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En la lliga de la música de fusió i combativa
d’arrels valencianes comença a fer-se difícil
sorprendre. Des de la Marina Alta, Aspencat
lliuren un tercer treball de sòlid reggae, ska
i dancehall on tracten d’eixir dels llocs
comuns amb olfacte per als arranjaments,
lletres incisives, encertades col·laboracions
i, sobretot, cançons infeccioses i ballables.
Però també obrin suggerents vies
exploratòries com en l’estupenda SOS (un
dels temes del curs) que tanca un disc que
es pot descarregar de franc.

El jove Jovi Lozano-Seser (Ondara, 1979)
explora una societat postmoderna
desorientada i plena de contradiccions i
n’extrau material per a les seues narracions
breus. En alguns casos a partir de situacions
recognoscibles i, de vegades, sobre idees
boges i arriscades que administra amb
destresa d’equilibrista. Històries vehiculades
amb una prosa irònica, fluida i amb apunts
de lirisme, on l’autor presta més atenció al
desplegament de l’anècdota que a un final
colpidor i rotund.

Amb el subtítol “Anticatalanisme i
identitat valenciana”, Vicent Flor analitza
els mecanismes que han fet de la
ideologia articulada sobre la
catalanofóbia un element central en la
consolidació de la visió regionalista i
decididament espanyolista que
caracteritza l’hegemonia política actual al
País Valencià. Una nova aproximació al
moviment populista que ha marcat la
conformació moderna de la identitat
valenciana.
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L a nova campanya electo-
ral ha arrancat amb poc
d’acalorament, almenys

a Catalunya. És cert que ací
només hi ha en joc el govern
dels ajuntaments, i de retop el
de les diputacions, mentre que
a bona part d’Espanya el dia 22
es votarà també el govern de
les autonomies, que témés enti-
tat. Imés quan el principal par-
tit de l’oposició ha plantejat
aquests comicis comunamena
d’assaig previ de les pròximes
eleccions generals. És com-
prensible que el PP intente be-
neficiar-se de la debilitat del
seu rival per a desplaçar-lo del
poder autonòmic, ara, i des-
prés substituir-lo en el de l’es-
tat. Si aquesta estratègia li ix bé
(i almenys en algunes autono-
mies fins ara socialistes podria
ser), el PP pot arraconar el
PSOE l’any que ve
com mai des que hi
ha democràcia a Es-
panya. Per això llan-
cen tanta carn a la
graella. Així, qualse-
vol observador míni-
mament equànime
podrà trobar inele-
gant queMarianoRa-
joy acuse Zapatero
d’haver dut a terme
una terrible retallada
social, quan, si hague-
ra governat ell, hau-
ria retallat tant o
més. Però el fet és
que ell no governava,
i algú ha de pagar els
plats trencats. Sens
dubte, el PSOE no és
culpable de la crisi
que ha sacsejat l’eco-
nomia mundial, i ni tan sols de
l’esclat de la bombolla immobi-
liària espanyola. Tot i així, la
seua gestió de la crisi, entre dis-
simulacions, dilacions i vacil·la-
cions, ha sigut penosa, i s’ha
guanyat a pols el descrèdit que
ara li passa factura.

En aquesta campanya, els
polítics valencians donen la no-
ta pintoresca, com de costum.
L’altre dia, el president Camps
atribuïa el caràcter cada dia

més ombrívol de Zapatero, no a
les amargors del seu via crucis
polític, sinó al fet que els fran-
quistes van afusellar el seu avi i
ell, pobre, va haver de créixer
sense l’afecte i la tendresa que
solen prodigar els iaios als seus
néts, i no com Camps, que no
hagué de lamentar parents re-
presaliats en la postguerra i, pel
que es veu, es va criar tan rode-
jat d’amor i magarruferies que,
per això, encara avui té més
amiguitos del alma dels que ne-
cessita. I és que en aquest país
ser fill, o nét, de rojos continua
sent mal negoci. Jo supose que
Camps pretenia fer broma amb
aquestes declaracions, i va de-
mostrar una vegadamés que la
gràcia i la sal no són el seu punt
fort. Dimarts passat, una indig-
nada Pilar Rahola recordava
als seus lectors, en La Vanguar-

dia, que l’avi de Zapatero era un
militar que en 1936 va decidir
ser lleial a la república a què
havia jurat fidelitat i que per
aquesta prova d’honradesa els
revoltats el van assassinar. Pi-
lar Rahola és una polemista du-
ra, amiga d’etzibar adjectius
vexatoris com còdols al cap
dels seus rivals, però trobe que
té raóquanescriu queunafuse-
llament no és cosa de riure, i
que qui és capaç de fer burles

amb una desgràcia així ha de
tindre una psicologia complica-
da, tenebrosa i tèrbola. Si hi ha-
guera afegit sinistra i misera-
ble, empenseque ja tindríemel
retrat complet.

El fet és que el PP valencià
ho té prou fàcil en aquestes
eleccions i no caldria que s’es-
forçara a fer bromes patibu-
làries, dignes d’un quarter de
postguerra, ni a traure els co-
lors a la gent. Ho tenen fàcil
precisament perquè aquestes
eleccions es presenten com un

assaig de les generals, en què
es jutja els errors del PSOE en
el govern de l’Estat i no les defi-
ciències de cada govern local.
Per això, deu ser irrellevant
que el nostre honorable presi-
dent siga un home d’humor
més que dubtós, que semble
un escolà d’amén, sempiterna-
ment rosegant el rosari, i que,
d’un temps cap ací, cada vega-
da que ha de fer una aparició
pública es moga, gesticule i

parle com allò que en castellà
tan gràficament se’n diu un
pasmarote (potser l’han mi-
mat massa). També deu ser
irrellevant que les candidatu-
res del seu partit estiguen ple-
nes de personatges imputats
per possible corrupció o que el
govern valencià haja con-
tribuït enormement a inflar la
bombolla immobiliària que
ara ens ofega, a carregar-se les
caixes valencianes (manipu-
lant-les ambuna ineptitud qua-
si genial), o a convertir aques-
ta comunitat en una de les que
han acumulat més deute, han
destruït més llocs de treball i
tenen més fosques perspecti-
ves de tot l’Estat.

El palmarés del PP valencià
no pot ser més excitant, però sí
que ha fet bé una cosa: ha sabut
ocultar els seus fracassos rere

el teló de fons dels errors del
govern de l’Estat, com si ells no
governaren res i no foren res-
ponsables de res. Per això, da-
vant d’un PSOE en caiguda lliu-
re a totes bandes, poden estar
tranquils que no els passaran
comptes de les seues espifiades,
per grosses que siguen, que ob-
tindran la majoria absoluta i
que podran continuar disfru-
tant, quatre anysmés, d’unafec-
te familiar profús i inalterat.

M és sinistre i indecent que no el
cos d’Ossama bin Laden des-
apareixent al fons de la mar,

és el fet que, molt prompte, segons es
diu, s’expedisca en el mercat, amb
acompanyament de corda, vent i
percussió, o s’exhibisca en el tors d’un
estudiant o d’un executiu coma camise-
ta de portents i trofeus. Moltes perso-
nes de la meua generació ens vam es-
tremir quan vam descobrir un Che de
bronze i marbre fent de xafapapers als
despatxos dels financers i dels empresa-
ris. Però el neoliberalisme no tenia, ni
té, escrúpols de consciència ni es fica
en embolics ideològics, que no es pot
perdre el temps, i encara menys el pa-
quet, en aquestes foteses. Vaig conéixer
l’abominable i enigmàtic presumpte as-
sassinat del terrorista quan es va dissi-
par la boira que pujava de les valls fins
dalt de tot de la Carrasqueta, al Pou de
la Neu, on es fa molt bon menjar, en-
mig de l’amistat i d’uns premis de na-
rrativa ben interessants. S’imaginen el
cadàver desfigurat de Bin Laden conge-
lat a les entranyes nobles i vetustes del
Pou, ací mateix, als confins de Xixona?
En definitiva, seria una versió més de
les tantes que ens han oferit, i de les
que encara ens poden oferir, des de la
Casa Blanca: absurdes, contradictòries
i fantasiadores. Allò que és curiós és
que, com més s’informa de la mort del
líder d’Al-Qaeda,més ecos d’unaAmèri-
ca profunda alça la veu del president
Obama. O dit documentalment: en el
revers del certificat de defunció d’Ossa-
ma bin Laden, paral·lelament, s’estén
el certificat de naixement de Barack
Obama, aquest amb el qual sol empre-
nyar tant la ultradreta ianqui.

Al cap de deu anys de l’horror a les
torres bessones, al World Trade Cen-
ter, d’aquell atemptat terrible amb mi-
lers de víctimes, un grup dels Navy
Seals n’ha liquidat, al Pakistan, l’autor
intel·lectual (?). La llei del talió, per
més que es postule el principi de justí-
cia retributiva, no és adequada a l’hora
d’avançar aniversaris: la primera dèca-
da d’aquell setembre ens arriba esguita-
da de sang i d’intrigues. I per aquest
camí només s’arriba a la crispació, als
comptes electorals i a la trafica. Gens
edificant. Pel que fa als aniversaris, em
quede amb les dues dècades i mitja
d’una de les nostres editorials més dig-
nes, significatives i rellevants. Em refe-
risc a Bromera, que fa 25 anys que pu-
blica llibres en la nostra llengua i conso-
lida un projecte responsable i de futur.
En la revista de lletres L’Illa se’ns infor-
ma àmpliament d’aquest esdeveni-
ment tan grat.

Tan bon punt un baixa del Pou de
la Neu, enmig de la boira i la tempera-
tura hivernal, posa en marxa el moto-
ret de l’atenció per tot allò que puga
dir-li alguna cosa o li faça l’ullet, i va
sorprenent-se, a cada minut, a cada
pas, de moltes de les coses que s’hi
donen i li donen, perquè sempre li’n
donen. Dels relats gastronòmics
—amb giraboix, olleta de músic, peri-
cana— a l’escabetxada d’Abbottabad,
perpetrada pels soldats nord-ameri-
cans d’elit, i d’ací a la celebració grati-
ficant d’una editorial de catàleg
voluminós i de qualitat, passant tot
seguit per altres peripècies, fins a que-
dar-te amb la presumible infàmia de
la mort per indiferència de desenes
d’immigrants a bord d’un vaixellet a
la deriva. Què més ha fet l’OTAN? Per-
què això de Líbia és de jutjat.
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Camps, amb Fabra en l’acte electoral a Castelló. / àngel sànchez

No caldria que
Camps s’esforçara
a fer bromes
patibulàries


