parlarem amb el partit i tam-
bé amb el govern. Són coses difí-
cils, però cal provar. El ‘no’ ja el
tenim”.

VICENT MORENO President d’Escola Valenciana

“La llengua no hauria de
tindre color polític”

El president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno. / mònica torres

XAVIER ALIAGA, València

“Anirem a tocar a
totes les portes,
volem parlar amb tots
els partits”
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