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La de Latouche és una resposta radical a la
crisi del sistema econòmic, però no es
tracta d'una fugida utòpica sense més. Dins
l'univers antieconòmic del decreixement,
com el mateix autor explica, hi ha preguntes
sense respostes i hi ha debats. El de la
“construcció d'una societat de l'abundància
frugal per fugir de les apories de la societat
de consum” no és només un plantejament
impugnador d'allò establert. Aquest llibre vol
respondre a moltes de les preguntes que
suscita la teoria del decreixement.

“Art, mercat i societat. Mil anys de relacions
i interferències” és el títol del dossier
d’aquest número de la revista Afers.
Coordinat per Juan Vicente García Mansilla,
pretén demostrar com, al llarg de la història
l’art i el gust estètic no es poden entendre
fora d’un context social i una “economia”, a
pesar que ara se’ns escapen els mecanismes
del mercat i la comprensió dels camins de
la producció artística. Hi escriuen Carles
Mancho, Ximo Company, Yolanda Gil, Marta
Bertran, Rafael Gil i Carmen Gracia.

Obrir l’àlbum amb el conegut String soup
d’Espyro Gyra, deixa ben clares les
referències de Tramuntana, una formació
orientada a la fusió jazzística mediterrània,
de la qual és un bon exemple la versió de
La balanguera inclosa ací, encara que hi ha
també temes propis. Una aposta valent la
de Pasqual Salort, perquè transita per un
terreny difícil i escassament explorat, el de
la dolçaina com a instrument solista del
jazz, com ja havia fet Josep Alemany, també
de la Marina, amb Dolç Tab Jazz Project.

Recomanem...
DISCOS
per J. M. JÀTIVA

REVISTA
per ADOLF BELTRAN

ASSAIG
per A. B.

L a ministra de Foment,
Ana Pastor, ressuscitava
dijous passat el corredor

central com a prioritat
ferroviària de l’Estat, cosa que
vol dir que, per al nou govern
del PP, la connexió amb Europa
no ha de passar per València i
Barcelona, sinó per Madrid i Sa-
ragossa. És una idea barallada
amb el sentit comú, perquè fer
un túnel innecessari pel Pirineu
central és una manera ausades
absurda de llançar al forat uns
diners ara escassos, i també per-
què ni Saragossa ni Madrid te-
nen ports, ara com ara -ni està
previst que en tinguen en un fu-
tur pròxim-, ni un teixit indus-
trial, comercial i turístic remota-
ment comparable al de la costa
mediterrània. Ells tenen una
idea de com hauria de ser l’Es-
tat que governen, i la realitat els
importa ben poc. El problema
és que la realitat té el costum de
ser tossuda. Els trens serveixen
per a transportar gent i merca-
deries. Els transporten, però no
els creen. Vull dir que un tren és
útil quan passa per llocs que te-
nen coses a transportar, però si
travessa un desert, no serveix
per a res, i al desert li és igual.
Comparat amb el mediterrani,
el corredor central no és més
que una via morta massa cara.
La pertinàcia dels governants
de Madrid crida més l’atenció
pel fet que l’altra part de la hipo-
tètica connexió, la resta dels
europeus, ja els han dit per acti-
va i per passiva quin corredor
volen i quin no. I resulta que als
europeus els convé el mateix
que als valencians. És a dir, que
la via morta ho pot ser literal-
ment.

D’aquesta notícia, la premsa
n’ha parlat durant uns dies, i
afecta greument el futur
valencià. Però en aquesta setma-
na n’hi ha hagut d’altres, que
n’afecten el present, com la rela-
cionada amb el cas Emarsa, on
sembla que la investigació judi-
cial ha revelat l’existència d’un
forat de 20 milions d’euros en
l’empresa que depura l’aigua de
València (sense alcohol), alguns

directius de la qual eren alts
càrrecs de les institucions valen-
cianes. És inevitable recordar,
quan llegim tot això, una invecti-
va de mossén Porcar, el 1622,
contra alguns polítics de la
València del seu temps: "afe-
rrats a ella com a paparres, en
les desventurades anelles i ore-
lles d’ella, que una volta afe-
rrats no hi ha remei que se’n
traga, i dita ciutat calla per no
haver-hi qui es condolga d’ella. I
així està tan trista i desconsola-
da, que no pot queixar-se per la
tanta i tan gran opressió que té
dels mateixos que d’ella viuen".
Es va escriure fa quasi 400
anys, i sembla ara mateix. Són
les coses de València.

I si algú se’n queixa, el basto-
negen, que és l’altre assumpte
valencià que aquests dies ha om-
plit els diaris, les televisions i les
xarxes d’internet. Com vostés sa-

ben, tot va començar la setma-
na passada, quan una ma-
nifestació dels estudiants de
l’institut Lluís Vives en protesta
contra les retallades en
educació va ser reprimida amb
una duresa que ja només s’usa,
les poquíssimes vegades que
s’usa, contra els radicals antisis-

tema. Però els estudiants no
eren radicals antisistema, per-
què abans de la càrrega no hi
havia ni vidres trencats, ni boti-
gues saquejades, ni còctels mo-
lotov, ni cotxes incendiats, ni
res de res en absolut. No era
més que una colla d’adoles-
cents indignats perquè al seu
institut sense recursos no fun-
ciona ni la calefacció (que, amb
el fred que ha fet, devia ser una
tortura), i els han tractat pitjor
que a un perillosíssim perill
públic. Per al senyor Antonio
Moreno, cap superior de policia
de la ciutat de les paparres, els
estudiants eren l’enemic, i prou.
I com a tals els han tractats. Col-
pejats, ferits i detinguts amb la
major brutalitat, com mostren
unes imatges que es poden
veure a tot el món i que recor-
den massa les d’un temps que
créiem passat per sempre.

Amb raó diu el ministre d’In-
terior, Jorge Fernández Díaz,
que ha pogut haver-hi "algun ex-
cés" i "alguna actuació despro-
porcionada", i Mariano Rajoy,
que "no podem donar aquesta
imatge d’Espanya". Doncs és la
que estan donant, i és culpa
seua. Jo no sé si, quan decidiren
tractar les innòcues manifesta-
cions dels estudiants com si fo-
ren atacs de terroristes, volien
donar un escarment, en
prevenció de l’aspra temporada
de protestes que ens espera, o si
és que la majoria absoluta se’ls
ha pujat al cap, però és obvi que
l’ús de la força se’ls ha anat de
les mans, que les manifestacio-
ns han anat en augment i que,
en qualsevol cas, les víctimes
dels seus errors no en són els
culpables.

Supose que el partit que ens
governa haurà de recordar que
van obtindre la majoria absolu-
ta perquè van prometre que re-
soldrien una tremenda crisi
econòmica. Si usen aquest po-
der per a malgastar uns recur-
sos escassos, tapar corrupcions,
abusar de la força, reinstaurar
la inquisició o ressuscitar la poli-
cia franquista, ens defrauden a
tots, i s’equivoquen ells.

E ls meus primers dies a Perpinyà
van ser dies assolellats i diàfans,
encara que potser una mica

freds, però després de tant de temps, no
puc precisar-ho. El que ocorre és que
amb poc més de huit anys, la meteorolo-
gia a penes compta o no compta tant
com els jocs del carrer. Ha passat ja mas-
sa temps de tot allò i quan ho evoque, la
memòria s’ompli primerament de bole-
tes i, a continuació, de nans una mica
insolents, però bondadosos. A Perpinyà,
les coses anaven bé, havíem fet amics
nous, assistíem a l’escola, anàvem al ci-
ne i teníem tot el carrer, aquell ampli
carrer polsegós dels afores, per a jugar-
hi a les boletes. Però, un matí de febrer,
poc després d’arribar a Perpinyà, em
vaig posar trist, tots es van posar tristos.
Havia mort, en una ciutat pròxima a la
nostra, un home bo, ens van dir, i enca-
ra que asseguraven que hi havia riscos,
aquell dia, tractaven d’anar-se’n a Cot-
lliure. Per descomptat, l’home bo era An-
tonio Machado. I la ponència testimo-
nial que vaig presentar en el congrés
internacional “L’exili republicà de 1939
i la segona generació”, l’obrien uns bells
versos seus: “Aquests dies blaus i aquest
sol de la meua infància”. Tal com va ser
el meu exili, amb poc més de huit anys,
sense adonar-me que ho era, fins que va
passar.

Fa uns dies, em va visitar —visita es-
perada i desitjada— Manolo Aznar i, a
més de la seua companyia i de la seua
paraula, em va lliurar un exemplar del
llibre d’actes d’aquella reunió tan fecun-
da com enriquidora que va organitzar
el Grup d’Estudis de l’Exili Literari de
l’Autònoma de Barcelona, que es va cele-
brar a Bellaterra i es va clausurar a Cot-
lliure, davant de la tomba d’Antonio Ma-
chado. Recorde que vaig participar en
una taula redona amb Aitana Alberti i
Jordi Soler, i que aquella taula es va pro-
longar, amb altres amics, a la taula del
menjador o a la del café. Quantes expe-
riències, quanta vida, quanta saviesa i
quanta solidaritat corria pels edificis,
les sendes, les aules, els auditoris, i
quant de dolor també d’absència i de
llunyania. Escrivia en aquells fulls la tre-
pidant fugida que vam emprendre des
del Masnou fins al Pertús, els últims
dies del gener del 1939, quan mon pare
va tenir notícia que les tropes franquis-
tes ocuparien Barcelona d’un moment a
un altre. Tota la família, les maletes i els
trastos, en el petit automòbil de mon
pare, enmig d’una multitud espantada,
que viatjava a peu, amb fardells i baüls
lligats amb cordes, amb bicicleta, amb
carros, amb camions, amb cotxes, fins
que dos caces de l’aviació feixista italia-
na, en vol rasant, i amb un menyspreu
total de tanta gent indefensa, la va dis-
persar, ens va dispersar, amb el foc de
les seues metralladores. Van gaudir a
pleret, en un segon atac, sense contem-
placions ni escrúpols. Les seues estremi-
dores passades van durar quasi mitja
hora, després es van allunyar, i la colum-
na de refugiats va reprendre la marxa.
Marxa que per a mon pare va concloure
quan vam arribar al Pertús Una vegada
allí, un francés corpulent i amb una pe-
llissa es va fer càrrec de l’automòbil, i
mon pare es va acomiadar, per a unes
quantes setmanes. Per fi, Perpinyà. Pa-
radoxal exili, dic a Manolo Aznar, en re-
llegir algunes línies del testimoni con-
gressual. Perquè els deu o dotze mesos
que vaig passar en aquella ciutat van
ser de jocs plàcids. I ara tracte de recor-
dar aquell sol de la meua infantesa.
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Policies durant les detencions d’estudiants a València. / carles francesc

Q U A D E R N .

E n el camp de joc del consum com a
estil de vida, de les televisions més
banals, del prestigi dels diners, del

descrèdit de la igualtat, del recel davant
dels pobres o dels immigrants, la dreta
nova està més adaptada que l’esquerra
antiga: domina el xoc de forces, és fins i

tot més “popular”, com el nom dels par-
tits que l’encarnen. I enfront d’aquesta
dreta, l’esquerra pareix que no ha com-
prés que vivim una mutació dels valors
dominants, un canvi de cultura política:
que els ideals de justícia, d’igualtat i de
redistribució, d’acció dels poders públics
per garantir el benestar dels qui queden
al marge dels beneficis del sistema —tot
això que era el cor ètic i ideològic de
l’esquerra—, van quedant progressiva-
ment com una actitud racional i coratjo-
sa, però minoritària, enfront de la tendèn-
cia dominant a l’interés egoista i a la
satisfacció individual i immediata del
desig. I encara més: les esquerres euro-
pees s’han negat a la comprensió dels

problemes nous sorgits de la immigració
massiva i sovint clandestina, de la insegu-
retat, de l’endeutament excessiu, de la
brutal especulació immobiliària, de
l’obra pública inútil i faraònica, dels efec-
tes de l’envelliment sobre la despesa en
sanitat i en pensions, de la inadequació
del sistema educatiu, i de tantes i tantes
coses. Ara bé, els efectes de tot això, i les
pors i les incerteses que en resulten, afec-
ten ben poc els grups socials privilegiats:
qui paga les incomoditats del barri degra-
dat, de la inseguretat real o percebuda,
de la por del futur, de la pèrdua del tre-
ball digne i segur, són els pobres, no són
els rics. I els “pobres”, és a dir l’antiga
classe obrera, cada vegada voten més la

dreta, en una gran part d’Europa, inclòs
el Regne d’Espanya, sense que l’esquerra
arribe a entendre per què. Potser perquè
l’esquerra, quan ha governat i allà on ha
governat, no ha estat capaç de reduir les
desigualtats sinó que ha permés que aug-
mentaren? Potser perquè també estimu-
la el consum massiu i l’obra pública inú-
til com a fonament del progrés econò-
mic? Potser perquè, amb regularitat infal-
lible, no practica allò que predica? Potser
perquè, en conseqüència, s’ha difós la
percepció que la dreta no enganya, i l’es-
querra sí? Amb tot això vull dir que en-
tenc molt bé la cara de satisfacció perfec-
ta que feien, a Sevilla, els assistents al
congrés del partit més popular.

E n una planta baixa del ca-
rrer de Dénia, en ple barri
de Russafa, té l’estudi el

pintor Javier Chapa. En el tim-
bre de la finca l’únic botó amb
identitat és el seu: marcat amb
una pinzellada blava, sense res
més. El premem i de seguida ens
obri, divertit de la nostra agu-
desa visual: com si es tractara
d’un acudit de Forges, “esbrina
en menys de cinc segons en quin
d’aquests pisos viu un artista”...
És un inici de conversa com qual-
sevol altre, al qual Javier —o Cha-
pa a seques, com ell mateix s’au-
todenomina— entra de gust. Té
un caràcter afable, vessa senzille-

sa i espontaneïtat, i això es veu
de seguida: “Aquesta planta
baixa abans era una fàbrica de
persianes. Quan la vaig veure per
primera vegada, feia por: el pati
interior era la selva i la sala feia
pena, plena d’humitats i de runa.
Però la meua dona, que té molt
d’ull, digué que endavant. Since-
rament, jo mai no m’hauria ima-
ginat que poguera quedar així...”.
I, en efecte, el resultat és fan-
tàstic: un ambient recollit, càlid,
amb el sostre amb les voltes vis-
tes i els cabirons a l’aire. En el
pati creix un cirerer, aquests dies
despoblat de fulles, mostrant la
seua geometria fractal, i per allí

entra una llum blanca, intensa,
que il·lumina la part de l’estudi
on Javier té el cavallet. “Entens
que no el vulga abandonar mai?
Que se’m faça tan dur anar a la
facultat i no estar ací pintant sen-
se parar”. Ho entenc perfecta-
ment: el silenci és absolut, tot
irradia pau. Javier Chapa és pro-
fessor a la Facultat de Belles Ar-
ts, i ara està enllestint la tesi doc-
toral, la qual cosa ha significat
haver d’ abandonar la pintura du-
rant un temps i dedicar-se plena-
ment a la investigació. I això se li
fa una muntanya: "No hi he tin-
gut cap altre remei, amb els nous
estudis de grau necessite traure

el doctorat”. Li pregunte sobre
quin tema dirigeix la inves-
tigació i m’explica que sobre les
resines que s’empren per a fer

les pintures acríliques. “Hi ha
una part històrica, amb els pri-
mers pintors que van emprar
aquesta classe de pintura, com

Barnett Newman o Kenneth No-
land... Però també una altra part
centrada en l’experimentació,
que és on jo he posat tot el que sé
de pintar”. Sembla que aquesta
part és la que li salva la
traumàtica experiència doctoral.
“Em dirigeix la tesi David Pérez,
que és una persona excel·lent,
molt pacient, que em posa comes
i accents!”. Riu, i amb una certa
resignació rebla: “Cal alimentar
la família! Que t’he de contar!”.
No pot prescindir del sou de la
universitat, però per a ell allò,
aquella tesi, i haver de deixar de
pintar, és un viacrucis.
 Passa a les pàgines 2 i 3
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“Aquesta planta
baixa abans
era una fàbrica de
persianes”


