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LLIBRES

a trajectòria de Gonçal Castelló
Trevijano (1912-2003) –ara recu-
perada per les rigoroses recerques

d’Àngel Velasco Crespo– contextualitza
l’evolució ideològica i política d’una
agrupació d’intel·lectuals i escriptors re-
publicans que congriaren –en temps si-
multanis– el valencianisme republicà.
Però, a més, l’advocat gandià concretà
aquesta adscripció en l’assumpció del co-
munisme que, amb Nueva Cultura, tin-
gué un òrgan transmissor de la relació
entre marxisme i fet nacional. Aquesta
etapa de les memòries explica una part
substancial de qui fou col·laborador de
Canigó. Final de viatge aporta, detallada-
ment, el clima de postguerra i repressió
als anys quaranta i els viaranys de super-
vivència seguits. L’etapa espanyola de
Castelló –carrer Ríos Rosas de Madrid–
destaca el compromís amb encausats an-
tifranquistes pel Tribunal de Orden Pú-
blico, avantsala de l’Audiencia Nacional.
En aquesta conjuntura és quan el memo-
rialista contribueix a la continuïtat de la revista Gorg (1969-1972) a tra-
vés dels seus Quaderns, extraordinaris suplements narratius i assagís-
tics. Aquest període serví per a establir relació entre activistes valencia-
nistes, iniciatives editorials i la seva defensa davant la censura del rè-
gim. Amb tot, la línia de Castelló era contínua i així se’ns detalla en les
relacions amb sectors clandestins i culturals coetanis que endegaren el
vigent procés de construcció nacional: Joan Fuster, Manuel Sanchis
Guarner i Joan Ballester Canals. La darrera part de les memòries explici-
ta els capgiraments polítics i els tacticismes que intentaren d’avortar un
projecte de país. La biografia de Gonçal Castelló ensenya, però, que
hom no aconseguí de reduir el futur a la condició de museu.
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L’escriptura com a arma
Edició de les memòries del gandià Gonçal
Castelló inèdites fins ara

«FINAL DE VIATGE»
Autor: GONÇAL
CASTELLÓ
Editorial: ALFONS EL
VELL / AJ. GANDIA
Pàgines: 600 / Preu: 18 €

L’edició d’aquestes
memòries implica
comprendre la
contemporaneïtat
valenciana.
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a ja cèlebre frase recent de Grego-
rio Peces-Barba («ens quedem
amb els catalans»), pare de la

Constitució espanyola del 78, ha servit a
Patrícia Gabancho per construir un as-
saig breu i punyent. A partir d’aquesta re-
cent asseveració despietada, Gabancho
reconstrueix les mossegades més esmo-
lades que ha sofert la identitat nacional
catalana, a partir del comte d’Olivares
(que va dir exactament el mateix que Pe-
ces-Barba fa més de tres segles) i fins a ar-
ribar a l’últim daltabaix, l’esporgada del
Tribunal Constitucional a l’Estatut Ca-
talà, amb el nou repte que es planteja el
país si pretén aconseguir la gestió pròpia
dels recursos financers amb vista a, com
a mínim, arribar a gaudir d’una sobira-
nia tributària completa. Els mèrits de Ga-
bancho com a comentarista política són
ja coneguts després d’una trajectòria
llarga i encertada com la seva, fonamen-
tada en un conjunt de llibres ja indefugi-
bles i en una presència conspícua a la
premsa i a les tertúlies polítiques del país. Gabancho posseeix un llen-
guatge clar i precís, sovint amb un punt virulent, una lucidesa sempre
assentada en un coneixement vast i dinàmic de la història, i tot amb
una intenció clara: contribuir –des d’un obvi respecte per la democrà-
cia– a l’enlairament d’un país del qual ningú ha de dubtar pel que fa a la
identitat, la tradició i les perspectives. L’obra es mou entre el pamflet
il·lustrat i el catàleg de greuges, entre el programa nacional i la divulga-
ció històrica, entre la ironia negra i l’esperança cívica. Un assaig concís
i directe, d’intencions clares i raonables, un argument més en la vasta
tasca que ens espera si volem defensar Catalunya de la indeturable pas-
sió homogeneïtzadora que vertebra Espanya des de fa massa segles.
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Les condicions correctes
Un assaig sobre la història del difícil encaix
català en l’escenari espanyol

«L’AUTONOMIA
QUE ENS CAL ÉS LA
DE PORTUGAL»
Autora: PATRÍCIA
GABANCHO
Editorial: LA MANSARDA
Pàgines: 108
Preu: 14,90 €

Gabancho il·lustra la
mentalitat colonial de
la relació d’Espanya
amb Catalunya.
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«ELS ASSASSINS DE
L’EMPERADOR»
Autor: SANTIAGO POSTEGUILLO
Traducció: MARTA OLIVÉ I
RAQUEL SOLÀ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 1.216
Preu: 22,90 €

18 de setembre del 96 dC. Un grup de gladiadors
disposats a tot avança per les clavegueres de Ro-
ma. Res ni ningú no els pot aturar. Ni tan sols la
Història. Una novel·la que ens endinsa en el
món de Marc Ulpi Trajà, el primer emperador
hispà de la història.

«ARA ÉS EL MOMENT»
Autor: MARTÍ SALES
Editorial: AMSTERDAM
Pàgines: 168 / Preu: 17 €

Mishima, Joan Colomo, Bank-
robber, Manel, Antònia Font,
Anna Cerdà, David Carabén,
Sanjosex, Mazoni... i molts al-

tres protagonistes i llocs comuns d’una certa es-
cena musical catalana contemporània es troben
dins d’aquest llibre. Martí Sales reuneix a Ara és
el moment cantants i segells, mànagers, festivals,
crítics i bars per entendre què ha passat, que està
passant i què passarà a la reserva indie catalana.

«EL SOMNI DE LA CIUTAT»
Autor: ANDRÉS VIDAL
Traducció: NÚRIA VIVES
Editorial: PLANETA
Pàgines: 544 / Preu: 19,95 €

A la Barcelona convulsa de
1914, Dimas Navarro es nega a
acceptar el seu destí com a me-

cànic a les cotxeres del tramvia. Dimas aconse-
gueix guanyar-se la confiança de Ferran Jufresa,
l’hereu d’una de família de joiers. Tot i així, no
té en compte un seriós obstacle: l’atracció que
sent per Laura, la germana de Ferran, que col·la-
bora al taller de la Sagrada Família.




