
L’autora, guanyadora del premi Mallorca,
fuig de la pràctica habitual en la
literatura juvenil d’apostar per la
banalitat. La història, que narra de quina
manera l’existència de Guillem, els seus
amics i familiars es transforma per
l’aparició d’un vagabund que s’anomena
Einstein i que viatja amb una màquina
del temps, tracta qüestions teòriques i
científiques, sense oblidar temes d’ací. El
resultat, que combina informació i
entreteniment, és òptim.

Hi ha poques firmes en les lletres
valencianes més torrencials que la de Manel
Joan i Arinyó (Cullera, 1956), productor de
novel·les policíaques, humorístiques,
eròtiques, juvenils, històriques, infantils…
Aquest llibre, subtitulat “El món de la
ploma”, es capbussa en les intenses
experiències de l’autor de l’època en què es
va llançar al món de la literatura. Alguns
escriptors coneguts desfilen per un relat
desenfadat, sorneguer i carnal, marca
inequívoca de l’autor.

“La mirada de Galileu” és el títol que
aquesta revista de difusió de la
investigació dóna al monogràfic dedicat
als 400 anys d’astronomia moderna. Un
dossier, coordinat per Manel Perucho i
Joan Ferrando, que aborda la figura
històrica, fundacional, de Galileu Galilei,
però també alguns dels temes
apassionants que estudia l’astronomia
actual, una disciplina que observa
l’univers des de les mateixes fronteres
de la ciència i el coneixement.

Recomanem...
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E l desembre de 1998, Ma-
nuel Baixauli va publi-
car el seu primer llibre

narratiu, Espiral, que havia
guanyat un premi a Badalona.
Ara l’ha reeditat, amb retocs
substantius, a Proa. Llavors,
Baixauli era un pintor que co-
mençava a escriure, i el llibre
va passar immerescudament
desapercebut. Ara és un cone-
gut escriptor que encara pinta, i
segurament obtindrà uns lec-
tors més atents. El temps passa
i les coses canvien: els autors,
els lectors i els llibres mateixos.
Per descomptat, els canvis no
sempre són extrems. De vega-
des només refermen o només
desdibuixen trajectòries que ja
s’havien traçat. Fa onze anys, jo
mateix era un lector convençu-
dament professional i ara tam-
bé crec ser-ho, potser més a des-
gana, o amb més
resignació. En canvi,
diria que la voluntat
de ser escriptor en to-
ta l’extensió de la pa-
raula que Baixauli ja
demostrava en el seu
primer llibre no ha
fet més que acomplir-
se amb minuciós ri-
gor. En 1998, la lectu-
ra d’Espiral sorprenia
i de tant en tant en-
lluernava. Ara pro-
dueix les mateixes
sensacions, però amb
més nitidesa i amb
un ressò més vast.

Crec que val la pe-
na esmentar-ho, per-
què Espiral, ara, és i
no és el mateix llibre
que era fa 11 anys per-
què el del temps i els seus efec-
tes és un dels assumptes que
l’obsedeixen. Hi ha una pecu-
liar coherència, molt literària,
entre la mena de suggestions
que aquest llibre suscita i el fet
que s’haja reeditat amb les co-
rreccions que el pas del temps
imposava i que l’autor subratlla
en un deliciós epíleg, que és,
molt apropiadament, una con-
versa entre el Baixauli d’ara i el
que fa anys s’afanyava a redac-

tar per primera vegada aquests
relats, rodejat de roba estesa i
piles de diccionaris. La conver-
sa, en una casa d’estiu abando-
nada enmig d’urbanitzacions re-
cents i alienes, té molt de diàleg
d’espectres, com sempre ho són
els exercicis de memòria.
Aquesta reverberació espectral
ara amera tot el llibre i el ten-
yeix d’una melancolia ominosa
molt punyent.

Espiral era, i és, un recull de
relats breus, alguns brevíssims,
plens d’una imaginació mor-
daç, entre luctuosa i enig-
màtica, de notable ambició.
Quan es va publicar, els micro-
relats estaven de moda, es parla-
va molt del dinosaure de Monte-
rroso i algú —crec que Gerard
Vergès— va recordar que hi ha-
via un relat encara més breu,
del mestre Borges, que senzilla-

ment deia: “Los tres lo sabían”, i
que, en efecte, conté in nuce un
drama més opressiu i intrigant
que cap de les jovials troballes
de l’autor guatemaltenc. Les na-
rracions de Baixauli no eren
tan concisses; algunes fins i tot
es dilataven per més d’un parell
de planes. Però les millors -pen-
se en l’esplèndida “Tracte”, o
“Teofania”, o “Piscina” o “Mà”-
sí que tenien aquella màgia oní-
rica i aquell ritme secret dels

grans relats breus, que ens in-
quieten de sobte i costen d’obli-
dar. En un microrelat, com en
un aforisme, el pes i la
irradiació de les paraules són
factors decisius, tant o més que
en un poema. Fa 11 anys, Ma-
nuel Baixauli ja ho sabia, i ara

més de tres lectors ho podran
descobrir.

Els escriptors solen retocar
els seus textos quan els reedi-
ten i, massa sovint, amb la ma-
jor professionalitat que ator-
guen els anys, només aconse-
gueixen una pèrdua de frescor i
un guany d’amanerament. No
és el cas de Baixauli: la revisió a
què l’autor ha sotmés el llibre
no ha fet més que esmolar-lo,
generalment per substracció.

Han desaparegut noms propis,
referències geogràfiques o
històriques, precisions i detalls
accessoris, i també una pila
d’adjectius d’una lluïssor que,
ara que no hi són, reconeixem
postissa. Cancel·lant els èmfasis
i les explicitacions sobreres, no
ha difuminat els contorns de la
seua matèria, sinó que els ha
agusats. Els relats, ara, s’endin-
sen molt més en aquell pertor-
bador territori que s’agita entre
el somni i la vetla i que és l’au-
tèntica geografia de la literatu-
ra de Baixauli. Les analogies, an-
goixoses o iròniques, ara se’ns
suggereixen, però no se’ns im-
posen, i precisament per això el
seu efecte és molt més colpidor.
Com l’arabesc xifrat de les nos-
tres aprensions, tot és més es-
munyedís i més pregnant. És
com si l’autor haguera tret a la

llum, per fi, el llibre que fa 11
anys volia escriure aquell agosa-
rat cadell d’escriptor que lla-
vors era ell. El que volia i el que
de fet va escriure, però no del
tot. Ara s’hi ha acostat molt
més. En certa manera se l’ha
restituït a ell, i ens l’ha regalat
de nou, i amb més amplitud, a
nosaltres. Que precisament
aquest llibre es diga Espiral ad-
quireix així un sentit molt més
ple.

E l senyor Rafael Maluenda, vice-
president primer de les Corts,
ha escrit un llibre. Vet ací una

contradictio in terminis (Maluenda i
escriure), que faria riure si no fóra per-
què el llibre ha estat pagat per tots
nosaltres, i l’ha editat el nostre Parla-
ment, amb un cost de 4.800 euros,
que, tot siga dit, em sembla molt barat.
Segurament també en això ens diuen
mentides, i mai no sabrem el que ha
costat, com mai no podrem saber el
que ha costat la visita del Papa. Quan
preguntes, t’acusen de voler veure’ls
en la presó, encadenats, a pa i aigua, o
fins i tot morts en una cuneta. Al sen-
yor Maluenda, i als pròcers del seu par-
tit, no se’ls pot preguntar res, de segui-
da t’etziben que vols matar-los. Al-
menys en aquest cas tenim el llibre; no
podem dir el mateix, però, d’altres
molts casos, en què els diners s’han
esfumat sense deixar rastre. En l’obra
es diu que els àrabs parlaven el “ro-
manç valencià”, i s’hi arremet contra
el Consell Valencià de Cultura i l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua,
constituïdes per una colla de rucs. Ma-
luenda sap que els moros ja parlaven
el romanç valencià abans de l’arribada
de Jaume I i que, comptat i debatut, el
català i la nostra llengua no tenen res
en comú. Perquè, si foren la mateixa
llengua, què passaria? “Si aceptáse-
mos la unidad de la lengua, que gran
parte de la izquierda valenciana apo-
ya, incluso algunos ámbitos científicos
interesados, podrían utilizar la misma
justificación que Hitler, ‘si en Valencia
se habla catalán, debe formar parte
dels Països Catalans’”. Ah, Maluenda
té el gran mèrit de demostrar-nos, als
lectors, que aquestes dues institucions
són imprescindibles! Vet ací la prime-
ra sorpresa: el gran paper que fan el
CVC i l’AVL com a herbicida contra la
indestructible junça maluendesca que
rebrota de la ruqueria valenciana. La
segona sorpresa apareix en el moment
en què descobrim que el senyor Ma-
luenda ha seguit en alguns capítols el
mètode literari d’Ana Rosa Quintana.
El llibre, que duu l’ambiciós títol de
Les Corts de la época foral y de la Espa-
ña de las autonomías (1238-2008), és
en bona part un plagi —pel que es
diu— d’una obra escrita per Carles Re-
cio. Maluenda no ha plagiat Sanchis
Guarner, Joan Reglà, Miquel Dolç, Al-
fons Cucó o, fins i tot, Eduard Mira,
sinó Carles Recio, que ja ha advertit
que iniciarà els processos legals perti-
nents. Aquesta és la segona sorpresa,
que algú plagie Carles Recio. Maluen-
da plagia Recio i publica un llibre que
paguem entre tots. Nosaltres voldríem
preguntar al senyor Maluenda si això
és cert, però ens fa por que ens acuse
de voler veure’l en la presó. O de coses
pitjors. És gent molt sensible, que,
quan menys t’ho esperes, et diu que
ets, si fa no fa, com Hitler.
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L es paraules, ja se sap, no tenen la
culpa de l’ús banal o estúpid que
se’n fa, ni de la perversió dels con-

ceptes que suposadament representen.
“Democràcia orgànica” era el franquis-
me, “democràcia popular” era qualsevol

dictadura comunista: pobra democràcia,
doncs, insultada per l’ús pervers. La
pàtria i la nació eren el poble que volia
ser sobirà, però també la “patria o muer-
te” dels uns i dels altres. Nacionalisme és
exigència de drets i restauració de lliber-
tats, però també la paraula ha estat usa-
da i pervertida per ideologies funestes.
Allò que no havia vist mai, mai de mai, en
la història d’Europa, era una banalització
tan grotesca del mot com la que ara es
veu en aquest petit país o pàtria dels va-
lencians. Causa estupor llegir en un diari
que el portaveu del PP en les Corts, Ra-
fael Blasco, manté un discurs de “tintes
nacionalistas” en relació al Cabanyal, en

què planteja el conflicte com un atac a
l’autogovern i la sobirania (?) dels valen-
cians. El tema, vostés ja el coneixen; la
meua opinió sobre el cas, la poden imagi-
nar (i és contundent), però l’ús de la hi-
pèrbole defensiva i ofensiva per part del
PP, i la caiguda de periodistes, polítics,
comentaristes i companyia en el parany
d’atribuir a Camps, a Barberá o a Blasco
afirmacions “nacionalistes”, superen,
una cosa i l’altra, totes les meues previsio-
ns. Que un polític, expert en les arts fos-
ques de la propaganda, afirme que la
posició del govern central sobre el Caba-
nyal és “l’agressió més gran que hem pa-
tit els valencians des que Felip V ens va

abolir els Furs”, és una animalada monu-
mental, grotesca, tot i que probablement
eficaç de cara al seu públic. Que els diaris
qualifiquen aquestes bestieses, i altres re-
bequeries semblants de Camps o de Bar-
berá, de posició “nacionalista”, és simple-
ment una estupidesa infinita. Perquè de
nacionalisme robust, efectiu, proclamat,
aclaparador i profund, al País Valencià
només n’hi ha un, que és l’espanyol, del
qual participen en diferents graus
d’exaltació la dreta universal i l’esquerra
dita majoritària. La resta, que en som
pocs, fem el que podem, i només falta que
ens insulten amb l’ús frívol i pervers de
la paraula, i potser del concepte.

F a un fred que pela en l’es-
tudi de Francisca Mompó.
Em diu que no ha tingut

temps d’encendre l’estufa de llen-
ya i que, a més a més, caldrien
almenys dues hores perquè
aquesta calfara l’ampli espai i
que, per tant, comptat i debatut,
tant se val. Seiem en dues cadi-
res plegables, de tela negra, al
bell mig d’aquella planta baixa
del carrer del Túria, i de seguida

comença a parlar. Jo em man-
tinc arrupit, aclofadet en el meu
jersei de coll alt, i Francisca,
amb la bata blanca (amb els ex-
trems de les mànigues relligades
amb cinta groga de pintor), s’ex-
pressa amb seguretat i es trans-
forma una mica: el primer con-
tacte és un poc tímid i distant,
però es tracta d’una falsa
impressió. Darrere d’aquell aire
prudent, hi ha opinions contun-
dents sobre l’art i la vida.

”Aquest és l’estudi més bonic

de València”, em diu. “Ací és on
van pintar Rafael Solbes i Manolo
Valdés, quan formaven l’Equip
Crònica. Jo vaig entrar a ajudar-
los, i després m’hi vaig quedar:
des d’aleshores ha estat el meu es-
tudi”. I, en efecte, aquell estudi té
una posició privilegiada: la terras-
sa posterior mira al Jardí Botànic.
“Passa, passa: hi ha a València
una vista més bonica?”. Des
d’aquell pati, es veu l’hivernacle
de les palmeres tropicals i tota la
massa tofuda d’arbres del jardí,

que aquell dia d’hivern plujós
emeten una boirina vaporosa.
“Has de vindre per primavera,
aleshores és una meravella. Avui
fa massa fred”. En la terrassa veig
unes escultures de ferro. Li pre-
gunte si són seues. “No! Són de
Manolo Valdés… Les va deixar ací
perquè el temps les anara desfent
a poc a poc. No li agradaven mas-
sa, són una interpretació de les
obres de Picasso. Jo he respectat
el seu desig: fa poc una es va esmi-
colar completament. És un procés
que té el seu encant”. És normal
que Francisca estiga orgullosa del
seu estudi, i d’aquella balconada
amb tan bones vistes. “Aquest es-
tudi és ple a vessar de fantasmes”
em diu de sobte. “Durant la gue-
rra fou una guarderia per a xi-
quets de mares republicanes. So-
vint pense en aquells dies, en què
degueren passar tanta por i
desgràcies. Després hi ha els fan-
tasmes magnífics dels pintors.
Per ací han passat grans artistes,
com Antonio Saura, Tàpies, Pie-
rre Soulages, gent de la galeria
Fandos, Anzo, Josep Antoni Tole-
do… No, no els veig: però els sent!
Sé que estan ací. Percep el seu
amor per l’art i com hi han dedi-
cat les seues vides”.

Tornem a entrar a l’estudi. Les
obres de Francisca Mompó figu-
ren exposades a les parets, amb el
seu característic estil neopop. Tre-
balla el collage, els símbols, les
grafies, la combinació de colors:
la seua obra té una força especial.
Constantment reestudia i reelabo-
ra el seu treball: del pop ha passat
a les màscares africanes, i d’aques-
tes a unes obres de fort contingut
geometritzant, que alhora l’han
tornat a conduir al seu treball
neopop. Li pregunte si mai ha pin-
tat el Jardí Botànic. Em replica
que mai, que no l’ha utilitzat per-
què no conté elements pop. Em
sobta aquella resposta, i Francis-
ca se n’adona. “El pop pinta allò
quotidià, allò popular, per
contraposició amb la pintura del
segle XIX, que es va centrar en
allò burgés. Lichtenstein i War-
hol, el còmic; Rauschenberg, la
premsa. Has vist l’exposició
d’Arroyo al Muvim? Pren el lum-
pen de la boxa: és un pintor molt
hàbil, de traç tan ferm com el de
Valerio Adami, però que té la inte-
l·ligència per a fixar i descobrir
una nova temàtica… Aquesta és la
dificultat de la pintura pop, que
les temàtiques s’acaben. Admire
molt Jeff Coons, l’autor del gosset
del Guggenheim, que va aconse-
guir introduir la pornografia en la
pintura pop. És clar que s’havia
casat amb Cicciolina!”.
 Passa a les pàgines 2 i 3
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L’estudi de Francisca Mompó va ser abans de l’Equip Crònica.


