
Amb el títol Transició política i qüestió
nacional al País Valencià, la revista Afers
dedica un ampli dossier, coordinat per
l’historiador Ferran Archilés, a la revisió
d’alguns aspectes de la transició
valenciana a la democràcia. El paper dels
valencianistes i els socialistes, els
discursos identitaris, la irrupció del
blaverisme, l’actuació de la UCD, el
fenomen del desencís o la influència de
Joan Fuster són alguns dels temes que
s’hi aborden.

La jove poeta i agitadora cultural Àngels
Gregori (Oliva, 1985) remou els plàcids i de
vegades rígids cànons poètics a casa
nostra amb un poemari de nom
suggeridor i un contingut de temàtiques
recurrents (l’amor, el viatge, la memòria),
però abordat amb desinhibició i un
tractament formal diàfan que fa
transcórrer la lectura plàcidament, sense
entrebancs, com una ironia amable. Un
poemari que guanya múscul en lectures
successives. Premi Alfons el Magnànim.

Una Ventafocs vegetariana i moderna
subverteix en aquest relat,
magníficament il·lustrat per Myriam
Cameros Sierra, la tòpica història de la
seua relació amb el príncep blau. A la
protagonista d’aquest conte li fan molt
poca gràcia el príncep i les seues
manies, així com les sabates de taló, que
la fan caminar d’una manera incòmoda.
Arriba un dia que La Ventafocs d’aquest
conte diu prou i decideix ser “ella
mateixa”.

Recomanem...
INFANTIL
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POESIA
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REVISTA
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La setmana passada par-
làvemde lamolt intermi-
tent presència del teatre

alencià als escenaris de Barce-
lona en els últims anys i de la
bona temporada que està vivint
actualment. No solament el tea-
tre, també els músics valen-
cians sovintegen prou, i amb
prou d’èxit, en aquests últims
temps a la ciutat comtal. Diven-
dres passat, sense anar més
lluny, vam tindre una nova pro-
a de la bona acollida que reben
en l’actuaciódePepGimeno,Bo-
tifarra, i Miquel Gil a la segona
sala del Palau de la Música.

La veritat siga dita, he de re-
conéixer que un servidor no les
tenia totes, en aquest cas. I no
perquè dubtara de la qualitat
dels dos cantants, que és altíssi-
ma. Però sí que em feia recelar
el seu poder de convocatòria.
La música folk té a
Barcelona molt te-
naços defensors, com
la gent que organitza
cada any el festival
Tradicionàrius, però
iu d’un públic espe-
cialitzat que ben rara-
ment ompli les grans
sales. Tant Pep Gime-
no comMiquel Gil re-
presenten una línia
molt exigent, autènti-
ca i profunda de la
música popular, que
el públic coneixedor
fa bé d’admirar, però
que pot resultar molt
allunyada dels gustos
més fàcils de la majo-
ria, i la sala segona
del Palau, encara que
no té les feèriques de-
coracionsmodernistes de lapri-
mera, és un localmolt ampli, on
una entrada mitjana pot sem-
blar un fracàs.

Els meus recels es van reve-
lar completament infundats,
com de costum. La sala estava
plena de gom a gom, i els
músics es van posar el públic a
la butxaca des d’un primer mo-
ment. Pep Gimeno, en directe,
esprodueix ambunaplom iuna
desimboltura jovial queconnec-

ta de seguida amb l’auditori. Els
seus comentaris, farcits de re-
franys i dites de la terra, són
molt divertits, i de pas assenya-
len encertadament la bulliciosa
riquesa expressiva de la nostra
parla. Algunes cançons del seu
repertori —especialment els ro-
manços sobre assumptes quoti-
dians— tenen també aquesta
qualitat satírica i festiva, benhu-
morada, que és una veta impor-
tant de la cultura popular valen-
ciana, però Pep Gimeno ens
dóna el millor d’ell mateix en
aquelles altres peces que posen
de relleu l’amplitud i la dificul-
tat del cant d’estil valencià, en
especial les cançons de batre,
amb arrels que enfondeixen en
unsubstratmediterranimolt ar-
caic, i que són d’una expressivi-
tat esborronadora. En el domini
d’aquest territori en què la veu

crea un món propi entre la
pregària i el crit, Pep Gimeno
demostraque ésunmestred’un
art noble i pur, que gràcies a ell
—i ben pocs més— s’ha conser-
vat intacte.

També és increïble el que
pot fer Miquel Gil amb la seua
veuaspra i esdiriaque incendia-
da en aiguardent. Si Pep Gime-
no representa la puresa i la vita-
litat d’una tradició antiga, Mi-
quel Gil hi aporta una evolució

vàlida. Hi ha alguna cosa en Gil
d’artista rocker, tant en l’actitud
escènica com en l’abrupta ex-
pressivitat de la seua veu. Pot-
serperaixò, unamicemcomen-
tava que li recordava una mica
Tom Waits. A aquesta inflexió
pròxima al pop-rock, cal afegir-
hi un bon coneixement del fla-
menc i de la música mediterrà-
nia en general—tant la del nord
com la del sud—, que li ve ja des
dels llunyans temps d’Al Tall.
Són influènciesmolt pertinents,
perquè lamúsicapopular valen-

ciana forma part, com és obvi,
d’aquest món, i és a partir d’ací
queMiquelGil pot crear ununi-
vers sonor molt seu sense trair
gens elmarc des d’on el genera.
Prova d’això és la facilitat amb
què combina la seuamanera de
cantar amb la de Pep Gimeno.
Les peces que van cantar junts,
amb les dues colles de músics
—també excel·lents— acompan-
yant-los, van ser memorables, i
van deixar el públic entusias-

mat, dempeus.
En un estil molt diferent,

també Clara Andrés cantarà
ben prompte a Barcelona. Clara
Andrés és una jove cantant
d’Oliva que ha tret ja dos CDs al
mercat. L’últim, Huit, aparegut
fa molt poc, ha rebut crítiques
molt favorables —i molt meres-
cudes— en la premsa catalana.
Huit és un treball una mica
breu—vuit cançons, comel títol
indica—, però ple de talent, que
ens permet assistir a la gradual
consolidació d’una cantant,
compositora i lletrista amb
molt de futur. Com el seu nom,
la seua és una línia clara, de lle-
tres senzilles, i intimistes, arran-
jament rítmics eficaços i un
punt enjogassats i una veu que
transmet autenticitat i també
una sensualitat molt contingu-
da i, precisament per això, molt

ameradora. És una veu que,
més que cantar, sembla expli-
car-nos, en un to mig casual
mig picardiós, confidències a
cau d’orella, secrets en veu
baixa, i amb això sap crear un
clima de complicitat somrient
que val la pena de compartir. Fa
la impressió que, amb aquestes
vuit breus delícies, Clara An-
drés comença a explorar el seu
camí, perquè ja l’ha trobat. En
tot cas, mereix molta atenció.

En l’exposició de Francesc Jarque
que es mostra aquests dies al
Centre Octubre hi ha una foto-

grafia emblemàtica. Mostra un grup de
xiquetes prenent-se un gelat en la plaça
del Caudillo d’Aiora, i rere elles hi ha
un grafit que diu “Caudillo = capullo”.
Aquesta fotografia té una força espe-
cial: el rètol de la plaça amb la cara del
dictador, la imatge de les col·legiales
despreocupades amb el gelat demadui-
xa a la mà, la sentència inapel·lable i al
mateix temps una mica ingènua, en-
tranyable. Franco no era capullo, era
coses pitjors, infinitament pitjors. Però
aquells dies, aquella pintada, aquell ca-
pullo, encara podia tindre conse-
qüències temibles per al seu autor. La
força d’aquesta imatge és aquest con-
junt d’elements, que retraten el final
d’una dictadura, l’inici d’una tímida
rebel·lió, i al mateix temps el curs de la
vida, amb aquelles xiquetes que a hores
d’ara deuen ser mares, amb la seua fe-
liç i despreocupada progènie. Francesc
Jarque té unamàgia especial per a cop-
sar l’atmosfera d’un moment, per a se-
leccionar el que és transcendent al bell
mig de la vulgaritat, per a saber distin-
gir el llir entre els cards. En aquesta
exposició, que recull una bona mostra
del seu treball, hi ha fotografies molt
brillants que retraten la nostra història
més recent, i que fixen especialment
aquells anys foscos de la dictadura,
amb el jou i les fletxes palplantats a
l’entrada de tots els pobles, com una
mena de pica de la por i el terror. Però,
tanmateix, aquesta fotografia, i que sig-
nificativament està situada a l’inici de
l’exposició, atresora un significat espe-
cial, i per a l’autor és una de les seues
preferides, perquè l’any 2002 li fou cen-
surada en una exposició en la Universi-
tat Politècnica de València. I no sols
això, sinó que el catàleg de l’exposició
—que en paraules de Jarque era el
catàleg més bell que mai no li havien
fet, on es concentrava bona part del seu
treball fotogràfic d’anys i anys—mai no
es va arribar a distribuir, tot i estar aca-
bat i imprés (ell en disposa de dos exem-
plars, que va aconseguir salvar del foc).
I tot, segons assegura, per aquella foto-
grafia, que va parar mal al rector Justo
Nieto i sembla que també al senyor
Villacañas, aquells dies director del Lli-
bre. Hauria de ser sorprenent que una
universitat, una universitat pública i
democràtica, es comportara així, però
potser no ho és. Encara avui titlar de
“capullo” Franco pot tindre
conseqüències, directes o indirectes. I
ara, posant aquesta fotografia a l’inici
de l’exposició, al costat de dos grans
retrats del dictador, és com si Francesc
Jarque diguera, clar i net: “Perdonen,
senyors, però Franco era un capullo.
Ha quedat clar: un capullo.” I jo ara dic
que aquells que el van censurar, també.
I, és clar, coses pitjors.
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Miquel Gil durant una actuació. / carles francesc

Si Pep Gimeno és la
vitalitat d’una tradició,
Miquel Gil hi aporta
una evolució vàlida

Fotografia de Francesc Jarque.
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V icente Castellano (Valèn-
cia, 1927) és taxatiu: “Pa-
rís et canvia i a mi em va

canviar. Et canvia la manera de
pensar, de vestir, fins i tot la ma-
nera de caminar. Jo sóc el resul-
tat del meu temps a París”. Hi ha
viscut durant vint-i-dos anys i
allí ha dut a terme una bona part
de la seua obra. Fa uns anys va
tornar a València i es va integrar

en l’equip de professors de l’Es-
cola de Belles Arts. Del seu
temps com a mestre té bons re-
cords i està agraït a la universi-
tat per la manera com l’ha trac-
tat sempre. “M’he sentit valorat
pels professors, encara que cal
dir que han estat pocs… Però
què hi farem? Vaig retornar a
València per lesmeues filles, per-
què pogueren estudiar a la seua

terra. Sempre m’ha cridat
l’atenció aquesta indiferència de
la societat valenciana per la
meua obra, fins i tot el poc lloc
que he ocupat en la seua història
pictòrica. Només hi ha dos pin-
tors valencians que han exposat
al saló de la Realité Nouvelle de
París: Sempere i jo! I quan ho
dius et miren com si hagueres
exposat a Catarroja!”. Vicente
Castellano és un home petit,

amb una cara arredonida, un
nas important i un bigoti ben
marcat. Els seus ulls, blavencs,
són molt expressius i et fiten de
manera insistent, per veure si
has captat plenament la intenció
de les seues paraules. En ell es
produeix un debat constant en-
tre el que voldria dir i el que diu,
entre tot el que voldria explicar i
el que al final pensa que és con-
venient dir.  Passa a la pàgina 2

E xplicaven els diaris, fa poques set-
manes, que l’insigne i exemplar lí-
der democràtic Juan García Sen-

tandreu, en un discurs a la seu del GAV
(entitat igualment exemplar), va propo-
sar directament als assistents l’incendi,
socarrament o incineració de l’AVL, no
sé si només del local o també dels mem-

bres de la institució. “Els valencianistes”,
afirmava, “o destruïm l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua o tenim la batalla
perduda. Podem cantar, ballar, fer Jocs
Florals, muixerangues, el que vulgueu”.
No concreta si “el que vulgueu” inclou
també la guerrilla urbana i altres activi-
tats pròpies de l’entitat cívica que l’aco-
llia. I continuava: “Però, o anem a Sant
Miquel dels Reis i peguem foc, política-
ment, a tota eixa gentussa de l’AVL, o no
farem res”. Calar foc políticament, no sé
si és una bella troballa poètica del llen-
guatge ideològic, o és un eufemisme a
penes dissimulat. Perquè afegeix: “O la
tornem a convertir en presó [el monestir

de Sant Miquel, en aquest camp, té una
història gloriosa] i que no isquen d’allí,
políticament, o no farem res… I el catala-
nisme guanyarà la partida, i farà desapa-
réixer els valencians com a poble diferen-
ciat amb una identitat i una llengua dife-
rent de la del poble català”. Deia el cronis-
ta que, en escoltar això, algunes veus de
l’auditori no es van poder contindre: “Po-
líticament, no: li peguem foc de veritat!”.
Noble intenció. Sobretot tenint en
compte que, segons García Sentandreu,
els culpables del crim infame són els diri-
gents del PP, que van impulsar tal acadè-
mia catalanista. “El que passa”, remata el
líder, “és que ara tenim Canal 9 i una

societat anestesiada que l’únic que vol és
anar a veure els barquets i totes eixes
tonteries”. En això, mire vosté, hi estic
del tot d’acord, a pesar que em fa por que
Canal 9 i la societat es desperten de
l’anestèsia, i vagen en massa a Sant Mi-
quel dels Reis amb torxes enceses i feixos
de llenya. Si bé es mira, comparat amb el
nord-americà, el nostre Tea Party
autòcton és molt més antic i acreditat, i
més feroç de paraula i d’obra. He esperat,
amb poca fe, una reacció contundent de
l’autoritat establerta: o del senyor
Camps, suprimint l’AVL, o de la nova dele-
gada del Govern, posant guàrdia preventi-
va al monestir.
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Un pintor valencià a París

UN PAÍS DE PARAULES

Raquel Ricart: Quan
les històries esculpeixen

les persones

MÚSICA

Pau Alabajos:
Música per a

canviar el món

Textos MARTÍ DOMÍNGUEZ Fotografia JESÚS CÍSCAR
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PUNT DE MIRA

Cremar l’Acadèmia
Joan F. Mira
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Pàgina 2

“Sempre m’ha cridat l’atenció aquesta indiferència de la societat valenciana per la meua obra”, diu l’artista.
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