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Després del sabor de boca, immillorable,
deixat amb el folk flamenc de Tan alta
com va la lluna (2008), Carles Dénia
torna amb un projecte ambiciós i
engrescador en què musica i canta els
versos d‘un grapat de poetes d‘al-Àndalus
dels segles X al XIII adaptats per Josep
Piera. Amb aquest material, la veu precisa
de Dénia i la col·laboració d‘alguns dels
millors músics de l‘escena valenciana, el
resultat és una nova diana en la seua
creixent i estimulant trajectòria.

La revista dedica el seu dossier a la
medicina del dolor i a les implicacions
científiques, farmacològiques o ètiques que
comporta. La publicació, especialitzada en la
difusió de la investigació, posa aquesta
vegada una atenció especial en el teatre, ja
que, a més d‘un article sobre Copenhaguen,
l‘obra de Michael Frayn que recrea una
històrica trobada dels científics Niels Bohr i
Werner Heisenberg, publica en una separata
Oxigen, una peça teatral de Carl Djerassi i
Roald Hoffman sobre l‘ambició científica.

Potser no és una gran carta de presentació
el fet de dir que els joves Pellikana són una
proposta més en l‘atapeïda escena de música
en valencià mestissa, combativa i ballable.
Però la banda de Castalla hi excel·leix per
una paleta estilística ben generosa, una bona
secció vocal i una producció més desperta i
inquieta del que és habitual en el gènere.
Això, i agraïdes petges que delaten que la
gravació no és un simple pretext per a
alimentar el seu mogut directe: La foscor de
les nits, Perdre el nord o l‘agradós tall ocult.
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C om vostés saben, diu-
menge que ve tindran
lloc les eleccions menys

competides de la nostra ja no
tan jove democràcia, i també
les que menys han atret l‘inte-
rés de la gent, que es mira la
campanya amb una inapetèn-
cia que voreja el desdeny. I no
és que no hi haja coses en joc.
Al cap de quatre anys, la crisi
s‘accentua, la xifra d‘aturats
creix, els amenaçants adverti-
ments de Brussel·les no reme-
ten i elsmercats continuenpres-
sionant el deute espanyol. El pa-
norama és fosc, i el govern que
diumenge que ve eixirà de les
urnes, s‘haurà d‘afanyar a do-
nar elmillor d‘ellmateix des del
primer dia. No debades la xifra
de governants que la crisi s‘ha
emportat per davant no para
d‘augmentar. Si hi ha una
ocasió en què caldria
extremar l‘atenció a
l‘hora de votar, és
aquesta.

En canvi, el des-
menjamentquemani-
festen els electors po-
dria explicar-se per la
convicció que, davant
d‘una crisi de l‘enver-
gadura de la que pa-
tim,el governque tria-
rem, siga quin siga,
tindrà un marge de
maniobra ben escàs.
Hi ha la sospita que
les decisions de veres
importants no es
prendran a Madrid, i
ni tan sols les pren-
dran polítics -d‘ací o
d‘allà—, sinó una va-
riada gamma de tèc-
nics, financers, inversors i espe-
culadors, amb l‘únic denomina-
dor comúqueno ésunpersonal
elegit a les urnes. Potser per
això la ciutadania disculpa més
del compte que cap dels candi-
datshajagosat proposarunpro-
grama econòmic versemblant.

La inoperància de la política,
en les actuals circumstàncies,
podria ser una bona hipòtesi
per a explicar el desinterés dels
ciutadans, i llavors auguraria

un immens creixement de
l‘abstenció. Les enquestes, en
canvi, el que prediuen és una
victòria descomunal del princi-
pal partit de l‘oposició, el PP, i
correlativament, una derrota
senseprecedents del queara go-
verna l‘estat, el PSOE. Això vol
dir que els ciutadans sí que
creuen que els governs poden
fer alguna cosa i que fan respon-
sable al PSOE dels mals que pa-
tim. Per això, majoritàriament,
volen castigar-lo. Podem consi-
derar, si volem, que això és una
mica (o molt) injust, o també
podem conjecturar que és im-
probable que els nous aspirants
a governar-nos l‘encerten més,
si hem de jutjar per les autono-
mies que ja administren (com
ara la nostra, sense anar més
lluny) o pel que s‘intueix del
que ha de ser la seua línia

d‘acció. Siga com vulga, sembla
que la majoria de la gent ha de-
cidit canviar de cavalls. Llavors,
la visible atonia amb què se se-
gueix la campanya pot deure‘s
al fet que se sap massa bé qui
guanyarà la cursa. Les eleccio-
ns no desperten interés per la
simple raó que es coneix de bes-
treta el resultat. És una hipòtesi
prou frívola, però no per això
cal descartar-la.

Llavors, tot el suspens de la

campanyaquedarellegata la lle-
tra menuda: fins on arribarà la
majoria absolutadel PP i de qui-
na mida serà l‘avenc que
engolirà el PSOE, que passarà a
Euskadi entre el PNV i Amaiur,
qui s‘endurà el vot dels indig-
nats que voten i quant pujaran
partits com IU o UPG, fins ara
quasi testimonials, coses així. A
les comunitats autònomes, hi
ha incògnites suplementàries. A
Catalunya,per exemple, la de sa-
ber comquedarà la pugna entre
el PSC, CiU i el PP. Tradicional-

ment, CiU havia guanyat les
eleccions autonòmiques —tant
si després podia governar com
si no— mentre que el PSC ho
feiaen les generals i elPPqueda-
va sempre molt arrere en totes.
Ara, es preveu que el PSC
perdrà molts diputats, però
mantindrà el primer lloc per
poc,mentreque lesposicionsen-
tre CiU i el PP s‘acostaran com
mai. És possible. El que sé cert
és que tant la candidata del PSC,

Carme Chacón, com el veterà lí-
der d‘Unió, Josep Duran i Llei-
da, han fet la pitjor campanya
electoral que un servidor recor-
da; la primera amb el seu aire
més repel·lent de sabuda enfu-
rrunyada, sempre amb la cas-
tanya torta, mentre que Duran
no ha parat de ficar la pota
—ambelsandalusos,ambels im-
migrants, ambels homosexuals,
etc.— i de repetir el mantra
desficiós dels bons valors per-
duts contra la crisi. Els nervis
solen jugar males passades.

Al País Valencià no tenim ni
aquesta curiositat particular.
No cal ser endeví per a pre-
veure el triomf esclafador del
PP—apesar de corrupcions i de
balafiaments, a pesar d‘haver
afonat la nostra estructura
bancària, a pesar de la seua llar-
ga incompetència en tots els

camps—, i la calamitat del (PS-
PV-) PSOE, amb la probable
conclusió de la carrera, nomas-
sa fulgurant, de Jorge Alarte.
L‘únic punt d‘expectació l‘ofe-
reix la possible entrada d‘algun
diputat de Compromís al Con-
grés. Entre la monocromia del
govern popular i l‘ombrívola
atonia ciutadana, que el valen-
cianisme tinguera per fi veu en
aquesta cambra seria, almenys,
una novetat beneficiosa.

H e trobat unes estadístiques
dels hàbits lectors dels espan-
yols en la dècada dels setanta

del segle passat, segons les quals
eixíem a llibre i quart per cap i per
any. Les enquestes complementàries
ens informen que els nostres gustos
patinaven per les pàgines de les novel·-
les de l‘oest, d‘intriga o d‘aventures, de
les revistes de successos i esgarrifa-
ments, de les publicacions esportives i
d‘altres gasetesmolt semblants. En els
últims temps, sens dubte, no sols hem
aprés a llegir, sinó que ho hem fet amb
una certa exigència en les nostres, en-
cara, precàries incursions literàries i
informatives. Fins i tot, ignore si ha
estat també per aquest influx
impetuós de la transició democràtica,
mai no ben ponderat, però s‘ha estés
pel nostre país l‘art de fabular i d‘es-
criure, fins al punt que en certs establi-
ments s‘atorga el diploma d‘escriptor
a tots els deixebles que, amb bon apro-
fitament, compleixen les trenta o qua-
ranta setmanes d‘assistència a
aquests centres docents. Fa temps, si
li deies a un individu de la brigada
politicosocial que eres escriptor, et res-
ponia desdenyosament que això ni
existia. Ara, s‘haguera ennuegat amb
una credencial tan sumptuosa. Ja
veuen com funciona una cartolina
amb greques i segells.

Però, en aquest ordre de coses, el
problema més actual no és la lectura
pròpiament dita, sinó el suport de la
lectura. Una tecnologia irresistible ens
porta irremeiablement a una situació
aflictiva i espinosa: cal decantar-se pel
llibre de paper tradicional o pel llibre
digital, és a dir, pel passat i el present
encara o pel futur immediat. Per fortu-
na i de moment, les dues possibilitats
no sols no s‘exclouen, sinó que, ans al
contrari, ens ofereixen un exercici ben
saludable. Però, fins quan? Difícil es fa
preveure un període de temps per a
aquesta coexistència bibliogràfica,
però, tard o d‘hora, per raons de ma-
tèries primeres i d‘interessos
econòmics, més que no intel·lectuals i
de difusió de l‘ús de la informàtica,
l‘hegemonia del e-book o llibre de for-
mat digital acabarà imposant-se. I la
societat global l‘acceptarà, s‘hi
adaptarà i, a l‘últim, ficarà en la solem-
nitat —i la soledat— de les vitrines de
les biblioteques més imponents del
lloc els volums de la més alta literatu-
ra, les cartes magnes dels pobles, els
catecismes patriòtics i els vells i en-
tranyables catons, amb què tanta gent
vam aprendre a llegir. Aquesta
situació témolts precedents i molt pre-
clars. La gent de l‘època corresponent
també van dubtar entre el papir i el
pergamí, entre el rotllo i el còdex, sen-
se comptar l‘escorça d‘arbre, les taules
de fusta encerada o d‘argila de traços
cuneïformes i altresmaterials d‘escrip-
tura molt diversos. De la seda, que va
ser un delicat suport de text, al paper
de la Xina, i del paper de la Xina als
molins italians de paper. S‘ha afirmat
que molts d‘aquells lectors apassio-
nats, en els moments de canvi d‘un
format a un altre, discretament, van
menysprear els còdexs i només van
concedir la dignitat de llibres als an-
tics rotllos egipcis: eren els depositaris
de la nostàlgia. Probablement, quan el
llibre digital desplaçarà el llibre de pa-
per i el condemnarà a la vitrina, hi
haurà també molta nostàlgia: olor de
paper i de tinta acabats d‘estrenar.
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