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La nova novel·la de l’escriptora alcoiana és
un al·legat contra el tràfic i la prostitució
de menors, però també un cant a
l’esperança, la llibertat i, en última instància,
la defensa d’un espai d’autonomia
inexpugnable de l’individu que es resisteix a
la invasió. Aquesta és la línia més profunda
d’una novel·la àgil, que es llig amb facilitat
a pesar de la duresa del tema que tracta i
en la qual la protagonista és una dona que
diu “ue no i no i no” i s’agafa a la cultura
per poder dirigir el seu destí.

Sardenya és una gran desconeguda per al
públic del nostre país. Potser sobtarà a algú
el títol del volum, que fa al·lusió a “una
història pròxima”, però Sardenya, com el
País Valencià, va formar part de la Corona
d’Aragó. Aquell “regne insular”, doncs, té
més a veure amb nosaltres del que ens
pensem. El llibre del professor Guia és una
obra especialitzada, que aprofundeix en
aspectes com l’etapa de la història
sardohispànica, però també permet
l’aproximació del lector culte i curiós.

Hi ha algú més llest que el ratolí? A la
selva que recrea Carles Cano en aquesta
història per a lectors a partir de sis
anys, no. De fet, sempre té idees
sorprenents i divertides davant les
situacions, el ratolí. Amb il·lustracions
de Núria Feijoó, assistirem a les
competicions entre els menjaherba i els
menjacarn, a les festes més esbojarrades
i els comportaments animals més
peculiars. El talent narratiu de Carles
Cano s’hi desplega amb tot l’encant.
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P otser exagerava una mi-
caXavier Serra quan afir-
mava, en el pròleg del

seu Biografies parcials, que els
valencians a penes sabem res
de nosaltres mateixos, però és
en tot cas una exageració ben
comprensible, perquè l’amnè-
sia demolts valencians sobre la
pròpia història i sobre el seu
mateix present és una d’aque-
lles coses que salten a la vista.
És un tret que es conjuga mas-
sa bé amb l’escassa consciència
existent entre nosaltres de ser
això: un país. Només té història
el que té realitat, que és com
dir que només té història el que
li importa a algú.

Que l’amnèsia és contagio-
sa, ho sospita Francesc Viadel
en el seu últim llibre, Valencia-
nisme, l’aportació decisiva, que
acaba de publicar la Universi-
tat de València. El cas és que
també el fenomen del valencia-
nisme està poc estudiat, a des-
grat del fet que els seus prota-
gonistes són precisament
aquells valencians amb cons-
ciència de ser-ho, dels quals cal-
dria suposar més interés. Qui
són els valencianistes, què pen-
sen i pretenen, què han fet i
volen fer, per què ells i no uns
altres, com s’han organitzat,
com han resistit —sense des-
gast?— dècades d’hostilitat so-
vint exacerbada, què han con-
solidat i en què no han sabut o
pogut incidir, quins han sigut i
són els seus punts forts i dèbils
i quines les seues expectatives
actuals, o també quines han si-
gut les respostes —probable-
ment canviants, com tot— de la
societat valenciana a les seues
propostes. Són moltes pregun-
tes, i elsmaterials per a respon-
dre-les no abunden. Francesc
Viadel tampoc pretén contes-
tar-les, però si subministrar al-
guns indicis vàlids.

El llibre de Viadel té un
punt de partida indiscutible.
El valencianisme ha sigut i és
molt més que un partit polític
o dos. És unamanera de conce-
bre aquest país. En el sentit
més ampli, el fetmateix de con-

cebre’l, de creure que el nostre
país és alguna cosa, és ja valen-
cianisme (perquè molts valen-
cians no fan ni això). En un
sentit més operatiu, el valen-
cianisme implica l’estima per
aquest país i la voluntat de pre-
servar-lo i, alhora, demillorar-
lo, de fer-lo progressar. El va-
lencianisme, per tant, és una

forma local, la nostra, de pa-
triotisme, comamínim.Un pa-
triotisme que s’aboca a un te-
rritori tan despersonalitzat i
amnèsic que ha d’imposar-se
la tasca de revalencianitzar-lo,
a més de la de fer-lo avançar.
La llengua és un bon exemple
d’això, ja que salvar-la, envigo-
rir-la i projectar-la al futur són
activitats complementàries,
tot i que no plantegen les ma-
teixes dificultats.

Vist així, no estranya que
Viadel diferencie entre el valen-
cianisme polític i el cultural,
per molt que la connexió entre
els dos subconjunts siga evi-
dent. Com tots sabem, les conse-
cucions del valencianisme polí-
tic fins ara eren frustrants. En
canvi, a pesar de tots els atacs,
el valencianismecultural ha im-
pregnat sectors importants de
la nostra societat, de l’escola a
la música. En aquest camp, la

seua vitalitat és sorprenent. Po-
dem atribuir-la a molt diverses
causes: la força del model
fusterià, que almenys dóna una
resposta coherent a les contra-
diccions en què viu, o vegeta,
aquesta part del món, o el fet
que el valencianisme ha sabut
connectar amb un patriotisme
latent que sí que persistia en el
nostre poble, o la flexibilitat del
teixit cívic de què ha sabut do-
tar-se, o tot això i més. En tot
cas, el valencianisme ha forjat
una ideadepaís quenohaacon-
seguit imposar-se, però que
tampoc es deixa eradicar. I com
més s’estudie, més es
demostrarà fins a quin punt ha
sigut dinàmic. La transició al
PaísValenciàno espodria expli-
car sense el poder seductor de
laproposta cultural valencianis-
ta, i sense el seu massa dèbil
correlat polític.

El llibre de Francesc Viadel
vol ser moltes coses alhora: un
ràpid repàs de la història del
valencianisme, una anàlisi
sociològica dels seus ingre-
dients, un comentari sobre el
brutal context del fenomen,
més un repertori de personali-
tats i fites. També és una
vindicació, des del mateix títol,
de les aportacions d’aquestmo-
viment, de la seua capacitat de
dotar de sentit i de fer progres-
sar la vida valenciana. I encara
una incitació al debat. És clar
que no aprofundeix en cap
d’aquests camps, però sí que en
traça un esbòs a partir del qual
matisar i debatre. Assenyala
també algunes de les llacunes
de coneixement que els valen-
cianistes tenen sobre ells ma-
teixos i sobre el país que volen
transformar. Ens convé saber
més, i ens convé de mantindre,
amb l’amor al país, la decidida
voluntat de construir-lo, i és bo
que ens ho recorden en aquests
temps incerts que, justament
per ser-ho, preludien canvis im-
portants. Com deia el vers de
Hölderlin, “on hi ha el risc, hi
ha també la salvació”. La reflexi-
va incitació de Francesc Viadel
fa d’aquest un llibre oportú.

E n una ocasió el pintor Antoi-
ne Guillemet es va entrevis-
tar amb el pare de Paul Cé-

zanne, en Ais de Provença. Aquest
no aprovava les aficions
pictòriques del fill, i desitjava que
continuara el seu lucratiu ofici de
banquer. Guillemet va intentar con-
véncer aquell home malcarat i fe-
rreny, autoritari i escèptic. El
diàleg que s’hi va establir el podem
reconstruir per la correspondència
del pintor, i és la típica conversa
entre el materialisme i l’esperit:
les dues grans maneres de veure el
món. Guillemet, en un moment de-
terminat, li va dir que Cézanne te-
nia talent. El pare es va quedar mi-
rant-lo una mica sobtat, i li va pre-
guntar què era el talent. Aquesta
va ser la resposta: és la quantitat
de novetat que un individu porta
amb ell; el que diferencia, per
exemple, un Rubens d’un
Jordaëns, o un Rafael d’un Domi-
nicchino, és precisament la nove-
tat, aquella facultat de posar en un
dibuix alguna cosa que sorprén i
que tan sols ell veu. I és ben cert.
Cézanne veia la naturalesa i la pin-
tura d’una manera nova, i això el
feia diferent. Molts dibuixaven mi-
llor, molts tenien un millor domini
de la paleta, molts sabien molt més
d’art que no ell. Però, en canvi, te-
nia talent, un do natural, una apti-
tud exclusiva, que podria desenvo-
lupar amb èxit si se li donava una
oportunitat. El pare de Cézanne,
aquella resposta no el va convén-
cer, perquè va replicar a Guillemet,
mofeta i descarat: “Es mor amb ta-
lent i es menja amb diners!”. He
recordat aquesta anècdota en el
moment de començar a escriure
aquest article sobre Lionel Messi.
Messi té talent, una aptitud única,
una facultat de posar sobre el te-
rreny de joc alguna cosa que sols
ell veu. És aquesta capacitat per a
sorprendre’ns el que esdevé tan en-
lluernador, i el que fa que no ens
cansem mai de veure’l jugar. Però,
de la mateixa manera que Cézanne
tan sols s’explica per l’impressio-
nisme, per ser el resultat últim
d’aquest moviment, d’aquesta no-
va manera de pensar i d’interpre-
tar la pintura, Messi tan sols s’en-
tén en la seua plenitud en el Futbol
Club Barcelona. Això explica per
què quan juga amb la selecció de
l’Argentina se’l desdibuixat, inse-
gur, fóra de lloc. En canvi, amb els
contrapunts i les assistències de Xa-
vi, d’Iniesta, de Busquets, de Puyol
o de Piqué és quan Messi aconse-
gueix la seua màxima expressió.
De la mateixa manera que no es
pot entendre Cézanne sense Mo-
net, Pissarro, Degas o Manet, no ho
podem fer amb Messi sense pensar
en l’escola de la Masia. Per això,
quan parlem de Messi parlem d’al-
guna cosa més que d’un gran juga-
dor. Parlem d’una nova manera de
veure el futbol. D’ací a uns quants
anys direm: jo vaig veure jugar
Messi. Però el que voldrem dir,
exactament, és: jo vaig veure jugar
aquell Barça gloriós.
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