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El dossier d’aquest
número de la revista
Afers està dedicat a
Francesc Ferrer i
Guàrdia, el pedagog

de l’Escola Moder-
na que va impulsar
un ensenyament lliu-
re en una època tan
obscurantista com la
del canvi dels segles
XIX al XX. Coordi-
nat per Jordi Riba, el
dossier inclou col·la-
boracions de Juan
Avilés, Pere Solà,
Marie-Catherine Tal-
vikki, Montserrat Ju-
fresa, Xavier Díez,
Albert Palà Mon-
cusí, Isabel Pereira i
Francesc Poblet.
Una completa apro-
ximació a Ferrer i
Guàrdia i la seua he-
terodoxa aportació.

Déu entre
les coses
V. Andrés Estellés

Editorial Denes
València, 2010

Enric Ferrer Soliva-
res ha fet el recull i
l’estudi introductori
d’aquesta antologia

de la poesia religio-
sa de Vicent An-
drés Estellés (Bur-
jassot, 1924-Valèn-
cia, 1993). “La
presència de Déu
en la poesia de Vi-
cent Andrés Este-
llés”, escriu, “és tan
visible que no pot
ser ignorada”. Se-
gons Ferrer, en la
poesia del gran es-
criptor valencià “hi
ha alguna cosa més
que un contagi cul-
tural del substrat
religiós”. Un enfo-
cament diferent,
potser insòlit, de
l’obra estellesiana.

El crim del
Mas Maleït
Joan Pla

Edicions del
Bullent
Picanya, 148 pàgines

Un estudiant de Be-
lles Arts pinta als
peus del Montca-

brer un mas que la
tradició ha assenya-
lat com el Mas
Maleït. Un rostre fe-
mení d’ulls esgarri-
fats, que es reflecteix
sobre el llenç, el fa
emprendre una
investigació per a es-
brinar el misteri i, al
capdavall, les claus
amagades d’un crim
execrable. Joan Pla
(Artana, 1942) fa
una altra demos-
tració del seu ofici
com a escriptor de
ficcions orientades
al públic juvenil,
amb aquesta his-
tòria entretinguda

RevistaPoesia Narrativa

El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
celebra els 75 anys de la
seua primera inaugu-

ració en l’actual emplaçament
—després d’una prehistòria
prou itinerant per diversos llocs
de Barcelona—, al Palau de
Montjuïc, amb una gran
exposició, “convidats d’honor”,
que vol homenatjar l’art català
de tots els temps. L’exposició es
pot veure des del passat desem-
bre i durarà fins a l’11 d’abril
d’enguany.

No es tracta d’una mostra
desmesurada, però sí d’un alt va-
lor simbòlic. Hi ha 75 peces,
com els anys que han pas-
sat des de l’obertura de les
sales de Montjuïc. Segons
la directora del museu, es
tractava d’aplegar tempo-
ralment un conjunt
d’obres d’art catalanes o
vinculades a Catalunya,
que complementen les co-
l·leccions del MNAC. Al
darrere s’insinua el desig
d’oferir un resum conden-
sat de l’evolució de l’art
català que d’alguna mane-
ra suplemente i reforce el
discurs del mateix museu
i, de pas, permeta contem-
plar un grapat de peces
mestres, habitualment dis-
perses per aquests mons
de déu. No debades les co-
comissàries de l’exposició,
Maria Teresa Ocaña i Cris-
tina Mendoza, són, respectiva-
ment, la directora i la subdirecto-
ra del MNAC. No tinc cap dub-
te que no han estalviat esforços
per a donar lluïment a
l’exposició i fins per a convertir-
la en l’esdeveniment de l’any. Al
meu modest parer, però, aques-
ta ambició de fons no està del
tot aconseguida, perquè li ho ve-
da el mateix disseny simbòlic de
l’exposició —una mostra de 75
peces és massa curta per a fer res
més que al·ludir a la història de
l’art d’aquest país— i també per
les enormes dificultats inherents
a un projecte d’aquesta índole.
Sens dubte, com més coneguda
és una obra i més important el
museu que l’alberga, més costa
de moure-la —perquè l’art és
fràgil i, francament, ja el mene-
gen massa més del compte.
Quan una exposició és ambicio-
sa, i aquesta ho és, les dificultats
es multipliquen i cal resignar-se
a absències detonants.

El que sí que aconsegueix de
sobres és l’objectiu d’acostar al
públic un grapat de peces de qua-
litat. Com sempre a Catalunya,
les obres del període medieval
són de primera classe. Hi ha
l’únic Beat il·lustrat a Catalunya
—en l’escriptori de Girona—,
que es custodia a Torí; hi ha
dues imponents Majestats
romàniques, la cèlebre de Beget
i la no tan coneguda de Bell-
puig, d’una serena simplicitat es-
sencial que no queda gaire enre-
re de la famosa Majestat Batlló;
tot el contrari del Crist devot de
Perpinyà, que tensa la seua
esquàlida musculatura amb una

expressivitat esfereïdora. El
gòtic també està ben represen-
tat, amb belles Anunciacions de
Bernat Martorell, el gran retau-
le de la Verge de l’Escala, de
Joan Antigó, o una de les escul-
tures més celebrades de Jaume
Cascalls, el sant Carlemany de
Girona, a més de peces menys
conegudes, però no menys en-
lluernadores, com un frontó de
Jesús i els Evangelistes brodat a
Barcelona per un taller
borgonyó, d’increïble delicade-
sa.

Com sol passar també quan
es tracta d’art català, el període
que corre del segles XVI al
XVIII resulta més apagat. Això
no vol dir que l’exposició no ens
mostre peces de valor. Hi ha
dues bones taules de Joan de
Burgunya, un pintor alemany re-
sident a Girona, que combinà
amb dignitat les formes agitades
del seu lloc d’origen amb les mo-
des del seu lloc de treball, i, so-

bretot, un excel·lent Sant
Sebastià que esculpí a Poblet el
valencià Damià Forment. En el
Barroc, destaca un Sant Fran-
cesc i el Crist a la creu de Ribal-
ta —català d’origen i valencià
d’adopció— que els valencians
hem de conéixer bé, perquè sol
honorar la col·lecció del nostre
Museu de Belles Arts. És una
obra molt bella. A mi, personal-
ment, em sobra la parafernàlia
al·legòrica que emmarca l’esce-
na principal, però aquesta té el
misticisme fèrvid de l’amor de
Déu, commovedorament acom-
plit en la pobresa i el dolor, del
millor Ribalta, que només se su-

pera en un altre quadre de tema
semblant que alberga el Prado i
que també hauria d’estar ací.
Un esplèndid autoretrat del per-
pinyanés Jacint Rigau ens recor-
da, de pas, que el millor Barroc
català es va haver de pintar fora
de Catalunya.

En fi, les sales dedicades als
segles XIX i XX també abun-
den en peces curioses —com els
minuciosos retrats orientals de
Tapiró— i notables, com la Lu-
crècia de Campeny, l’Eclosió de
Miquel Blay, els bons retrats de
l’alacantí fincat a Barcelona Vi-
cent Rodés (un pintor que me-
reix més atenció) o quadres més

o menys coneguts de Fortuny,
Nonell, Mir —un paisatge de
cromatisme deliciós—, Rusiñol,
Casas, Sunyer —una bonica Pri-
mavera cezanniana—, Pau Gar-
gallo —El profeta, ni més ni
menys—, Juli González, Mai-
llol, Togores —amb un Ton-
quinés que evoca les malícies
dels retrats alemanys de la Nova
Objectivitat—, Picasso, Dalí i
Miró, entre altres. Un quadre de
Miró, La masovera, amb la seua
evident al·lusió a les pintures
romàniques del Pirineu, tanca el
cercle d’aquest itinerari per un
mil·leni d’art.

Aquestes últimes sales són

les que han concentrat les críti-
ques dels visitants entesos. Es po-
dria dir, per exemple, que el qua-
dre més català, almenys pel te-
ma, de Picasso és Les senyoretes
(del carrer) d’Avinyó, o que
amb les peces mostrades de For-
tuny, Casas, Dalí o González,
un es faria una pobra idea de
l’autèntica talla dels autors, o
que falten noms inesquivables,
massa. Amb 75 peces no es po-
den fer miracles. Amb tot, el que
sí que hi ha suscita admiració. A
mi m’agradaria que algú a
València tinguera la mateixa
idea, si de cas amb més ambició
encara, i que reunira una mostra
competent del bo i millor del
nostre art, tan dispers. Seria una
meravella. Però pocs deuen pen-
sar que als artistes valencians els
uneix res més que l’atzar d’un
origen geogràfic. I només amb
això no es pot construir un dis-
curs, ni prendre’s el treball de
convidar-los a tornar a casa.

CARTES DE PROP

Convidats d’honor
ENRIC SÒRIA

Confesse que he viscut a peu
coix totes aquestes celebracio-
ns d’aparadorisme glorificat i
consum devot i, així i tot, siga

una ciàtica contumaç allò que patisc,
siga el que siga, he anat del castello-
nenc Amado Granell a l’exili
republicà fet congrés, coneixement i
memòria. Amado Granell, l’he vist
fotogràficament com a comandant de
brigada mixta, durant la nostra gue-
rra civil, i com a tinent de l’exèrcit
francés, amb els combatents espan-
yols de la companyia número nou, la
de la divisió Leclerc que va alliberar
París dels nazis, i que la periodista i
escriptora alacantina, bona amiga
des de fa molts anys, Evelyn Mesqui-
da, ens ha descobert en un llibre
rigorós, implacable i revelador. Però,
concretament, el tinent Amado Gra-
nell Mesado, natural de Borriana,
me’l vaig trobar en les pàgines d’un
altre llibre esplèndid, El español de la
foto de París, pas a pas i sota el guiat-
ge del president de l’Associació de Pe-
riodistes de Castelló, un bon amic
també des de fa temps, Basilio Trilles.
Basilio Trilles ha escrit una novel·la,
la seua primera novel·la, després de
fer-ne una investigació ben minuciosa
que l’ha portat de banda a banda,
dels penya-segats de la Pointe du Hoc
a Le Mémorial de Caen, als escenaris
parisencs i, fins i tot, al mateix Hôtel
de Ville, que va ocupar el primer ofi-
cial de les forces franceses de l’Inte-
rior, el tinent Granell, davant de la
perplexitat i la irritació del general De
Gaulle. “Què, un espanyol?, un roig
exiliat?”. I li va caure al damunt, a
Granell, una allau de xovinisme que
va voler sepultar-lo en l’oblit, com
tants lluitadors antifeixistes valen-
cians. Basilio Trilles ha excavat pro-
fundament fins a rescatar la memòria
i la biografia —o una gran part— del
seu paisà, del nostre paisà, i ens la
conta amb agilitat i precisió. Són fets
reals, ens adverteix l’autor, diu que
només ha fet ficció pel que fa a alguns
aspectes dels episodis d’amor viscuts
pel protagonista. Per això Basilio Tri-
lles ha considerat aquesta narració
tan apassionant una crònica novel·la-
da. Personalment, això dels gèneres,
dels subgèneres, dels, ben sovint, con-
fusos límits entre periodisme i literatu-
ra, i altres preceptes, em semblen
qüestions de malabars. La fabulació
és una realitat i el que és important és
contar bé una història. I El español de
la foto de París està bé, molt ben con-
tada i molt ben informada. En la com-
panyia número nou van quedar les
empremtes dels combatents per la lli-
bertat, que van arremetre contra la
barbàrie. Més tard, els novel·listes els
han il·luminat amb els colors del va-
lor i de la dignitat: Javier Cercas, Ra-
fael Torres, Basilio Trilles i molts
més, afortunadament per a tothom.

A mitjan desembre, a Bellaterra,
vaig participar en el IV Congrés sobre
l’exili republicà del 1939 i la segona
generació, un dels directors del qual era
el valencià, també amic des de fa anys,
Manuel Aznar Soler. Abans de llegir la
meua ponència testimoni, “El niño que
se jugaba el destierro a las canicas”,
vaig escoltar les d’Aitana Alberti i Jor-
di Soler. Però aquell mateix matí vaig
fer de moderador en una taula redona
en què van intervenir Margarita
Carbó, de la Universitat Autònoma de
Mèxic, i Marta Marín-Dómine, de la
Wilfrid Laurier University del Canadà.
A propòsit, que es va acostar a saludar-
me l’escriptor i professor, també amic
des de fa anys, Carles Cortés. Així
doncs, quan Margarita i Marta van aca-
bar les seues lectures, les vaig abraçar i
els vaig dir que m’havien commogut
unes invencions tan prodigioses. I eren
els testimonis de l’època en què, de me-
nudes, van enfilar l’exili.

Quina Pasqua
d’exili i de memòria

E. CERDÁN TATO

Hi ha 75 peces, com
els anys que han passat
des de l’obertura de
les sales de Montjuïc

Detall del Crist devot, de la catedral de Perpinyà, que s’exibeix en l’exposició. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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Albert Ortega, Bertomeu, que publica el seu quart disc, es considera a ell mateix

un ‘bandautor’ � L’artista Artur Heras edita ‘Madame Leonarda’, un llibre il·lustrat
que es va publicar fa 33 anys a Frankfurt

Això era un dinar del jurat
d’un premi d’assaig
(bàsicament filosòfic) en
memòria de Josep Lluís

Blasco. Dinàvem, doncs, tres
filòsofs, un físic teòric i un servi-
dor, que no és ni una cosa ni l’al-
tra. Tot menjant coses bones i
bevent vi del Pinós, excel·lent,
parlàvem dels dèficits ontològics
de la realitat, que és una qüestió
molt antiga. Parlàvem de la física
com a metafísica del nostre
temps, i jo vaig recordar una
expressió que pensava que era
invenció meua: “metafísica expe-
rimental”. Amb gran escàndol
dels filòsofs, el físic digué que ell
també creia que l’havia inventa-
da ell, però que després resultà
que apareixia en algun paper aca-
dèmic del ram. Parlàvem de la
cèlebre tesi setena de Wittgens-
tein, segons la qual “Sobre allò
de què no es pot parlar, hom ha
de callar”, que és tota una filoso-
fia, una teologia i, això depén,
una finestra vers la mística. Jo,
que tinc com a principi intentar
saber què és, més o menys, allò
que no sé i que no entendré mai,
l’endemà mirava (en un dels es-
cassos moments que mire la tele
cada dia) un programa de Natio-
nal Geographic que parlava dels
àtoms. Allò que van inventar els
grecs, allò que durant molts se-
gles semblava la part mínima de
matèria de què tot està fet, i que
resulta que està compost de mul-
titud de partícules que formen el
nucli, a més d’electrons impalpa-
bles que circulen velocíssims al
voltant. D’això, doncs, estem
fets vostés i jo, l’aigua de la mar i
les estrelles, i les pedres de les
catedrals. Una imatge em va
deixar perplex: el nucli d’un
àtom, de la grandària d’una ta-
ronja, enmig d’una catedral im-
mensa sobre els murs de la qual
volaven els electrons immate-
rials. La resta és buit i no res. Vol
dir que, en realitat, també estem
fets d’una grandíssima part de
buit i de no res, de l’espai enorme
que queda entre els electrons i la
massa del nucli de cada àtom.
Misèria de la matèria, o glòria de
l’esperit, qui sap. I això, potser,
explica moltes coses, fins i tot en
la literatura, la història i la políti-
ca: estem fets molt més de buits
que de plens, molt més de no res
que de cosa palpable, molt més
de fum que de llenya. Parlar de
coses com aquestes, o pensar-hi,
és també una manera com una
altra d’acabar un any i començar-
ne un altre.

EVA BATALLA

El músic Jordi Savall,
un dels intèrprets
més grans de la vio-
la de gamba, va pre-

sentar al començament
d’aquest mes de gener a la
col·legiata de Gandia,
acompanyat del conjunt vo-
cal la Capella Reial de Ca-
talunya i Hespèrion XXI,
l’obra La música en el
temps de sant Francesc de
Borja, un encàrrec de
l’ajuntament gandià amb
motiu de la com-
memoració del 500 aniver-
sari del naixement del sant
i patró del municipi. La
peça historicomusical, de
dues hores de duració, es
tornarà a interpretar el 8
d’octubre a la Catedral del
Mar de Barcelona, i el dia
10 del mateix mes, a l’esglé-
sia del Gesù de Roma.

”L’obra recorda els mo-
ments musicals més signifi-
catius i més universals rela-
tius a l’època en què van
viure els protagonistes prin-
cipals de la nissaga dels
Borja, Alfons de Borja (Ca-
lixt III), Roderic de Borja
(Alexandre VI), Joan de
Borja, Cèsar Borja, Lucrè-
cia Borja i Francesc de Borja”, ex-
plica el musicòleg. Per a crear
aquest projecte musical, Savall ha
comptat amb la col·laboració de la
seua dona i solista principal, Mont-
serrat Figueres, i dels historiadors i
escriptors Manuel Forcano i Josep
Piera.

El gambista ha dedicat dos anys
de faena a elaborar aquesta peça
musical. Malgrat la immensa
producció historicoliterària que hi
ha sobre els Borja, i a banda dels
estudis especialitzats com els Stu-
dien zur Geschichte der Papstlichen
Kapelle, de Bernhard Janz, “hi ha
molt poques referències que ens par-
len oportunament del context musi-
cal” dels Borja, explica el músic.
Part del treball de Savall s’ha basat
en l’obra de Maria Bellonci, dedica-
da a Lucrècia Borja, amb “nombro-
sos detalls relatius a la pràctica mu-
sical”, i en l’estudi La música i els
Borja de Vicent Ros, editat junta-
ment amb una selecció d’articles de-
dicats a Els temps dels Borja, publi-
cat el 1996 per l’Ajuntament de
Xàtiva i la Generalitat Valenciana.
La biografia històrica sobre Fran-

cesc de Borja de Josep Piera i “uns
quants estudis antics i recents que
més han contribuït a restablir una
visió més objectiva de l’univers
borgià”, com els del pare Miquel
Batllori i, més recentment, els fets
per Joan Francesc Mira, Óscar Vi-
llarroel González i Santiago La Pa-
rra López, també han servit com a
referent al compositor.

La peça musical, que s’editarà
en un llibre CD, es divideix en set
capítols que narren des de la Valèn-

cia musulmana del segle XIII fins a
la mort i la canonització de Fran-
cesc de Borja, el 1671, explica l’au-
tor. Aquest “recorregut històric tan
ampli”, afig, “permetrà mostrar la
riquesa musical de l’entorn dels Bor-
ja i la seua època”, amb les músi-
ques més representatives proce-
dents dels cançoners de Montecassi-
no, de Palazzo, del duc de Calàbria,
de Gandia i dels més grans composi-
tors hispànics (Cornago, Morales,
Milà, Cárceres, Flecha i Cabanilles,
inclòs el credo de la missa atribuïda
al mateix Francesc de Borja com a
exemple d’un art més popular) i
europeus del moment (Binchois,
Dufay, Josquin, Isaac, Goudimel).
El recital musical es completa amb
textos recitats de testimonis poè-
tics, elogis, crítiques i “el terrible
edicte sobre l’expulsió dels moris-
cos del 1609”. “La bellesa i
l’emoció de la música donen una
nova vida a una època convulsa i
extraordinària, i ens acosten d’una
manera més objectiva i emocionant
a la realitat social i cultural del
temps dels Borja”, conclou el
músic.

Àtoms
JOAN F. MIRA

Jordi Savall, durant l’actuació a la Col·legiata de Gandia.

La música dels Borja
Jordi Savall ha elaborat una peça historicomusical

sobre el temps de Francesc de Borja

“La bellesa i l’emoció de
la música donen una
nova vida a una època
convulsa i extraordinària”

La peça musical, que
s’editarà en un
llibre CD, es divideix en
set capítols


