
joc a un artista, ha d’eixir-ne. Ha
d’abandonar la ciutat, ha de xu-
clar de fora… Durant un quant
temps he fet de guia de l’IVAM i
puc dir que el conec bé, però
s’ha afonat completament. Ja no
pinta res en els circuits de l’art,
la pèrdua d’influència és dra-
màtica. Tampoc no hi ha crítica

artística solvent: tot són capelle-
tes, interessos, tan sols escriuen
per a ells, esperen recobrar el
favor, no fan gens de divulgació
de l’art. No són generosos, són
destralers, busca-raons. Cal tin-
dre un caràcter resistent a les
bombes per a seguir pintant!…
Quant a les galeries d’art, què

vols que et diga: són necessàries,
però hi ha poc de moviment, la
crisi és brutal, i potser els galeris-
tes s’haurien de moure més, no
quedar-se esperant que els visite
el client, sinó eixir a buscar-lo.
Jo treballe amb Thema, i també
amb la Galeria Set, de Xàbia, i he
de dir que fan una feina excel·-
lent”.

De sobte li pregunte si hi ha
res que l’emocione. Em mira i
rebla: “Estic poc emotiva, Martí.
He tancat un cercle. Açò és un
ofici i cal tirar endavant”. Però fa
memòria i conclou: “Equip
Crònica eren brillants, els més
brillants, com un far, els que

més sabien de pintura. Quan
vaig començar a pintar, em vaig
preguntar: qui són els més ente-
sos en pintura? Aquests! Fou la
millor decisió de la meua vida,
entrar d’ajudant seu. I ací em
vaig quedar”. I afig: “Què més

m’emociona? M’emociona torna
a veure el Guernica de Picasso.
Sóc una fetitxista de les avant-
guardes artístiques: dels cubis-
tes, dels constructivistes russos,
dels futuristes italians, dels su-
rrealistes…”. “I la gent jove?”, li
etzibe. “Ah, estan molt ben pre-
parats. El que més m’admira de
les noves generacions d’artistes
és la seua preparació tècnica.
Però és tan difícil dir coses no-
ves! Vols noms? Moisés Mahi-
ques, Joel Mestre, Ximo Amigó…
També m’agradava molt Equipo
Límite, feien una feina molt bo-
na i estimulant, aquelles joves
[Esperanza Casa, Cuqui i Car-
men Roig, Cari]. És una llàstima
que ho hagen deixat córrer.
Quant als consagrats, Tàpies és
el número u, sent fascinació per
ell. I Miquel Navarro, que ha
aconseguit un discurs a partir de
les seues arrels des d’un poblet
de l’Horta. I també Joan Car-
dells: un home reconcentrat en
si mateix, que tan sols ens deixa
veure una miqueta del que pen-
sa i fa”.

Torne a eixir al pati i mire el
Jardí Botànic: el rum-rum de les
tórtores i els clams estridents de
les merles ho encobreixen tot.
Als meus peus una escultura de
ferro de Valdés es rovella lenta-
ment. Hi ha en aquest procés de
desintegració alguna cosa viva,
biològica, una paràbola de la vi-
da totalment certa. De nit, pen-
se, deu ser una mena de fantas-
ma, el fantasma de Valdés…

En algun moment del
2006, el Museu Valencià
de la Il·lustració i de la

Modernitat (Muvim) es planteja
interactuar amb el seu entorn
físic, en aquest cas el barri de
Velluters, un racó de València
sotmés a l’oblit institucional i a
l’estigma perenne. Després de
tenir en compte diversos projec-
tes, naix una mostra, “Ciutat Ve-
lla i Participació Ciutadana”, co-
missariada per Rubén Pacheco,
completada amb vocació global
amb una publicació, Societat i
Cultura (Sic), dirigida per Álva-
ro de los Ángeles (València,
1971), crític d’art i comissari
d’exposicions. Dotze números
lliurats setmanalment amb
anàlisis, reportatges i entrevis-
tes presentats amb un disseny
innovador, però sever, i un su-
port físic, paper de periòdic, de-
liberadament auster.

”En la publicació es fan ser-
vir dos conceptes, societat i cul-
tura, perquè es tracta d’una
aproximació al barri des de
l’àmbit de la crítica cultural.
Però també jugàvem amb el con-
cepte de sic pel que fa al vessant
de sentit textual, de registre en
un moment històric concret”, ex-
plica De los Ángeles. Una pro-
posta “molt plural”, aclareix,
amb entrevistes a polítics i a
gent relacionada amb el barri i
anàlisis d’artistes, antropòlegs,
historiadors o periodistes de

procedència diversa. Continguts
vestits amb un disseny, obra del
col·lectiu Establiment.org, “difí-
cil, dur, amb diferents nivells de
lectura, una mena de reflex de

com és el barri. No m’imaginava
una publicació sobre Velluters
en paper cuixé”, conclou.

El resultat s’acosta a l’objec-
tiu inicial d’arribar a tractar

“com més temes millor”. “No
pots palpar totes les tecles, però
hem agafat una part de Ciutat
Vella i hem tractat de traure-hi
tot el suc. Volíem agafar un es-
pai com a cas d’estudi i fer-lo
esclatar, fer veure que qualse-
vol racó del barri és molt com-
plex, amb la seua barreja de con-
flictes socials i urbanístics. Ha
estat com si aplicàrem la cirur-
gia a Velluters. I tinc la sensació
que el Muvim s’ha adonat de la
dimensió del projecte quan ja
estava començat”, raona. “Apre-
nem moltíssim, a conéixer el ba-
rri i a viatjar-hi. Tendim a par-
lar de Ciutat Vella com un tot,
però les divisions municipals no

són exactes. No se m’acudeix ba-
rrejar Velluters amb la Seu-Xe-
rea”, sosté el director de (Sic).
Un aprenentatge extensible al
lector: “Quan hagen eixit tots
els números, crec que les perso-
nes interessades hi trobaran
una bona radiografia sobre Ve-
lluters”. El dia 14 de febrer
apareixerà el darrer número. I
estarà disponible, així com tam-
bé la sèrie completa, al Muvim,
en un espai de lectura dissenyat
per Xavier Arenós amb evoca-
cions constructivistes.

ÁLVARO DE LOS ÁNGELES Director de ‘Societat i Cultura (Sic)’

“Hem aplicat la cirurgia
al barri de Velluters”

E m “miopitzava” (olé,
your eggs, Font de Mo-
ra!), després d’assistir a

una manifestació amb 3.000
participants (aquest columnis-
ta “miopitzat” creu que n’eren
més), “majoritàriament “cata-
lanistes”, que envaïen el Ca-
banyal (olé, tu huevo, versió:
“te quiero un ídem”, de Canal
9, no miop, però cega), em
“miopitzava”, dic, davant del
monitor cercant el concepte
socarrat.

Socarrat, primera accepció
enigmàtica: per què un fracàs,
és a dir, que es creme un men-
jar, esdevé vulva de tots els
desitjos? He mirat aquesta te-
rra... i he vist batalles per a
obtenir un bocí d’arròs cremat
al fons de la paella. I una dona
amb vulva tampoc no ho ente-
nia.

Torne al tema: “miopitzant-
me” en Internet, vaig trobar
un inventari de socarrats vícti-
mes del piròman Borbó Felip
V. Què esperen els fallers a re-
tre-li homenatge? Quina dèria
incendiària, la d’aquest Bor-
bó!

És conegut per tothom el so-
carrament de Xàtiva, però n’hi
ha un grapat més. Per exem-
ple: Vila-real. Villarreal de los
Infantes, diuen. Arribada a la
mar de nòmades mercenaris:
des del Cid fins als carlistes.
Jo preferisc la Vila-real de
sant Pasqual Bailón, aquest
zombi, si m’ho permeten, que
avisa amb colps abans d’un es-
deveniment greu. O dels fans
de la Puríssima o de la Mare
de Déu del Roser, enfrontats
amb una passió que deixa-ho
córrer. Pura devoció pagana.
No com l’actual: l’UJI i l’equip
de futbol. Impura evolució
cristiana i rajolera.

Doncs bé, havent estat soca-
rrats, han fet una associació
que en fa pura memòria i pro-
jectes. Atorga premis a qui ha
demostrat una cura especial a
mantenir la nostra cultura
amb esforç i coherència. En-
guany han concedit el premi
de Socarrada Major a Maria
del Mar Bonet (Google els dirà
una mica més d’aquesta do-
na). Li faran un sopar (tot no
ha de ser espiritual) el dissab-
te 6 de febrer a l’ermitori de la
Mare de Déu de Gràcia.

L’ermitori de la Mare de
Déu de Gràcia, durant els da-
rrers anys 50, era a càrrec
d’una família que guisava amb
carbó un perol de llet que feia
un gruix de nata impensable
avui, encara que tenim a
l’abast “llet ecològica”. El pa-
triarca treballava el secà (avui
sembrat de “xalets”) i rebia
mossegades dels escorpins
que el feien blasfemar a crits
mentre el gineceu que l’envol-
tava pregava per la seua
absolució a l’altar de l’ermita.
Un lloc que em va deixar l’aro-
ma de l’encens fixada al meu
nas infantil, litúrgic i pagà. Pu-
re folk culture, miop! I tu ja
m’entens. La cultura, malgrat
tu, camina. S’associa i premia
la cultura.

A LA LLETRA

Socarrats
Albert Garcia i Hernàndez

Álvaro de los Ángeles. / jesús císcar

Francisca Mompó diu del seu
estudi que “és ple a vessar de fantasmes”.

“No dic que s’oblide
algun dia Picasso, això
no. Picasso és millor
que Velázquez!”

“Equip Crònica eren
brillants, com un far,
els que més sabien
de pintura”

XAVIER ALIAGA, València

“No m’imaginava
una publicació sobre
Velluters en paper
cuixé”

“Les persones
interessades hi
trobaran una bona
radiografia”
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Es fa el silenci. La quietud en
aquell estudi és absoluta: tan sols
la seua gata Missy miola, potser
de fred. Així i tot li dic que la seua
argumentació no em convenç del
tot, que és una llàstima tindre
aquella vista privilegiada del
Botànic i no emprar-la. Però les
opinions de Francisca Mompó
són fermes i cauen com uns mar-
tells: “No t’enganyes. El pintor ha
d’anar a la font! D’on estàs tu no
et vindrà res. Jo no tinc res a des-
cobrir en el carrer del Túria! Això
és una visió idealista de l’art… Els
pintors som carnassa de catàleg,
sempre busquem l’auxili de les
avantguardes. Després ho dus al
teu registre. El treball d’un pintor
és de corredor de fons, és un llarg
procés de maduració, que va ente-
nent quins són els grans èxits de
l’avantguarda artística del mo-
ment i estirant el fil”. Em resistisc
una mica al seu argument i li trac
els noms de Cézanne, dels impres-
sionistes, de Morandi, que van fer
d’allò local un tema universal.
“Podria ser”, em replica Francis-
ca, poc convençuda. “Podria pin-
tar els casaments al Botànic, els

vellets que descansen i enraonen
en els bancs assolellats, les cuida-
dores de xiquets, els arbres i les
flors… Ara en el Thyssen hi ha
una exposició sobre Fantin-La-
tour, esplèndida. Picasso i els cu-
bistes foren els seus grans ene-
mics, l’afonaren per complet,
però ara es recupera la seua obra,
es torna a valorar. Aquesta és la
grandesa de l’art, que està sotmés
a un revisionisme constant. Al-
guns grans artistes són oblidats i
uns altres, miraculosament recu-
perats. No dic que s’oblide algun
dia Picasso, això no. Picasso és
millor que Velázquez!”.

Veig Francisca una mica in-
quieta, com si volguera dir-me al-
guna cosa que no acaba d’expres-
sar. Per fi es decideix: “El que pas-
sa és que actualment l’art ha pres
uns camins que resulten una mi-
ca desconcertants… He visitat el
Reina Sofia aquests dies passats
de Nadal i tan sols hi havia tres
artistes de tall més clàssic: Car-
men Iglesias, Miquel Barceló i Fe-
rran García Sevilla, que em sem-
bla, aquest últim, i tot siga dit,
espantós. Tota la resta eren pro-
postes des del videoart, o des de

l’art amb ordinador… És fa molt
dur de veure! Tanmateix, crec
que és una moda i que no faran
desaparéixer el llenç, ni el pin-

zell. Per més que ho intenten
gent com Manuel Borja-Villel o
Vicent Todolí! Que, d’altra banda,
crec que són molt llestos!”.

Li pregunte com veu l’art a
València i les seues opinions tam-
bé són dures: “Aquesta és la ciu-
tat de l’exili. València dóna poc de

La ciutat de l’exili
L’IVAM ja no hi pinta res en els circuits de l’art

M anuel Baixauli (Sueca,
1963) és un escriptor
capaç de prendre’s la

molèstia d’agrair a un lector una
crítica negativa, perquè el fa pen-
sar i l’ajuda a millorar la seua
obra. Potser això passa perquè
han estat pocs i matisats, enmig
d’una mar d’elogis, els retrets
que ha rebut la seua novel·la fas-
cinant L’home manuscrit (2007),
llibre multipremiat, llegit i co-
mentat amb admiració
en un àmbit, el de la lite-
ratura en llengua catala-
na, que no sovinteja
aquestes efusions. O
potser és conseqüència
d’una predisposició per-
feccionista davant d’un
ofici que viu apassiona-
dament. Siga com vul-
ga, Baixauli, que també
és pintor, trau ara a les
llibreries Espiral
(Proa), una col·lecció de
relats breus que havia
publicat l’any 1998 i
que ha reescrit per fer
encara més colpidores
les imaginacions que
s’hi despleguen.

Pregunta. Reescriu-
re Espiral és una mane-
ra d’alleugerir la
pressió per l’èxit de
L’home manuscrit i do-
nar-se temps per a la
pròxima novel·la?

Resposta. No, no

n’és aquest, el plantejament. He
reescrit Espiral, bàsicament, per-
què em feia il·lusió. Molts lec-
tors de L’home manuscrit el bus-
caven a les llibreries i no el tro-
baven, estava exhaurit. Me’l vaig
mirar i, a banda de trobar-hi de-
fectes formals, propis d’una ope-
ra prima, l’essència dels contes
em semblà viva. Rellegint-los i
reescrivint-los, al cap de dotze
anys, m’he tornat a emocionar i
a divertir.

P. Estaria d’acord a re-
conéixer que Espiral és un recull
de relats plens de fantasmes?

R. Fantasma sona a literatura
gòtica, i Espiral no va per aquest
camí. Els contes parlen d’una co-
sa tan real com és que els nostres
avantpassats, i la seua emprem-
ta, estan presents en la nostra vi-
da quotidiana: en els nostres pen-
saments, en els objectes, els edifi-
cis i els carrers que ens envol-
ten… Nosaltres, com ells, som ac-

tors efímers d’una pel·lícula sen-
se fi. La meua visió de la mort no
és gòtica, sinó en la línia me-
lancòlica, lluminosa, del Rè-
quiem de Fauré.

P. S’identifica amb la idea que
a vosté l’interessa la metalitera-
tura?

R. Tinc al·lèrgia a aquestes pa-
raules, a aquestes etiquetes. Com
que me la penjaven damunt i no
sabia exactament què volia dir,
la vaig buscar en el diccionari.
I…, sorpresa!: no apareix en cap
diccionari, és una paraula fantas-
ma. M’interessen, m’obsessio-
nen, la literatura i l’art en gene-
ral, amb el “meta” davant o no.

P. La vida i els llibres són la
mateixa cosa?

R. La vida són moltes més co-
ses, a banda dels llibres, però no
em fa gràcia imaginar una vida

sense llibres. Tampoc no m’inte-
ressen els llibres en què no bate-
ga la vida.

P. La seua escriptura es fa
més complexa o més depurada?
Quina pensa que és l’evolució
del seu estil?

R. Crec que evolucione vers
una forma més depurada i, alho-
ra, vers un contingut més subtil,
menys obvi. La prosa que somie
té el nervi, l’harmonia i el miste-
ri d’un foc. Voldria assolir, men-
tre escric, la seducció hipnòtica
del foc.

P. Hi ha un aspecte visual
molt evident, en la seua literatu-
ra, a l’hora de construir els esce-
naris. Influència de la seua face-
ta de pintor?

R. És possible. Jo no sóc un
intel·lectual, sinó un imaginaire.
Espiral, per exemple, és un in-
ventari d’imaginacions. Mai no
he partit d’una idea, en els con-
tes, sinó d’una imatge. Les idees
van a remolc de les imatges.

P. En quin llibre està immers
en aquest moment? Què llig i
què escriu ara?

R. Acabe de llegir dues novel·-
les situades en manicomis: Els
espectres, d’un rus anomenat An-
dréiev, i Sophia, d’un cert Thu-
bron, anglés. Ara mateix estic im-
mers en el primer manuscrit
d’una novel·la. N’havia fet un es-
quema, per orientar-me, però
les paraules han pres un camí
molt diferent i ara avance a les
palpentes. Ignore què escriuré
demà. En tot cas, serà un llibre
manicomial.

P. Una vegada José Saramago
li va donar un consell: “No tin-
gues pressa. No perdes el
temps”. L’ha seguida, aquesta
recomanació?

R. I tant! La pressa, d’una ban-
da, i la peresa, de l’altra, són dos
enemics mortals de l’art.

MANUEL BAIXAULI Escriptor

“Som actors efímers
d’una pel·lícula sense fi”
ADOLF BELTRAN, València

L’escriptor Manuel Baixauli fotografiat en un carrer de València. / jesús císcar
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