
Un gitano supervivent de 
l’Holocaust, Santiago Cortés, 
torna l’any 1947 a les terres 
valencianes on va néixer des-
prés d’haver estat internat a 
Dachau. Ho fa com a membre 
d’un escamot que té la mis-
sió de liquidar un pròfug nazi 
emparat pel règim franquista. 
Per això unirà les seves forces 
a les d’antics lluitadors de la 
República, a les de dos agents britànics del SIS, a les d’un espia 
soviètic amb una doble identitat insospitada i fins i tot a les d’un 
expert falsificador potser no tan entestat a oblidar el passat com 
pretén. És Ombres en la nit, la nova novel·la de Ferran Torrent que 
apareix aquesta setmana.
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Bones notícies per a la música. Per als qui en fan i per als qui els 
agrada escoltar-la, ballar-hi, xalar. Des del 21 d’octubre hi ha un 
nou espai al País Valencià on s’ofereixen regularment actuacions en 
directe i sessions de DJ: és la sala Simbiosi, un espai d’espectacles 
que declara l’objectiu d’oferir “una alternativa a l’oci musical con-
vencional”, es vertebra al voltant de la música en català i es com-
plementa amb sons de tot arreu del món. És a Alzira (Ribera Alta), 
al número 72 de l’avinguda del Dret de Manifestació. Les properes 
actuacions, el 31 d’octubre, Rapsodes i Arrap, més sessió de DJ amb 
Nitrofoska i DJ Cano. Tota la informació, a www.salasimbiosi.org.

UN NOU ESPAI PER A LA MÚSICA OBRE
LES PORTES A ALZIRA I ES DIU SIMBIOSI

Que l’intent d’ofec 
econòmic contra 
les entitats culturals 
que durant dècades 
han fet possible la 
recepció del TV3 al 
País Valencià hagi 
obligat a suspendre 
el tradicional So-
par dels Octubre, 
no significa que els 
Premis s’hagin dei-
xat de celebrar. Ni 
els congressos que 
els acompanyen. 
Així doncs, aques-
ta mateixa setmana 
es faran públics els 
guardonats amb al premi Andròmina de narrativa, el Joan Fuster 
d’assaig, el Vicent Andrés Estellés de poesia i el premi Octubre de 
teatre, que atorga l’editorial 3i4. I, entre el 25 i el 29 d’octubre, 
es duran a terme les activitats que solen acompanyar l’esdeveni-
ment literari. Enguany, s’estructuraran en dos blocs, el 4t Simposi 
Internacional sobre Teories de la Conspiració, Spectra (centrat 
en el desè aniversari dels atacs de l’11S nord-americà i el 25è de 
l’accident nuclear de Txornòbil), i les jornades sobre mitjans de 
comunicació Dones 3.0, per a analitzar el paper de les dones al 
“món internàutic” que comptaran amb la participació, entre més 
ponents, de Laura Borràs i Gemma Lienas. A més, el dia 27, hi 
haurà l’acció poètica “Po(l)èmics”! Informació detallada, a www.
octubre.cat.

EN MARXA ELS CONGRESSOS
DELS PREMIS OCTUBRE

Ferran Torrent
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Al cor de la ciutat, el cor de la cultura, 
un motor del país. Al carrer que es va 
obrir com a accés al mercat a principi 
del segle XIX, fruit d’un primerenc desig 
d’eixampla, de renovació urbana i per a 
enllaçar el carrer de Sant Vicent, amb 
comerços de luxe, i el mercat popular. 
Al barri comercial de la ciutat, que 
bressola la Llotja, espill i germen de la 
magnificència valenciana, de la seu del 
Consolat de Mar, el dret internacional 
(encara viu), i de la Taula de Canvis, el 
nostre primer banc nacional... La Llotja, 

amb el port, els fonaments d’un empori 
a la Mediterrània, de l’esplendor de la 
València del segle XV...

A la vora del carrer de Sant Vicent, el 
més llarg de València, des de sempre 
la via d’entrada i eixida, un eix construït 
sobre la Via Augusta romana. A tocar 
de la plaça del Mercat, allargada, da-
munt d’un braç sec del Túria, vorejant 
l’illa fundacional de la ciutat. A cavall 
de la vella muralla musulmana, pura 
arqueologia. Vora la torre de la Boatella 
per on Jaume I inicià la conquesta de 
València, que ens féu un poble entre 
els pobles del món, més lliure que no 
s’estilava en aquell temps i que no hem 
estat després. Al costat de la plaça del 
Mercat, lloc de comerç, i, també, esce-
nari de festes i ajusticiaments, de bous 
i revoltes, d’encontres i de mítings, àgo-
ra d’intercanvi de béns i d’idees ... 

L’Octubre CCC, al renovat edifici dels 
gran magatzems “El Siglo. En el co-
razón de Valencia”, fundats el 1879, 

abans que els de París Le Printemps 
(del 1881) o La Samaritaine (del 1905), 
enguany no aixoplugarà la festa major 
de les lletres catalanes al País Valen-
cià, els Octubre. Els feixistes corrup-
tes, que s’omplin les butxaques dels 
vestits, que furten, amb els diners 
dels seus lladronicis ho han impedit: 
“yugos os quieren poner/ gentes de 
la hierba mala,/ yugos que habéis de 
dejar/ rotos sobre sus espaldas” (M. 
Hernández). 

Alfons Llorenç

Trossos 
i mossos

Octubre
Edifici de l’Octubre CCC, a València.

FERRAN TORRENT S’EMPESCA UNA HISTÒRIA 
D’ESPIONATGE A LA VALÈNCIA DE LA POSTGUERRA
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Enguany els Premis Octubre arriben a la 40a 
edició.
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