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Carme Femenia recorda
que generació rere gene-
ració li han explicat que els

seusavantpassats “sónderaçama-
llorquina”. Són valencians d’ori-
gen mallorquí que recalaren a les
comarques valencianes buscant
terres i faena, vingueren arran de
l’expulsió dels moriscos i durant
anys han conservat la seua llen-
gua, la seua cultura i alguns cos-
tums. Però també patiren burles i
rialles per part dels autòctons que
notaven estrany el seu accent sa-
lat, comrecorden les personesma-
jors de Tàrbena. La gent de Bolu-
lla es referia a ells com “ja vénen
les estafarreres parlant de sa”, en
referència a l’article salat que con-

serven encara. Però això ha can-
viat, d’uns anys ençà, i gràcies a
diferents investigacions i a unpro-
cés de recuperació de la memòria
col·lectiva aquests valencians ma-
llorquins n’estan orgullosos, sa-
ben d’on vénen i volen mantenir
la seua cultura. “Partiendel desco-
neixement i de l’oblit”, assegura el
periodista Juli Esteve, referint-se
als descendents d’aquells mallor-
quins que fa quatre segles recala-
ren a les valls d’interior, aprofitant
el buit deixat pels moriscos, per
poder treballar i conrear un futur
millor.

De tot això, i amb testimonis
dels protagonistes d’aquesta
història, parla amb tots els de-
talls el documental Valencians

de Mallorca, elaborat per Info-
TV, amb guió de Sergi Tarín. “És
un documental ambmolt de sen-
timent, per a ells el tema de l’ori-
gen era unamena d’estigma”, ad-
met el guionista.

El documental, que s’estrena
demà divendres a les 19.00 a la
Casa de Cultura de Dénia, analit-
za un episodi històric pràcti-
cament desconegut fins als anys
80 i del qual ara es commemora
el quart centenari: la repobla-
ció, amb milers d’immigrants
mallorquins, de molts pobles de
la Marina, la Safor i el Comtat,
que havien quedat buits després
de l’expulsió dels moriscos, el
1609. Amb una edició acurada, i
una ambientació històrica ben

encertada, comença recordant
que el 1610 els ports deMallorca
viuen un degoteig de gent que
abandona sa casa. Són llaura-
dors ofegats pels deutes, hi ha
molta gent i poca collita de blat.

L’expulsió dels moriscos
dóna una oportunitat, el Regne
de València ha perdut un terç de
la seua població i necessita ur-

gentmentmà d’obra. DeMargali-
da, d’Artà, de Llucmajor, de Ma-
nacor, de Pollença arribaren mi-
lers de persones per poder men-
jar i viure. “Per a un pagès una
promesa de terra i feina era una
benedicció, i molts, que no ha-
vien posat mai un peu en un
vaixell, agafaren la família i mar-
xaren”, explica en el documen-
tal Antoni Mas, professor
d’històriamedieval a la Universi-
tat de les Illes Balears. “Aquest
tema ha estat poc investigat per-
què els historiadors s’estimen
més les aventures dels reis i mo-
narques, però nosaltres volíem
el protagonisme per a la gent
del poble”, explica Tarín.
 Passa a pàgina 2 i 3

Q uan el viatger Dante Alighieri i el
seu guia i mestre Virgili van pujant
a poc a poc per les valls i barrancs

que els duran a la porta del Purgatori, en
el cant VI de la segona part de la
Comèdia, es troben l’ànima del cavaller
Sordello di Goito, que fou el més il·lustre
dels poetes italians en llengua pro-

vençal. Quan Sordello reconeix el seu
compatriota Virgili, Dante exclama de so-
bte, ple de recança i de pena: “Ahi serva
Italia, di dolore ostello…”, amb uns versos
que allà coneix tothom, i que jo vaig
traduir així: “Ah, Itàlia serva, hostal de
tot dolor, / nau sense capità en la gran
tempesta, / bordell i no senyora de pro-
víncies!”. I que acaben, com a final del
cant: “En el temps que recordes, quantes
voltes / has canviat de lleis, moneda,
càrrecs, / costums, i fins i tot molts dels
teus membres! / I si bé te’n recordes i ho
veus clar / et veuràs ben semblant a la
malalta / que no troba repòs en el capçal
/ i fent voltes se sent més alleujada”.

Aquests dies i setmanes, quan els ita-
lians celebren, barallats i enfrontats, el
segle i mig de la unitat nacional (el con-
grés que la proclamà el 1861, el Regne
d’Itàlia i Vittorio Emmanuele rei), resso-
nen una altra vegada els versos cèlebres
de Dante, que en el temps del Risorgi-
mento eren com un cant i un clam: pobre
país dominat, es lamentaven, sense
capità i sense guia, com un vaixell enmig
de la tempesta, sotmés a tantes tiranies,
reduït a l’estat de bordell infame. Pobra
Itàlia, pensava Dante, pensaven els pa-
triotes del segle XIX, i pensen molts ita-
lians dels nostres dies, pobra pàtria del
desordre polític i de la inestabilitat

crònica, on tot canvia (excepte allò, pot-
ser, que hauria de canviar…), que es gira
i es regira i no troba descans. No sé, en
tot cas, quants italians pensen ara com
Dante i com els protagonistes, poetes i
polítics d’aquella renaixença nacional
que molts veuen ara remota, ineficaç i,
fins i tot, ruïnosa. No sé, tampoc, quants
pensen en els amos del bordell, en l’hos-
tal del dolor, i en la nau sense capità. Ni
sé quants valencians, que mai no cele-
bren ni unitats, ni renaixences ni
victòries, podrien llegir els versos
clàssics de la Comèdia, meditar-los amb
calma i, fins i tot, aplicar-los al seu propi
país. Deuen ser-ne pocs.

Els salats valencians de Mallorca
Un documental recupera el testimoni dels descendents dels mallorquins de fa quatre segles
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“Ahi, serva Italia”
Joan F. Mira
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Gilbertástico presenta
el seu disc ‘Versalles’
sense por al buit

ARTS GRÀFIQUES

Homentage a un
director d’art, Alexandre
Cirici Pellicer

Una vista de Tàrbena i la comarca de la Marina inclosa en el documental Valencians de Mallorca.
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“Nosaltres volíem
el protagonisme per a
la gent del poble”, diu
Sergi Tarín



Ve de la pàgina 1
El documental trau també a la
llum tota l’herència deixada per
aquells colons, encara hui ben vi-
sible en la parla, ja quemantenen
l’article salat, per exemple en dir
sa taula. També se’n conserven
nombrosos cognoms —la meitat
dels noms del cens d’alguns po-
bles sónmallorquins— i la toponí-
mia, compot ser la bassa de Sineu
a lamarjal de Pego-Oliva, recorda
aquell passat mallorquí. Una in-
fluència que s’estén a les tradi-
cions o a les festes.. D’aquest te-
ma, se n’ha parlat i s’ha publicat
molt, però aquest nou documen-
tal incideix en alguns aspectes
menys coneguts, com és, per
exemple, l’endogàmia entre
aquests immigrants a l’hora de
casar-se o, al mateix temps, la
tria de noms valencians per als
fills, com Vicent o Empar, per a
intentar esborrar el seu passat i
procedència illencs.

Els mallorquins ocuparen te-
rres de les valls d’interior, aban-
donades pels moriscos; allí van
cultivar els arbres i els cereals.
Però amb el pas del temps arri-
baren les complicacions, uns

quants acabaren exercint de ban-
dolers i la majoria començaren
a patir mancança econòmica a
causa de la fragmentació de la
terra heretada. Els fills d’aquells
mallorquins van patir per poder
pagar els elevats tributs al pro-
pietari de la terra. Cada
generació tindrà una extensió
de terra més reduïda i, en
conseqüència, els guanys també
minvaran, però els tributs es
mantindran, amb la qual cosa el
malestar dels llauradors
augmentarà, i rebutjaran clara-
ment els privilegis dels nobles.
Aquest panorama va anar cal-
fant l’ambient social que desem-
bocà en la segona Germania del
1693, encapçalada en alguns po-
bles per descendents de mallor-
quins, una revolta apagada, però
que després rebrotà amb les gue-
rres de Successió i la del Fran-
cés. El territori valencià fou l’ex-
ponent del rebuig als privilegis
dels nobles.

La mallorquinitat de
Tàrbena i la Vall de Gallinera
sempre ha estat ben coneguda,
però no ha estat fins a les investi-
gacions de Josep Costa, estimu-

lades per Vicenç Rosselló i publi-
cades el 1978, que no s’ha sabut
que també hi hagué assenta-
ments importants de mallor-
quins en llocs com Xaló, Llíber,
Bolulla, Gata, Pedreguer,
l’Atzúvia, els Poblets, la Recto-
ria… i molts més.

El documental, en un capítol
introductori, evoca aquell desco-
briment, ampliat la dècada pas-
sada amb els treballs d’Antoni
Mas, Joan Lluís Monjo i Josep
Mas. Un segon capítol explica
els detalls de la colonització,
que s’estén durant tot el segle
XVII. Finalment, l’últim capítol
recorre els pobles més mallor-
quins de la Marina i presenta
quina és l’empremta balear en-
cara vigent, i les restes d’aquest

passat en el parlar, en la gastro-
nomia o en els costums. I hi ha
una menció especial a Tàrbena,
l’únic municipi que conserva el
‘parlar de sa’ dels repobladors i

que per això ha estat sotmés tra-
dicionalment a la burla dels po-
bles veïns. Els últims anys, en
canvi, Tàrbena ha pogut recupe-
rar la seua història i els tarbe-
ners proclamen amb orgull
aqueixos orígens. “Ara emocio-
na que passen de la vergonya a
l’orgull de ser com són”, afirma
Juli Esteve. “Ells han lluitat pels
orígens, per la memòria i per
conservar la seua dignitat”, afig
el guionista.

El guió i la direcció de Valen-
cians de Mallorca corresponen a
Sergi Tarín i Juli Esteve, i la imat-
ge i el muntatge a Esther Albert i
Antoni Arnau. El treball, que
s’ha estés durant 10 mesos i ha
costat 65.000 euros, s’ha dut a
terme per iniciativa de laManco-

La recuperació
col·lectiva
d’uns orígens
L’herència dels colons mallorquins és
ben viva en els pobles de la Marina

E l barroc, la Revolució fran-
cesa i l’òpera rock perfilen
l’esperat debut de llarga

durada de Gilbertástico
”No és un disc per a escoltar

de música de fons, sinó amb
atenció”, diu Gilberto Aubán, co-
negutmusicalment com aGilber-
tástico, sobreVersalles, el seu pri-
mer disc de llarga durada. I, a
més, apunta que “les opcions
que no tenim en compte són, de
vegades, les correctes”. És una
manera de dir que, tot i que l’ha-
vien temptejat altres segells esta-
tals i locals (PIAS, Limbo Starr o
Absolute Beginners), finalment
el segell valencià Comboi ha edi-
tat el seu debut llargament espe-
rat. Esperat, perquè ja fa gairebé
cinc anys que aquest músic,
gràcies a les seues dues maque-
tes, als seus singulars concerts i
a la seua incansable tasca com a
col·laborador de directe de
grups com Jonston, Dwomo,Ma-
nolo Tarancón o Tórtel, es perfi-
lava com una de les promeses
més clares de l’escena local. I no
es podia permetre ser una pro-
mesa eterna. Versalles és el fruit
de dos anys de faena, un disc que
obeeix a “un concepte que tenia
molt clar”, i que es resumeix en

un treball que vol ser “barroc
sense por al buit”, amb la inesti-
mable producció del reputat Joa-
quín Pascual (Surfin’ Bichos,
Mercromina, Travolta). “Em va
animar a portar el concepte des
del principi, en un procés mit-
jançant el qual ell s’allunya del
seu terreny habitual i a mi em
serveix alhora com a aprenentat-
ge”, diu l’artista. Així que ni par-
lar-ne, d’horror vacui.

Cal no perdre nota ni de les
composicions retorçudes, plenes

de girs imprevistos, ni de les lle-
tres punyents d’un trobador mo-
dern que no pot negar la influèn-
cia dels saragossans El Niño Gu-
sano (“em sé de memòria tots els
seus discos i m’identifique amb
el seu deliri”) i que, tot i que tam-
bé reconeix el paral·lelisme amb
els catalans Astrud (“els he escol-
tat molt”), és conscient d’això:

“en quina quantitat i en quinmo-
ment” agafa préstecs d’altres
músics, fins al punt de desafiar el
lector a trobar “dos girs concrets
que són iguals que els que fan els
gal·lesos Gorky’s Zygotic Mynci”,
una de les seues bandes predilec-
tes. El sentit de l’humor continua
sent una de les seues constants, i
és conscient del perill que això

comporta de vegades, per què no
vol ser el bufó de cap cort: “les
meues cançons ara són més
tràgiques, però, de tota manera,
no es pot prescindir de l’humor
perquè sempre existeix, fins i tot
dins de tot el que és dolent de
veritat”. Qui vulga comprovar-ho
de primera mà, tan sols s’ha
d’acostar demà, divendres 25 de

març, al WahWah (Campoamor,
42), en una presentació en què
Gilberto, armat amb els seus in-
separables piano i guitarra,
estarà acompanyat d’una nova
banda formada per Rafa Estrela
a la bateria, Ezequiel González al
violoncel i Sento Julià al contra-
baix. La seua revolució particu-
lar ja està en marxa.

Sense por al buit

Els últims anys,
Tàrbena ha pogut
recuperar la seua
història

Les investigacions de
Josep Costa van ser
estimulades per
Vicenç Rosselló

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA València

Gilberto Aubán, Gilbertástico.

Fa gairebé cinc anys que
es perfilava com una de
les promeses més clares
de l’escena local
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munitat Cultural i l’Institut d’Es-
tudis Comarcals de laMarina Al-
ta i en coproducció amb IB3, la
Televisió de les Illes Balears. Hi
han participat també el Govern
Balear, el Consell de Mallorca,

l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, les universitats de
València i d’Alacant i un total
d’onze ajuntaments mallor-
quins i valencians, a més d’algu-
nes empreses i fundacions.

Valencians de Mallorca s’ha
rodat en alta definició (Full
HD). La versió per a DVD, que
eixirà a la venda pròximament
per 15 euros, a més a més va
acompanyada d’un total de 14
extres dedicats a la parla de
Tàrbena, Bolulla, Gata, Pedre-
guer i Xaló i a diverses manifes-
tacions culturals i festives dels
pobles repoblats i també de San-
ta Margalida, la vila mallorqui-

na d’on provenen una bona
part dels actuals habitants de
Tàrbena i Xaló. El documental
acaba amb el testimoni d’Inés
Soliveres, una xica que ha cone-
gut un xic deMallorca, ambmo-
tiu de l’agermanament dels dos
pobles, i s’hi ha casat; ara viu a
les Illes i conclou “estic com a
casa, no hi ha diferència ni amb
la gent ni amb l’estil de vida”.
La història al revés.

C Campgràfic (www.cam-
pgrafic.com) és una edi-
torial valenciana singu-

lar que des de l’any 2000 ha
format un fons interessantís-
sim de més d’una trentena de
títols dedicats a l’anàlisi del dis-
seny de la lletra, la publicitat, la
tipografia digital i les estèti-
ques que relacionen aquests
camps ambmatèries com la se-
miologia, la lingüística, la pintu-
ra, la sociologia, l’arquitectura,
la poesia, etc.

En el seu catàleg, editats amb
un gust admirable, hi ha ma-
nuals i estudis de Ricard Giralt
Miracle, Robin Kinross, Patricia
Córdoba, Simon Loxley, André
Gürtler, Otl Aicher, Christopher
Burke, Paul Renner, Claude Le-
clanche-Boulé, Aldo Novarese,
etc. Una de les seues últimes pu-
blicacions és un treball de Tere-
saMartínez Figuerola, professo-
ra d’història del disseny de la
Universitat de Vic, sobre el pa-
per que en el camp de la
direcció d’art va dur a terme
Alexandre Cirici Pellicer (Barce-
lona, 1914-1983).

Al llarg de molts anys, Cirici
publicà articles de gran influèn-
cia en la revista montserratina
Serra d’Or, en què donà a
conéixer les transformacions
experimentades per l’art con-
temporani. Una selecció
d’aquests ha estat editada re-
centment per Afers amb el títol

Viure l’art, transformar la vida.
En aquests escrits, ja
pràcticament històrics, Cirici
formula disquisicions especula-
tives sobre qüestions teòriques,
epistemològiques i de mètode
sobre els estudis artístics, i pro-
posa interpretacions sobre
temàtiques innovadores que en
la seua època mancaven de pre-
cedents. Es tracta, en definitiva,
de reflexions d’una gran
eficàcia en el seu moment so-
bre l’art abstracte, el racionalis-
me, el pop art, l’art pobre, les
pràctiques conceptualistes o els
neotradicionalismes estètics,
en una època en què es debatia
tant entre el realisme social i
l’informalisme.

Durant la dictadura, Cirici
va militar en la resistència anti-
franquista, i va participar en la
constitució de l’Assemblea de
Catalunya i del PSC, formació
per la qual fou senador en tres
legislatures consecutives imem-
bre de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa. Com
a crític i historiador de l’art fou
una figura decisiva en l’àmbit
de la producció artística —les
revistes Ariel i Cobalto 49—, així
comun activista infatigable que
va participar en la creació,
promoció i definició dels plans
d’estudi de les primeres escoles
de disseny -FAD (Foment de les
Arts i del Disseny), Elisava i Ei-
na (centres adscrits en l’actuali-
tat a la Universitat Pompeu Fa-

bra i a l’Autònoma de Barcelo-
na, respectivament)—, i intro-
duí la semiologia visual com a
mètode d’anàlisi de l’obra d’art.
També fou un dels promotors
de la formació de les noves ge-
neracions de professionals del
disseny, amb la subsegüent
expansió i reconeixement de la
professió de comunicador vi-
sual.

La investigació de la professo-
ra Martínez Figuerola és molt
oportuna, perquèmostra una de

les facetes més interessant i
menys coneguda de Cirici, la de
dissenyador gràfic i publicista, a
la qual va dedicar tres dècades
de la seua vida, des del 1951 fins
al 1981. En aquest llibre es recu-
pera la seua aportació com a im-
pulsor de la segona avantguarda
gràfica barcelonina. Les seues
propostes, que connectaven

amb les precedents de Sandro
Bocola i l’Estil Tipogràfic Inter-
nacional desenvolupat a Suïssa
en la dècada del 1950, continua-
ren posteriorment amb les de
Leopoldo Pomés i Salvador
Borràs, i amb les de tants altres
professionals als quals es degué
la renovació i modernització de
la publicitat espanyola dels anys
seixanta i setanta.

Cirici fou el pont que
connectà el grafisme noucentis-
ta, el dels anys trenta i el de la
guerra, amb el moviment mo-
dern del període expansionista
dels seixanta. Contribuí a re-
construir lamemòria de la cultu-
ra devastada amb generositat,
abnegació i eficàcia. Sense ell, el
grafisme, la història de l’art i la
crítica haurien tardatmoltsmés
anys a assolir la modernitat.

Com en totes les produc-
cions de Campgràfic, un dels
grans atractius del llibre és la
impol·luta maquetació i l’enor-
me aparell documental comple-
mentari, puix que no hi ha
pàgina en què l’exposició narra-
tiva no integre tota classe d’il·-
lustracions, esbossos, docu-
ments, mostres de realitzacions
publicitàries i fotografies d’èpo-
ca perquè el lector comprove
l’evolució de les aportacions
d’una personalitat que s’ha rele-
gat a un oblit immerescut a cau-
sa, probablement, de la seuama-
teixa dispersió productiva en
múltiples especialitats.

Homenatge a un pioner de la direcció d’art
Dos llibres publicats a València recorden el disseny gràfic i els escrits de Cirici Pellicer

E ls diccionaris només ente-
nen l’Apocalipsi com el lli-
bre del Nou Testament on

són contades les revelacions i vi-
sions de sant Joan en l’illa de
Patmos. Per a anar-hi més enllà,
cal buscar l’adjectiu apocalíptic:
“que sembla de l’Apocalipsi, que
conté una revelació profètica;
que inspira horror sublim”.

El comissari europeu d’Ener-
gia, Günter Oettinger, va qualifi-
car la situació nuclear del Japó
d’apocalíptica. Com que no sem-
bla que pensara en una
revelació profètica, podem con-
cloure que Günter estava inspi-
rat per un horror sublim. Per no
afegir-hi més horror, suposem
que Günter sap de què parla. Un
càrrec com el seu necessita d’un
expert, no es tracta d’un càrrec
polític en llista tancada com en
altres indrets.

Ara anem a el·lipsi: “recurs
expressiu que consisteix a no ex-
plicitar uns elements lingüístics
determinats si en resulta clara
la interpretació”.

És a colps d’el·lipsi que re-
bem les notícies d’aquesta apo-
calipsi. Una ministra espanyola
(quina? Y qué más da?, que deia
Haro Tecglen. Però, experta en
material radioactiu? No) va
apressar-se a valorar les excel·-
lències de seguretat de les nu-
clears nipones: “Han demostrat
que suporten un terratrémol;
cap problema”. És clara la
interpretació. Tant com la reali-
tat tossuda dels dies posteriors.

Uns altres tornen a parlar
dels llocs de treball. També els
camps d’extermini nazi van
crear molts llocs de treball. És
un valor per si mateix per da-
munt de tota consideració?

Més encreuats de l’el·lipsi:
“No s’ha de debatre sobre les nu-
clears en calent”. En calent, sen-
yors? Mai millor dit. Fora d’el·-
lipsi: el debat no s’ha aturat des
que es va projectar la primera
central nuclear. Ni lesmanifesta-
cions en contra.

Si el nucli aguanta o no, el
temps ho dirà. Però heus ací que
el “vell” problema dels residus
continua sense solució i pa-
reixen les piscines sense aigua.

Més colps: el resultat d’una
tecnologia punta, avançada, bla,
bla, bla, finalment depén de la
direcció de l’aire. Com en el cas
de la mil·lenària agricultura.

Refredem la cosa. Però no
oblidem que totes les possibili-
tats eventuals denunciades l’any
1977 pel grup ecologista Marga-
rida, entre altres, quan s’estava
construint la de Cofrents, s’han
produït. Fins i tot l’entrada al
recinte de qualsevol persona dis-
posada a fer-ho. No era un
temps en calent, però ja tenien
raó.

Diumenge feia sol. Passejava
per la ciutat. En cap rostre vaig
endevinar la consciència que el
seu país havia entrat en guerra.
A uns quants quilòmetres, sí,
però: i si canvia el vent?

A LA LLETRA

A colps
d’el·l ipsi
Albert Garcia i
Hernàndez

A l’esquerra, dones de Tàrbena comenten, mentre
juguen a cartes, con es burlaven abans del seu parlar
salat. A la dreta, la mestra ensenya els xiquets i
xiquetes quins són els seus orígens.

JOSEP PALOMERO

Cirici publicà
articles de gran
influència en la
revista ‘Serra d’Or’

Fou el pont que
connectà el grafisme
noucentista amb el
moviment modern
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