
Q U A D E R N .

J ules Roy, immens escriptor francès
nascut a Algèria allà per l‘any 1907,
era fill adulterí d‘una mare casada i

d‘un paremestre rural solter que s‘avorria
per aquelles contrades. L‘adolescent Jules
va ser uns anys seminarista a Alger, des-
prés pilot de guerra, amic de Saint-Exu-

péry, que bombardejava resignadament la
conca del Ruhr, i després oficial dimissio-
nari de l‘exèrcit de França. S‘instal·là a
Vézelay, al costat de la basílica romànica
dedicada a la Magdalena, i des d‘allà du-
rant moltíssims anys observava els pele-
grins, parlava amb el prior del convent, i
escrivia llibres d‘alta categoria narrativa,
que ací no és fàcil trobar a les llibreries.
Quan tenia noranta-dos anys, va escriure
una Lettre à Dieu amb el propòsit de por-
tar-li-la en mà al destinatari, un volum
(publicat ara fa deu anys) que conté algu-
nes de les pàgines més belles de prosa
francesa que he llegit en molt de temps.

Segurament perquè l‘autor, entre visita i
visita a l‘hospital, esforços desesperats per
caminar encara a la vora del bosc i per
l‘antic cementeri monàstic, "llaurat en
temps de la Revolució", entre misèria i
misèria, i entre record de la infantesa colo-
nial i record dels bombardeigs nocturns,
és capaç de definir-se així: "No em suporte
ami mateix, ingrat, maldient, poc amable,
mai afalagador, exigint la perfecció en to-
tes les coses, sobretot en l‘escriptura, so-
bre la qual ha caigut una plaga d‘amateurs
que creuen que n‘hi ha prou de sostindre
una ploma per a ser escriptor, però no,
amiguetsmeus, cal sermolt de temps novi-

ci, fer les classes corresponents, aprendre
a suprimir tota paraula inútil quan unma-
teix és l‘inútil, expulsar els adjectius
paràsits, les paraules que no volen dir res,
les repeticions, els amphigouris (cosa que
tampoc vol dir res) com els poc més o
menys, fins en l‘amor, fins en l‘estupidesa,
i sobretot fugir dels imbècils. Llavors, em
direu, què és el que en queda? No gran
cosa”. Un home capaç d‘escriure així als
noranta-dos anys, mereix ser convertit en
programa per a tota una vida, encara que
no siga tan llarga com la seua. Miraré què
hi puc fer, els anys que em queden, perquè
no és fàcil reescriure els passats.

PUNT DE MIRA

Última carta
Joan F. Mira

E l llac d‘aigua dolçamés im-
portant del sud d‘Europa
celebra enguany un doble

aniversari, fa 25 anys que va
ser declarat Parc Natural i cent
de l‘adquisició pels valencians.
Conten les cròniques que el
1911 Alfons XIII va rubricar la
llei de cessió de l‘estany de l‘Al-
bufera al poble de València.

Amb tot, en complir-se el
quart de segle de la protecció,
a l‘Albufera de València, joia
de la nostra cultura paisatgísti-
ca i antropològica se li multi-
pliquen els problemes. El lle-
gendari espai natural que va
immortalitzar per al món Blas-
co Ibáñez ja no és el que era. I
tanmateix, bull de vida ani-
mal.

Aquest bell lloc on venia Al-

fons XIII a caçar ànecs i les
aigües del qual sobreeixien de
peixos que donaven faena a cen-
tenars de pescadors de les
seues riberes, no sols pateix
contaminació des dels anys 60
sinó que la seua biodiversitat
piscícola s‘ha reduït de manera
salvatge. Durant els anys 60 els
racials pescadors del Palmar
podien arreplegar 100.000 qui-
los d‘anguiles l‘any i altres
tants de llobarro. Ara, les captu-
res no arriben a 4.000 quilos i,
de les 400.000 captures de llis-
ses, la cosa ha baixat a 150.000,
i això amb sort.

Per això la Comunitat de Pes-
cadors del Palmar ha sol·licitat
formalment la declaració del
llac com a Bé d‘Interés Cultural
(BIC). La Comunitat del Palmar
té 400 socis, però només pes-

quen 80. José Caballer, pesca-
dor de sempre, té clares les
raons del problema: aboca-
ments de fàbriques. "Durant
els 60 es va produir una
revolució industrial en tota la
ribera de l‘Horta Sud dels po-
bles pesquers. Però es va fer
una mala política industrial.
Llavors el Palmar era un poble
de pescadors des de l‘octubre
fins al març. Què va passar?
Van desaparéixer les espècies
de més valor comercial i la
gent es va dedicar una altra co-
sa. Fa 50 anys la població de
Silla a Catarroja era agrícola,
ara tot hi és indústria i comerç.
Per això en l‘Albufera han des-
aparegut la granota, el sama-
ruc i el fartet, i el llobarro qua-
si no hi existeix".

Caballer sosté que la plani-

ficació inexistent dels polígons
industrials va causar el caos
contaminant. Paradoxalment,
va ser la Ford l‘única factoria
que es va preocupar per la
depuració de residus i del con-
trol d‘abocaments.

Per al geògraf de la Universi-
tat Politècnica de València Car-
les Sanchis, alma mater de
l‘associació Assut, "la societat
valenciana està en deute amb
les comunitats de pescadors
perquè aqueixa negligent políti-
ca d‘abocaments i descontrol
d‘adobs es va carregar el siste-
ma de pesca i un estil de vida.
Ningú els ha indemnitzat,
aqueixos pescadors frustrats.
Per fortuna, es produeix una
inflexió durant els 70, ja que els
nivells de contaminació són
tan alarmants que les diverses

administracions es posen
d‘acord per a invertir-hi mi-
lions i salvar el llac. En el tema
de l‘Albufera no hi ha discus-
sions, esquerres i dretes hi es-
tan d‘acord: és un patrimoni sa-
grat per al país.

La Comunitat de Pescadors
que exigeix la declaració de
BIC sosté que, de les 21.000
hectàrees del Parc Natural, en
les zones humides s‘hauria de
cultivar arròs ecològic, perquè
els actuals sistemes de pestici-
des perjudiquen greument el
famós llac. També demanen
que s‘elimine la prohibició de
cremar la palla de l‘arròs, per-
què quan arriben les pluges la
putrefacció produeix metà, un
gas letal que elimina l‘oxigen
de l‘aigua.
 Passa a les pàgines 2 i 3

DIJOUS, 22 DE DESEMBRE DE 2011, NÚM. 578

Al rescat del llac
Els pescadors del Palmar exigeixen a l’administració declarar l’Albufera Bé d’Interés Cultural
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