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Una
cultura agredida

Som un país encara tan improbable, tan
a mitjan fer, que qualsevol nou retrocés
en matèria lingüística i cultural amenaça
amb truncar, i ara ja de manera irreversi-
ble, la tímida i precària recuperació ence-
tada fa uns anys. I la veritat és que, amb
el darrer canvi polític, que ha retornat el
poder a la dreta conservadora i reaccio-
nària de sempre, els ensurts i els retroces-
sos, no sols en matèria de llengua i de
cultura, sinó també de llibertats i de to-
lerància en general, han estat continus i
preocupants.

En això, la dreta local, és cert, no s’ha
apartat massa del que han fet i estan fent
els seus capitosts en l’àmbit de tot l’es-
tat, que han aconseguit que, per primera
vegada, després de vint anys des de la
transició democràtica, es torne a viure
una certa sensació d’intimidació i desas-
sossec en la vida política espanyola. Però,
al costat d’aquesta ofensiva general con-
tra qualsevol forma d’expressió crítica i
independent, que té en l’actual guerra
mediàtica el seu màxim exponent, la nos-
tra dreta provincial hi ha afegit la seua
pròpia aportació, consistent, com no
podia ser d’altra manera, a continuar ali-
mentant i explotant en benefici propi els
vells fantasmes de l’anticatalanisme i de
l’autoodi més primaris que ens han
acompanyat des de la transició i que tan
rendibles electoralment s’han revelat
sempre.

atracció turística als afores de la ciutat,
connectada, aquesta sí, a la revalorització
urbanística de la zona.

Per no parlar d’altres projectes tan
pintorescs com el Museu de la Il·lustració
o tan polèmics com la ubicació de la fu-
tura Biblioteca Valenciana en el mones-
tir de Sant Miquel dels Reis. Ni de la
progressiva degradació de la televisió au-
tonòmica, envilida fins a extrems inima-
ginables que segurament denoten el con-
cepte que tenen de la cultura i l’entrete-
niment els seus responsables polítics.
Només així s’explica el manteniment
d’una programació cada vegada més sòr-
dida i grollera, basada en el xafardeig i en
l’explotació morbosa de la desgràcia o
l’escàndol, i justificada teòricament per
raons d’audiència.

Però, molt més greu que aquest clima
d’indigència moral i intel·lectual o que
l’absència d’una veritable política cultu-
ral, que no siga la de rèdits immediats i
traduïbles en suport electoral directe, és
la voluntat decidida d’acabar amb qualse-
vol veu o manifestació crítica, l’afany per
neutralitzar molts dels avanços aconse-
guits en els darrers anys en la normalit-
zació cultural i política del país. D’ací la
persecució i depuració a què s’han vist
sotmesos alguns dels responsables cultu-
rals més significats per la seua postura
progressista. O la desactivació d’alguns
dels organismes més actius i eficients en

Per això, només des de la ingenuïtat o
des del cansament es pot entendre l’ex-
pectació esperançada amb què ha estat
acollida la proposta del president de la
Generalitat de posar fi a la discòrdia lin-
güística que continua enverinant la con-
vivència entre els valencians i obsta-
culitzant qualsevol possibilitat seriosa de
reconstrucció civil. Primer, perquè la
batalla de la llengua, com la dels símbols
o la del nom mateix d’aquest racó del
mapa en què ens movem, ha estat i és,
ara i des del principi, més que un pro-
blema d’accents i de correcció ortogrà-
fica, una formidable argúcia electoral que
tan substanciosos dividends ha reportat
i que, per això mateix, els seus promo-
tors no dubtaran a fer servir de nou al
més mínim senyal d’alarma en les en-
questes.

I segon, perquè l’oferta de concòrdia
sobre la llengua es produeix en un con-
text de gran bel·ligerància contra tot allò
relacionat amb la cultura i, en particular,
contra totes les iniciatives i institucions
que no han pogut ser sotmeses o contro-
lades. Com ho demostren, entre molts
altres exemples d’arbitrarietat i de prepo-
tència, el desmantellament de la IVEI i els
reiterats intents de retallar l’autonomia
universitària o de condicionar-ne la do-
cilitat a través de l’asfíxia financera. O, en
un nivell encara més barroer i sectari, les
destitucions fulminants i revengistes al
front d’institucions tan dinàmiques i
prestigioses com la Sala Parpalló i el
Museu de Prehistòria.

Aquesta desconfiança i hostilitat, quan
no profunda i sentida aversió, envers les
institucions culturals i acadèmiques con-
viu, per altra banda, amb una concepció
«festivalera» de la cultura, reduïda a mer
espectacle de llums i lluentons, a carcas-
sa efectista buida de continguts i de pro-
postes. Dues de les joies més ambicioses
i emblemàtiques de la nova política cul-
tural, recolzades en la coartada de crear-
se imatge a partir de projectes vistosos i
grandiloqüents, el Foro Tercer Milenio i la
Ciutat de les Ciències, no passen de ser
així poc més que, l’una, una mena de Fes-
tival de Benidorm de la cultura, amb la
desfilada fugaç i poc productiva —per la
desconnexió amb la trama cultural lo-
cal— de cares famoses i conegudes del
star system intel·lectual, i, l’altra, una mera
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el camp de la recerca i l’edició, com el
Centre d’Estudis d’Història Local, de la
Diputació de València, o, sobretot, la
IVEI, una de les institucions més sòlides
i prestigioses en el seu camp de tot l’es-
tat, que basava precisament la seua sol-
vència científica i intel·lectual en la seua
autonomia i en la independència de cri-
teri dels seus membres i que, davant la
impossibilitat de controlar-la totalment,
ha estat liquidada sense contemplacions.
I, de manera especial, els atacs continuats
de què és objecte la Universitat, darrer
bastió del pensament lliure i la cultura
crítica, i, per això mateix, blanc de totes
les ires d’un poder polític que es voldria
absolut i incontestat.

No és estrany, per tant, que aquest ma-
teix poder tracte de vexar i de menystenir
la Universitat, ignorant la seua autoritat
o contrarestant-la amb la de societats tan
caduques i insolvents com Lo Rat Penat
o l’Acadèmia de Cultura Valenciana, d’un
protagonisme insòlit en qualsevol país ci-
vilitzat. En el seu menyspreu per l’auto-
ritat acadèmica i la llibertat de càtedra, el
zel del govern valencià s’ha estès fins i tot
als continguts filològics dels llibres de
text, que han hagut de ser modificats se-
gons les noves directrius polítiques. És el

darrer, però també un dels més greus i
eloqüents exemples del deteriorament i el
retrocés que estem sofrint no sols en
l’àmbit de la llengua i la cultura, sinó tam-
bé, com deia al principi, en el de les lli-
bertats cíviques en general.

El panorama no pot ser, doncs, més
desolador. La gestió política de la dreta
ha estat certament devastadora per a la
recuperació i normalització de la vida
cultural, i tots els exemples que he vin-
gut enumerant no es circumscriuen al
mer àmbit de l’anècdota, sinó que tras-
llueixen, com l’escridassada a Raimon a
Madrid, el rerefons molt més seriós i
preocupant de la categoria. Que no és
altra que la creixent i alarmant degrada-
ció de la cultura democràtica, una cultu-
ra democràtica encara tan fràgil i defici-
tària al nostre país i l’enfortiment de la
qual fóra el millor antídot, més que no
els pactes contemporitzadors i porucs,
contra el cretinisme i la intolerància. I
tanmateix, tant abans com ara, continua
havent-hi raons per a l’optimisme. Pri-
mer, perquè no és poc, malgrat tot, el
que s’ha aconseguit en aquests vint anys
de democràcia i tretze o catorze de des-
envolupament autonòmic. I segon, per-
què, a pesar dels atacs i els retrocessos,

continua viva i fecunda en aquest país,
de la mà sobretot de la Universitat i
d’una encara tímida però cada vegada
més conscienciada i activa societat civil,
una cultura crítica i combativa, alerta i
militant contra els abusos i l’arbitrarie-
tat del poder polític.

La represa hauria de venir, doncs, per
ací. Pel reforçament de la cultura crítica
—una cultura també lúcida, desllastada
de vehemències i fanatismes, però no per
això desproveïda d’utopies fecundes i
mobilitzadores— i l’ampliació de la tra-
ma civil. I, sobretot, per l’articulació
d’un ampli consens progressista en ma-
tèria cultural, capaç d’invertir l’estat ac-
tual de regressió i de preparar ja des
d’ara, amb l’horitzó d’un pròxim i desit-
jable canvi polític, i amb la lliçó apresa
dels errors del passat, les bases de la
futura recuperació. Que hauria de pas-
sar també, en bona mesura, i no sols
com a gest simbòlic de reparació, pel
restabliment i la potenciació de les ins-
titucions desnonades o liquidades per la
barbàrie d’ara. Per alguna raó han volgut
liquidar-les: per alguna raó voldran sem-
pre liquidar-les.

Antoni Furió
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Coses
de vells dimonis

La literatura
i el jo

Vivim a hores d’ara un autèntic boom de
l’anomenada —al circuit anglòfon— litera-
tura del jo. Autobiografies, memòries, au-
toretrats, dietaris, epistolaris, llibres de viat-
ges, vénen ocupant en els últims vint anys,
desapareguda la Dictadura, dins el nostre
circuit català una atenció inusual i il·lu-
sionant. El fet és que els estudiosos de la li-
teratura a casa nostra tenim un nou repte que
ja no podem descurar. De fet, l’ebullició in-
vestigadora del fenomen a Europa i als Es-
tats Units de Nord-Amèrica va estimulant
en els últims anys els estudis autònoms. Cal
acceptar-ho, però les dificultats teòriques
són fortes.

L’autobiografia és un producte genuí de la
civilització occidental. És el fruit de l’apos-
ta per l’individualisme que el Renaixement
i el protestantisme posen dempeus i el
Romaticisme consolida. Traduïx la creença
en el jo autònom, compacte, rotund, que
possibilita la confiança en un retrat —vull dir
un autoretrat— vertader, la coneixença i
confessió de l’autèntic jo. Tanmateix, en els
nostres dies, la psicoanàlisi lacaniana i la
desconstrucció han fet esclatar aquest jo
massís i la il·lusionada fe en la possessió de
la vertadera intimitat.

El celebèrrim incipit de Les confessions de
Rousseau, amb la seua altiva proclama de
vérité i franchise, hui en dia no pot sinó fer-
nos somriure amb condescendència. El jo és
més aviat un món magmàtic, tenebrós i can-
viant. Quin és, doncs, el jo que descrivim?
Amb quina injustificada confiança podem
assegurar que és l’autèntic? I fins a quin punt
podem acceptar aquestes obres com a es-
trictament referencials i no ficcionals? De la
consideració inicial de font històrica hom ha
passat, en alguns estudiosos, a la negació de
tot valor referencial i a la consideració de li-
teratura estrictament ficcional. Les discre-
pàncies teòriques, que no permeten tan sols
ni posar-se d˙acord sobre si ens trobem o
no davant un gènere particular, simplement
traduïxen la riquesa d’aquests productes li-
teraris. Des de les revistes del cor  fins a les
editorials més prestigioses, aquestes confes-
sions van guanyant terreny. En una societat
tan narcissista com l’actual sembla que hom
no pot viure sense exposar en públic la inti-
mitat, devorada per un públic nombrós i fi-
del. La literatura del jo s’ha guanyat un es-
pai. Caldrà entrar-hi.

Vicent Simbor Roig

Enrique Ocaña
Sobre el dolor

Pre-textos, València, 1997
305 pàgs.

«Hi ha problemes més importants que
no els del plaer, el patiment i la compassió».
Fora del seu context, aquesta frase de
Nietzsche reflecteix molt bé l’estat de la
qüestió en la civilització occidental. Poques
coses tan amagades, pocs conceptes tan
evasius com aquest del dolor. I tanmateix,
pocs problemes han afectat d’una manera
més insistent l’espècie humana. No només
com a escenificació directa del drama
trobem continus tractaments explícits,  des
del Laocoont fins al Guernica, sinó que sota
l’aparença d’altres tragèdies, d’altres tòpics,
aguaita el dolor. I, no obstant això, el
pensament occidental ignora d’una mane-
ra aclaparadora el dolor, sobretot el físic. El
dolor, des del temps de Filoctet, és una
impietat que cal amagar o, si això no és
possible, que cal ensorrar si més no sota
una allau de conceptes que justifiquen la
seua obscena presència fins a anorrear-la. I
per fer això, qui millor que els filòsofs?
   El llibre d’Enrique Ocaña tracta justa-
ment, i sobretot (encara que les contínues
cites i referències a altres autors abasten
un àmbit molt més extens), de quatre
d’aquestes justificacions: Kant, Hegel,
Schopenhauer i Nietzsche. S’objectarà
immediatament que el tractament del tema
pels dos darrers no és exactament una
justificació. És cert que hi ha prou diferència
entre els intents racionalitzadors de Kant i
Hegel per buscar un sentit al dolor dins de
l’ordre moral o històric i el punt de partida
de Schopenhauer i Nietzsche, és a dir, la
manca de finalitat o sentit del dolor. I també
és veritat que l’optimisme racionalitzador
dels il·lustrats ens sona tan ingenu o tan
compromés amb una ideologia passada de
moda que resulta fàcil menysprear el que
tenen en comú amb l’escepticisme més «ac-
tual», sobretot de Nietzsche. A hores d’ara,
qui pot creure que el dolor serveix per a res?
No basta amb obrir els fulls d’un periòdic
qualsevol perquè ens sobte l’espectacle
espantós d’un patiment sense sentit? No
tenia, doncs, raó Nietzsche? Això es podria
concloure, després de llegir Sobre el dolor. I
tanmateix…

   Tanmateix Nietzsche és, en darrera
instància, un intent de justificar el dolor, de
trobar el seu lloc dins de l’ordre natural: la
voluntat de poder. També en el seu cas re-
sulta finalment que el dolor és necessari i
la seua eliminació no només un intent
absurd, sinó un acte contranatura propi
d’éssers ploricons i inferiors que no saben
gaudir de l’alegria de sentir i de fer mal. La
mateixa conclusió d’Ocaña va pel camí
nietzscheà. Sembla que el problema del mal
seria un excés d’hedonisme polític: fer
creure que es pot acabar amb el patiment i
les falses expectatives (afebliment també?)
que això provoca en la mentalitat post-
moderna.

Així doncs, l’hedonisme polític també és
el mal principal a Nicaragua, Somàlia o
Indoxina? És clar que no. És clar que el
mateix Ocaña no vol dir això. Aleshores,
a qui es refereix? De quin dolor parla?
Arribats ací, hom comença a pensar que el
que passa és que la qüestió no s’ha plante-
jat com cal. Potser abans de grans teories
abstractes, «filosòfiques», caldria fer una
precisa delimitació del concepte, distingir
tipus de mals: quin mal es pot eliminar i
quin no. Hauríem també de parlar de qui
causa el mal, per què el causa, dels qui en
trauen profit, dels tecnòlegs que es benefi-
cien del seu coneixement per assolir quotes
de poder (metges, psiquiatres, funcionaris
antidroga, etc.) i dels industrials del dolor
i… de com traure’s de damunt tota aquesta
colla.
   I aleshores un dimoni, un vell dimoni,
s’acosta furtivament a la teua oïda i mus-
sita: «Ja no és l’hora de justificar la reali-
tat, sinó de transformar-la». Coses de vells
dimonis.

David Montero

19 x 13 cm.
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s’hi desenvolupa… Són trets que mar-
quen, al nostre parer, noves ambicions.
   S’hi mantenen, en canvi, altres ele-
ments: diàlegs brillants, humor popular,
personatges marginals i oficialistes, cor-
rupció inherent al poder, contrast entre
ambients socials… Però, lluny de cons-
tituir el recurs principal —cosa que ens
sembla el major defecte de les obres an-
teriors, Gràcies per la propina inclosa—,
aquests trets s’hi mostren molt més ade-
quats a l’evolució de la trama, i també
reforçats pels nous.
   De tant en tant, malgrat tot, el narrador
decep amb frases gastades i repeticions
innecessàries. Per contra, quan la mateixa
veu narrativa adopta una focalització més
externa o cinematogràfica, l’ajustament a la
història contada és màxim: la narració de
l’últim encontre entre el comissari i Eric el
Francés, per exemple, és tan concisa com
esplèndida. També s’hi deixa veure l’ad-
miració de Torrent per certs films: Miller’s
Crossing (Muerte entre las flores), de Joel
Coen —el somni del protagonista, amb el
barret endut pel vent al mig del bosc, és
gairebé idèntic al que té Quim Gibrés al
capítol 16—, i Reservoir Dogs, de Quentin
Tarantino —la imatge del policia dessag-
nant-se en terra d’un tret a l’estómac. Com
que la narració d’estil cinematogràfic és
predominant, i com que s’hi palesa un
major domini dels recursos anteriors i un
ús interessant dels nous, el balanç general
ens sembla  positiu. Torrent ha fet una
novel·la de consum i, també, una bona
novel·la: com afirma  Peter David, qualitat
i comercialitat no són termes que es
puguen contraposar; La mirada del tafur ho
demostra sense cap problema.

Felip Tobar

Hollywood
(València)

Els
quatre ous,

els quatre vents

L'endemà de l’assassinat de Miguel A.
Blanco, una senyoreta d'expressió caste-
llana entra en una botiga d’Alginet per
recollir unes fotografies. Tot seguit
demana l’import a la dependenta en
castellà i aquesta li respon que  «són x.
pessetes». Aleshores, la senyoreta esclata
indignadíssima, i increpa la dependenta:
«¡Terroristas más que terroristas, que to-
dos sóis de la Eta!», mentre la xica se la
mira i no s’ho acaba.
   El 30 d'agost, Vicente Verdú publica a
El País l'article «La armadura», on es fe-
licita de l’escàs sentiment nacionalista
dels valencians. El nacionalisme és una ar-
madura, diu, i Catalunya i Euskadi els
exemples a condemnar. Segons el colum-
nista mediàtic, els valencians podem
congratular-nos perquè no fem carregar
pedres per no parlar en vernacle, ni ex-
pulsem excursionistes per no cantar
«glòria a Déu», ni tenim policia autonò-
mica amb uniforme folklòric..., etc. El
senyor Verdú ignora, oblida, amaga, o no
vol saber, altres fets, com ara una missa
rebentada a Xeraco, per fer el sermó en
vernacle, un bidell d'Alacant que es nega
a facilitar un llibre perquè li'l demanen en
valencià; una metge que no vol atendre
un malalt perquè parla en valencià, com
va ocórrer a La Fe; una regidora de Beni-
faió amenaçada per organitzar un recital
sobre Ausiàs March, etc. El nacionalisme
pot ser una armadura, però les paraules
del senyor Verdú contenen més ferralla
—i ferralla nacionalista— que una ferra-
lleria còsmica.
   El 10 de setembre, en un acte
d'homenatge a les víctimes del terrorisme
celebrat a Las Ventas, sota les consignes
Llibertat/Tolerància, un sector del públic
esbronca Raimon per cantar en la seua
llengua.
   En la vesprada del 14 de setembre,
mentre escric aquestes línies, arriba la
meua filla amb la notícia que a Sueca han
profanat la tomba de Joan Fuster.
   Quatre fets significatius, quatre
floretes del mateix ram, quatre ous de la
serp. Però no cal capficar-se massa en la
qüestió, l'il·luminat mediàtic ens ho diu
ben clar: «A València la orientan vientos
por los cuatro costados», i tots sabem ja
d'on bufen.

Josep Lozano

Ferran Torrent
La mirada del tafur

Columna-Bromera, 1997
200 pàgs.

Els anys setanta i la transició política són
un camp adobat per al conreu de ficcions
«de gènere»; resulta curiós, doncs, que els
exemples valencians siguen tan escassos. En
destacaríem un parell: Tots els jocs de tots els
jugadors, de Joan Oleza, i aquest mateix.
Essent totes dues novel·les negres, la
distància en el temps i els plantejaments
resulten considerables: publicada al 1981, la
primera constituïa una bona construcció
lúdica i una crítica panoràmica de l’època,
a més d’un dels millors exemples de
metaliteratura que s’hi donaren; Torrent, en
canvi, basteix una novel·la de personatges
en què el context temporal, previ a la
transició (inicis de 1975), és simple marc i
no objecte del retrat.
   En La mirada del tafur, els mateixos
germans Torres que s’encetaren al Premi
Sant Jordi 1994 (Gràcies per la propina)
s’encarreguen d’un local de cafeteria, el
Hollywood, disfressa literària del desapa-
regut Café Barrachina, de València. En
aquest nou episodi no hi ha cap guardó, ni
tampoc cap polèmica paellisticofallera ni cap
transmigració editorial —les vendes, lògica-
ment, han anat pitjor—, però resulta molt
més ambiciós i aconseguit que no el primer.
   La història representa un retorn a
l’aventura policíaca, i s’hi executa amb la
trama més ben construïda de totes les
que ha ideat l’autor: com sempre, l’últim
llibre de Torrent supera els anteriors…
malgrat que la seua consideració com un
dels millors autors catalans de novel·la
negra, tristament, no obeeix tant a
aquesta evolució com al nivell dels altres
autors. No obstant, hi ha progrés: l’obra
destaca, sobretot, per una voluntat
indubtable d’avançar en l’estil, de fer més
literatura. El pròleg i l’epíleg, per
exemple, presenten una tècnica narrativa
diferenciada, i, a més, plantegen una
reflexió sobre l’art, desmitificadora, i
absolutament inèdita en l’escriptor;
també veiem un ús molt eficaç dels
símbols, com ara la malaltia que pateix el
personatge de William Koch i el discurs
sobre el pas del temps que a partir d’ella
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Després de la catarsi estival, la nostra
ciutat –València– ha recuperat amb inten-
sificada virulència la freudiana esquizo-
frènia que la fa lluitar com Jacob amb els
fantasmes d’un passat indeleble. I el re-
sultat de tan morbós exercici d’autoodi
permanent no deixa de ser ben fantasmal!
Els «uns», disposats a fer servir la llengua
com escambell per obtenir un prestigi
acadèmic que no tenen, reben el suport
oficial dels «otros», que els utilitzen, per
canviar d’història com qui canvia de ca-
misa. «Uns» i «otros» acceptarien qualse-
vol gramàtica, per parda que fos, sempre
que servira els objectius que s’han fixat.
Els primers, el de veure satisfeta la pue-
ril vanitat d’arribar a «ser cap d’arengada
i no cua de pagell». Els segons, amb l’ex-
cusa d’alliberar-nos d’una colonització
«catalana» que s’han inventat —perquè
dels catalans en vam rebre la llengua, la
cultura, el dret i la mateixa independèn-
cia política—, tenen pressa per culmi-
nar la vertadera colonització: la seua, que
ha transformat bona part de la comuni-
tat en una Castella novíssima, on el ciu-
tadà de parla valenciana es veu obligat
cada tres i no res  a abandonar la pròpia
llengua, i on cada vegada més gent pro-
nuncia verdaz molt sonorament, a la ma-
drilenya.

«Uns» i «otros», que ben mirat haurien
de ser irreconciliables, s’entenen la mar
de bé i tenen el suport d’uns mitjans de
comunicació locals i forans que fan amb
ells causa comuna quan es tracta de des-
prestigiar les persones o institucions que
pel seu curriculum, patriotisme, o adhe-
sió a la veritat, no tenen por de defensar
l’evident unitat de la llengua catalana-
valenciana-balear. Una veritat històrica de
la qual donen testimoni irrefutable no
solament els parlars valencians, l’onomàs-
tica, la toponímia, els refranys, el folklo-
re, la literatura, l’art, etc., a més de tones
i tones de documents a l’abast de tothom,
i el testimoni de la romanística interna-
cional.

  Però com que la cínica tàctica de ca-
muflar les pròpies intencions a base
d’atribuir-les als altres, s’ha demostrat
molt fructífera en altres àmbits, hom
l’aplica també al tema de la llengua. No
basta ja silenciar la tasca cívica i exemplar
de persones que en qualsevol país normal
serien mereixedores del reconeixement

«Tenemos derecho»:
el dret

a la veritat

l’humor, nocions de patriotisme i valen-
ciania o tracta com si foren uns perfec-
tes ignorants.

  La proclama a la qual faig referència
contenia una verdaz a mitges, repetida al-
tres vegades i que per això cal rebatre de
manera contundent: la competencia lingüís-
tica no depende en ninguna comunidad de
la Universidad. En ninguna. En realitat la
«veritat veritat» és ben altra. En la Comu-
nitat Balear —regida per un govern del
partit Popular— i la culturalment més acos-
tada a les peculiars circumstàncies histo-
ricolingüístiques del Regne de València, és
la Universitat, i més concretament el seu
Departament de Filologia Catalana, qui as-
sessora i dictamina en matèria filològica el
Consell Balear, en el qual recau la compe-
tència.

Mallorca fou conquerida pel mateix bon
rei En Jaume en l’estàtua del qual depositen
corones de llorer els nostres polítics, fins i
tot els d’Unió Valenciana. El cas balear ens
afecta de manera directa, per pura analogia,
ja que allà es parla per raons de conquesta
i colonització, la mateixa llengua importa-
da ací, i els problemes lingüístics són
equiparables.

D’altra banda i a les altres comunitats
hispàniques no s’ha plantejat el problema
de les competències filològiques deu ser
perquè totes tenen prou clar quina llengua
parlen, o perquè no tenen uns diaris tan
il·lustrats com els nostres, o perquè encara
no els han arribat les al·lucinants tesis mos-
saràbiques dels nostres «acadèmics» locals,
o aquella altra, segons la qual «cada comu-
nitat té dret a una llengua pròpia». Evident-
ment, els qui propaguen idees tan genials
no s’han aturat mai a pensar el perillós efec-
te dominó que aquestes poden tenir. El
govern popular arribarà a ser-ho molt més
encara si aplica tals tesis a Astúries, Aragó,
Andalusia, Extremadura i altres comunitats,
on sí que hi ha importants diferències dia-
lectals i/o bables amb pes i solera, i no man-
quen tampoc «acadèmics» ni «acadèmies»
que reclamen el dret a imposar tan històri-
ques variants!

Però encara resultarà molt més inte-
ressant exportar tals principis teòrics als
països sudamericans! Prou que ha de fer
i fa la madre patria per evitar que tothom
campe com puga, i la creació de normes
independents, com ja ha passat en el
Brasil! Una cosa sembla clara: si el govern

públic. Cal desqualificar-les, presentar-les
com enemigues d’allò que més han de-
mostrat estimar. Si no és suficient el ter-
rorisme dels insults, les xiulades induïdes
de les masses verbeneres, hi ha encara el
recurs a les amenaces xulesques, o, fins i
tot, a les bombes impunes. I allà on
aquestes es van demostrar insuficients, es
fa servir el terrorisme macabre de profa-
nar les tombes dels morts! Quan això
passa —i ha passat!— es nega hipòcri-
tament la relació de causa i efecte entre
les sofístiques soflames dels teòrics que
tiren la pedra i amaguen la mà i la barbà-
rie miserable dels arrossegadors de cadà-
vers. Aquesta sembra d’odis, en la qual
col·laboren uns mals anomenats «valen-
cianistes» que no tenen vergonya de col-
laborar amb grups de coneguda trajectò-
ria feixista, està, a més, al servei d’un
evident partidisme polític.

  No fa massa que hom ha proclamat
ex cathedra que els valencians «tenemos
derecho». Ho ha escrit un dels màxims
oracles i estilites locals, des de la colum-
na, sovint sense base, des de la qual pre-
tén dirigir el trànsit d’idees d’aquesta
comunitat. Responsable  d’un diari la
funció del qual és essencialment guanyar
com més diners millor, es sent també, pel
que sembla, predestinada a governar el
poble valencià com a consellera no desig-
nada, però permanent, dels seus gover-
nants, als quals adjudica segons els dies i
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valencià arribara a la conclusió que pot
dictaminar quan i com li vinga de gust,
sense consultar les comunitats germanes
sobre una llengua que en realitat els és
comuna, per quina regla de tres els mur-
cians o els argentins no han de poder fer
el mateix amb el castellà i crear la seua
modalitat pròpia de la lengua del imperio?
O és que juguem sempre amb doble
baralla i el que és bo i vàlid pel castellà
no ho és per les altres llengües hispà-
niques? No em sé estar de pensar quin
ciri s’armaria si el president de la comu-
nitat andalusa anomenara una comissió
per a discutir si s’han d’acceptar en cas-
tellà escrit les solucions fonètiques dels
dos grans dialectes d’aquella comunitat!
Per què ens ha d’estranyar tant si catalans
i balears volen també compartir la
responsabilitat d’una llengua que els és
comuna? No hi ha una «Real Academia
Española» responsable de la llengua en
totes les comunitats i països de parla
castellana, fins i tot els independents?
Bastaria, potser, que un diari o quatre
senyors indocumentats de Guatemala
negaren amb patriòtica obstinació la
realitat de la comunitat lingüística cas-
tellana perquè tan evident realitat deixara
d’existir? Les premisses que estem
establint en aquest país de filòlegs de pa
amb fonteta, no són, ben mirat, i en més
d’un sentit una vertadera bomba de
rellotgeria?

  Però tornem a la nostra estilita. En
una cosa li donaria la raó: els valencians
tenen drets. Drets com el de no ser con-
tínuament tractats com a analfabets per
diaris com el que ella publica, on hi ha
articles que porten sovint el germen de
possibles violències i on es fomenta la
confusió sobre la història de la comuni-
tat valenciana. Els valencians tenen dret
a no ser víctimes dels egoismes i de les
vanitats personals de quatre malanats to-
cats de la bufa i vestits de banderes d’un
o d’altre signe. Tenen dret a viure en
pau i que els polítics, siguen del partit
que siguen, respecten aquest dret i no
els utilitzen com instrument partidista
de les seues ambicions o covardies. Te-
nen, sobretot, dret a la veritat. I, com
l’experiència demostra, la veritat per re-
gla general no cal cercar-la en boca de
comissionats nomenats a dit, en funció
d’interessos polítics canviants, sinó dels
qui, per vocació han fet i fan,  de per
vida, professió d’investigar-la, defensar-
la i propagar-la honestament, per da-
munt de qualsevol contingència perso-
nal. Com bé proven les estadístiques
més recents sobre el nivell cultural de la
nostra comunitat, on l’analfabetisme és
encara per desgràcia dels més elevats
d’Espanya, no estem, certament, en con-
dicions de permetre’ns una premsa que
col·labore amb entusiasme en una per-
manent cerimònia de la confusió, ni
podem prescindir de cap manera del tre-
sor de coneixement acumulat per les
universitats —les nostres i les d’arreu del
món! Les universitats són ara i ací les
úniques institucions que estan en condi-
cions tècniques i potser també de bona
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relació, per a poder discutir i negociar
amb coneixement de causa, diplomàcia i
eficiència, possibles retocs o matisacions.
Però una cosa sembla clara: ni que siga
per pura conveniència i egoisme, no po-
dem rompre els llaços seculars que ens
vinculen a les comunitats germanes!
Diga el que diga la tenaç estilita, que
potser per això mateix aconsella la rup-
tura, seria pura demència suïcida. Una
irracionalitat que acabaria d’enterrar el
valencià, ja ben ferit d’ala. Al meu en-
tendre, deixar la llengua en mans de
polítics, d’empresaris o de grupets de
patriotes ben intencionats però igno-
rants de la matèria, és potencialment tan
perillós com deixar-los tallar i fer culle-
res en un quiròfan, o en un laboratori de
física nuclear o de manipulació genètica.

  Els nostres polítics tenen la respon-
sabilitat i el deure històrics de donar llum
i no fum, i de cercar el bé de la cosa pú-
blica, que som tots. Raó per la qual els
demanaria que s’informen si és que ja no
estan ben informats, cosa que espere, i
que no combreguen, vinga d’on vinga,
amb l’aduladora seducció partidista de
cap verdaz, feta de mitges veritats. Per-
què, evidentment, els valencians, fins i tot
els qui la rebutgen per sectarisme o per
ignorància, tenen dret, d’una vegada per
totes, a la veritat!

Albert G. Hauf
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Contes
d'un nou narrador

En algunes situacions totalitàries —és
un fet conegut— la qualitat i omnipre-
sència de la propaganda política ha fet
que fins i tot persones en principi «in-
tel·ligents» arribassen a creure-se-la. Fou
el cas, per exemple, de l’Alemanya nazi.
En el cas de València, la situació que crea
un determinat diari i el seu radi d’influèn-
cia és una mica diferent. Les persones en
principi «intel·ligents» que hi col·laboren,
o que el llegeixen, saben perfectament
que es tracta de mentides. Vull dir: les
aberracions filològiques i la quotidiana
deformació, fins a límits grotescos, de
fets i informacions. És clar que hi ha tot
un sector que s’ho creu i hi combrega de
bona gana, uns quants milers de segui-
dors fanatitzats, que per opinió o per
interès, o totes dues coses alhora, viuen
en un temible circuit tancat d’ignorància,
falsedat i manipulació. El problema, sen-
se dubte, és la capacitat política d’influèn-
cia, de pressió —sovint directament de
xantatge—, del mitjà de referència sobre
el poder emanat de les urnes. I la condi-
ció moral dels qui alegrement, com a su-
posadament «liberals» o individus amb
pretensions intel·lectuals, hi presten el
seu concurs. Però el resultat de tot ple-
gat és una situació que provoca la més
greu preocupació pel que fa a la substàn-
cia, l’arrelament i l’avenir de la democrà-
cia mateixa entre nosaltres. Es busca fer
impossible un diàleg decent, esborrar re-
ferències comunes, atiar una confronta-
ció sistemàtica, fer inviable la convivèn-
cia civilitzada. L’objectiu, prou que ho
sabem, és fer impossible l’ús normal del
valencià a nivell social, aturar en sec el
desenvolupament d’una cultura en mar-
xa, eternitzar un conflicte artificial per
amagar el conflicte real. Ara és el cas dels
llibres de text, buscant aillar l’alumnat de
les explicacions derivades del coneixe-
ment filològic solvent i crear una
incomodíssima situació al professorat.
Però pot viure una societat instal·lada en
la mentida? Sí que hi poden viure els
grups marginals, els individus estrafolaris
o les sectes esotèriques. Però tota una
societat? A quin preu, amb quines con-
seqüències? Algú hi ha reflexionat? Fins
a tal punt s’ha perdut el sentit de la res-
ponsabilitat cultural, cívica i política?

Gustau Muñoz

Instal·lats
en la mentida

l’homenatge: la cita de Camí de sirga de J.
Moncada que encapçala la narració «L’en-
derroc». L’altre no ho és tant, però podria
situar-se sense dificultats si ateníem a al-
guns dels seus trets, com ara el gust per la
sorpresa —final o no—, l’ús gairebé siste-
màtic de la ironia, o la voluntat de traslla-
dar-nos la quotidianitat no sense haver-la
duta a l’extrem —capgirant-la o portant-la
als límits de l’absurd. És cert que els mo-
dels no són antitètics. De fet, compartei-
xen alguns dels trets. Però no per això es
deixen confondre. En el primer, el tempo és
més aviat lent; en el segon, tot sembla al
servei de la pressa. En aquell, la realitat sem-
bla molt més respectada, malgrat el filtre
irònic a través del qual se’ns obliga a ob-
servar-la; en aquest, l’artifici té una major
presència a risc fins i tot de convertir els
textos en simples exercicis narratius més o
menys enginyosos.

   Just és d’assenyalar que Borràs mostra
excel·lents maneres tant en una direcció
com en l’altra. «L’enderroc» és una peça
magnífica, com també les cartes de l’Eli-
senda, malgrat la cabriola narrativa que
implica el seu lligam epistolar amb la Mari-
lyn Monroe. I de l’altre grup, bé que me-
reix la pena remarcar contes com ara «La
veu», disposat tot ell per al révirement fi-
nal, o «Infidelitats», un autèntic manifest en
clau sarcàstica contra el tedi que generen les
relacions matrimonials.

   El temps dirà si aquest recull és, com
en tantes altres ocasions, un mer exercici
preliminar. Però ja seria hora que algun
dels nostres escriptors s’entestara a cons-
truir un món des d’un gènere que, com
ha dit algú, vol encabir l’eternitat dins un
espai i un temps efímers.

Vicent Alonso

Vicent Borràs
Sala d’espera

Bromera, 1996
151 pàgs.

Cap dels narradors valencians —ni els
d’ara, ni els de sempre— s’ha consolidat
com a contista. Si el gènere, en alguns ra-
cons de la societat literària contemporània,
encara porta l’etiqueta de «menor», entre
nosaltres, a més, ha de suportar una herèn-
cia històrica que ens l’ha fet veure com un
simple exercici de diumenge, compatible
amb l’amateurisme de l’escriptor i amb les
exigües possibilitats econòmiques de les
editorials. Els temps han canviat, certa-
ment. Però no tant com ens hauria agradat
i sempre costa treure’s de damunt el llast
d’una herència que compartim autors, edi-
tors i lectors. Amb tot, no és estrany que,
quan  un jove narrador se’ns dóna a
conéixer amb un recull de contes,  ens pre-
guntem fins a quin punt no es tracta d’un
mer exercici preliminar.

   Sala d’espera aplega nou narracions
breus i  ho fa inclinant-se cap a una ma-
nera específica de concebre els reculls de
contes. Aquella que aprofita la seua edi-
ció en volum per afegir-hi una certa
plusvàlua de sentit que va més enllà del
que es deriva dels contes mateixos. Si en
alguns casos, aquesta  plusvàlua s’aconse-
gueix gràcies a elements mínims, com ara
el títol o els epígrafs, el llibre de Borràs
utilitza a més altres textos per aconse-
guir-la: un epíleg als nou contes esmen-
tats —darrer missatge d’un nàufrag que
busca en la literatura la superació de la
solitud— i dues parts d’un únic text, que
obri i tanca el volum i que, formalment i
temàticament, situa els contes en una
unitat superior. Els nous contes i l’epíleg
constitueixen en realitat un llibre (Nou
suïcidis i una mort natural) que algú lle-
geix en un viatge en tren.

   El lector, però, tot i reconéixer el joc
narratiu ben interessant establert entre tots
dos nivells, té la impressió que es tracta
d’una unitat forçada en excés, purament
formal en diríem. De fet, els nous contes
aplegats responen a models diferents, si
més no a dos, per als quals no seria difícil
trobar referents. L’un d’ells és ben explícit
com si Borràs haguera volgut fer públic
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L’única contribució valenciana a l’alleuja-
ment de la crisi ecològica és la baixa natali-
tat (no el creixement demogràfic, encara
excessiu). No és poca cosa, si tenim en
compte que un xiquet o una xiqueta nas-
cuts al País pesen sobre la Terra el mateix
que quaranta nepalesos. No és cosa de no
res, si considerem que en les altres qües-
tions rellevants som un autèntic desastre.
D’altra banda, tothom diu que està a favor
de protegir la natura. És curiós, així doncs,
que (segons les enquestes) el 60 per cent
de la població veja l’evolució demogràfica
recent com un problema greu. En aquest
assumpte, al contrari del que és  habitual,
els comportaments són més benignes per
al medi que no les opinions.

Les crides a un nou baby boom sovinte-
gen a hores d’ara. De fet, ja han arribat a la
publicitat televisiva i als pressupostos de
l’Estat. Amb nombrosos suports, tot i que
no sempre explícits i ben acoblats:  l’ascen-
dent i de nou políticament poderós fona-
mentalisme catòlic, les històries de por es-
campades pels beneficiaris del desballesta-
ment de l’Estat del benestar, el poder mèdic
de les empreses venedores de reproducció
assistida, l’acarnissada campanya de despres-
tigi contra el feminisme des de moltes tri-
bunes (incloent-hi eixa televisió pública en
què vostés estàn pensant), etc. Per la seua
part, l’esquerra continua creient que no hi
ha cap problema de població si la produc-
ció augmenta i es reparteix amb una mica
més de justícia. Tot i això, no sembla, ara
com ara, que la conxorxa natalista estiga a
la vora de l’èxit. Algunes tradicions històri-
ques valencianes, a més de la vigent divisió
del treball i el model de consum, condicio-
nen els comportaments molt més que no les
retòriques benpensants.

Caldria afegir al perol ideològic gotes
d’una mixtura de bona informació sobre els
límits naturals i d’orgull de maduresa. Tot
recordant, per exemple, que ningú no ha
demostrat encara que, en les circumstàncies
del present, l’eventual envelliment de la
població haja de ser necessàriament una
cosa dolenta. No siga el cas que l’any 2012,
al llarg de les reunions de l’assemblea de les
regions de la Cimera de Rio II, en el mo-
ment de llevar-se la màscara d’oxigen per a
parlar, els nostres delegats i delegades no
tinguen absolutament res de què vantar-se.

Ernest Garcia

La
conxorxa natalista
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Matèria
de Bretanya

La Bretanya (la petita Bretanya) és una
terra magnífica, espectacular. Res a veu-
re amb l’estereotip francès que no va més
enllà de París. Contra l’opinió dels pari-
sencs, els bretons són amables, polits i
cultes. La vida s’hi esdevé a cavall de la
mar, impressionant, feréstega, i de la ter-
ra, humida, productiva. És un poble savi
situat al bell mig d’Europa. La cuina és
exquisida, la música, màgica, els pobles,
entranyables, les ciutats, vives i cuidades,
la sidra, boníssima. Els bretons se senten
part d’una cultura que va més enllà de les
seues fronteres nacionals. Tenen un idio-
ma propi, el bretó: vell, culte, emparen-
tat amb la família celticogaèlica que s’es-
tén fins a Irlanda i als highlands d’Escòcia
i malmès per la política unificadora,
adotzenadora, de l’Estat francès (fill de
la Revolució de 1789, que també caldria
analitzar des d’aquesta òptica). Ara és
una llengua minoritària a Bretanya, però
malgrat un declivi ràpid a la segona mei-
tat del segle XX, sempre ha produït una
literatura de qualitat que ara viu un ascens
mercè a l’ensenyament del bretó a les
escoles públiques i en bretó a les Diwan
(escoles bretones). És una llengua de cul-
tura, amb una literatura que cal conèixer
i reivindicar perquè forma part del pen-
sament del nostre continent i ens permet
besllumar una Europa que no és França
(o París).

Amb l’inici dels nostre segle tingué lloc
una renaixença de les lletres bretones, que
des dels anys setanta s’interessen pels pro-
blemes més vius de la societat, sense obli-
dar els relats poats del seu passat. No faré
una nòmina exhaustiva dels escriptors bre-
tons, però alguns com R. Hémon o J.
Hélias, autor d’uns contes preciosos editats
en bretó (March al Lorch) i en francès
(Cheval d’Orgueil) en són una mostra. Les
seues obres i les d’altres més joves, mostren
la vitalitat de la literatura bretona i la pui-
xança del bretó parlat i escrit.

Fóra bo que els nostres editors, que
han fet (i fan) un esforç per traduir obres
universals, la tinguessen en compte. És
un tema pendent i val la pena no perdre’l
de vista. Es tracta d’una visió del món
que ens interessa i que interessarà els lec-
tors catalans. L’aventura valdrà la pena.
Potser una nova «matèria de Bretanya».

Vicent Olmos

La
memòria i els dies

Vicent Josep Escartí
Espècies perdudes

Tres i Quatre, València, 1997
161 pàgs.

Crec que no és cap exageració relacio-
nar l’obra de V. J. Escartí —i l’interès
que sens dubte ens desperta— amb
l’atenció que ha rebut, en les darreres
dècades, la història del País Valencià. És
clar que la narrativa històrica, avui dia,
és conreada a tot arreu, però el que vull
destacar és que les novel·les d’Escartí
són un símptoma del procés de
culturització actual del nostre país, en
què l’estudi de la pròpia història és fo-
namental —sense que tot això dit no
vaja en contra de la unicitat de l’autor.
Des de Barroca mort fins a Espècies
perdudes, la prosa d’Escartí ha volgut
mostrar-se amb un valor testimonial,
com de llibre de fets, i aquest joc litera-
ri ha reeixit sobretot gràcies a: d’una
banda, el narrador-personatge que se’ns
adreça amb el recompte de la seua vida;
i, d’una altra, la confecció d’una mena
d’estil notarial que poa en els clàssics
medievals, i el qual es dóna a conèixer
bé amb forma de document, bé de die-
tari, etc.

I així mateix, no deu ser tampoc gaire
casual que el temps literaturitzat per
Escartí siguen els segles XVI i XVII,
l’anomenat Barroc, un període històric
que l’autor coneix a bastament i que,
massa vegades, ha estat mal interpretat o
no gens aprofundit. Barroca mort, Dies
d’ira i Els cabells d’Absalom aconseguei-
xen situar-nos en les coordenades ideo-
lògiques i morals d’aquesta època. La
societat valenciana del Barroc, doncs, ens
hi és mostrada plena de contrastos, de
clarobscurs, de conflicte en definitiva, el
qual amera el pensament dels personat-
ges, sempre esclaus del desig i amb l’om-
bra de la mort sempre assetjant-los —la
presència de la mort és un tema recurrent
en Escartí, entesa sobretot com a podri-
dura del cos.

Ara bé, tot això no vol dir que ens tro-
bem davant narracions realistes estric-
tament preocupades per la fidelitat als
fets de la història. I tot i que de vegades
—i és el primer retret que faig, sobretot
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pensant en Els cabells d’Absalom i Espè-
cies perdudes— la narració és ofegada per
l’abundància de referents històrics,
Escartí sempre voreja els límits; la irrea-
litat o les situacions estranyes suren per
la seua prosa —enriquint-la—, un dels
encerts de la qual és la intriga que crea el
grau de sinceritat dels narradors davant
certes circumstàncies.

En Espècies perdudes, però, canvia algu-
na cosa. Escartí abandona el Barroc i se si-
tua al segle XVIII (al regnat de Carles
III): a Xàtiva, on encara són recents les
ferides de la Guerra de Successió, viu exi-
liat un noble, el qual escriu un dietari en
què barreja records de la seua pàtria, el
passat, amb esdeveniments del present en
què es troba. Sens dubte, el tarannà
d’aquest narrador   —un aristòcrata defen-
sor del poder absolut del rei i de l’estat
centralitzat— matisa l’estil que fins al
moment havia usat Escartí: ara la seua
prosa no és tan barroca. A més, l’enyoran-
ça del personatge és una novetat en el dis-
curs d’Escartí, que ara, de vegades, ens re-
corda el narrador de Bearn. Amb tot, a
Espècies perdudes —i és el segon retret que
faig— manca una mica d’intriga o de tra-
ma o de ritme. Ara bé, els dos retrets que
he fet no han de dissuadir el lector de mi-
rar-se amb gust aquesta obra. Escartí és
dels pocs narradors valencians que paga la
pena de llegir: més enllà de la Història, hi
ha tot un món literari suggeridor i madur.

Ramon Ramon
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Hem sabut per la premsa que la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència
ha posat en marxa una operació d’ajust
de certs continguts dels llibres de text
dels nivells educatius no universitaris a
la legalitat estatutària en tot el que afecta
als signes d’identitat valencians. Es tracta
de pressionar les editorials perquè obli-
guen els autors a ometre qualsevol refe-
rència a la llengua catalana i al País Va-
lencià a l’hora d’al·ludir a la llengua i a
l’entitat territorial dels valencians. Els
responsables polítics més directes volen
que els llibres de text deixen clar que la
nostra llengua és el valencià  i que el
nostre territori és la Comunitat Autòno-
ma Valenciana.

Si bé tota iniciativa política tendent a
recordar-nos l’ordenament jurídic em
sembla, en principi, lloable i benemèrita,
crec que en aquest cas resulta absoluta-
ment supèrflua, inútil i fora de lloc. El
nom no fa la cosa  i, per tant, ni dir que
el valencià és la nostra llengua implica
negar la realitat científica del nostre idio-
ma, una varietat de la llengua catalana, ni
que el nostre territori és la Comunitat
Autònoma Valenciana implica que dei-
xem de ser un país o un antic regne. Pre-
cisament, pel que fa al segon aspecte,
l’Estatut usa al seu preàmbul la denomi-
nació històrica de Regne de València i la
moderna de País Valencià, sense menys-
capte de la denominació de Comunitat
Autònoma Valenciana que consagra jurí-
dicament.

Que els llibres de text respecten la
denominació oficial de la llengua i del ter-
ritori no ha d’impossibilitar que els autors,
d’acord amb la ciència, puguen explicar
l’entitat real d’allò que designen les parau-
les: és el deure més elemental del docent.
Així, mai no hauria de ser il·legal ni, per
tant, objecte de persecució, un llibre que
afirme que el valencià és una varietat de la
llengua catalana ni que el País Valencià és
una de les denominacions reals del que
històricament va ser el Regne de València
i hui l’Estatut anomena Comunitat Autò-
noma Valenciana. Una altra cosa ben di-
ferent és que els nostres governants no
aconseguisquen amagar el plomall de la
ignorància, de la mesquinesa i de la voca-
ció inquisitorial.

Rafael Alemany

La censura
dels llibres de text

i el plomall dels governants

Reflexions
sobre la barbàrie

Simone Weil
Escrits sobre la guerra

Traducció d’A. Berenguer i I. Ortega
Bromera,  1997

160 pàgs.

Aquest llibre recull diversos textos sobre
la guerra escrits per Simone Weil entre el
1936 i el 1943, any de la seua mort. El punt
de vista que s’hi exposa no és uniforme, tot
i que el fil conductor sí que ho és: els tres
primers escrits defensen un pacifisme radi-
cal i la no-intervenció generalitzada davant
de les amenaces expansionistes d’Alema-
nya, mentre que en els darrers escrits s’ac-
cepta la inevitabilitat de la guerra. Les raons
de la seua posició inicial estaven determina-
des pel fet que Simone Weil considerava
que la possible dominació de l’Alemanya
nazi era menys greu que el desordre intro-
duït per la guerra amb la seua seqüela ine-
vitable d’assassinats, violacions i matances
indiscriminades. Aquest punt de vista ve-
nia reforçat per les posicions clarament
anticolonialistes de la nostra autora, que
insistia en les contradiccions en què incor-
rien els francesos en oposar-se a l’expansio-
nisme alemany mentre defensaven la sub-
missió de les seues colònies d’ultramar
guanyades amb mètodes semblants.

D’aquests textos inicials destaca la
«Carta a Georges Bernanos» arran del lli-
bre d’aquest autor Els grans cementiris
sota la lluna (obra que si bé tingué el
mèrit indubtable de somoure les cons-
ciències de molts catòlics en relació amb
les atrocitats comeses pels franquistes a
Mallorca, no deixa de ser un manifest
confús d’ultradreta del qual sorprén l’im-
pacte que tingué). En aquesta carta Simo-
ne Weil dóna compte de les experiències
viscudes al front d’Aragó, experiències
que la van reafirmar en les seues convic-
cions pacifistes en observar com els seus
companys de lluita explicaven amb un
somriure fraternal quants sacerdots o fei-
xistes havien matat a sang freda, la qual
cosa li permeté apercebre’s del fet que
quan se sap que és possible matar sense
arriscar-se al càstig o al blasme, es mata
amb un visible plaer, sense que la sang
vessada inútilment provoque cap repulsió,
disgust o tan sols desaprovació per part
dels que hi participen o hi són presents.

Simone Weil començà a reconsiderar el
seu pacifisme el 1938, quan Hitler envaí
Praga, i l’abandonà completament el 1940
després que les tropes alemanyes ocupas-
sen França. Fou en aquest any quan es-
crigué el millor dels articles inclosos en
aquesta recopilació, «La Ilíada o el poe-
ma de la força», que desenvolupa les
seues «Reflexions sobre la barbàrie», tam-
bé incloses en aquest volum. En aquests
escrits vol denunciar l’error de conside-
rar una època, un poble o un individu
com a essencialment bàrbar o dolent, i
creure que la barbàrie és un fenomen aï-
llat i rar amb el qual difícilment ens tro-
barem. Ans al contrari, mostra com, quan
un grup humà es creu portador de civi-
lització, aquesta mateixa creença el farà
actuar com a bàrbar a la primera oportu-
nitat que se li presente, perquè la barbà-
rie és un tret permanent de la naturalesa
humana que es desenvolupa més o menys
segons que les circumstàncies li donen
més o menys joc. En la seua anàlisi so-
bre La Ilíada situa al centre de les relaci-
ons humanes la noció de força, de la for-
ça que sotmet els éssers humans, els
despulla de la seua humanitat i els con-
verteix en meres coses en mans de qui la
posseeix, i considera que la grandesa
d’aquest poema èpic resideix en ser el
més net dels espills on s’ha reflectit el po-
der que té la força en la història humana.
Aquesta denúncia de la força, junt amb
la seua permanent rebel·lió enfront de la
malaurança humana, constitueix el fil
conductor de tots aquests escrits, i és açò
el que fa de Simone Weil una autora ple-
nament actual, malgrat les seues contra-
diccions i el seu misticisme final.

Erundina Porcar

20,5 x 13 cm.
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D’entre la munió d’aniversaris culturals
que ens sotgen per totes bandes, n’hi ha
un que, molt probablement, no se cele-
brarà: el de la creació, fa ara deu anys, del
Centre Dramàtic de la Generalitat Valen-
ciana, que suposà el primer intent seriós
de vertebrar des de les institucions públi-
ques l’activitat privada de les arts escèni-
ques a la nostra comunitat. És un esde-
veniment que no serà celebrat, primer
perquè, al cap dels anys, ja no en resta res
a celebrar, i segon perquè els actuls repre-
sentants polítics de la intervenció públi-
ca en els nostres teatres  no semblen poc
ni gens interessats a commemorar una
cosa a la qual foren absolutament aliens.

En qualsevol cas, parlar de la història
del Centre Dramàtic és parlar d’una frus-
tració de la qual, molt probablement, no
es recuperarà ja mai més el que resta de
la professió escènica valenciana, però
també d’una esperança que, en bona part,
fou dinamitada sense cap compassió des
de la professió mateixa. És cert que els
nostres professionals de l’escena confon-
gueren des del principi el Centre Dramà-
tic amb una mena de finestreta de recla-
macions, o de sol·licituds en llista d’es-
pera, que havien de ser ateses seguint
l’ordre d’escalafó dels seus molts merei-
xements. Però no ho és menys que el
procés de creació del Centre Dramàtic
fou suficientment fosc com per a desper-
tar tota classe de suspicàcies.

Caldria dir que hi ha una història oficial
de tot aquest procés, que pot reconstruir-
se consultant hemeroteques, i una intra-
història que permet recollir aqueixos bocins
de realitat sense els quals esdevé impossi-
ble entendre res. En aquest sentit,  cal dir
que el noble impuls d’estructurar el teatre
valencià des de la instància de la interven-
ció pública es va veure entrebancat tot se-
guit per la designació de les persones con-
cretes que havien de dur a terme l’esmentat
projecte. Com és natural en qüestions
d’aquesta mena, també en aquest cas es
decidí tot entre bambalines. Ara, en aquesta
ocasió la decisió no va saber, o no va po-
der, o no va voler evitar els conflictes que
acabarien qüestionant molt seriosament el
projecte mateix de Centre Dramàtic de la
Generalitat Valenciana.

Arribats en aquest punt, es fa necessari
esmentar alguns noms que tingueren una
importància cabdal en la formulació del
projecte, i en les seues condicions de pos-
sibilitat de desenvolupament efectiu. Molt
breument, Rodolf Sirera és cap de servei de
cinema, teatre i música de la Conselleria de
Cultura a l’empara d’Emili Soler, llavors
director general de Cultura, quan comen-
ça a prendre cos la idea de crear el Centre
Dramàtic, inserit en un institut autònom
que seria el de les Arts Escèniques, Cine-
matografia i Música (IVAECM). Des del
moment mateix de la seua formulació, la
disputa per ocupar els càrrecs directius resta
oberta, una ferida sagnant que mai no es va
cloure del tot i que havia de portar, preci-
sament, a la ruïna el flamant Institut.
Rodolf Sirera, des de la seua posició de
poder en el teatre valencià, tolera que
Antonio Díaz Zamora siga designat com a
primer director del Centre Dramàtic, a
condició de ser ell nomenat director-gerent
de l’IVAECM. Per circumstàncies que ara
seria massa prolix d’enumerar, el ben cert
és que Díaz Zamora accepta la direcció del
Centre Dramàtic, però s’oposa ferotge-
ment a ser controlat per Sirera com a res-
ponsable de l’Institut. La situació es resol
provisionalment mitjançant el nomena-
ment de Carme Alborch, persona que no
sintonitza gens ni mica amb Sirera, qui
malgrat tot segueix com a cap de servei de
cinema, teatre i música a Cultura, com a di-
rectora general d’instituts culturals, la qual
cosa reforça de moment la posició de Díaz
Zamora.

Una posició que es va veure afeblida en
poc més d’un any, en bona mesura com a
efecte de factors extraescènics, fins al
punt que Díaz Zamora es veu forçat a
dimitir com a director del Centre Dramà-
tic, després de pilotar una de les tempo-
rades de teatre públic més esplendoroses
que es recorden a València, i és substitu-
ït en el càrrec per Antoni Tordera. Men-
trestant, Ricardo Muñoz Suay fou nome-
nat director gerent de l’IVAECM, teòri-
cament adscrit a la direcció general
d’instituts culturals a càrrec de Carme
Alborch. Muñoz Suay nomena Joan
Àlvarez com a director de la Filmoteca,
confirma Josep Ruvira al front de l’àrea
de Música, i designa Rodolf Sirera com a
gerent-delegat —per bé que sense signa-
tura— de l’IVAECM al Teatre Principal,
respecte del qual s’havia subscrit un con-
veni de gestió entre la Diputació i la Con-
selleria de Cultura. Es tractava en realitat
de controlar d’aquesta manera el Centre
Dramàtic, sobre el qual Muñoz Suay co-
vava tota mena de reserves, també en la
mesura que restava protagonisme a la Fil-
moteca. Aquest conflicte larvat implica-
ria a mitjan termini  l’inici del declivi dels
grans plans socialistes per al teatre públic
valencià i la desaparició de l’IVAECM, fet
que es consumaria amb el nomenament
de José María Morera com a director ge-
neral de Cultura. En resum: Joan Àlvarez
és cessat com a director de la Filmoteca,

Deu anys
 de teatre públic valencià:

del no-res a la difusió de la misèria
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que passa a ser dirigida per Muñoz Suay;
desapareix l’àrea de Música, que passa di-
rectament a Cultura, amb Lluís Quirante,
i Antoni Tordera és destituït del Centre
Dramàtic. L’organisme teatral, ara sota la
direcció de Francisco Tamarit, passa a dir-
se Teatres de la Generalitat. Es tracta d’al-
guna cosa més que un canvi terminològic,
puix que la definició mateixa de Centre
Dramàtic inclou un cert nombre d’activi-
tats escèniques que no es limiten a la ges-
tió dels teatres públics, com suggerirà
més endavant el rètol de Teatres de la Ge-
neralitat.

La narració de l’entrellat d’aquests
canvis, de les tensions i joc d’interessos
que tot allò va implicar, demanaria molt
més espai del que disposem ací. Però cal
deixar constància del fet que la prematu-
ra desaparició de l’IVAECM va suposar
el reconeixement explícit d’un fracàs en
el dispositiu dels instituts culturals
ideats pels socialistes, un fracàs degut en
bona mesura a la conflictivitat de les ba-
ralles internes i del tot aliè a les expec-
tatives dels ciutadans, en el qual també
hi tingueren el seu pes determinades
campanyes de premsa, i en el qual qui
més va perdre foren les arts escèniques,
tot i el curiós intent de crear un fantas-
magòric Centre Coreogràfic, impulsat
per Sirera a la major glòria de la com-
panyia Ananda Dansa.

Convé, tanmateix, fer algunes precisions,
relacionades amb les diferents etapes per les
quals passà el projecte —del qual es com-
pleixen ara 10 anys—, d’estructurar en la
mesura del possible la intervenció pública
en el desenvolupament de les arts escèni-
ques en la nostra comunitat.

Hi ha una primera etapa, que signa Díaz
Zamora, en la qual es tracta de combatre el
localisme mitjançant el recurs a un cert cos-
mopolitisme. Naturalment, un intent d’a-
quest tipus resulta un poc car, de manera
que té tots els números per a ser acusat de
malbaratador i, sobretot, de refusar l’es-
tructuració de la professió escènica valen-
ciana des de les institucions culturals. La
conjunció d’ambdós retrets, a més d’altres
qüestions un pèl més delicades, propicien
la caiguda de Díaz Zamora. La segona eta-
pa, que dirigeix Antoni Tordera, és més
eclèctica. No desdenya el cosmopolitisme,
però lligat aquesta vegada a la contractació
de professionals foranis —John Strassberg,
per exemple— per a dur a terme tallers i
muntatges amb els professionals valencians.

professor Gil Albors, també amb el PP,
amb els resultats que es comencen a
conéixer. A grans trets, un Centre Dra-
màtic que arribà a realitzar fins a vuit
produccions pròpies en la millor de les
seues temporades es veu ara reduït a una
sola producció pròpia els dos darrers
anys, sense cap altra continuïtat que la
propensió dels seus responsables a repo-
sar-la una i altra vegada mirant d’eixugar-
ne les despeses (cosa que és, d’altra ban-
da, errònia, perquè cada nova reposició
tindrà costos més o menys equivalents als
del seu procés de producció), mentre la
programació de Teatres de la Generalitat,
mediatitzada en alguna mesura pels qui
tingueren influència durant el breu reg-
nat del professor Conejero, esdevé un ca-
laix de sastre sense criteri ni sistema, sen-
se ambició ni expectatives, sense més
futur que el que vulga atorgar-li una pro-
fessió escampada i a frec de fallida, tant
artística com tècnica, i disposada a accep-
tar, muts i a la gàbia,  les molletes que
Teatres li oferesca. El Centre Dramàtic
ho volia tot, ara hom ha renunciat a qua-
si tot a canvi de quasi res.

El panorama resulta qualsevol cosa
menys estimulant, i el ben cert és que, als
deu anys de l’inici del funcionament del
Centre Dramàtic de la Generalitat Valen-
ciana, assistim a un desconcert brutal en
què qualsevol pas més en el procés de la
seua degradació és perfectament possible.
La situació és encara més greu en la mesu-
ra que la consolidació de les antany famo-
ses companyies privades de vocació públi-
ca (clar i ras: formacions privades àmplia-
ment subvencionades des de la Conselleria
de Cultura) sembla cada dia més problemà-
tica i, per així dir-ho, perifèrica.

Freturem, encara, d’un model globa-
litzador per al present i el futur de les
nostres arts escèniques. N’hi ha prou de
repassar el nombre, i la qualitat, de com-
panyies consolidades a Barcelona, a Ma-
drid o en altres ciutats del nostre entorn,
per a copsar la profunditat d’una crisi
interminable. I per a apuntar també que,
si en un futur pròxim la decisió del ciu-
tadà a les urnes resulta més favorable a les
forces d’esquerra, els responsables de
Cultura haurien de tenir una mica més de
cura i haurien de ser, també,  més conse-
qüents a l’hora de dissenyar la interven-
ció pública en els nostres escenaris.

Julio A. Máñez

Cal dir que en aquesta etapa la pressió de
la professió valenciana és enorme i que
pateix una certa confusió entre els propò-
sits estètics d’un Centre Dramàtic digne
d’aquest nom i les solucions d’urgència
—ajudes, subvencions, etc.— que necessi-
ta la professió local. Tant la pressió com la
confusió regnants marcaran decisivament la
gestió, contemporitzadora, de Tordera
d’una manera irreversible. A aquesta etapa
segueix la disolució de l’IVAECM, com ja
hem dit adés, i un disseny de programació
en els teatres públics de caràcter clarament
electoralista, marcat per la gestió de José
María Morera i Francisco Tamarit, del qual
l’episodi més notable n’havia de ser la mi-
lionada invertida en un inútil muntatge
d’Escalante dirigit per Luis García Berlanga.

En aquest repàs apressat no podem dei-
xar d’esmentar la crisi profunda que traves-
sa en aquests anys l’anomenada dansa con-
temporània, una crisi de la qual, dit siga
de passada, encara no s’ha recuperat. És a
mitjan dels anys vuitanta —en plena viru-
lència del conflicte lingüístic valencià, cal
tenir-ho en compte— que comencen a sor-
gir com a bolets escoles, escoletes i tallers
dedicats a la dansa contemporània, que te-
nen, en principi, el gran avantatge de no
haver de recórrer al nivell verbal per a con-
fegir els seus espectacles. Aquest esclat es
queda en no res i avui amb prou feines en
resta una companyia sòlida a València, la de
Vicent Saez, mentre que la resta o bé han
desaparegut o bé sobreviuen fent muntat-
ges per a infants.

Una vegada tancat aquest parèntesi,
passa que Teatres de la Generalitat anà a
caure en mans del professor Conejero, de
la mà del triomfant PP, amb els estrafo-
laris resultats coneguts a bastament, qui
ben aviat havia de ser substituït pel no
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Un
segle de poesia

Un
clàssic del segle XX

El 1996, Bromera ens oferia un servei in-
estimable en publicar Llengües en contacte,
l’obra cabdal d’U. Weinreich. Els nous lec-
tors que la iniciativa acaba de guanyar per
a aquest clàssic, ben segur que s’hi han de
trobar amb un llibre farcit de passatges sug-
geridors i d’una claredat admirable; més en-
cara, s’hi trobaran amb un text que els ha
de resultar altament familiar, ja que els
grans eixos que vertebren la investigació de
Weinreich han circulat amb profusió al si
de la cultura catalana  de les darreres dèca-
des i han estat decisius en la formació i con-
solidació de la sociolingüística elaborada en
aquest racó d’Europa. Resultava, doncs,
sorprenent que, entre nosaltres, restara inè-
dit 43 anys un llibre del qual ens declarem
profundament deutors.

En efecte, temes que han marcat la socie-
tat catalana actual, com ara el contacte de
llengües i el bilingüisme, el conflicte lin-
güístic i la substitució de llengua, la lleial-
tat lingüística, l’estandardització, etc., hi
apareixen desplegats a un nivell d’elabora-
ció tan elevat i amb una lucidesa tal que
semblen plantejaments fets avui mateix.
Vull dir que la seua frescor intel·lectual els
atorga valors suplementaris d’actualitat.

L’obra constituí una revolució en el
camp de la recerca lingüística del seu
temps. Weinreich, que era un lingüista
teòric, aviat va sentir-se atret per la refle-
xió a l’entorn de les interaccions  profun-
des que s’estableixen entre l’estructura
del sistema lingüístic i la de les forma-
cions socials. S’hi trobava, és clar, posant
les bases d’una disciplina nova, la socio-
lingüística. I val a dir que la nova meto-
dologia d’abordar el fenomen lingüístic,
tot combinant el valor de les dades em-
píriques amb la reflexió teòrica, naixia
amb una maduresa admirable: de seguida
va exercir una atracció extraordinària da-
munt altres àrees de la investigació, so-
bretot la humanística. L’obra esdevenia la
baula clau perquè irromperen en el pano-
rama mundial la munió de científics que
van constituir l’època daurada de conso-
lidació de la  sociolingüística, als anys sei-
xanta i començament dels setanta. Sens
dubte, un llibre que figura entre les obres
de transcendència històrica que ha pro-
duït la cultura universal de la segona mei-
tat del segle XIX.

Vicent Pitarch

Josep Palomero
Bengales en la fosca.

Antologia  de la poesia valenciana
del segle XX

Bromera. 1997
334 pàgs.

Procedent de la factoria d’Alzira, la dar-
rera antologia de poesia desborda la con-
cepció que teníem d’aquesta mena
d’obres. La tasca de l’antologador ha anat
ben lluny i quasi ha fet un manual de la
poesia valenciana  o, potser sense propo-
sar-s’ho, l’embrió d’una enciclopèdia lí-
rica, de butxaca, en un sol volum; tot i la
dificultat de casar aquests aspectes.

L’advertiment fa al cas perquè, com es
tracta d’un repertori circumscrit a poetes
valencians, amb tot d’al·lusions succintes
quant a la resta de la poesia catalana i als
contextos espanyol  i europeu, no hi ha cap
presència d’altres poetes de la mateixa llen-
gua literària. Són coses que s’han de tenir
en compte a l’hora de llegir o utilitzar un
llibre com aquest, amb una voluntat de ca-
talogació d’un període important, extens i
prolífic, com el que ocupa aquest subsec-
tor de la poesia catalana. No són  noves
aquestes opcions, que altres vegades ha
sigut sobre poetes del sud, del Rosselló,
joves, dones, etc., que també són noves
aportacions, i organitzen una mica altres
obres disperses, que es reconfiguren tal dia
o l’altre en una monografia  més o menys
eficaç que, inserida en el seu conjunt glo-
bal, pot ser molt apreciable.

Més que les d’una obra de formació, la
seua utilitat, probablement, és la informa-
tiva, ja que està tramada amb uns contin-
guts on  acaben més ponderats els aspec-
tes socials i els de divulgació literària que
no els derivats de la crítica poètica, que
certament no abunden en la mida que a
molts ens agradaria. Altrament, en algunes
ocasions, hi ha idees que, exposades amb un
automatisme tan rotund, ja no permeten
fer cap conjectura de tipus històric o social,
i això encasella l’obra de molts autors a uns
resultats excessivament esquemàtics, èpics
o elegíacs. Per això no hem d’ignorar que
encara hi ha molta més fosca, perquè la
poesia sempre ens ha desbordat.

El llibre proporciona una cronologia útil
per a explicar les estètiques d’aquesta èpo-
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ca. La virtut d’una antologia també és la
seua limitació; la relectura asserenada serà
el que podrà produir les conclusions més
sòlides en aquest maremàgnum que proba-
blement és una successió de retards i, pot-
ser, el fruit i el reflex de la societat en què
es genera cada poeta. Però això caldria veu-
re-ho, més que com una justificació, com
una circumstància a superar.

El valor poètic d’un autor pot estar re-
flectit bé al llarg de la seua trajectòria o bé
només en alguna obra concreta, i davant
dels poetes en actiu, encara no poden ser
definitives totes les opinions. Pel que fa a
autors que no  han passat de l’opera prima
o que s’han debolit en el temps, curiosa-
ment, també hi estan enumerats a basta-
ment, els quals deixen un sentiment con-
trovertit d’heroïcitat poètica, quan no en la
seua obra estricta, en la dedicació a sostin-
dre una activitat tan difícil de materialitzar
com ara la poesia. Així, el repte  d’interes-
sar els valencians per la poesia continua.

Concebuda per a l’àmbit docent, aques-
ta obra, prolixa, pot donar estones d’ame-
nitat. El seu contingut està constituït per
un primer bloc de vuit capítols teòrics, se-
guits d’uns altres vuit complementaris, en
cadascun dels quals es troben antologats
alguns dels poetes representatius de l’èpo-
ca respectiva; en general, amb un sol poe-
ma. A més d’un apartat dedicat a notes so-
bre l’obra dels autors, hi ha un compendi
de mètrica  i, finalment, un conjunt de pro-
postes didàctiques. Una obra molt poliva-
lent de vuitanta-quatre poetes. En són
molts, i una de les seues repercussions és
que en aquest segle hi ha una poesia al país
que, en molts aspectes, supera la del segle
anterior i, a més, l’amplifica exemplarment.

Vicent Berenguer
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TANDEM

Una
selecció d'assaigs

Germà Colón
Estudis de filologia catalana

i romànica
IIFV, PAM, València/Barcelona, 1997

508 pàgs.

Ens hem de congratular per tenir reu-
nits i a l’abast de tothom una selecció dels
assaigs del mestre Germà Colón que fins
ara es trobaven dispersos en diverses pu-
blicacions, cosa que en dificultava l’accés.
Els Estudis de Filologia Catalana i Romà-
nica  de Germà Colón apleguen un total
de 36 treballs, la majoria dels anys vuitan-
ta i noranta, però també n’hi ha d’ante-
riors. L’eix aglutinador del conjunt del lli-
bre és l’estudi del català en el context
romànic del qual forma part.

L’autor divideix el volum en sis apar-
tats. El primer, «Consideracions d’obres
literàries», comprén vuit assaigs en els
quals Colón considera, des de diverses
perspectives lingüístiques, alguns autors,
obres o aspectes d’obres de la literatura
catalana. En concret, són objecte d’estu-
di Eiximenis, Ausiàs March, J. Pasqual
Tirado, el Tirant, el Curial, el Viatge al
Purgatori de Ramon de Perellós i els Se-
crets d’Agricultura de Miquel Agustí.

El segon apartat, «De re lexicographica»,
inclou tres articles dedicats a estudiar els
problemes de la lexicografia. S’hi estudien
un vocabulari català alemany de l’any 1502,
les anomenades «Glosses catalanes de
Munic» (segles XIV a XV), que són un bon
model de llengües en contacte, i s’exempli-
fica el problema dels «mots fantasmes», res-
seguint el camí del mot rall  ‘arner’ en els
diccionaris catalans.

El tercer bloc, «Vocabulari català i mo-
nografies lèxiques», amb disset treballs, és
el més extens. La primera part està dedica-
da a aspectes diversos del vocabulari. Hi
estudia els substantius compostos formats
amb dos imperatius; s’ocupa també de
contrasts diatòpics o diacrònics (contrasts
valenciano-principatins, entre dues versions
catalanes d’un mateix text i entre el català i
l’aragonés), així com de calcs semítics en
romànic.

Segueix un apartat, dins del mateix
bloc, dedicat a monografies lèxiques, on
Colón analitza minuciosament diversos
aspectes del lèxic català, i romànic en

general, considerant el vocabulari con-
trastivament i diacrònicament, amb gran
atenció a la cronologia i a la documenta-
ció filològica.

En el quart bloc del llibre, format per
tres assaigs, Germà Colón, comenta crí-
ticament l’Atlas Lingüístic d’Andorra
d’Antoni Griera, analitza una qüestió de
fonètica: les sibilants a Castelló de la Pla-
na, i una altra de morfologia verbal: les
desinències de 1ª i 3ª persones del present
i imperfet d’indicatiu de la primera con-
jugació a les comarques castellonenques.

En la cinquena secció del llibre, amb el
significatiu títol de «Mossarabomania»,
Colón analitza de manera crítica i desmi-
tificadora, amb suport documental, el
problema del mossàrab i dels mossarabis-
mes, dels quals sovint s’ha abusat entre
nosaltres, aprofitat de vegades interessa-
dament pel seccessionisme lingüístic.

Enllaçant amb el darrer treball de la
secció anterior, en el sisé i darrer apartat
del llibre, «En la trista actualitat», Colón
analitza des del seu compromís amb la
seua terra i des de la precisió científica,
les interessades pretensions secessionis-
tes d’alguns sectors valencians actuals.
Clou el llibre una abundant bibliografia i
un útil índex de mots comentats.

Tot plegat, fa dels Estudis de filologia
catalana i romànica  de Germà Colón un
llibre ple d’erudició, amb una profusa do-
cumentació, incitador de nous estudis i
perspectives d’investigació, amb tot el rigor
filològic i científic de l’autor, i redactat amb
un estil amé, que el fan de lectura impres-
cindible no únicament per als filòlegs, sinó,
en general, per a tota persona interessada
per la llengua i cultura catalanes.

Joaquim Martí Mestre
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Del nom del país,
encara

En principi, no hi ha res a objectar que
l’administració exigisca, per a l’homolo-
gació dels llibres de text, que s’hi faça
constar els noms oficials del territori i de
la llengua pròpia. És com si el govern
francés, per exemple, exigís la denomina-
ció oficial de «República Francesa». Ara
bé, una vegada reflectit això en un con-
text jurídicoadministratiu, seria inconce-
bible, i fins ridícul, que no s’utilitzés en
altres contextos el nom de França, en el
primer cas, o la denominació acadèmica
d’«espanyol», en el segon.

La fidelitat a la història, a la terra, a la
ciència i el trellat exigeix als valencians
que no ens deixem atemorir per qualse-
vol pressió que pretenga amagar-nos que
hem estat «Regne de València» (1239-
1707) per voluntat de Jaume I; o fer-nos
oblidar que, almenys des de fa tres segles
—en què el pare Agustí Bella va afirmar
a la seua Vida de fray Agustín Antonio
Pascual (València, 1699) que «no le tenía
el Señor destinado para Apóstol de las
Indias, sino de nuestro País Valencia-
no»—, no hem deixat d’usar aquesta dar-
rera denominació; o amagar-nos que,
amb motiu de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia, foren les Corts espanyoles
les que canviaren el nom de País Valen-
cià, aprovat pel Plenari de Parlamentaris
valencians, pel de «Comunidad Valencia-
na»; o amagar-nos que l’actual Estatut
d’Autonomia recull també les denomina-
cions de Regne de València i País Valen-
cià. Tanmateix, es vol que només utilit-
zem un despersonalitzador nom oficial
de «Comunidad», una actualització, si fa
no fa, de «província». Els holandesos po-
den parlar dels seus «Països Baixos», els
gal·lesos, del seu «País de Gal·les», els
bascos, del seu «País Basc», però els va-
lencians no hauríem d’usar «País Valen-
cià». I això, a pesar que l’article 147 de la
Constitució espanyola exigeix que «Els
Estatuts d’Autonomia hauran de fer
constar: a) La denominació de la Comu-
nitat que s’ajuste més bé a la seua identi-
tat històrica». I a pesar que, substituint
«Poble» per «País», bé podríem dir amb
Eiximenis que «Poble Valencià no es no-
mena Poble Català, ans per especial pri-
vilegi ha nom propi e es nomena Poble
Valencià» (1383).

 Antoni Ferrando

posta. «Mapes i guerres», «Violència i
violències», «Gora Euskadi», «Els mitjans
de comunicació», «Pobresa», «Ser dona»,
«La ciutat i la terra» i «2001, una odissea
a la Terra» són els títols dels diferents
apartats dedicats a aquesta reflexió que
Carme Miquel fa, es fa, sobre les realitats
que ens envolten i ens empenten, sempre
des de les conviccions cíviques i ètiques
que ha mantingut al llarg de la vida, és a
dir des de l’anàlisi critica i l’esperança,
malgrat tot, cada vegada més malgrat i
més tot, això sí, en la possibilitat de
transformació d’aqueixes realitats a tra-
vés del compromís i l’autoexigència en el
treball constant per la defensa i la reno-
vació incansable i aprofundida dels valors
que ens fan humans
   Memòria i vida, per tant, són els eixos
fonamentals d’aquest llibre generós que
se suma, des d’una perspectiva experien-
cial, a aqueixa literatura tan última, tan
necessària, que tracta de recuperar i aju-
dar a explicar el nostre passat més recent
com a eina imprescindible per a entendre
el present, un present que se’ns fa cada
vegada més dificil d’abastar en totes les
seues complexitats i reptes. Aqueixos
joves als quals va adreçat principalment
el llibre hi tenen un punt de referència de
primera mà de tot allò que ha contribuït
i continua contribuint a fer el país con-
flictiu i desficaciat que els ha tocat,
pobrets!, en sort.

Marc Granell

Memòria
i vida

Carme Miquel
A cau d’orella (Cartes a Roser)

Tàndem, València, 1997
196 pàgs.

Carme Miquel és mestra des de fa més
de trenta anys i ha estat vinculada, i con-
tinua estant-ho, als moviments cívics que
al llarg d’aqueixos trenta anys han ajudat
decisivament a transformar el nostre país.
Des de la seua honestedat i la seua cohe-
rència ha viscut, doncs, i ha propiciat els
canvis que ens han fet passar de ser una
societat sotmesa a ser una societat lliure,
complexa, contradictòria, en lluita perma-
nent amb les seues realitats i els seus fan-
tasmes i inserida en una època en què el
món, ja, comença a ser un altre món
d’aquell que encara vam conéixer els qui
pertanyem a la seua generació.
   No és estrany, doncs —i és una sort,
hi afegiria—, que haja estat ella l’autora
d’un llibre com aquest, tan necessari i
oportú. Un llibre en el qual Carme Mi-
quel s’adreça a la seua filla, i a través
d’ella a tots els joves, per a contar-li
aqueixos anys tan fonamentals per a en-
tendre la realitat tan diversa, conflictiva,
desgavellada que vivim.
   Una de les grans armes que ens queda
per a no acabar engolits per la misèria
opulent d’artefactes i simulacres que ens
envolta i arrossega és la memòria. Una
memòria que volen liquidar siga com siga
per a convertir-nos en cadàvers manipula-
bles surant en un no-res de pantalles ple-
nes de colorins i paraules buides. ¿Com
comprendre el món, com comprendre’ns
a nosaltres mateixos, és a dir com viure,
sense memòria?
   A cau d’orella és un llibre sobre la nos-
tra història més recent, la dels valencians,
contada des de l’experiència amb la for-
ma senzilla, directa, de tu a tu, que de-
mana el gènere epistolar que el motiva.
Des de les esperances i les lluites dels
primers seixantes fins al «I després, què?»
dels anys vuitantes una vegada complit
allò que s’anomena la Transició. Però no
és sols això. És també una reflexió sobre
el món actual, sobre les grans problemà-
tiques socials i polítiques en les quals ens
trobem inserits i que massa sovint des-
borden la nostra capacitat crítica i de res-
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A R À C T E R S  D E D I C A  A Q U E S T E S  P À G I N E S  C E N T R A L S

FERRAN CREMADES I ARLANDIS

18,5 x 12 cm.

Fa quatre anys que porte enda-
vant de manera intermitent dues novel·les. En una evoque els fets
del cas d’Alcàsser. L’escenari és una clínica privada de cirurgia
plàstica situada en una urbanització que dóna a l’Albufera i on
l’autor del triple crim acaba d’arribar disfressat amb l’únic desig
de canviar-se la cara. El que en un principi sembla una broma
pesada acabarà sent un tête à tête tens i tràgic entre el doctor, un
home arrelat, que ha heretat un passat i que viu en el seu paradís
particular, i el psicòpata, que no té altra eixida que la d’obrir-li
les portes del seu infern particular. L’altra novel·la —que estic pas-
sant en net en aquests moments— fou originàriament un guió
cinematogràfic. Un bon dia, un espalda mojada marroquí entra
en la vida d’un matrimoni barceloní. L’única cosa que necessita
per legalitzar la seua situació és la signatura d’un ciutadà espa-
nyol. A canvi de la signatura, Ahmed Al-Fassi els ofereix un viatge
d’anada i tornada a Fes per assistir al casament de la seua ger-
mana. El laberint de la Medina de Fes esdevé l’espai d’una acció
teixida de misteri, de sospites i de morts inesperades.

18,5 x 13 cm. 19,5 x 13 cm.
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Hi ha
poesia per a infants?

Ja sabem que, històricament, el gènere
més conreat en la literatura per a infants
ha estat la narrativa. De ben segur a tots
ens vénen a la memòria molts títols que
hem llegit i difícilment en trobarem un
de poesia o de teatre. Però, la memòria
ens pot enganyar perquè, per exemple,
l’actual Peter Pan que coneixem és una
adaptació narrativa d’una obra de teatre.

En català el teatre per a infants el recor-
dem sempre inserit en una època de l’any
determinada: el Nadal; i les fronteres en-
tre un teatre popular i un teatre adreçat als
infants sovint queden desdibuixades.

I la poesia? Afortunadament comptem
amb un gran autor, Miquel Desclot, el poe-
ta que s’ha adreçat als nostres infants —com
el va anomenar Teresa Duran. Desclot ha
publicat nombrosos llibres de poemes per
als infants com Viatge perillós i al·lucinant a
través de mil tres-cents vint-i-set dies infestats
de pirates i de lladres de camí ral, Música
mestre o El llevant bufa a ponent on aparei-
xen poemes com:

Jo serveixo per caçar
la guineu i el cervatell.
Només m’heu d’arreplegar
i tirar-me al seu clatell.

Però de quina cosa parlem quan diem
«poesia per a infants»? El mateix Desclot,
en un article on feia un repàs a la poesia per
a infants publicada en català, deia: «Entenc
com a poesia per a infants la poesia escrita
expressament per a la mainada, no pas
aquella poesia que hom selecciona de l’obra
dels nostres poetes per presentar a les cri-
atures». Si partim d’aquesta definició ens
podem fer una idea de com es redueixen les
mostres del gènere al mercat, per tant no
ens ha d’estranyar que el monogràfic que
una revista dedicava recentment a la poe-
sia es titulara «La poesia, la Cendrosa de la
cultura infantil».

Malauradament, una part de la produc-
ció editorial d’aquesta literatura funciona a
cop de decret —decret del Ministeri o de
la Conselleria d’Educació, s’entèn—; però
en el cas que ens ocupa hem de parlar de
bona sort perquè, podem afirmar, la publi-
cació dels nous currículums de les diferents
etapes educatives funcionarà com a poten-
ciadora d’aquest gènere.

El disseny curricular de l’educació infan-
til parla que han d’estar presents en aquesta

Un
llibre sui generis

Lluís Messeguer
L’Optimista

Thassàlia, Barcelona, 1997
118 pàgs.

Tot comença amb un títol que, en els
temps que corren, no pot menys que fer
caure en la temptació de recórrer la cen-
tena de pàgines que el segueixen amb l’es-
perança de trobar-n’hi el motiu, i de tro-
bar-lo convincent. Tot comença amb un
breu i incitant frontispici on Pere
Gimferrer ho descriu tot plegat amb el
difícil entusiasme de la condescendència
fatigada: «La nostra escriptura assagística
no té, a hores d’ara, res de tan joiosament
singular com aquest llibre de Lluís Mes-
seguer. O bé una mena d’avitaminosi ens
falca els assagistes sovint o bé, a voltes,
es descorden verbosos i procaços, en l’es-
criptura deixatada. Messeguer ateny el
punt just: ni encotillat ni estripat, ans
fragmentari i precís alhora, insolent quan
cal, però mai xaró. Llibre, no cal dir-ho,
del tot insòlit; al capdavall, és, sens dub-
te, assaig però, parlant rigorosament, no
gosaríem gaire dir que pertany del tot a
cap gènere definit. Llibre interromput,
més que no pas acabat, car és, de mena,
fet de cantells i de resquills que tenen la
lluentor d’un trencadís verbal. Llibre que,
de tanta vigoria com té, ens en dóna a
nosaltres que el llegim; llibre sense ni un
pensament d’esma o de rutina, sempre
puixant, xardorós sempre, la seva escaien-
ça inesperada (tot ple com és de corriols
perdedors i de dreceres malsegures que
tanmateix atenyen sempre la collada i fan
diana, com fustes al port de la coneixen-
ça) obre de bat a bat, a l’entrellat de l’es-
criptura, un finestral al vent esbullador de
la Plana.»

Ens ocorre, doncs, amb la lectura
d’aquest llibre una espècie d’agredolça
perplexitat a la qual el lector d’aquests
temps no s’acaba d’avesar, per molt que
darrerament sovintegen els llibres que li
la provoquen: una nostàlgia dels gèneres
tradicionals ben definits, amb les seues
convencions sempre presents si creban-
tades d’ací d’allà (perquè en aquest allu-
nyament del grau zero de cada gènere
sol consistir ja quasi l’únic al·licient en
aquesta època indefugiblement epigo-

etapa «petits poemes que faciliten la memo-
rització», a més d’altres textos literaris. En
el cas de l’educació primària, la referència és
molt més explícita. Així, en els continguts
referents a l’àrea de comunicació literària es
parla de «memorització i recitat de poemes»
i un dels criteris d’avaluació fa una referèn-
cia directa a la poesia: «Memoritzar i re-
produir poemes, és a dir, avaluació de la ca-
pacitat de fer un ús lúdic de la llengua, en
l’àmbit de l’exploració dels recursos expres-
sius i creatius. Alguns aspectes de la repro-
ducció i representació estan vinculats amb
la reflexió sobre els aspectes perifèrics com
la pronunciació, l’entonació i el ritme, i ens
poden donar índexs per a la seua avaluació».
La poesia per a infants està a punt de crèixer,
tot i que siga a cop de decret.

Gemma Lluch
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nal), però almenys amb una clara ads-
cripció que ens faça estar segurs del codi
amb què juguem. Però L’Optimista, com
anuncia el mateix autor de bon comen-
çament i repeteix després de tant en
tant, és una amanida d’herbes molt di-
verses: hi ha «fragmentades veus i pre-
sències senzilles de dinou gèneres litera-
ris diferents: secrets, avisos, aforismes,
molts records, algunes afirmacions so-
lemnes, preguntes per respondre en so-
litud, crítiques, ocurrències dolces i sa-
lades, versos inacabats, apunts esparsos,
comentaris, ironies que no arriben a sar-
casme, dubtes grans o menuts, banalitats
sense ser bestieses, intuïcions, segures
notícies, bells mots a cau d’orella, ecos
de societat i, més que res, frases d’altres
llibres inexistents o possibles». No s’hi
esmenta l’assaig, i no hi ha per què de-
manar allò que no se’ns ofereix, per bé
que l’assaig consisteix precisament en
això. Si en resulta una lleugera recança,
és potser perquè ens hi trobem, al cos-
tat de banals escatologies intrascendents
(però també sabem de Montaigne, per
exemple, la satisfacció de ser capaç
d’aguantar-se les aigües, tant les majors
com les menors, durant hores i hores...),
de nimietats gratuïtes (però això no ens
sobtava, per exemple, quan mossén Por-
car ens deixa escrit en el seu dietari que
tal dia o tal altre feia molt o poc vent,
o simplement que no passava res),
d’idees solubles, d’evocacions etilicoeru-
dites, etc., molts possibles inicis no des-
envolupats, molta cogitatio interrupta,
que ens deixen, com qui diu, amb la mel
als llavis, i això no una o dues vegades,
sinó de cap a cap.

Amb tot, no en deixem la lectura fins
a l’última pàgina (i ens sap a poc), per-
què la prosa amb què s’embasta tot
aquest projecte sense propòsit és en si
mateixa un objecte suficientment plaent,
com el fil discontinu d’una ocurrent
conversa de café, sense ganes d’aprofun-
dir massa en cap de les observacions cu-
rioses que el record o l’enginy ens pro-
posen sobre un fons de remors de vai-
xelles i dòminos i marbres vetejats i at-
mosfera de fum i somnolència vesperti-
na. En definitiva, un llibre de lectura no
gens comprometedora, somrient, ama-
ble, amé, per on desfila de puntetes tot
el bagatge de lectures avui «imprescindi-
bles» i algunes més, però que sap man-
tenir-se a l’altura del lector més previsi-
ble: l’acostumat a digerir la inaprehensi-
ble crònica diària, el lirisme periodístic
del titular entremaliat, la insostenible
levitat del seny.

Eduard J. Verger

Un
arxiduc de rondalla

Josep Palomero
El tatuatge dels apàtrides
Bromera, Alzira, 1997

344 pàgs.

Amb El tatuatge dels apàtrides Josep
Palomero ha aconseguit un relat no sols
amè i llegidor, sinó a més «creïble», des
d’un punt de vista que no sembla abun-
dar dissortadament en les novel·les his-
tòriques o historicistes que han aparegut
en els darrers anys. Palomero recrea amb
gust i bastant exactitud la trajectòria vi-
tal d’un personatge certament especial,
l’Arxiduc Lluís Salvador; l’aristòcrata de
ses rondaies que aparegué a Mallorca per
a encetar el llarg seguici de visitants que
mai no s’ha esgotat. Personatge d’un ex-
traordinari interès per ell mateix, Palome-
ro retrata i crea alhora el paisatge histò-
ric adient per a semblant personatge, un
complex entramat de gents que es barre-
gen en una excelsa confusió de senti-
ments, de maneres i d’actituds. Des de la
ruralia mallorquina i l’harem que envolta
l’Arxiduc a l’Illa, als repuntats i brodats
mentals de la boirosa cort austrohonga-
resa, des del majoral mallorquí, a l’amant
de taverna hongarès, fins la cinematro-
gràfica Sissí, Palomero aconsegueix fixar
i establir l’univers mental que féu possi-
ble l’aparició d’un element tan extraordi-
nari com aquest.

El lector percep les diverses velocitats
narratives, és a dir, quan l’autor creu ne-
cessari descriure amb tota exactitud i de-
talls un sopar a la València de Boix i Llo-
rente, el preciosisme narratiu es delecta
en els millors moments, es ralenteix el fil
narratiu i, fins i tot, hom creu que els per-
sonatges resten amb ganes de traslladar-
nos encara més detalls tan plaenters d’una
ciutat ben poc novel·lada (i ací aventura-
ríem que resta obert el fil d’una altra nar-
ració, una portella mal tancada per on
l’aigua creadora de Palomero correrà fe-
cunda). Altres vegades, però, quan el pro-
tagonista ix dels cercles més propers
de la novel·la —l’anada a Egipte, per
exemple— amb breus pinzellades trans-
corren els anys i les monarquies.

La vigoria narrativa de Palomero, ja
mostrada un tant breument a Els secrets
de Meissen, recolza en un magnífic sentit

de la ironia, tot incloent determinades
complicitats amb el lector actual que es-
bossen un mig somriure irònic en qui les
detecta. A més, en cap moment la lectu-
ra esdevé ensopida ni esmorteïda; des de
la crepuscular i lleganyosa Viena a cavall
entre els dos segles, ni entre la tribu de
convincents llauradors que podrien ser
perfectament els mateixos que fueteja o
li fan l’esquellotada a Don Toni de Bearn,
Palomero perd el domini de la situació i
sembla talment factible i real. Si resulta
difícil posar-se dins la pell d’una empe-
radriu d’Àustria-Hongria i fer-la parlar
—tot i que l’oli cinematogràfic l’haja re-
blanida fins al kistch—, animar els cam-
perols mallorquins un segle enrrere no
deixa de tenir les seues dificultats per a
arrodonir-ho d’una manera tan gloriosa.
Més encara, quan es tracta de la recrea-
ció de la nostra particular història, mites
i llocs estimadíssims —com l’aparició
d’un sarcàstic Llorenç Villalonga o una
isabelina Obdúlia de Montcada!

Un dels fils que recorre tota la narració
és aquell que fa referència a la tortuosa se-
xualitat dels personatges; des d’homosexua-
litats poc anunciades fins a ànsies de patri-
arcat poligàmic i un voyeurisme certament
de luxe a colp de florí. Una laxa sensuali-
tat perfuma les pàgines d’aquest sovint
mòrbid i decadent tatuatge.

Si a Els secrets de Meissen de vegades es
trobava a mancar més gruix narratiu, car
els esdeveniments recorrien l’escena com
un ganivet veloç, a la present novel·la ha
derrotat els fantasmes de la velocitat i
construeix un admirable fresc animat, una
excel·lent, també, galeria de retrats perso-
nalíssims. Si l’Arxiduc n’és el principal,
d’altres, en un segon plànol substanciós
i còmode, mostren les arestes encuriosi-
des d’una caracterització realment densa
i fecunda en interpretacions, en reflexos
i llampecs. Realment, el lector demanaria
més literatura d’aquesta magnitud, d’a-
questa força i d’aquesta espenta, capaç
d’avalotar les esmorteïdes aigües de la
novel·la actual.

Palomero ha marcat un punt d’inflexió
amb aquesta obra, sòlida i intel·ligent, i ha
sabut superar amb molta dignitat els manits
derroters als qual semblava ser empès en
tractar sobre aquest personatge, alhora que
acosta a un gran públic lector, amb rigor i
docilitat, una visió assenyada i factible de
l’Arxiduc Lluís Salvador. Amb tot aquest
bagatge, Palomero ha aconseguit la novel·la
més completa, més polièdrica, de la seua
obra. Tot un exemple de recuperació d’una
part del nostre llegat històric i cultural en
forma de novel·la.

Alexandre Navarro
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mateixa pregunta entorn a la seua iden-
titat. Però no pot contestar-la, ja que la
filosofia no és una idea que puga plas-
mar-se en una definició; és, més aviat,
una paraula que no es pot dir, un discurs
que no es pot pronunciar i menys enca-
ra escriure, una pregunta a la qual no es
pot respondre, un viatge sense meta, una
iniciació mai acabada: és camí, no mora-
da. La nau filosòfica, amb la seua tripu-
lació de paradoxes i contradiccions,  és
un vaixell de bojos que no cessa de tro-
bar adeptes confiats i apassionats per la
seua singladura.

Per a Sini, les paradoxes de la filosofia
arranquen de la pràctica filosòfica mateixa
—oscil·lant entre l’oralitat i l’escriptura, la
vida i la paraula—, i aquesta, assenyala, és
la gran lliçó que encara podem aprendre de
Plató. La filosofia, posada en marxa per la
revolució inconscient de l’alfabet, es ser-
veix de l’escriptura, però després tendeix
a esborrar-la tant en favor de la visió car-
nal (que és el costat místic del saber occi-
dental) com de l’escriptura ultrasensible de
la matemàtica (que és el costat tecnicoci-
bernètic). D’ací l’ambigüitat inicial de tota
filosofia i de tots els filòsofs. L’autor s’en-
fila en les pàgines d’aquest llibre, tan ric en
idees com ben «escrit» (o caldria dir «trans-
crit»?), per la mítica escala per on abans
pujaren Plató o Wittgenstein, però amb
una fonamental diferència: en lloc d’aba-
tre-la al final i quedar atrapat en la matei-
xa paradoxa que ells, proposa un retorn a
l’exercici genuí de la filosofia per defugir
el parany, fet que comporta passar neces-
sàriament pels llocs de l’escriptura i del
subjecte.

El retorn de la filosofia a l’escriptura
implica un canvi en l’estil del pensa-
ment, a la manera radical d’un Nietz-
sche. La qüestió del subjecte posa en
tela de judici el paper d’aquest com a
dipositari universal d’un saber objectiu
en si i per si, saber de la terra i el seu
destí, i l’allibera de la seua dependèn-
cia en relació amb l’objecte, convertint-
lo finalment i efectivament en subjecte
de les pràctiques en què ja es troba ins-
crit.

Una aventura controvertida i sugge-
rent, aquesta que ens proposa Carlo Sini,
per als bojos que encara es complauen a
navegar per les sempre procel·loses
aigües del pensament.

Anacleto Ferrer

Carlo Sini
Filosofia i escriptura

Traducció de Carme Casals i Joe Lyons
Tres i Quatre, València 1997

194 pàgs.

Carlo Sini, professor de filosofia teo-
rètica de la Universitat Estatal de Milà i
codirector de la revista Paradosso, fa seua
en aquesta obra la missió que, «per pres-
cripció inexorable i contra el seu gust o
voluntat», és pròpia, en opinió d’Ortega,
dels intel·lectuals: «fer constar en aquest
món la paradoxa».

Filosofia i escriptura  reprodueix el
text revisat del seminari que va tenir
lloc en desembre del 1992 a l’Institut
Italià per als Estudis Filosòfics de Nà-
pols, on Sini va exposar i debatre entre
alumnes i col·legues el seu darrer llibre,
Etica della scrittura. El text que ens ocu-
pa no és, per tant, una obra substanti-
va, sinó més aviat una metaobra, la
transcripció d’un discurs «oral» nascut
de la voluntat d’explicar-ne i discutir-ne
un altre de més llarg, dens i originària-
ment «escrit».

Segons Whitehead, la nostra tradició
filosòfica no és més que una reiterada
sèrie d’anotacions marginals als diàlegs
platònics. Sini dóna la raó al filòsof i
matemàtic anglés en aquest treball i con-
verteix la seua exploració de les relacions
entre paraula, filosofia i vida en una bri-
llant i alambinada nota a peu de pàgina
de la Carta VII de Plató. Filosofia i es-
criptura  arranca amb un llarg fragment
d’aquesta epístola, on el deixeble de Sò-
crates i frustrat mentor del tirà Dionisi
de Siracusa afirma que «la filosofia no es
pot expressar en absolut amb paraules
com altres disciplines, sinó que és amb
el tracte constant i amb la convivència
amb ella que, de sobte, neix en l’ànima.
(...) És per això que ningú que tingui
seny no s’atrevirà mai a disposar les se-
ves reflexions en un mitjà tan feble com
són les paraules, i encara menys quan
aquest mitjà és immutable, que és preci-
sament el que succeeix als caràcters es-
crits». I justament perquè no és posses-
sió, port segur, mètode garantit, sinó
recerca infinita, la filosofia repeteix
obsessivament en totes les èpoques la

La nau
dels (filòsofs) bojos

Revista
de revistes:

¶ L’Aiguadolç
Un dossier sobre «Diaris, Dietaris i Memò-
ries» amb textos d’Enric Balaguer, Enric
Bou i Patrícia Alberola, que examinen la li-
teratura memorialística de Pla i Villalonga,
així com la producció més recent. I una àm-
plia secció de creació literària i un apartat de
ressenyes i comentaris. (Núm. 23, prima-
vera 1997, preu: 1000 PTA. Edita: Institut
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, Pla-
ça Major 13, 1r, 03750 Pedreguer, tel. (96)
576 02 04, fax (96) 576 14 23).

¶ Afers
Número especial dedicat a Ausiàs March,
coordinat per Marie-Claire Zimmermann,
i amb col·laboracions de destacats especia-
listes. La revista es completa amb l’habitual
secció de comentaris breus i la de recensi-
ons, dedicada sobretot a llibres d’història.
(Núm. 26, vol. XII, 1997, preu: 3000 PTA.
Edita: Afers, Ausiàs March, 68, 1a, 46470
Catarroja, tel. i fax (96) 126 86 54).

¶ La
Una nova revista feminista, d’acurada
presentació, ofereix, sota l’encapçalament
general d’«Idees i imatges de dones», un
ampli ventall d’articles. (Núm. 2, prima-
vera 1997, preu: 900PTA. Edita: Plaerde-
mavida. Associació Feminista, Músic
Peydró, 6, 5a, 46001 València).

¶ El Contemporani
Arribada al núm. 11-12, aquesta revista re-
nova àmpliament el seu contingut i presen-
tació i ofereix, aportacions d’una àmplia
visió pluridisciplinar dedicada a bastir un
concepte propi de cultura contemporània.
(Núm. 11-12, gener-agost 1997, preu: 1200
PTA. Edita: Afers- Centre d’Estudis Histò-
rics Internacionals, Pallars 430, 2n, 1a,
08019 Barcelona, Ausiàs March 68, 1a,
46470 Catarroja, tel. (96) 126 86 54).

¶ Transversal
Aquesta revista s’articula bàsicament al
voltant de dues seccions: una sobre «El
futur de la creació audiovisual» i una al-
tra sobre «L’Eix Transversal», amb tot un
conjunt d’articles sobre diverses manifes-
tacions culturals i un denominador comú:
partir de la metàfora territorial de l’eix
transversal de Catalunya per a reflexionar
sobre les possibilitats de la cultura peri-
fèrica amb vocació central. (Núm. 3, juny
1997, preu: 500 PTA. Edita: Departament
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida,
Carrer Major 31, 25007 Lleida, tel. 973 70
03 94, fax 973 22 22 88).
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Les oportunitats de debatre idees al
nostre país s’han acrescut considerable-
ment gràcies a l’editorial Tàndem, que
enceta una col·lecció d’assaig, «Argu-
ments»,  dirigida per aquest incombusti-
ble optimista històric que és Gustau
Muñoz amb dos llibres que es presten
immillorablement a la discussió perquè la
porten a dins, vivificant-los. Es tracta de
El feminisme com a crítica, de Neus
Campillo, professora de Filosofia de la
Universitat de València, i de Nacionalis-
me, el primer llibre traduït al català del
gran pensador anglo-rus Isaiah Berlin.
Tots dos tenen més en comú del que a
primera vista podria semblar, i assetgen
una sèrie de qüestions que giren al vol-
tant d’un nucli que darrerament s’ha re-
velat crucial: el problema de la «diversi-
tat».

El feminisme com a crítica consta de
tres textos de notable densitat teòrica i
d’un pròleg que n’exposa els objectius:
postular la necessitat d’una confluència
entre teoria crítica i teoria feminista i la
necessitat paral·lela d’una discussió teò-
rica que oriente l’acció feminista. El ma-
teix llibre és un bon exemple del debat
que reclama, ja que els textos que seguei-
xen són tres avaluacions: del pensament
il·lustrat, de les relacions entre el feminis-
me de la igualtat i el de la diferència (que
ací és sotmés a una crítica profunda i
molt raonable) i de la teoria crítica, tal

com la desplegà l’escola de Frankfurt i els
seus epígons.

En «Feminisme i les paradoxes de la
Il·lustració», l’autora fa un recorregut pel
discurs il·lustrat sobre les dones. Segons
Campillo, e1 feminisme enllaça amb els
ideals il·lustrats alhora que en mostra els
límits i les paradoxes, la principal de les
quals és que es tracta, alhora, d’un discurs
universalista i excloent; a l’ensems allibe-
rador i dominador (aquesta caracteritza-
ció, per cert, s’assembla prou a la que
proposava Lluís Aracil, en el ja llunyà
1982, en un gran article dedicat al racio-
nalisme oligàrquic. No debades beuen
tots dos en la cèlebre Dialèctica de la
Il·lustració d’Adorno i Horkheimer). Els
dos articles següents parteixen d’aquest
punt. Campillo hi addueix que la consta-
tació dels límits de la raó il·lustrada no ha
de conduir a l’abandonament d’aquesta.
No cal llançar el xiquet amb l’aigua bru-
ta. Afirmar, com fa una part del «feminis-
me postmodern», que l’universalisme de
la raó és un a priori masculí vol dir, a l’ex-
trem, apostar per la irracionalitat com a
criteri. Recuperar, des de posicions femi-
nistes, la vella dicotomia natura-dona/
raó-home no és més que ressuscitar un
mite prejudiciós que, en la pràctica, ser-
via per explicar i sancionar, a posteriori,
la forçada relegació de la dona a l’àmbit
de la passivitat. I ací la funció no és sepa-
rable del valor. Per molt que es pretenga
positivar el valor de la dona en aquest
mite, el mite no deixarà pas de ser-ho, ni
el prejudici tampoc, i continuarà enco-
brint la veritable capacitat de raonar i
actuar de les dones. Campillo fa bé, al
meu parer, de preferir els arguments a la
mitologia.

L’autora reconeix que el feminisme ha
de ser tan variat com ho puga ser qualse-
vol acostament reflexiu al món humà. No
hi ha cap posició que puga reclamar la raó
absoluta. Només el diàleg entre tendèn-
cies esdevindrà aclaridor. Dins d’aquest
diàleg, la seua proposta és tan clara com
oportuna: com ja va dir Madame de Staël
«les llums es critiquen amb més llums».
El feminisme ha de buscar «l’articulació
de raó i llibertat», ha de dur endavant un
desplegament més complet, per més
abastador i per més autocrític, de la Il·lus-
tració.

Nacionalisme, d’Isaiah Berlin, està

compost també per tres textos de diver-
sa procedència. Un assaig dedicat a la
qüestió, publicat en Under Corrent
(1979; n’hi ha traducció castellana a
Mèxic, 1983) i dues entrevistes. Segons
Berlin, el nacionalisme es caracteritza
bàsicament per quatre creences: la neces-
sitat de pertànyer a una nació; la nació
com a organisme viu; el valor d’allò nos-
tre pel simple fet que és nostre, i la pri-
macia absoluta de les exigències nacionals
sobre qualsevol arbitri de caire suposada-
ment superior. Les creences tercera i
quarta, en particular, són les que fan del
nacionalisme una ideologia tan inflama-
ble i conflictiva. Berlin en veu l’origen en
la humiliació patida pels alemanys davant
França al final del segle XVII i al llarg del
XVIII. Hi ha uns altres ingredients que
ajuden a precipitar-ne el resultat, però el
sentiment d’injustícia col·lectiva n’és el
fonamental. Una volta consolidat com a
discurs, la veloç extensió del nacionalis-
me per Europa prové de la pèrdua de se-
guretat que provoca la destrucció de les
jerarquies i els ordres tradicionals de la
vida social durant el confús i trepidant
segle XIX. El nacionalisme pot vincular
els ciutadans de les societats de masses
quan les vinculacions preexistents (paren-
tals, estamentals, religioses, etc.) s’han
esvaït. El nacionalisme, com l’església,
crea una comunitat simbòlica que com-
promet els fidels amb ferms llaços de lle-

«Arguments»,
una proposta de debat
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El
darrer Sant Jordi

Jordi Mata
El misteri de Berlín,

Columna, Barcelona, 1997
342 pàgs.

L’últim Premi Sant Jordi es passeja da-
munt la corda, sempre controvertida, que
separa un gènere comercial d’un llibre «de
gènere» amb qualitat. Però Jordi Mata no
es conforma amb una història d’intriga
qualsevol i planeja el segrest, instigat per
Hitler, d’una famosa actriu de Hollywood
—Marlene Dietrich— en un dels períodes
més brutals de la història: el que envolta la
Segona Guerra Mundial. El narrador no s’hi
està de dir la seua i alerta els lectors des del
«Pròleg», en un rampell alliçonador («Con-
tra aquests brots d’una nissaga que els mo-
lesta que es parli, es llegeixi i es pensi (...)
l’antídot és ben senzill i conegut: no obli-
dar els errors comesos, per tal de no repe-
tir-los») que derivarà, segurament de ma-
nera més oportuna, del mateix transcurs de
la novel·la.

El misteri de Berlín és el resultat d’un
joc d’autories fictícies volgudament com-
plexes, transcripció a través de diversos
intermediaris d’un original rus que recre-
ava el testimoniatge del protagonista de
la història: un «heroi» gens convencional
a partir del qual es basteixen, creiem, els
majors encerts de la novel·la. «Irlandès,
de la infanteria britànica, i borratxo»,
Sheridan treballa com a extra a Holly-
wood en els anys en què hi triomfa la
Dietrich. Les seues aparicions en l’argu-
ment són esporàdiques i en aparença in-
transcendents, sempre tractades amb hu-
mor al marge del segrest de l’actriu, fins
que conflueixen les dues línies de l’acció
i l’extra condueix l’aventura al seu desen-
llaç. Aleshores, l’autor acara dues mane-
res de vida totalment oposades —només
comparteixen la relació amb el cinema—
que van més enllà de la caracterització
individual. En un moment en què l’acció
s’atura, la vertadera relació entre els per-
sonatges es fa evident: «ella, sincerament
agraïda a aquell extra que havia interpre-
tat el paper de la seva vida sense que nin-
gú l’hagués contractat per fer-ho; ell,
aclaparat de sobte per la timidesa, cons-
cient de ser amb una deessa del cinema, i
disculpant-se cada dos per tres per aquell

qüestions i discussions que conformen el
ric pensament de l’autor. Berlin no és
cap apòstol del relativisme cultural, com
una lectura distreta del llibre podria in-
duir a pensar. Troba que la diversitat és
necessària per al desplegament de la cul-
tura, però si es deté a examinar-la no és
perquè li agrada, sinó perquè la diversi-
tat és un fet. Ara bé, el centre proble-
màtic del seu pensament no és la tensió
que aquest fet provoca, sinó (i és la ma-
jor originalitat de Berlin) la que provo-
ca el xoc entre valors universals general-
ment compartits i mútuament excloents,
com els de llibertat i igualtat. A aquest
centre se suma la crítica de les ideologi-
es abstractes que esdevenen ogres filan-
tròpics de les realitats concretes; una
crítica aguda (i una mica parcial: el par-
ticularisme desbocat pot ser tan perillós
com l’abstracció uniformadora) del raci-
onalisme delirant, que segueix l’exemple
del seu admirat Alexander Herzen i que
es resol en una defensa de la particula-
ritat humana que el du a proposar com-
promissos possibles entre els grans valors
excloents. Berlin és un militant antiutò-
pic i alhora un pensador compromés
amb el seu temps, i és dins d’eixa dialèc-
tica antisimplista que s’entén la matisa-
da avaluació berliniana del nacionalisme
i també l’estima en què té a pensadors
sovint denostats com Herder, Vico i
Hamann, com a pioners d’una raó aten-
ta a les diversitas reals del món humà.

Ací se’ns revela l’autèntica posició del
nostre autor. Berlin és un defensor de la
raó il·lustrada (veieu el pròleg de J. B.
Díaz a El mago del Norte, 1997) i alhora
un crític dur, perquè «va ser massa in-
conscient o indiferent a la naturalesa
complexa de les societats». Ens trobem,
doncs, amb un pensador que vol «criti-
car les llums amb més llums»; que inten-
ta corregir les idees repensant-les; que
busca una nova articulació —provisional,
dinàmica i concreta— de la raó i 1a lli-
bertat. En tot cas, els textos que aquest
llibre aplega són importants i haurien
d’incitar a una elevació del debat sobre el
nacionalismet ara i ací. Cal estar, a més,
d’enhorabona per poder llegir Berlin en
català i en una traducció tan elegant, cla-
ra i intel·ligent, tan berliniana en suma,
com la que ens ofereix Mila Garrido: un
encomiable encert.

Enric Sòria

ialtat. D’altra banda, manipula amb habi-
litat idees que en principi no apuntaven
en la seua direcció, com és el cas de la
defensa de la diversitat cultural de
Herder.

L’exposició, com sempre en Berlin, és
brillant i reveladora. Comprovem una
vegada més, que rere la modèstia d’aquest
estudiós de les idees s’amaga un cabal de
coneixements d’un rang extraordinari,
manejat, a més, per una ment inusual-
ment inquieta i penetrant. Ara bé, al meu
modest parer, el seu relat sobre l’origen
del nacionalisme exigeix almenys una
correcció, ja que sobrevalora la resposta
defensiva i populista dels preromàntics
alemanys en la mesura que infravalora
l’aparició aproximadament coetània del
nacionalisme civilista i agressiu (perquè
confon per sistema els interessos univer-
sals amb els de la nation) dels revolucio-
naris francesos, no menys preromàntics
(hi ha una bona descripció del naciona-
lisme revolucionari en T. Todorov, Nous
et les autres, 1989). És clar que les rela-
cions del Romanticisme amb la Il·lustra-
ció (i la de tots dos amb el Liberalisme)
són tan ambigües com els orígens matei-
xos del nacionalisme. Aquest punt més
aviat reforçaria la tesi de Berlin sobre el
trencament de l’ordre tradicional com a
motor de les insurgents idees nacionalis-
tes, però, en altres aspectes eixampla les
bases del problema, el fa més complex.

Les entrevistes que tanquen el volum
matisen adequadament la visió de Berlin
sobre els moviments nacionalistes. Ens
trobem, doncs, amb una tria coherent i
valuosa. Amb tot, el llibre sap a poc. El
lector pot arribar a copsar què és el na-
cionalisme per a Berlin, però no tant
com el relaciona amb l’entramat de
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Alfons Cucó i Santi Cortés
Llengua i política, cultura i nació.

Un epistolari valencià
durant el franquisme

Tres i Quatre, València, 1977
340 pàgs.

Cadascú pel seu cantó, Alfons Cucó i
Santi Cortés han dedicat moltes hores a
traure a la llum la història del nacionalis-
me valencià, en l’àmbit cultural i en el
polític. Articles i llibres seus, alguns d’ells
fonamentals, han anat presentant un pa-
norama cada volta més complet i matisat
d’un fenomen social de vida atzarosa, que
reflecteix, amb els seus conflictes, amb
les seues reivindicacions, amb el seu des-
plegament, sempre difícil, i amb un esforç
permanent per crear-se una base àmplia i
decisiva, una realitat profunda del país.

Aquest és un recull de cartes que diu,
sobre tot plegat, molt més que mil procla-
mes, mil declaracions d’intencions i mil
controvèrsies públiques. En aquests docu-
ments privats, recollits laboriosament, es
descobreixen fets i opinions reveladors. El
llibre és un capbussament en aigües de ve-
gades tèrboles, una recerca que ens permet
veure amb claredat per què les coses foren
com foren i per què, per desgràcia, són
encara com són.

Veiem ací com, entre 1939 i 1968, uns
quants homes es comunicaven projectes,
esperances i frustracions. Pertanyien a
tendències distintes i a promocions suc-
cessives, des dels qui començaren a actuar
en els anys vint i trenta, i els qui inicia-
ren la intervenció en la literatura i la po-
lítica després de la victòria de Franco:
Carles Salvador, Gaietà Huguet i Segarra,
Sanchis Guarner, Xavier Casp, Soler i
Godes, Soriano Bueso, Ricard Blasco,
Miquel Adlert, Angelí Castanyer, Joan
Fuster, Vicent Álvarez i d’altres són els
protagonistes d’aquesta suma de diàlegs
fins ara soterrats, que es mantenien a l’in-
terior de l’estat, però també a l’exili o en
la difícil i no sempre possible comunica-
ció —i comprensió— entre els dos espais.
I val a dir que en les converses epistolars
intervenen també corresponsals de les
Illes i el Principat —Francesc de B. Moll,
Jordi Arquer, Casacuberta, Coll i Alen-
torn, Albert Manent, Riera Llorca. He

Interioritats
nacionalistes
en anys eixuts

mantingut sovint que la història del re-
gionalisme i del nacionalisme al País Va-
lencià és incomprensible sense tenir en
compte la dels moviments paral·lels al
Principat i a les Illes, perquè sempre hi ha
hagut unes relacions més o menys explí-
cites, en què s’entrecreuen la imitació, el
rebuig, el contacte fructífer, sentiments
d’inferioritat i altres formes de contacte
gens superficials. Ho torne a dir, perquè
en aquest llibre de lectura apassionant
però amb freqüència desoladora, ho veig
corroborat.

El problema és que la lectura produeix
amb freqüència una impressió angoixosa
de déja vu, una avorrida sensació de tro-
bar-nos davant d’uns problemes recur-
rents i enganxosos, esterilitzants i repe-
lents, al costat d’una successió d’esperan-
ces frustrades i d’esforços que difícilment
connectaven amb sectors socials amplis,
malgrat contenir projectes en què s’apun-
tava, no cap a «la recuperació» de res, en-
cara que es parlàs en aquests termes, sinó
cap a la renovació i la modernització del
país, la superació de rutines i inèrcies en
la conducta col·lectiva.

Potser més que res per aquest motiu,
cal desitjar que continuen les investiga-
cions sobre el valencianisme de finals del
XIX i, en especial, de la totalitat del XX,
encara que sempre haja representat una
minoria numèrica i geogràfica i un sector
polític de pes poc rellevant. Al meu pa-
rer, només aquest caràcter de revulsiu, de
qüestionament de la situació imperant,
permet explicar les oposicions amb què
aquests projectes han topat, les manio-
bres per a fabricar-ne versions perverses
i la persecució contra les seues figures.

Francesc Pérez i Moragón

20,5 x 13,5 cm.

rampell de por...» Així arriben al barri de
Londres on Preston Sheridan viu en la
més absoluta misèria, i és en aquest xoc
amb la realitat que la novel·la planteja una
interessant reflexió. La Dietrich i el món
fastuós del cinema, punt d’atenció desta-
cat d’un dels homes més tristament de-
cisius en la història d’Europa; i Preston
Sheridan, personatge anònim davant les
càmeres, familiaritzat amb la misèria quo-
tidiana, ignorat i oblidat després de resol-
dre favorablement el segrest. Plegats,
s’enfronten a un espectacle desolador:
«–Quina mena d’infern és aquest? –És
l’infern. En el seu estat més salvatge. Mai
no vas veure misèria, al teu Berlín natal?
–Sí, després de la guerra... –No és el ma-
teix. Un estúpid afany de glòria [...] us
va portar la misèria allà... Però quina guer-
ra ha provocat aquesta misèria?»

El desenllaç del segrest es resumeix en
l’obligat silenci davant l’ambaixador nord-
americà, per raons d’Estat, dels decebuts
protagonistes; i en la inesperada resposta de
Hitler al fracàs de la missió: «bé, no s’amoï-
ni per això». A l’altra banda hi ha un lector
que continua en sopols entre la impressió
de realitat i de ficció, que sempre afegeix
atractiu a l’argument.

Marlene Dietrich i Preston Sheridan no-
més tornen a trobar-se durant la guerra, ella
en la constant missió de diva i ell en la de
desafortunat soldat ferit al camp de bata-
lla. Una trobada eròtica, entre el deliri de
la malaltia i la sospita de realitat, excessi-
vament forçada que, potser, pretén afegir el
«final feliç» que no havien tingut els per-
sonatges davant l’ambaixador. Un mal pas
en la corda? De moment, Jordi Mata enca-
ra s’hi manté en equilibri.

Maria Josep Escrivà i Vidal

23,5 x 16 cm.
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De la nació pura a la nació pràctica,
Joan F. Mira ha fet un esforç notable de
reflexió sobre els problemes del País Va-
lencià. A Crítica de la nació pura (1985),
havia assajat una profunda revisió de les
ideologies subjacents a les diverses con-
cepcions nacionals i havia definit, sobre
bases antropològiques, la distinció entre
nació cultural, nació política i Estat, en
una línia deutora de la diferenciació que
va establir Friedrich Meinecke a inicis de
segle entre la Kulturnation i la Staatsna-
tion. Ara, aborda de ple el conflicte que
afecta la nostra societat.

És lògic, per tant, que les principals
conclusions teòriques d’aquella anàlisi
anterior siguen utilitzades en aquesta se-
gona, i més compromesa, aproximació al
conflicte valencià. Però ho són d’una
manera que no ha tractat d’esquivar els
problemes de fons i que ha sorprés, per
les conclusions, alguns sectors d’opinió.
Mira aposta per l’existència d’una nació
valenciana o, millor, d’un àmbit d’identi-
tat bàsica i de lleialtat específic del País
Valencià, i també opta per reduir l’espai
compartit amb Catalunya i les Illes Ba-
lears a un àmbit de pertinença «en la di-
mensió lingüística i etnocultural, no en la
política». La novetat, en aquest sentit, rau
en la dissolució de l’ambigüitat. Mira és,
en això, categòric: «Simplement no és
possible, en cap dels futurs previsibles,
que la individualitat política valenciana, la
nostra “personalitat” jurídica, territorial
i, si es vol, nacional, quede disminuïda o
anul·lada per inclusió en un espai políti-
conacional català. No és possible perquè
no correspon ni al curs real de la història
moderna i contemporània, ni a la volun-
tat expressa dels valencians». El correlat
lògic d’aquesta afirmació és el desmar-
cament del catalanisme més ortodox amb
l’afirmació que es tracta d’una «utopia
prescindible». Diu, així, l’autor, que «hi
ha utopies necessàries en tant que horit-
zons ideals, i d’altres, com el més rigo-
rós catalanisme polític al País Valencià,
tan legítimes i atractives com perfecta-
ment prescindibles». No cal ser molt
perspicaç per adonar-se que l’esforç de
Mira consisteix a acostar la seua reflexió
a la realitat valenciana, tot evitant les
simplicacions i la confusió dels desigs
amb els fets. Només en aquest sentit re-
sulta ja una aportació elogiable. Però, si

terrani (1992) va oxigenar el viciat pano-
rama de la reflexió sobre la circumstàn-
cia valenciana heretat de la dècada dels
vuitanta. No és casual, per tant, i sí ben
coherent, que Mira, a continuació, pro-
pose un «nou patriotisme», que reclama,
com també la «nació», per a «la més no-
ble tradició europea de les lluites pel
progrés i per la llibertat». Aquest patri-
otisme l’entén l’autor com a «preserva-
ció, ús i desenrotllament del patrimoni
més que com a exaltació poc racional de
la pàtria (cosa que no vol dir llevar va-
lor emocional a la lleialtat davant aquesta
pàtria)». Mira fa una contribució impor-
tant, sens dubte, a un debat que pot
aclarir alguns dels sobreentesos, o dels
preconceptes, que pesen des del princi-
pi sobre la reflexió valencianista, llasta-
da en molts sectors per aquesta mena de
nostàlgia del populisme que ell eviden-
cia raonablement al seu llibre. És un
debat que val la pena, perquè té molt a
veure amb la manera com s’ha digerit el
conflicte valencià entre un anticatalanis-
me emotiu, irracionalista i antiintel·lec-
tual i un nacionalisme progressista, il-
lustrat i cultural. Mira defensa el patrio-
tisme com a «nacionalisme pràctic» per-
què, entre altres coses, segueix pensant
imprescindible l’acció política especí-
ficament nacionalista al costat del valen-
cianisme com a moviment social. Per a
Ninyoles, no és aquesta la preocupació
central, sinó la de l’investigador social
que, saturat de la interminable conversa
sobre la «identitat» i cansat de la sensa-
ció de desorientació i impotència, vol
entendre la realitat socioeconòmica, ter-
ritorial i cultural del país, dins del marc
peninsular i europeu, tan contradictòria
amb la pretensió de construir «un nacio-
nalisme d’enèrgica ambició local».

El llibre de Mira ve a confirmar que
l’impasse dels vuitanta ha quedat plena-
ment superat en els noranta, però també
consolida la imatge, fins ara només
vagament intuïda, que en la reflexió d’ar-
rel fusteriana sobre el País Valencià s’han
dibuixat dues línies, si no antagòniques,
sí ben diferents. El debat sobre la nació
pràctica entre aquestes dues maneres
d’explicar el  país pot ser tan productiu
com estimulant.

Adolf Beltran

ens hi endinsem un poc més, el seu lli-
bre ofereix aspectes tant o més discuti-
bles que aquest que hem comentat i que
ha alçat un cert aldarull. Es tracta de la
seua crítica a l’arc mediterrani i de la seua
reivindicació del patriotisme, dues acti-
tuds íntimament relacionades a l’hora de
perfilar una manera d’entendre el proble-
ma nacional que contrasta amb algunes
altres.

A Mira, no li pareix que tinga garan-
ties d’èxit la pretensió de fonamentar
ideològicament el nacionalisme valencià
en les «relacions econòmiques interterri-
torials en direcció nord, en les noves
tecnologies, les comunicacions (la tele-
visió, l’alta velocitat, o la navegació per
l’Internet), la Unió Europea o l’arc me-
diterrani». Hi aporta com argument que
aquestes coses poden contribuir a mo-
dernitzar el país i cohesionar-lo en l’es-
pai cultural propi, però no defineixen
«moralment, ideològicament, política-
ment i culturalment aquest espai». La
crítica, evidentment, va dirigida en bona
mesura a Rafael L. Ninyoles, que amb el
seu llibre El País Valencià a l’eix medi-

Joan Francesc Mira,
Sobre la nació dels valencians
Tres i Quatre, València, 1997

256 pàgs.

Debats
sobre la nació pràctica

18,5 x 12,5 cm.
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Daniel Ramon
El gens que mengem,

Universitat de València/Bromera,
Alzira, 1997

144 pàgs.

Enmig de la polèmica sobre la innocuïtat
o no dels aliments manipulats genèticament
ens arriba el llibre de Daniel Ramon Vidal,
jove investigador del CSIC i professor de
biotecnologia d’aliments a la Universitat de
València, amb l’objectiu de fer reflexionar
al lector i convertir-lo en un ciutadà amb
millors condicions d’opinar sobre els usos
del coneixement científic. És natural que la
por i la desconfiança envers allò descone-
gut domine la majoria de les actituds públi-
ques cap als avanços tecnològics. La litera-
tura en va plena de metàfores que així ho
constaten al llarg de tota la història huma-
na. Els mites de Prometeu, Adam o Faust
es relacionen amb la idea que el coneixe-
ment és perillós i maligne i expressen un te-
mor atàvic davant els perills que es poden
desprendre d’allò que no comprenem. Hi
ha recel i inquietud cap a la biotecnologia
i, en especial, les aplicacions de l’enginye-
ria genètica. La qüestió clau, tanmateix, és
que una discussió racional sobre els bene-
ficis i riscs de les biotecnologies actuals
hauria de partir d’un coneixement mínim
de la biologia —a escala cel·lular i molecu-
lar— en què es basen i dels mètodes de la-
boratori emprats, temes que, tot i no ser
complicats, per ara no es troben a l’abast
del ciutadà mitjà. La postura raonable no és,
doncs, demanar la prohibició immediata
d’aquell producte o d’aquest procés, sinó
afavorir el debat obert i públic per a, final-
ment, crear les instàncies consultives que
establesquen els criteris d’actuació. Seria
suïcida que la discussió es basara en la ig-
norància científica —qualitat comuna entre
els responsables polítics— i en el terror
pànic a monstres fabulosos i mítics. Els
doctors Frankenstein o Moreau són metà-
fores literàries vàlides de l’alteració indegu-
da de la natura, però de fet són imatges fal-
ses i inexistents en la ciència real que es fa
en els nostres laboratoris.

Per tot això la divulgació científica acu-
rada ha de subministrar les dades necessà-
ries per a la presa de decisions sensata, la
valoració dels límits ètics o de les normes
legals que han de regular les tecnologies. En
el nostre país, amb un sistema de ciència i
tecnologia molt fràgil, tot està per fer en
l’àmbit de la divulgació científica. I encara
la situació és més immadura quan es tracta
d’enfortir i actualitzar l’educació científica
en les escoles. Si damunt hi afegim les difi-
cultats de fer ciència i comunicar-la en ca-

ganismes sensiblement diferents als seus
parents silvestres més propers. Després,
aquesta llarga tradició d’experiències acu-
mulades pels biotecnòlegs es va beneficiar,
des del segle passat, del coneixement cien-
tífic. És a dir, la biologia experimental per-
meté superar la fase històrica basada en la
prova i l’error i afavorí una biotecnologia
més racional, més rendible industrialment,
però, sobretot, amb menys problemes i
riscs per a la salut dels consumidors.
D’aquella època gloriosa són els grans avan-
ços en les indústries basades en les fermen-
tacions o el benèfic descobriment dels an-
tibiòtics. En els últims vint anys els avan-
ços de la biologia —especialment el conei-
xement dels mecanismes de transmissió de
la informació genètica i el conseqüent des-
envolupament de la tecnologia del DNA
recombinant— han possibilitat mètodes
que estalvien temps a la selecció artificial i
la converteixen en una acció dirigida raci-
onalment on hi ha molta més precisió en
el control —ço és, la predicció— dels riscs.
L’enginyeria genètica és un conjunt de tèc-
niques que permet, d’una forma precisa,
introduir modificacions planificades en el
genoma de gairebé qualsevol ésser viu.
Quina és la diferència de fons amb la
biotecnologia tradicional? Saber amb cer-
tesa què es vol i com es vol fer. Diferència
de fons perquè, en la pràctica, l’enginyeria
genètica introdueix infinitament menys
modificacions del patrimoni genètic que les
pràctiques biotecnològiques tradicionals.
Daniel Ramon ens convida en el seu llibre
a un passeig per les aplicacions biotecnolò-
giques en el camp de l’agricultura, la rama-
deria o dels aliments fermentats. I ho fa
conjurant tant la beateria científica —no
amaga, doncs, els fracasos i les dificultats
d’aquestes tecnologies— com la beatifica-
ció dels gens —hi ha límits científics, com
n’hi ha d’haver d’ètics i legals, com es pos-
tula en el darrer capítol del llibre. El nivell
del llenguatge, la claredat de les figures i es-
quemes i l’oportú glossari final contribuei-
xen a fer del llibre una eina útil per a in-
formar sobre l’estat actual de la biotec-
nologia d’aliments i aprendre, lluny de les
manipulacions informatives interessades,
que els aliments transgènics comercialitzats
són tan segurs o més que els no transgènics
que ara mateix estem consumint.

Juli Peretó i Magraner

talà tenim totes les condicions per a mos-
trar-nos pessimistes.

Els gens que mengem, malgrat tot, és un
exemple de bona divulgació científica que
ens introdueix en el camp de la biotecno-
logia d’aliments. Convé recordar ací que la
biotecnologia —l’ús, modificació i apro-
fitament dels éssers vius, dels seus produc-
tes o de la seua acció per part dels hu-
mans— és tan antiga com la mateixa espè-
cie humana. Es va iniciar quan un grup de
caçadors-recol·lectors nòmades va decidir
establir-se en un lloc fix i assegurar-se el
sustent mitjançant el conreu i selecció de
plantes i animals. Fins i tot l’ús de la fer-
mentació per microorganismes —base de la
fabricació del pa o del vi— és antiquíssim.
Hi ha documents mesopotàmics de fa 6000
anys que ens parlen de les propietats eufo-
ritzants del sikaru, possiblement el prece-
dent més antic de la nostra cervesa. La se-
lecció artificial —que fou per a Charles
Darwin font d’inspiració per a la seua hi-
pòtesi sobre el paper de la selecció natural
en l’evolució— ha permés que, generació
rere generació, s’obtinguen varietats d’or-

L’estat actual
de la biotecnologia d’aliments

20,5 x 13 cm.
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principals de la seua trajectòria intel·lectual.
Sense afany de justificació ni propòsit excul-
patori centra alguns punts de reflexió a te-
nir molt en compte a l’hora de fixar el debat
crític de les últimes dècades a casa nostra. En
aquesta primera part, destaca per la seua par-
ticularitat un «Diàleg amb Pere Quart a la
manera de Monsieur Beckett» de finals dels
anys 50, una pura delícia d’enginy amb tot
el sabor de l’època.

Els «Fulls del Dietari» ens proposen, més
que una confessió, una recerca. L’objectiu
és d’ordre intel·lectual, la nota íntima a pe-
nes si hi apunta. La reflexió s’estructura
bàsicament a l’entorn dels centres d’interès
de l’estudiós de la literatura, de l’apassio-
nat per la lectura. Són, com els va batejar
Fuster, tebeos per a intel·lectuals, literatu-
ra d’idees. Meditacions que inciten el lec-
tor a fer el seu propi exercici intel·lectual,
la seua apropiació d’una experiència i d’un
mestratge fecunds. En alguns casos, prenen
la forma precisa i contundent de l’aforisme,
l’enunciat taxatiu sense argumentacions
preparatòries. En d’altres, se’ns ofereix la
crònica d’unes vivències que són retalls
substancials de la vida cultural catalana dels
últims temps, de vegades episodis menors,
vull dir gairebé anecdòtics, però no per això
desproveïts de càrrega significativa.

La vaga promesa de l’autor de publicar el
Dietari sencer ens fa albergar l’esperança de
poder conèixer algun dia aquest testimoni
fonamental de la història cultural recent.
Tot i això, el caràcter perfeccionista i la re-
visió inclement que practica de manera re-
gular amb els seus textos Joaquim Molas
—una bona prova n’és la destrucció gaire-
bé total dels seus dos primers dietaris— ens
ompli de núvols negres l’esperança.

L’estil mereixeria un comentari més de-
tallat. N’apuntarem només algunes notes.
Predomina la frase curta, retallada, de
vegades abrupta. És concís, de retòrica
tímida i continguda, encara que no defuig
en ocasions la troballa metafòrica i pale-
sa sempre la fruïció del bon coneixedor
de l’idioma. L’organització del discurs re-
vela les qualitats i l’entrenament del pro-
fessor: l’afany d’ordre, la tendència a la
síntesi i a la classificació... Encara que no
és el to dominant a l’obra, en ocasions la
lucidesa es revesteix de fina ironia i fins
i tot de causticitat. En resum, un llibre
per a practicar el plaer de la lectura i la
reflexió sobre la literatura.

Carme Gregori

Fer
memòria

Joaquim Molas
Fragments de memòria

Pagès editors, Lleida, 1997
186 pàgs.

Aquests Fragments de memòria ens ofe-
reixen una faceta poc  habitual de l’autor.
Acostumats a identificar el nom de Joa-
quim Molas amb els estudis d’història lite-
rària i amb la crítica, el present volum ens
n’aporta una imatge complementària, més
personal, erigida des de la subjectivitat d’un
jo que ens permet d’accedir al seu univers
intel·lectual més privat, ens acosta a la seua
intimitat amb un discurs de caràcter con-
fessional. La dificultat d’accedir a molts dels
textos aplegats en la seua publicació inicial
i la diferent lectura que ofereixen com a
conjunt justifica l’interès del recull, malgrat
les disculpes per la dispersió i la fragmen-
tació amb què els presenta l’autor. No per
casualitat el llibre s’obri amb una declara-
ció de la seua renúncia a la literatura de
creació i l’enfocament de la passió lectora
cap a l’estudi, convençut que la creació li-
terària «és una jugada a tot o res, només
accessible a uns pocs, els “escollits”». Incò-
mode amb l’etiqueta d’escriptor, el doctor
Molas fixa els conceptes i traça els límits del
territori. És la humilitat de la lucidesa, tan
característica del discurs assagístic.

La primera part del llibre aplega «una sè-
rie de records puntuals escrits amb motiu,
per exemple, d’una mort. D’un centenari. O
d’un homenatge». Escrits més o menys
d’encàrrec, per tant, però ben lluny dels dis-
cursos de circumstàncies habituals en
aquests casos. Adopta una perspectiva per-
sonal en l’evocació de personatges com
Espriu, Foix, Riba, Jordi Rubió i Balaguer,
entre altres. Se centra en la relació que hi va
tenir, selecciona les anècdotes més curioses
i il·lustratives, i, sobretot, aconsegueix de
presentar-nos-en una imatge reveladora,
viva. Molas demostra una aguda capacitat
analítica i una habilitat per al retrat que, en
alguns casos, com els dels seus professors i
els seus companys de l’Institut Balmes, se
situa en la línia dels primers espases de la
descripció de fesomies humanes de la tradi-
ció catalana —com ara el mestre Pla. D’al-
tres textos, com el dedicat a Castellet, pre-
senten l’interès afegit d’oferir-nos una ava-
luació de l’autor sobre algunes de les fites

Més
sobre el Tirant

Jean-Marie Barberà (ed.)
Actes del Col·loqui Internacional
«Tirant lo Blanc»: Estudis crítics

sobre Tirant lo Blanc i el seu context
IIFV-PAM, 1997

486 pàgs.

Amb el retard que és habitual en aques-
ta mena de publicacions, surten al cap de
gairebé tres anys de la celebració del col-
loqui d’Ais de Provença les actes sobre el
Tirant i el seu context. Un dels objectius
del col·loqui era fer conèixer el Tirant al
públic lector francès; és per això que la
llengua oficial emprada és la francesa: les
ponències en aquesta llengua romanen en
la seua versió original, mentre que les
redactades en català són acompanyades
de la seua traducció.

També per aquest motiu la presència
d’estudiosos francesos és notable. Els estu-
dis de caire més històric o filològic, provi-
nents sobretot dels participants de l’àmbit
català, es barregen amb els que interpreten
la novel·la des de pressupòsits de la lògica
narrativa intema o de la simbologia present,
aspectes aquests més conreats pels france-
sos. Així, l’anamorfosi de la mort, la seua
continuada presència al Tirant, amagada
rere un munt de complexos símbols, és es-
tudiada per Barberà; el dualisme eros-
thanatos és al capdavall una de les múltiples
oposicions duals que basteixen la dialècti-
ca de la novel·la, segons posa de manifest
D. de Courcelles. També l’estil contribueix
a dotar d’unitat lògica a l’obra, segons es
desprén de l’acurat i complet estudi de M.
C. Zimmermann sobre el lèxic i el ritme del
Tirant.

Un altre grup de contribucions aporta
dades sobre aspectes controvertits de la
novel·la, les quals obren la via a noves
conclusions; així, les actes superen amb
escreix el pur caràcter divulgatiu que
semblava plantejar el pròleg. Destaca el
descobriment d’un full manuscrit del Ti-
rant, realitzat per Jaume Chiner, el qual
extreu en el seu article tot el suc a la tro-
balla, amb la qual es poden replantejar des
de la doble autoria fins a l’origen del nom
del protagonista, passant per la divisió en
capítols de l’edició impresa. Rafael Bel-
tran ens aporta una suggerent teoria so-
bre la naturalesa del mal de costat que
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Una
nova antologia

de poesia catalana

ponsabilitat. És a dir, ha hagut d’accep-
tar, tot i trencar la coherència cronològi-
ca del llibre, la inclusió dels sens dubte
esplèndits Blai Bonet i Martí i Pol en
aquesta obra per tal de reparar la seua
absència de l’Antologia General de la Poe-
sia Catalana de Molas i Castellet. Per al-
tre cantó, l’obra es ressenteix d’aquesta
indecisió en defensar clarament l’elecció
d’autors. Elecció coherent, d’altra ban-
da, amb la visió de la poesia catalana de
l’autora. Comprenc que Dolors Oller va-
ja amb peus de plom, sobretot tenint en
compte la seua poca simpatia per les an-
tologies i l’atac duríssim que va fer a La
Nova Poesia Catalana, de Joaquim Mar-
co i Jaume Pont, als quals qualificà de
parcials i de voler imposar uns gustos de-
terminats. Vol evitar l’acusació de preten-
dre imposar un cànon poètic. Encara que
no ho diga, és obvi que entre les seus pre-
ferències no entren les vies estètiques i
els autors que es publicaren en l’editorial
Llibres del Mall. Em sembla legítim. Té
tot el dret a fer-ho. Proposar uns autors
i excloure’n uns altres no ha d’implicar
necessàriament cap voluntat canònica.
Per això calen més coses que una simple
publicació. El que ja no em sembla tan
bé és que una col·lecció que vol ser el
referent de les obres més significatives
de la nostra literatura es limite a una pa-
noràmica tan parcial. No perquè siga par-
cial —una antologia sempre ho serà—,
sinó perquè han quedat exclosos poetes
de tanta significació com els elegits.

Al marge d’aquestes qüestions —ine-
vitables en tota antologia— l’important,
en definitiva, és la tria de poemes i la
qualitat dels autors elegits, indiscutible
en la gran majoria dels poetes de la pre-
sent antologia. La selecció que ofereix
Dolors Oller, lectora sensible i compe-
tent, destaca la poesia de reflexió moral
que reflecteix els aspectes remarcats en
el pròleg (ironia, reflexió metapoètica...),
alhora que mostra l’evolució poètica de
cada autor, bo i ressaltant la darrera eta-
pa. Aquest criteri fa que en alguna oca-
sió no s’incloga cap poema de llibres tan
significatius com Semblança, de Formo-
sa, i L’espai desert, de Gimferrer. Tot ple-
gat, la tria presenta un conjunt coherent
i atractiu de poemes que permet de fer-
se una idea de l’amplitud literària dels
poetes seleccionats.

Francesc Calafat

Deu poetes d’ara
A cura de Dolors Oller

Edicions 62,  Barcelona, 1996
160 pàgs.

Cada vegada són més habituals les an-
tologies poètiques. No tinc massa clar si
això permetrà de captar nous lectors per
al gènere, però hi confie. De totes ma-
neres, una bona part dels consumidors
solen ser-ne lectors interessats en poe-
sia. Jo personalment agraesc l’aparició
d’aquesta mena de llibres perquè em per-
met de contrastar les meues preferències
amb les de l’antòleg i m’empeny a relle-
gir poemes i autors que fa temps que no
visite. Encara que només fóra per això,
celebre l’aparició del llibre de Dolors
Oller.

Deu poetes d’ara reuneix uns noms ben
representatius de la poesia de les últimes
dècades. Amb l’excepció de Blai Bonet i
Martí i Pol, tots ells —Feliu Formosa,
Joan Margarit, Miquel Bauzà, Marta Pes-
sarrodona, Antoni Marí, Francesc Parce-
risas i Pere Gimferrer— són els sèniors
de la generació del setanta. I, més en con-
cret encara, la seua obra gira al voltant
del que, d’una manera una mica impreci-
sa, s’anomena poesia de l’experiència o
figurativa. Amb l’excepció de Gimferrer
i Marí.

Al pròleg, Dolors Oller exposa alguns
dels trets que, al seu parer, defineixen la
generació del setanta: la recerca d’un llen-
guatge i unes formes que superen les li-
mitacions del realisme; l’«actitud post-
moderna», motivada per la pèrdua de la
figuració simbòlica i la davallada de les
avantguardes, que els facilitarà tant la tria
d’una «figuració objectiva» en la presen-
tació dels temes com la mirada irònica
respecte a la tradició; i, per últim, l’auto-
consciència lingüística i l’ús continuat de
la intertextualitat.

L’objectiu de la responsable de l’anto-
logia «no és fer una tria de poetes, sinó
una tria de poemes». Aquesta afirmació
no deixa de ser confusa, perquè el resul-
tat és la tria de poemes de deu poetes
ben concrets. Com fan la majoria d’an-
tologies. Això potser només pot expli-
car-se perquè és únicament en la tria de
poemes on assumeix l’autora tota la res-

acaba amb la vida de l’heroi, ben docu-
mentada amb textos coetanis del Tirant i
pertanyents a la literatura castellana. En
una linia semblant, Joan Maria Perujo se
centra en un episodi obscur del capítol
CCLXIII, el qual és il·luminat amb mes-
tria a través de la interpretació d’un
exemplum que podia ésser clar per al lec-
tor contemporani de Martorell, però que
no ho era tant per a nosaltres.

La comparació entre els episodis afri-
cans del Tirant i del Curial, efectuada per
Rafael Alemany, deixa tancada la qüestió
de la inserció en el cos de la novel·la de
Martorell dels capítols corresponents.
Malgrat tot, la contribució de M. Jesús
Rubiera, centrada en la presència de l’Is-
lam a la novel·la, encara sembla recórrer
a l’«estranyedat» dels capitols africans per
recolzar la doble autoria. La relació amb
l’altra gran novel·la catalana de cavalleri-
es del XV és també contemplada per
Antoni Ferrando, qui, en un complet i
acuradíssim estudi, demostra pas a pas i
de manera incontrovertible la italianitat
de les fonts de l’anònim autor del Curial
alhora que, de retruc, esclareix la inten-
cionalitat politica de la novel·la.

Altres qüestions concretes són presen-
tades en la seua evolució tot al llarg de
tota la novel·la, com ara la consideració
del combat cavalleresc i la seua relació
amb l’honor (C. Chauchadis), la presèn-
cia d’eufemismes amorosos del tipus mi-
litar en les escenes eròtiques, intel·li-
gentment analitzats per A. Hauf, o la
presència senequista detectada per Tomàs
Martínez en la recerca de fonts per a pas-
satges concrets del Tirant. Finalment, la
comparació establerta per Théa Picquet
entre el Tirant i l’Orlando Furioso revela
en l’obra de Martorell una concepció allu-
nyada de l’optimisme humanista, mentre
que la presentació de les traduccions ita-
liana cinccentista (Cesáreo Calvo) i fran-
cesa dissetesca (Mathilde Bensoussan)
aporta interessant informació sobre la
fortuna de la novel·la valenciana a Euro-
pa. Una bibliografia essencial recollida
per R. Beltran i J. Izquierdo (molt essen-
cial, però que ara pot ser ampliada per la
que publicaren els mateixos autors al
número 7 de Llengua-Literatura) clou el
volum, el qual inclou sens dubte algunes
de les aportacions més interessants dels
darrers anys als estudis sobre el Tirant.

Josep E. Rubio
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El caos:
una revolució en Física?

Potser convé començar refor-
mulant la pregunta del títol en
termes més concrets i no tan cri-
daners: ¿Ha representat l’ano-
menada teoria del Caos un tras-
balsament de la Física, o almenys
d’alguna de les seues parts, sem-
blant a l’originat en aquest ma-
teix segle per la teoria de la Re-
lativitat o la Mecànica Quàntica?
Per plantejar-ho encara en uns
altres termes més acadèmics: re-
presenta aquesta teoria un nou
paradigma per a la Física?

Encara que algú puga conside-
rar que titular un article amb una pregun-
ta i, després, no contestar-la siga una
manera un poc tramposa de procedir,
m’apresse a dir que el lector no trobarà
ací una resposta contundent. I això al-
menys per dues raons: primera, no crec
que, en aquest tema, siga massa impor-
tant una qüestió de noms. Segona, no hi
ha vares per mesurar amb precisió quan
unes noves idees originen una revolució
científica. Aquesta ambigüitat fa que,
d’un temps ençà, a la pregunta planteja-
da s’hagen donat respostes diferents.

En la meua opinió resulta més interes-
sant tractar d’entendre alguns aspectes
nous en l’evolució temporal de molts sis-
temes físics als quals fa ja una trentena
llarga d’anys que molts científics han anat
dirigint la seua atenció des de perspec-
tives molt variades. Com a resultat
d’aquestes investigacions ha anat sorgint
una nova disciplina (per a uns diverses
disciplines, per a d’altres branques dife-
rents d’un tronc comú) que rep diferents
denominacions segons el context en  què
es considere, tot i que el nom més popu-
lar és el de teoria del caos.

Després d’aquest, potser excessiu,
preàmbul és ja hora d’explicar, per breu-
ment que siga, en què consisteix aquesta
teoria. Inicialment entronca amb el marc
de la Física clàssica, concretament pre-
quàntica. Com exemple típic podem pen-
sar en la Mecànica newtoniana i el deter-
minisme que implica: conegut l’estat d’un
sistema en un instant determinat la seua
evolució posterior queda absolutament
fixada. D’aquí podem inferir la possibili-
tat de fer prediccions. I serà per l’acord
o desacord d’aquestes prediccions amb
els resultats d’observacions o experi-

ràs en un instant determinat evo-
lucionen de tal manera que des-
prés d’un cert temps els correspo-
nents grans formaran també un al-
tre carràs de dimensions similars
a les originals. En altres paraules,
no esperem mai trobar en carras-
sos, i molt menys en ceps, dife-
rents els grans, estats, correspo-
nents a l’evolució d’estats que
inicialment estaven agrupats.

Si formulàvem aquesta idea en
termes un poc més formals po-
dríem dir que tradicionalment
s’han acceptat més bé acrítica-

ment els dos fets següents:
a) El determinisme clàssic va lligat a la

predictibilitat, dins dels marges d’error
experimentals, de l’evolució futura d’un
sistema. Només cal recordar en aquest
context les idees de Laplace.

b) Si en algun cas ens trobem amb
comportaments «complicats» que limiten
fortament la predictibilitat això es deu
únicament a la complexitat estructural del
sistema considerat. Pensem en les dificul-
tats de les prediccions meteorològiques
degudes a la gran quantitats de factors
que hi poden influir.

Doncs bé, la teoria del caos qüestiona
aquestes idees. No proposa noves lleis físi-
ques, simplement estudia millor les equaci-
ons clàssiques i descobreix que molt sovint
aquestes tenen solucions que permeten, se-
guint l’analogia anterior, que grans d’un
mateix carràs vagen a parar en la seua evo-
lució a carrassos o, fins i tot, a ceps diferents!

Com s’ha arribat a aqueixa conclusió?
Tot i que les primeres anàlisis que indi-
quen la possibilitat de dinàmiques terri-
blement complexes vénen de les darreries
del segle XIX amb els treballs pioners de
Poincaré, ha estat en els darrers trenta
anys que tota una sèrie d’investigacions
multidisciplinars amb contribucions teò-
riques, numèriques i experimentals han
portat a la necessitat d’acceptar que als
dos fets suara esmentats s’han d’oposar
aquests altres:

a) El determinisme més estricte és
completament compatible amb la impre-
dictibilitat més absoluta.

b) Sistemes d’innocent aparença per la
seua estructura poden presentar compor-
taments veritablement perversos en la
seua evolució temporal.

ments convenients que un determinat
model teòric serà acceptat o rebutjat. La
imatge més clara dels èxits d’aquest plan-
tejament la tenim en la descripció de l’or-
dre planetari on tot sembla funcionar
com un rellotge.

A aquesta simplista descripció de la for-
ma de procedir de la Física podem imme-
diatament objectar que mai arribarem a
conèixer l’estat amb precisió absoluta i que
per tant les prediccions necessàriament
heretaran imprecisions inevitables. L’objec-
ció és impecable i així s’havia acceptat tra-
dicionalment. Convé afinar un poc l’ante-
rior descripció i ho farem utilitzant una
imatge gràfica: imaginem que representem
els possibles estats d’un sistema per grans
dels carrassos d’una vinya. La idea clàssica
és que els grans que constitueixen un car-
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El tret més característic que explica
aquests fets és l’extrema sensibilitat a les
condicions inicials de l’evolució dels siste-
mes físics. Això vol dir que una mateixa llei
física pot fer que dos sistemes preparats
inicialment en estats pràcticament iguals
acaben en la seua evolució, totalment de-
terminista, en estats molt diferents. I, sim-
plificant un poc, això és el que s’entén per
caos! Més concretament d’això se’n diu
«caos determinista». A més a més, tot un
munt de resultats indiquen que, en contra
del que podria pensar-se, aquests compor-
taments no són exclusius de situacions exò-
tiques. Ans al contrari, en molts casos són
la regla i no l’excepció.

Tant és així que hom podria demanar
per què les prediccions de tants i tants
fets observacionals han tingut èxit. La
resposta rau en el fet que, de vegades, per
tal d’observar un comportament caòtic,
cal deixar passar un temps extraordinària-
ment llarg. O siga que, a curt termini,
d’una durada que la mateixa teoria per-
met estimar, encara tenen sentit les pre-
diccions convencionals. Hi ha una sego-
na consideració que fa que hom puga
encara confiar en el poder predictiu de
molts models físics: l’evolució temporal
d’un sistema es tradueix, dins d’una teo-
ria donada, en unes equacions en què fi-
guren també uns paràmetres dels quals
depenen les solucions. I, de vegades, una
mateixa equació origina solucions quali-
tativament diferents (regulars unes, caò-
tiques les altres) segons els valors que
prenguen aquests paràmetres.

Aquestes són, bé que esquematitzades al
màxim i desproveïdes de tota vestimenta
formal, algunes de les idees que formen el
nucli central de la teoria del caos.
Sense més precisió tècnica resulta
gairebé impossible entrar en dis-
cussions més concretes. En con-
seqüència, potser podem ara tor-
nar a les consideracions més gene-
rals apuntades al principi. Comen-
tem, doncs, en aquesta línia algu-
nes característiques que ajuden a
explicar l’interès que des dels fi-
nals dels anys setanta desperten
els temes relacionats amb el caos.

En primer lloc toca aspectes
sempre atractius en la divulgació
de les idees de la Física com ara

dinadors molt més elevat que l’habitual
paper de simple ferramenta auxiliar que
normalment se’ls atribueix.

Potser pel seu caràcter interdisciplinar,
el caos té un atractiu especial. Ja en els
anys seixanta el seu origen es troba en els
treballs d’un astrònom, Hénon, i un me-
teoròleg, Lorenz. La primera vegada que
el terme caos apareix en la literatura cien-
tífica sembla ser en un article dels mate-
màtics Li i Yorke en 1975. Un biòleg
matemàtic, May, va jugar un important
paper en la difusió de les primeres idees.
Experiments realitzats per físics,
Libchaber, Gollub i Swinney entre d’al-
tres, van posar de manifest que el tema
no era en absolut simplement una curio-
sitat. I la llista podria continuar...

Convé també destacar un parell de
trets que han estat importants en la con-
solidació de la teoria del caos. D’una ban-
da hom pot fer una idea relativament acu-
rada des del punt de vista tècnic amb un
modest bagatge matemàtic, tot i que les
anàlisis poden després complicar-se seri-
osament. D’una altra banda, sense recór-
rer a inversions espectaculars poden rea-
litzar-se experiments científicament sig-
nificatius. I això és important!

Des del punt de vista de la sociologia
de la ciència hi ha també un conjunt de
detalls que indiquen la importància que
han adquirit les investigacions sobre el
caos. Així moltes de les revistes científi-
ques més prestigioses han obert seccions
dedicades als sistemes no lineals. Al ma-
teix temps n’han aparegut altres de no-
ves més exclusivament dedicades a
aquests estudis. Com correspon al seu
caràcter interdisciplinar aquestes investi-

gacions es porten a terme en di-
ferents departaments convenci-
onals de Física i/o Matemàti-
ques, però també en molts casos
s’han creat Instituts específica-
ment dedicats a la Ciéncia No
Lineal.

A tall de conclusió, tornant a
la pregunta inicial i amb inde-
pendència que ho qualifiquem o
no de revolució científica, és in-
negable que l’anàlisi científica de
l’aparició i ubiqüitat del caos és
una de les troballes importants
de la Ciència del nostre temps.

determinisme, predictibilitat... És cert que
aquestes són també referències habituals en
discussions de temes de Mecànica Quànti-
ca, però en el cas del caos determinista el
debat es planteja potser encara en forma
més paradoxal car no s’ha d’abandonar l’es-
quema newtonià més familiar.

Hi ha una segona particularitat que
sens dubte ha contribuït també a la po-
pularització dels temes referents al caos.
Els estudis en aquesta àrea conjuminen a
nivell fonamental, i no simplement ins-
trumental, tècniques i resultats experi-
mentals i analítics amb tractaments nu-
mèrics, de simulació i representació grà-
fica. I això metodològicament ha estat
important car ha contribuït a reconèixer
un status (epistemològic?) a l’ús dels or-

Josep Ros
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Ruíz, Francesc, Sanz, Rosa, Solé Ca-
mardons, Jordi: Història social i políti-
ca de la llengua catalana, col. «Contex-
tos», 240 pàgs, 1.500 PTA.

Sagarra, Josep M. de: Poesia 3, 452 pàgs.,
4.900 PTA.

Sanz, Benito i Nadal, Miquel: Tradició i
modernitat en el valencianisme,  col.
«La Unitat», 2.300 PTA.

Sini, Carlo: Filosofia i escriptura, col.
«L’Hora del present», 196 pàgs. 2.395
PTA.

Torrent, Ferran: No emprenyeu el comis-
sari, col. «El Grill», 224 pàgs., 960 PTA.

Valor, Enric: La flexió verbal, col. «Papers
Bàsics», 168 pàgs, 1.500 PTA.

Vance, Jack: Els llenguatges de Pao,  col.
«El Grill», 244 pàgs., 995 PTA.

Xambó, Rafael: Sexualitat provisional,
col. «El Grill», 220 pàgs., 985 PTA.
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SIMPOSI INTERNACIONAL

“AUSIÀS MARCH I EL MÓN CULTURAL VALENCIÀ

DEL SEGLE XV”

ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA, 1997

Les universitats valencianes integrants de l’IIFV
commemoren l’Any March

reunint especialistes de prestigi internacional,
que donaran a conèixer les darreres investigacions

sobre el poeta
i els grans escriptors de la seua època.

SESSIONS:
Universitat d’Alacant: 3, 4 i 5 de novembre.

Universitat Jaume I: 12, 13 i 14 de novembre.
Universitat de València: 17, 18 i 19 de novembre.

INFORMACIÓ:
Universitat d’Alacant: 96 - 590 93 29.
Universitat Jaume I: 964 - 34 56 59.

Universitat de València: 96 - 386 42 55.

S’expedirà un certificat d’assistència equivalent a trenta hores.


