
La vida quotidiana d’un poble valencià en
fotos. Això és aquest llibre editat per
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera que s’ha
fet a partir del material gràfic aportat pels
mateixos veïns. De la vida agrícola i
ramadera a les catàstrofes naturals, com ara
les riuades, passant per situacions tan
diverses com les festes, la banda de música,
els bars, els oficis, l’escola, els enterraments
o el cilcisme i el futbol, la història social i
cultural d’un poble s’hi veu reflectida en tot
un exercici de memòria col·lectiva.

Viatgem al futur, a una societat a cavall
entre planetes. Un fet fortuït que fa que un
grup de científics ingerisquen una substància
estranya que els transforma en profetes és
la guspira que desencadena aquesta història
de ciència-ficció, d’aventures i d’intriga.
L’obra avança sobre una trama sòlida,
atractiva, i connecta amb els grans temes
del gènere (les conseqüències de pretendre
una societat perfecta, els límits del poder i
tots els aspectes que giren al voltant de la
condició humana).

El viatge com a tema i motiu de creació
literària. Qui només tinga una imatge
superficial d’Emili Piera potser se
sorprendrà de la gràcia i la profunditat que
l’escriptura d’aquest conegut periodista i
articulista demostra en un llibre basat en
les peregrinacions a Santiago i totes les
incitacions que el camí ofereix al viatger.
La companyia en bicicleta de Paco
Tortosa, autor de les fotos que il·lustren
el volum, completa l’atractiu d’un llibre de
lectura agradable i intel·ligent.
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D iumenge 21 de març, Ra-
mon Solsona publicava
a les pàgines de l’Avui

un article molt encomiàstic
amb una iniciativa valenciana,
els Diàlegs entre l’escriptor i els
lectors joves que organitza La
Universitat de València, concre-
tament la Facultat de Filologia,
i dels quals la professora Carme
Gregori és “l’ànima i el motor”.
Es tracta d’una activitat senzi-
lla: al començament del curs es
proposa un llibre als professors
de secundària, el treballen a
classe i, a mitjan curs, els alum-
nes que volen participen en una
trobada amb l’autor. Enguany,
el llibre és Pedra de tartera —no-
vel·la que va ser un inesperat
best-seller en la Fira de Frank-
furt del 2008— i la seua autora
és Maria Barbal. Ahir va tindre
lloc una primera trobada entre
l’escriptora i el seu nou públic a
Gandia i, avui mateix,
n’hi ha una altra a Valèn-
cia. Solsona es mostra
ben sorprés, i compla-
gut, per l’èxit de la
convocatòria —la setma-
na passada ja se sabia
que hi havia moltes peti-
cions de participació— i
conclou l’article amb
una nota alhora ponde-
rada i positiva: “La triste-
sa de comprovar com es
destraleja oficialment
l’idioma d’Ausiàs Marc
a la seva terra es com-
pensa amb la cara B
d’un país que confia en
els mestres, estima la
llengua, promou la lectu-
ra i estimula la creació”.

D’entrada, no està
malament que algú ob-
serve que les coses, al nostre
país, de vegades tenen més
d’una cara, però si esmente l’ar-
ticle de Solsona no és per la
seua honesta ponderació (que
també), sinó perquè un article
així, al nord de la Sènia, és inu-
sual. La premsa barcelonina
parla ben poc —poquíssim— del
País Valencià, i si ho fa mai, sol
ser per a donar males notícies,

com ara l’odiós acte de censura
d’una exposició de fotografies
perpetrat pels manaires de la
Diputació de València, i la
sugsegüent —i honorable—
dimissió del director del Mu-
vim, Romà de la Calle. En efec-
te, aquestes coses tan tristes pas-
sen al nostre país, i tot fa pensar
que, mentre ens governen els
qui ho fan, continuaran pas-
sant. Per descomptat, cal infor-
mar de tot això i ens toca passar
la vergonya corresponent ara sí
i demà també. Però el País
Valencià no és únicament això, i
també genera notícies positives.
No solem llegir-les per ací. Si de
cas, algun article optimista de
Josep Vicent Boira a La Van-
guardia i poca cosa més. Des de
Catalunya, el nostre país no es
veu, o només serveix, molt de
tant en tant, per a donar exem-
ple del que no s’ha de fer.

Un llibre publicat no fa gai-
re, Sud enllà. El País Valencià
vist des de Catalunya, podria
produir una altra impressió. El
responsable —Martí Domín-
guez— han tingut l’encert de
triar un conjunt de catalans
que, per molt diverses raons,
s’han pres seriosament el País
Valencià i el coneixen a fons:
des d’una historiadora vetera-

na i minuciosa com Eulàlia Du-
ran a un altre historiador, més
jove, Agustí Colomines, que ha
viscut uns quants anys a Cata-
rroja i és l’únic barceloní que
un servidor coneix que parla,
quan vol, un valencià de l’Horta
perfectament autòcton, sense
histrionismes i sense imposta-

cions. Com que saben de què
parlen, tot el que tenen a dir és
molt interessant i, precisament
per això mateix, no és gens re-
presentatiu del que se sol opi-
nar a Catalunya sobre el nostre
país (en la curta mesura que
allà s’opina res sobre un tema
tan exòtic). Aquesta és una reali-
tat que el llibre no deixa de
transparentar, ací i allà. Per

exemple, Pilar Parcerisas ens
recorda que les relacions entre
València i Catalunya eren molt
més estretes al final del fran-
quisme que no ara, i Colomines
ens aclareix què vol dir això
exactament. Ell es va criar en
una família supercatalanista
que s’estimava molt, en teoria,
el País Valencià i les Illes i, quan
per fi, de jovenet, va aterrar al
nostre país, es va adonar de sob-
te que, llevat de quatre tòpics
suats, no en sabia res de res.
Llavors, una curiosa barreja de
paternalisme i ignorància
substituïa el coneixement. Ara
és pitjor. Ara la ignorància
s’alia amb la impaciència, i la
idea d’Hèctor López Bofill de ta-
llar amarres amb el País
Valencià i les Illes, que no són
més que un llast inútil, captura
bé l’estat d’ànim imperant, de
l’escepticisme més o menys con-

descendent a l’oblit absolut. No
és el que volem sentir, ni tam-
poc crec que siga just, però és el
que se sol dir, nord enllà, amb
l’excepció de les poques veus
lúcides que arreplega aquest lli-
bre benintencionat i d’articles
sincers i amables com el de Ra-
mon Solsona. Textos que, preci-
sament per desacostumats, són
(bones) notícies.

V aig estar a Estrasburg, amb uns
quants companys, fent un curs
sobre la Comunitat Europea.

Va ser una setmana o poc més, i de matí
assistíem, en el Parlament, a les xarra-
des que ens donaven diputats dels diver-
sos partits que havien aconseguit
representació en l’eurocambra. Degué
ser a les acaballes del 1989, perquè l’em-
presari de Jerez, José María Ruiz-Ma-
teos, encara anava molt flamant amb el
seu escó, i ens va saludar amb afabilitat i
desimboltura, en una d’aquelles troba-
des, encara que no recorde que ens im-
partira cap coneixement sobre el tema
que ens havia portat a la capital
d’Alsàcia, i sí la vergonya de Pedro Sol-
bes que no parava de cridar: “Quina bar-
baritat!, ens hem tornat tots bojos”. Ho
van fer, entre altres, Rafael Calvo Ortega,
del CDS, Antonio Gutiérrez, del PSUC, i
crec que també el socialista Manolo Ma-
rín, quan era membre de la Comissió
Europea. Durant aquells dies, vam assis-
tir a una reunió parlamentària i vam visi-
tar monuments, centres històrics, acadè-
mics i polítics, i per lliure, el que a
cadascú li va donar la gana, o siga, la
millor manera de ficar-te en els budells
de qualsevol ciutat. Però si Estrasburg,
que ja coneixia de viatges anteriors, em
va agradar, molt prop, a la vila de Col-
mar, vaig descobrir un urbanisme gòtic,
els retaules de Grünewald i la generosi-
tat vinícola de la vall del Rin. En una
llibreria de Colmar vaig trobar un vell
exemplar de L’ingenu i el vaig adquirir.
En aquell entorn medieval, amb el seu
mercat a l’empara de la col·legiata de
Sant Martí, hauria de domiciliar tempo-
ralment, i transcorreguts uns quants
anys, un dels meus personatges de ficció:
el fill d’un adinerat comerciant de porta
tancada, que va abandonar els negocis
familiars per estudiar dret civil i cànons
a la universitat d’Auriola, i seguir així la
carrera de vares. El jove Carlos Marlini
acabaria embolicant-se amb una insacia-
ble i voluptuosa marquesa, esposa d’un
corregidor, al qual li havien volat tota la
virilitat amb un mosquet de purna.

Quan la marquesa va tornar a la cort,
Carlos Marlini va deixar lleis i anhels
palatins i va malgastar els diners del pa-
re en intrigues i conspiracions, fins que
un aprenent de sastre, que es va donar a
la revolució, el va travessar amb una
llança acabada de forjar, als carrers de
París, la nit del 14 al 15 de juliol del 1789.
Molt abans de tan salvatge mort i sent
agent de comerç de son pare a Friburg i
Colmar, havia adquirit en aquesta últi-
ma ciutat un curiós exemplar d’una obra
de Voltaire, L’ingenu, probablement, en
l’establiment d’un llibrer còmplice i, de
cap manera, mogut per l’afany del mer-
cadeig de rareses i curiositats
d’encàrrec, sinó per la llum de la raó i de
la ironia del seu autor: enfront del provi-
dencialisme imperant, la visió laica i crí-
tica de la història, de la ciència i del co-
neixement, degué pensar. Carlos Marlini
va desembutxacar vint-i-quatre lliures
per aquell llibre. I l’amic que l’acompan-
yava, li va dir: “Abans que el prohibiren,
n’hauries pagat només tres”. A mi, em va
costar uns pocs francs. En euros i tal
com van les coses, ni se m’acut i menys,
si és possible, a l’audaç Marlini, que reco-
rrent amunt i avall les rutes comercials
del Rin i regatejant mercaderies sovint a
Estrasburg, mai no va arribar a tenir
escó en el parlament. Per a ell estava
molt clar: Europa era negoci.
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No està malament
que algú observe que
les coses, de vegades,
tenen més d’una cara

Un conjunt de
catalans s’han pres
seriosament el País
Valencià

El QUADERN deixarà de publicar-se
fins el dia 15 d’abril a causa de les

vacances de Setmana Santa i Pasqua
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D estrossar les llengües, parlades o
escrites, sembla que s’ha conver-
tit en una pesta nefasta arreu del

món. Dubte, però, que en altres territo-
ris o països la destrossa siga tan general
com en el nostre, i amb el suport actiu
dels mitjans de comunicació, inclosos
els institucionals. No és ja només, en el

cas valencià, la reducció del lèxic, la
pertorbació de la fonètica, la morfologia
i la sintaxi, que són mals que afecten
també el castellà en mesura diversa.
Ara és també aquesta part dels idiomes
tan subtil i tan bàsica que, a falta d’una
altra paraula millor, en direm entonació
o elocució, que és allò que finalment, en
la llengua parlada (que és la llengua
real), dóna sentit als continguts que s’hi
expressen. La multitud de senyoretes
que apareixen als informatius de Canal
9 en qualsevol poble o ciutat on hi haja
alguna notícia municipal, festiva o poli-
cial, sembla que han passat per una esco-
la de cant que, infal·liblement, les mou a

entonar les frases trencant l’enllaç en-
tre substantiu i adjectiu o equivalent.
Així, metòdicament, pugen el to allar-
gant l’última síl·laba, fan una petita pau-
sa, un descens, i afegeixen el comple-
ment: “la ciutaat…, de València”, “una
cerimòonia…, impressionant”. I així ca-
da frase, cada cosa, cada dia. A les televi-
sions espanyoles, inclosa la de l’Estat, la
malaltia és encara més extensa, una pla-
ga, un disbarat permanent. No fan la
tonadeta valenciana que les xiques de
Canal 9 aprenen en no sé quina escola,
però fan coses pitjors: les separacions i
pauses dins de la frase, contra l’elocució
natural que demanen la sintaxi i el sen-

tit, arriben a ser tan brutals que el con-
tingut queda deformat, incomprensible
i sovint del tot absurd. Això era, doncs,
una informació sobre el pianista Joa-
quín Achúcarro, i la locutora al·ludia a
una interpretació famosa de “La suite
Gaspard” (pausa, com un punt). “De la
nuit de Ravel”. De la nit de Ravel, en
efecte, i fins ací hem arribat. La suite
Gaspard. Com si jo diguera que dilluns,
a l’Auditori de Castelló, vaig escoltar
“La Missa. De la coronació de Mozart.”
No sé si és un altre signe de l’estupidesa
progressiva d’Occident, o només
d’aquest estrany occident meridional
d’Europa.

E l cinquanta aniversari de
la seminal cançó Al vent
de Raimon ha generat un

seguit d’homenatges i reconeixe-
ments musicals, editorials i aca-
dèmics al músic de Xàtiva. Però
potser ningú ha apostat tan fort,
amb tanta intenció multi-
disciplinària, com els alcoians
VerdCel, promotors d’una ambi-
ciosa edició multimèdia, Petja-
des, VerdCel canta Raimon, amb
disc de versions, DVD amb un
curtmetratge homònim i dos do-
cumentals inèdits dels anys
seixanta. Això, a més d’un còmic
de gran format i un espectacle
en directe estrenat fa poc a Bar-
celona. Un festí per als segui-
dors de Raimon. I també una es-
cletxa considerable per on es po-
den esgolar les generacions que
no hi havien tingut accés o co-
neixença.

La banda d’Alcoi ha jugat
sempre amb un concepte global
on l’escenificació, el grafisme i
els materials audiovisuals s’aco-
blen amb la música i cons-
trueixen una proposta unitària.
Petjades és un pas més enllà.
“Ha estat més dur que altres tre-
balls”, reconeix Alfons Olmo, un
dels vòrtexs musicals de Verd-
Cel, juntament amb Pau Rome-
ro, i autor del guió del curtme-
tratge i dels textos del còmic.
“Unes altres vegades havíem
creat propostes semblants, però
no lluïen tant. Ací ens hem exi-
git molt més, encara que
pensàvem que no ens editaria
ningú un producte com aquest”,
abunda. La idea d’homenatjar
Raimon els rondava feia temps.
Barallaren fer un disc col·lectiu.
Més tard, editar algunes ver-
sions pròpies. El projecte, tan-
mateix, va anar creixent i guan-

yant en complexitat. Una
ambició que demanava xafar te-
rra ferma: a cada pas, VerdCel
ha cercat el suport i el vistiplau
del mateix Raimon (“es va que-
dar més tranquil quan va com-
provar que a nosaltres ens inte-
ressava de veritat la seua obra”,
recorda Olmo amb alleujament)
i l’assessorament del periodista
Xevi Planas, bon coneixedor del
cançoner del xativí. L’abast del
projecte dilatava en el temps la
seua publicació. Fins que, final-
ment, Edicions Bromera va fer
el pas d’editar el volum. Mentre,
per a l’edició musical VerdCel
s’han posat a les mans per pri-
mera vegada del segell català
Temps Record.

Per a anar desbrossant: al fil
de la idea del curt, una
simbolització del procés creatiu
de fer cançons, s’hi va fer una
primera selecció de seixanta

cançons. Més tard, la tria defini-
tiva (Veles e vents, Treballaré el
teu cos, Jo vinc d’un silenci, Al
meu país la pluja, He mirat
aquesta terra, Quan creus que ja
s’acaba, El País Basc, La mar res-
pira calma, entre altres) amb
una seqüenciació que abasta

l’autor combatiu i també el líric,
el difusor d’Ausiàs March o Sal-
vador Espriu. O també el filòsof
que parla de l’amor i del decurs
del temps. Però l’odre, al mateix
temps, atén la filosofia iniciàtica
del curt i del mateix còmic, di-

buixat per Daniel Olmo, la terce-
ra pota de VerdCel, el seu braç
gràfic i audiovisual, on es relata
el descobriment per part d’un
xiquet de la música de Raimon i
de les seues circumstàncies so-
cials i polítiques. “Aquesta és, di-
guem-ne, la part subjectiva, de
creació, però també volíem apor-
tar un aspecte més objectiu
amb els documentals”, explica
Alfons Olmo en referència als
dos films dels anys seixanta res-
catats de la Filmoteca de Catalu-
nya i inclosos al DVD: D’un
temps d’un país (1966-68), de Llo-
renç Soler, i Raimon’65 (1965),
del desaparegut Carles Duran.
Documentals que recullen imat-
ges de l’època, fragments d’ac-
tuacions i entrevistes al cantau-
tor pràcticament inèdites i que
confereixen un innegable valor
afegit al conjunt.
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Tribut multimèdia a Raimon
VerdCel estrena ‘Petjades’, espectacle, disc, DVD i còmic dedicats al cantautor de Xàtiva
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Una vinyeta del còmic dedicat a Raimon dins el projecte de VerdCel.

Pàgines 2 i 3 Pàgina 3

XAVIER ALIAGA, Valencia

“Es va quedar tranquil
quan va comprovar
que ens interessava de
veritat la seua obra”


