
La companyia Albena Teatre ha portat als
escenaris aquesta sàtira contemporània que
va guanyar el Premi de Teatre Ciutat
d’Alzira Palanca i Roca. Una escena d’allò
més normal en la vida quotidiana, com és el
fet que uns pares separats es reuneixen a
l’escola del fill per parlar amb la directora,
esdevé l’excusa per a fer una crítica ben
divertida de les relacions entre homes i
dones, amb els problemes del llenguatge
políticament correcte, inclosa una bona dosi
d’absurditat.

La poesia pot ser un vehicle d’expressió
estètica i, alhora, un instrument ben potent
de dissecció de la injustícia i els abusos del
poder. Manel Alonso, escriptor de llarg
recorregut, opta en aquest poemari per la
via directa, per un discurs sincer i
descarnat, amb el pit obert, on preval la
comunicació amb el lector i el fet de
remoure consciències. Tot, sense renunciar
a combinar el vers colpidor i la paraula
precisa i irada amb instants d’una bellesa
poètica ben paradoxal.

Encara que potser no apareix en les
travesses dels poetes que es donaren a
conéixer en el tombant del mil·lenni,
Berna Blanch (Catarroja, 1967) ha
elaborat una poesia coherent i molt
acceptable. A partir de l’abecedari de la
natura, de les tensions entre llum i
ombra, paraula i silenci, memòria i instant,
l’autor teixeix una mirada contemplativa i
reflexiva. El vers tènue, però de vibració
tibant, creix en els contrastos i arriba a
rèdits estimables de lirisme en estat pur.

Recomanem...
POESIA
per FRANCESC CALAFAT

POESIA
per XAVIER ALIAGA

Parle del meu, gens traumàtic, però
sí sorprenent. I d’uns altres. Tot va
començar el 22 de gener de 1939.

Pels volts de les dues de la vesprada, el
pare va arribar alterat a la casa del Mas-
nou i ens va dir que preparàrem les male-
tes, de pressa. Pel que semblava, les notí-
cies que portava de Barcelona eren alar-
mants i les seues ordres, molt precises: al
cap d’uns quants dies havia d’estar a Giro-
na. Recorde que unes quantes setmanes
abans vivíem plàcidament a la Seu d’Ur-
gell, on exercia de comissari de policia de
fronteres o una cosa semblant. Aquella
nit el vaig veure, com d’altres, molt abs-
tret, mentre netejava les seues armes
reglamentàries. Em semblava la imatge
fascinant d’un d’aquells herois que admi-
rava en algunes làmines de revistes ve-
lles. Ens en vam anar l’endemà, de bon
matí, amb el seu Plymouth Coupé, model
1933, on amb prou faenes cabíem tota la
família i els equipatges. El dia 25, al cap
d’unes quantes parades per a omplir el
dipòsit i estirar les cames, vam fer nit en
una posada. I després vam continuar. El
pare va acariciar el meu germà gran i a
mi, i va murmurar: “D’ací a poc de temps
estareu a l’altra banda, a França, i fora de
perill”. El 26 va ploure a primera hora,
però finalment va eixir el sol. El cotxe
amb prou faenes podia avançar entre
una multitud desemparada i exhausta
que em va despertar la curiositat: allò no
tenia sentit, i encara menys el fet que
inesperadament dos caces, sorgits de no
se sabia on, ens metrallaren a una altura
molt baixa —se’ls podia veure l’home. Els
dos caces —al cap d’uns quants anys vaig
saber que eren italians, Fiat CR 32— van
passar unes quantes vegades i van cau-
sar greus estralls en aquella columna
inerme que es dirigia a peu, amb bicis,
amb carros, amb cotxes i camions cap al
Pertús, on vam arribar ja ben entrada la
nit. Una nit freda que vam passar tremo-
lant a l’automòbil, a l’empara d’una sèrie
de barracons de duanes, en una esplana-
da de fang i neu. La frontera la van obrir
l’endemà de matí i un grup de ferits i
mutilats la va creuar immediatament. El
meu pare va fer unes gestions, es va ficar
al cotxe i el va conduir fins a la mateixa
ratlla, sota la vigilància atenta dels gen-
darmes. Allà, un home francés va ocupar
el seu seient. El pare ens va besar a tots i
es va quedar en aquell territori encara de
la República espanyola. L’home francés
va engegar el motor i va rodar uns
quants metres abans de dir-nos que ja
estàvem en el seu país. D’aquell comiat,
tan trist com sobtat, i al cap de tants anys,
en tinc intacta la imatge del pare dient-
nos adéu, amb la mà, fins que es va esvair
entre les llàgrimes i un arbust de ginesta.

El migdia del 27 de gener de 1939
vam arribar a Perpinyà i l’home fran-
cés tan amable ens va allotjar a casa
seua, als afores de la ciutat, on vam
viure quasi un any. Al cap d’un parell
de setmanes, hi va arribar el pare.
Aquell mateix dia, per Cervera, camí
de Cotlliure, va entrar a França Anto-
nio Machado. Va morir, de pena i
pneumònia, el 22 de febrer, potser a la
mateixa hora que jo anava a l’estrena
de Blancaneu i els set nans. De
Perpinyà ens en vam anar a Tolosa. I
mai no he sabut per què, però, al cap
de dos mesos el pare va decidir tornar
a Espanya, per Hendaia. A Irun el van
fer baixar del cotxe a colps i a tots
nosaltres ens van tancar en un edifici
sinistre, al costat del Bidasoa. Vaig
comprendre que el meu exili havia co-
mençat a Irun. Perpinyà va ser, com
va escriure Machado, “Estos días azu-
les y este sol de mi infancia”.

TEATRE
per ADOLF BELTRAN

C ada canvi d’any, el perso-
nal del gremi literari re-
passa la llista d’efemèri-

des a fi de compulsar quins se-
ran els centenaris d’escriptors a
celebrar durant el curs. És, si
vostés volen, una convenció, o
una superstició cronològica,
però el fet és que aquest tipus
de commemoracions és
una font d’ingressos
gens menyspreable per
a quantitat de col·le-
gues, i no hi ha dret a
queixar-se’n. També és
una oportunitat —quasi
l’única oportunitat, ara
com ara— de parlar en
públic de gent que admi-
rem, i que no és mai no-
tícia perquè s’ha mort fa
temps. En els nostres
dies, aquesta convenció
celebratòria és, en la
pràctica, l’única possibi-
litat de fer una relectura
ben remunerada —que
sempre és un al·licient
de cara a treballar a
fons— del millor de la
nostra tradició. L’excu-
sa, sens dubte, és banal,
i tant els llibres valuosos
com el talent de la gent
que els va escriure se’n
mereixerien de millors.
De tota manera, val més
això que no-res.

Pel que es va veient,
en la nostra àrea lingüís-
tica, enguany se celebra-
ran els centenaris del
naixement del poeta
valencià Miguel Hernández,
dels poetes catalans Rosa Leve-
roni i Màrius Torres, i d’un
gran historiador —que també
hauria pogut ser un bon polític,
si no haguera mort massa
prompte—, Jaume Vicens Vi-
ves, i el de la mort d’un narra-
dor important i massa negligit,
Raimon Casellas. La comme-
moració d’Hernández ja ha co-
mençat, i com que sembla que
farà soroll, els amants de la poe-
sia de l’oriolà estem d’enhorabo-
na. També s’han celebrat ja al-
guns actes en honor de Vicens
Vives, amb participació del savi

John H. Elliott i tot. Per cert, cal
dir que Elliott té certa mala
premsa entre el catalanisme
més recalcitrant, perquè la
seua visió d’alguns succeïts que
ha estudiat a fons, com la revol-
ta dels segadors, no s’ajusta a la
mitologia local. En tot cas, la
seua presència estava més que

justificada. Va treballar amb Vi-
cens Vives i en va aprendre
molt, entre altres coses a esti-
mar aquest país tan rar i tan
esquerp. Al cap dels anys,
Elliott encara parla un català
més que acceptable, i això és sig-
nificatiu. Pel seu costat, els llei-

datans van movent la com-
memoració del gran poeta que
fou Màrius Torres, tot i que con-
vindria que aquesta celebració
no se cenyira únicament a la
seua terra natal. Torres és un
dels poetes més dignes de re-
cord amb què comptem, i tot el
que se’n parle serà poc. També

vull creure que Rosa Leveroni i
Raimon Casellas rebran en-
guany el record que mereixen,
però de moment ignore què es
prepara, si és que algú prepara
res.

Però les efemèrides no te-
nen per què circumscriure’s
només als centenaris. Hi ha
més camp per córrer. El suple-
ment de El Punt (i ara també de
l’Avui) Presència ens recorda
que fa 25 anys de la mort de
Salvador Espriu, i 50 de la
publicació del seu llibre
emblemàtic, La pell de brau,
amb un dossier que inclou un

excel·lent article de Miquel Pai-
rolí. El pretext no és de gran
tonatge, perquè 25 no és una
xifra tan redona com 100, i per-
què, a desgrat de la seua fama,
La pell de brau no em sembla el
millor llibre de l’autor. Diria
que els seus poemes més inobli-
dables s’inclouen en el cicle que
conclou en el magistral Final de
laberint. Això no vol dir, en abso-
lut, que La pell de brau siga un
llibre desdenyable. És un poe-
mari molt complex, que imbri-
ca una sorprenent riquesa de
continguts i una semblant varie-
tat de tons amb resultats enveja-
bles. També es pot dir que com-
pendia una part de l’univers lite-
rari d’Espriu. Quan dic que no
em sembla el seu millor llibre,
només vull dir això. Espriu és
un poeta extraordinari i cap
títol no l’esgota.

També és curiós que un dels
poemaris més densos i críptics
de l’autor siga el seu llibre més
popular. Tal com assenyala Pai-
rolí, en bona part es deu a una
(molt reductiva) lectura en clau
política d’un exigu grapat dels
poemes que inclou. Que un dels
poetes més poderosos que ha
tingut la nostra llengua siga
cèlebre a causa de la mala
comprensió d’uns pocs versos
és un fet penós, i aquest
equívoc ha generat idees molt
enganyoses —i poc estimu-
lants— del personatge i la seua
obra. A Raimon, en canvi, no li
va passar això, i amb Les
cançons de la roda del temps va
demostrar de sobres que es po-
dia popularitzar un altre Es-
priu, molt més pròxim al poeta
que era en realitat. De moment,
no és aquesta la visió que s’ha
imposat. Comptat i debatut, i
no per culpa seua, La pell de
brau és un llibre que ha fet mal
al seu autor, en la mesura que
se l’ha tergiversat. Recordar
això, com fa Presència, és
oportú, ara com sempre, i tam-
bé pot servir de preparació de
cara al centenari, el 2013, del
naixement del poeta de Sinera,
un dels grans senyors de parau-
les que ens ha tocat en sort.
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D imarts Raimon va cantar a l’Olym-
pia. Molts dels presents, com jo
mateix, l’escoltàrem amb un punt

d’emoció i de nostàlgia. Acabà, com havia
de ser, cantant Al vent, que és l’inici d’una
llarga història. Si fa cinquanta anys a un

estudiant valencià, un xicot de Xàtiva, li
va sorgir una cançó al vent que li pegava
en la cara, això no hauria tingut cap
importància especial si no s’haguera con-
vertit en un miracle. Inesperat, com són
tots els prodigis. Entre aquell any i els
quatre o cinc següents, en tan poc de
temps, al País Valencià es van produir
alguns fets del tot inesperats, imprevisi-
bles, vista la història immediata, les de-
rrotes, la falta de memòria i els efectes
devastadors del franquisme. Que un gra-
pat d’estudiants es proclamaren rebels a
tot el que els havien ensenyat a les aules,
que obriren el cor i la ment a la realitat
del seu propi país, que no acceptaren els

dogmes rebuts, i que actuaren en
conseqüència, ja era un petit miracle.
Que aquesta rebel·lió s’escampara veloç-
ment dins i fora de la Universitat, era
encara més increïble. Si no vaig errat,
Raimon és trenta dies més jove que jo; jo,
trenta dies més vell, nascuts en la imme-
diata postguerra, que vam conéixer tanta
misèria històrica i que hem tingut la for-
tuna de conéixer també uns altres temps
i unes altres coses. Quan vam arribar a
divuit anys o a vint, alguns d’aquells jo-
ves poc més que adolescents, per alguna
raó que jo encara no he pogut explicar-
me del tot, vam obrir uns ulls com a plats
davant del món i davant del país, i

començàrem a pensar pel nostre compte,
fet que, en aquell moment, tenia ja un
punt de prodigi. El vent del món era un
vent pobre i trist, o almenys el vent del
món que teníem més prop; el temps no
era ni tan sols un poc nostre, era propie-
tat d’uns altres (i en gran mesura encara
ho és: el resultat final d’aquesta guerra
de propietats és encara ben incert), i el
país estava tan desfet que imaginar que
ja l’anàvem fent era una il·lusió bellíssi-
ma. I d’aquesta il·lusió vivim encara, al-
menys els que mantenim la fe en la veri-
tat i en la bellesa, i una mica de fe en el
país, els que no ens hem venut per cap
preu, real o imaginari.

E ntre el 1926 i el 1932 es va
publicar a la ciutat de
València la revista La Se-

mana Gráfica, un setmanari
que, com assenyala José Hu-
guet, que continua el seu treball
d’investigació sobre la història
gràfica valenciana, en el llibre
monogràfic dedicat a la
publicació, seguia les pautes
d’altres setmanaris d’informa-
ció general de l’època, com ara

Blanco y Negro, Nuevo Mundo o
Mundo Gráfico. Durant aquest
període de temps va ser el
termòmetre social i estètic
d’una societat que es va obrir
als nous temps i que va posar un
marc de modernitat en la vida
quotidiana. Un moment històric
assenyalat pel pas de la monar-
quia a la república i la dictadura
de Primo Rivera com a teló de
fons executiu. En la revista i en
el seu paper cuixé es desple-

guen celebracions socials, notí-
cies culturals, festes i tradi-
cions, esdeveniments cinema-
togràfics, històries de moda o de
contingut esportiu, etc., que es
fan ressò dels nous i ara
dinàmics temps moderns. Com
a contrapunt d’aquest cosmopo-
litisme, el pes d’una societat en-
cara amb un component agrari
ben fort que es mostra en
monogràfics sobre unes faenes
de cultiu determinades i en què

la taronja és la fruita daurada
que acapara protagonisme, des
que es cull fins que es ven als
mercats estrangers.

En la revista, com escriu José
Huguet, apareixen les qüestions
que animen o distrauen la socie-
tat valenciana durant els “fe-
liços anys vint”, com ara la
presentació al Teatre Principal
d’un projecte d’una autovia que
havia d’enllacar la ciutat amb la
capital de l’Estat i que amagava
un rerefons especulatiu immobi-
liari; l’esport, amb el futbol —o
foot-ball— com a nou rei de l’oci
popular, o els vols aeris que co-
mencen a creuar el cel. O les
transformacions urbanes que es
duen a terme a la ciutat, com la
de la popular baixada de Sant
Francesc i les noves construccio-
ns a la plaça d’Emilio Castelar.
La revista recull també setma-

nalment l’actualitat catalana
amb les cròniques que arriben
de la ciutat comtal. L’estada de
l’Orfeó Català a València el maig
del 1930 per a fer un concert a la
Societat Filharmònica s’hi re-
cull àmpliament juntament
amb la visita de l’agrupació co-
ral a la basílica de la Mare de
Deu.

José Huguet assenyala en el
text introductori alguns dels in-
terrogants que emmarquen el
naixement de la publicació, com
ara l’origen dels promotors, uns
benefactors que, a parer de l’au-
tor, són la família Casanova, un
fet corroborat, a banda d’altres
informacions, per la mateixa
projecció publicitària dels nego-
cis de la família valenciana, olis,
automoció, balnearis, en les
pàgines del setmanari.

Al llarg de la seua història
gràfica, es poden veure alguns
dels fets que, després, formaran
una mitologia local determina-
da que es prolongarà durant la
postguerra, com l’elecció de la
valenciana Pepita Samper el
1929 com a Miss Espanya.
 Passa a les pàgines 2 i 3
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Coberta de la Semana Gráfica il·lustrada per Ponito.
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a la família Casanova
com a promotors de
la publicació


