
 99DISSIDÈNCIES

                            VICENT USÓ



99 dissidències

Vicent Usó



 - 3 -

DOS-MIL UN



IL·LUSIONS REMOTES

Ho duia aquest mateix diari, dilluns passat: cada any, la
gent de Castelló ens gastem 29.000 milions de pessetes en jocs
d’atzar. En loteries, en bingos, en primitives, en cupons, en
maquinetes. I és l’Estat el principal promotor de tan lucratiu
negoci: el poder, a falta d’autovies, d’inversions en educació, en
sanitat, en cultura, ens ven fum: el fum d’una il·lusió remota, la
boira d’una improbable combinació de la fortuna. Una casualitat,
al cap i a la fi, a la temptació de la qual cedim a pesar de la
convicció íntima que, al final, si toca, acabarà sempre tocant-li al
veí.

El poder coneix de les nostres flaqueses: per això és el poder,
perquè les coneix i les explota. I sap que paguem més a gust per
una il·lusió que per una certesa. De manera que els problemes
s’eternitzen: el trànsit per les ciutats és un monstre que ens
devora el temps, els diners i la paciència; els infants passen en
barraques indecents els millors anys de la seua vida – els de
l’escola, els de l’institut -; l’atenció sanitària es demora en cues
d’oblit, en desatencions letals; les autovies mai no passen de
projectes formulats en campanya electoral; la carn desprén bafs
de sospita que ningú no esvaeix; la televisió ens insulta cada cop
que l’engeguem. Ningú no els atén, els nostres problemes. Però els
polítics s’asseguren fotos a la vora de Palermo o de Sergio Garcia –
una altra forma de la il·lusió -, ens prometen atraccions
incomparables en renovats parcs temàtics, sembren en els nostres
ànims la il·lusió d’un món millor en forma de bitllets de loteria, de
cupons, de maquinetes de llums canviants i musiquetes de
berbena.

29.000 milions de pessetes en jocs d’atzar: més de 13.000
pessetes per persona, a l’any, si fem la divisió. El problema és que
no tots gasten igual: hi ha gent enganxada. Homes i dones que
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cada dia es lleven amb l’obsessió de desafiar un cop més la
fortuna. Homes i dones que, a la nit, s’han deixat uns diners que
no tenen en el ventre metàl·lic de les maquinetes, en la taquilla
gèlida del bingo, en la finestreta blindada de qualsevol
administració de loteria. Una gent a qui, potser, l’Estat –el mateix
que promociona la droga que els enganxa- li haurà d’atendre la
seua ludopatia: li haurà de tornar, en forma d’atenció mèdica,
psicològica, una part dels diners que ha invertit en aquesta il·lusió
remota i insana. Però no penseu en contradiccions ni hipocresies.
El poder és cruel més que no hipòcrita. La seua lògica és
insensible i mil·limètrica. I el joc és un ressort més de la xarxa de
miratges amb què ens pesca la voluntat.
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LES DONES

Elles (les dones) tenen uns 2000 gens més que nosaltres (els
homes): un 7%. I, nosaltres, a canvi, 13,58 centímetres més de
carn. Aquest és el nostre fet diferencial: a penes uns centímetres
de múscul que, massa sovint, ens governa més que la massa
esponjada i grisa del cervell. I d’ells n’hem fet bandera, durant
molt de temps: tota la història. Però són superiors, elles: ho acaba
de determinar la ciència. En el fons, nosaltres ja fa temps que ho
sospitàvem. Que ho sabíem. Que en recelàvem. Per això, hem
escrit la història de la humanitat prescindint de les dones.
Arraconant-les. Minimitzant-les. Relegant-les a la sala de
màquines del món, mentre nosaltres ens passejàvem amb el pit
inflat per la coberta. Hem construït el món des del masclisme i no
tenim motius per enorgullir-nos de la gestió. El nostre balanç és
terrible: fam, guerres, destrucció, insolidaritat, violència,
contaminació, misèria. Hauríem de plantejar-nos seriosament la
dimissió. Una dimissió irrevocable.

Les sabem més capaces: per això, alguns de nosaltres,
emparats en l’ombra de la llar, acomplexats per la nostra condició
inferior, ens hem refugiat en la violència. Violència verbal, molt
sovint; violència sexual, com si elles foren nines insensibles al
nostre servei; violència física. Enguany, a les comarques de
Castelló, s’han denunciat més de 200 casos relacionats amb la
violència de gènere: un 8% menys que l’any passat. Una alegria
estadística si han baixat les agressions i no únicament les
denúncies. Una alegria relativa, en tot cas: 200 casos encara són
molts. I no són tots. Segur que no són tots.

El camí de la igualtat de drets, d’oportunitats, és llarg i a
penes l’acabem d’encetar: no n’hi ha encara consciència real,
entre nosaltres. Potser sí, de portes enfora: en la llei, en els
discursos, en els articles d’opinió. Però perviuen costums,
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actituds, interessos. La dona, és cert, s’ha incorporat al món
laboral, però ha de carregar també amb el treball domèstic: un
negoci perfecte, per als homes. Els partits polítics assignen un
percentatge mínim de representació a les dones: què passaria, si
no existira el percentatge? Que els homes les minimitzarien com
sempre? Escassa consciència, si fóra així: jo sospite que seria. El
fet és que, a hores d’ara, la dona a penes ocupa el 8% dels càrrecs
amb poder de decisió. Una xifra ridícula. Escandalosament
ridícula, tal com va el món.

Dijous que ve –8 de març- se celebra el dia internacional de
la dona. He dit malament: hi ha poc a celebrar. I moltes coses a
canviar. Encara.
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ELOGI DE SANTOS PROVOCADOR

Excèntric, inconformista, amb perfil de falcó escèptic, Carles
Santos actua novament al Principal: no se’l perden. Presenta
“Ricardo i Elena”, una reflexió simbòlica sobre la postguerra: en
blanc i negre, en llatí, amb abundància d’imatgeria religiosa. Això
sí, vista des del seu angle sensual, matisa. Una provocació? Tu
afirmes que no, Carles Santos, que tu no provoques: que s’ho faça
mirar aquell que se senta provocat, afegeixes. Doncs a mi em
provoques, Carles Santos. I m’hauràs de disculpar la
discrepància. Em provoques, he dit: no he dit m’escandalitzes. Ja
s’escandalitzen prou aquells a qui agrada sentir-se amos de
l’única veritat possible: la seua. Que no és la teua. Ni la meua.
Aquells que se senten ofesos per la creu del rosari que fas baixar
del sostre com un fal·lus gegantí. Aquells que et critiquen la
sexualitat explícita de les teues valquíries, però no tenen escrúpols
d’inventar coartades a guerres antigues i modernes, d’atiar les
fogueres aspres de la intolerància, d’apel·lar a estranyes raons per
justificar la tortura, el racisme, la violència a càrrec dels
pressupostos públics. A mi m’escandalitza Rambo, Carles Santos.
I el tràfic d’armes. I la fam. I tota mena d’integrismes. I el Franco
que no ix en la teua obra. I els seus alumnes Pinochet i Videla.

A mi no m’escandalitzen les teues metàfores, Carles Santos:
a mi em provoquen. Em provoquen les teues fotos a l’Espai d’Art
Contemporani, aquell Bach de llavis vermells a la vora d’un sexe
diàfan; em provoquen els teus pianos perseguint-se per l’escena
del Principal; em provoca la imatge dels llibres pesants sobre els
muscles del pianista, travant-li la llibertat de moviments: la
condició ineludible de la creativitat. Em provoca, tot açò, Carles
Santos. Com em provoquen els poemes visuals del teu estimat
Joan Brossa. Perquè no entenc l’art si no ha de ser provocació.
Provocar és trescar camins insòlits, temptar sendes encara verges,
polsar tecles noves que mai no han sigut polsades. O polsar-les, si
més no, d’una manera diferent.
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Així, doncs, aquesta nit, assegut a la fila tercera del pati de
butaques del Principal, esperaré novament que em provoques: que
m’estimules. Que em commogues. Que m’incites. Esperaré
novament que la tapa del teu piano esdevinga l’altar d’un ritus
mil·lenari. O cambra nupcial o màrfega de club de carretera. Que
les teues notes agombolen el lliscar punyent de les metàfores. Que
vulneres els límits de la gravetat i del decòrum. Que ultrapasses la
frontera del tòpic. Que m’enrabies. Que em faces somriure. Que
m’excites. Que em provoques com sempre, Carles Santos.
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CASES BUIDES

Fa goig comprovar que les associacions de veïns no es
preocupen únicament pels àmbits estrictes dels seus barris. No
anem sobrats de solidaritats ni de comportaments generosos.
L’altre dia, la Federació Provincial d’Associacions de Veïns
denunciava que hem convertit un bé bàsic –l’habitatge- en pura
mercaderia. No solament l’habitatge, afegiria jo, també certes
il.lusions, alguns drets, fins i tot la vida: què, si no mercaderia,
són les vides traginades a bord de les pasteres o embotides en
amagatalls camuflats en les carrosseries dels camions que vénen
de l’Est? què, si no mercaderia, les dones segrestades per exercir
la prostitució?

A la província de Castelló hi ha vora 84.000 llars
deshabitades, exposen. De les quals, més de 26.000 en les 14
poblacions de més de 5.000 habitants: aquelles amb major pressió
industrial, migratòria. No hi ha polítiques públiques d’habitatge i
el preu del sòl –el dels habitatges- puja sempre per sobre de
l’augment del poder adquisitiu: cada volta hi ha menys famílies
que puguen accedir-ne a la propietat. Tenir casa comença a ser un
luxe. Així, hi ha barris on, en una sola casa, conviuen més
famílies de les que caben. I la convivència es torna difícil en
aquestes condicions: genera molèsties, provoca tensions, accentua
la degradació social. L’habitatge ja no és un dret: és una
mercaderia. I, per tant, està sotmesa a processos d’especulació.

Ho ha deixat escrit Manuel Vázquez Montalbán: ja no som
ciutadans, ara som únicament clients. I la societat ha esdevingut
un mercat immens on no regeixen sinó les lleis de l’oferta i la
demanda. Tan sols així s’explica la paradoxa: en una mateixa
ciutat –Castelló, posem per cas- poden conviure més de 9.500
cases abandonades i un bon nombre de famílies que no poden
accedir a la propietat d’un mínim habitatge. A Vila-real (2.677
cases deshabitades), Càritas atén, ara mateix, vora 30 famílies que
no tenen llar. És una paradoxa cruel, aquesta. I un problema
creixent: per la polarització social cada vegada major i també per
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l’afluència de més i més immigrants. Durant la campanya de la
taronja, les alqueries de l’horta estan plenes d’immigrants: sense
aigua, sense llum, sense condicions. L’alberg de Castelló no té
places lliures en tot l’any. I, mentrestant, un bon grapat de cases
es degraden perquè ningú les ocupa.

Càritas, la Federació d’Associacions de Veïns van a encetar
una campanya de conscienciació. Però –més enllà de solidaritats
necessàries- aquesta és una qüestió política. De política social,
exactament. I no és un àmbit aquest que estiga precisament de
moda.
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ÉS ESTRANY

És estrany, el silenci còmplice que s’ha establert al voltant
de la situació del valencià. Ningú no gosa dir que l’estem deixant
morir a poc a poc. Els escriptors escriuen –escrivim- com si
tinguérem lectors; els filòlegs l’estudien com si tinguera futur; els
polítics en parlen com si els importara: pomposament, ens
mostren de tant en tant quants esforços li dediquen: enumeren
subvencions, mostren rètols, passegen xifres creixents d’alumnes
escolaritzats en valencià. És cert. Com també és cert que al pati es
relacionen fonamentalment en castellà. Al pati i a la vida: el
comerç, els periòdics, els bancs, les indústries, les televisions,
l’administració, l’església, no necessiten del valencià per a viure.
Alguns el corrompen; d’altres, el fan servir únicament de coartada
moral; els més, simplement l’ignoren. Però ningú no vol obrir un
debat sincer.

Fa unes setmanes, dos diputats –un del PP i un del PSOE-
escrivien en les pàgines de Mediterráneo sobre les capacitats de la
literatura valenciana. Tots dos asseguraven d’estimar
profundament la llengua, de defensar-la. Tots dos s’expressaven
en un castellà perfecte. Estranya manera aquesta de defensar una
llengua. Estranya i freqüent, per desgràcia. Aquesta setmana,
Joan Ignasi Pla formulava algunes propostes imprescindibles: la
necessitat que s’exigisca el coneixement de la llengua en les
oposicions a funcionari, en l’accés a la docència. Tant de bo les
propostes siguen sinceres. En tot cas, servirien per complir una
llei ja mínima –la d’Ús i Ensenyament del Valencià- que ni el seu
partit, quan ocupava la Generalitat, s’atreví mai a aplicar.

La llengua hauria de ser patrimoni de tots. Al capdavall és el
nucli més antic i més ric de la nostra personalitat cultural: el
genoma d’una part essencial de les nostres comarques. La
desaparició d’una llengua no és únicament la d’una manera de
parlar: és també la d’una literatura, la d’una tradició cultural, la
d’una concepció del món. Però estem immersos en una campanya
en contra dels nacionalismes, impulsada precisament pel
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nacionalisme més acèrrim de tots: aquell que porta tres-cents
anys intentant imposar als altres la seua visió unitària de la
història i de la vida. I la llengua forma part indestriable del
nacionalisme que es vol criminalitzar. Un territori sense llengua
diferent és més fàcil d’assimilar al tot unitari. No cal, doncs,
esperar que les institucions ni els partits majoritaris n’obrin el
debat. Es limitaran a esperar que passe el cadàver.

Avui diumenge, unes 12.000 persones se citaran a Betxí en
la Festa per la Llengua. 12.000 persones que reivindicaran –
pacíficament, festivament- la utopia d’una normalització massa
vegades promesa i sempre ajornada. 12.000 persones que són
l’única esperança d’una llengua ancestral i moribunda.
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PUBLICITAT SALVATGE

Les passen a hora de sopar. Són imatges violentes, amb
aparença –no sé si exacta- de ser reals. El televisor les vomita de
sobte, quan maldes per empassar-te un bocí de truita que se’t
queda petrificat a la boca. S’acosta Setmana Santa: dies d’oci,
processons i sang a la carretera. La Dirección General de Tráfico
ha decidit recuperar el vell esperit de la intimidació: imatges dures
per inocular prudència als conductors. L’spot acaba. Tot seguit,
una marca de cotxes anuncia la superació de noves marques: amb
aquell model, fardaràs més, lligaràs més, CORRERÀS més.

Tot i el mos que no puc acabar d’engolir, estic d’acord amb la
contundència de les imatges: amb la seua oportunitat. Són
duríssimes, sí. Quasi salvatges. Però no és menys dramàtic el
problema: el accidents de trànsit són, ara per ara, una de les
principals causes de mort, al nostre país. I també la més
innecessària. Les altres, al capdavall, són simplement l’execució
d’una data de caducitat inexorable.

És intolerable que la publicitat associe un artefacte que
hauria de ser bàsicament una eina per fer-nos més còmoda la vida
amb paràmetres –la velocitat- que comporten un risc avalat per
tantes dades funestes. Si la violència dels dibuixos animats
provoca l’augment progressiu de les tendències violentes en els
nens, com denuncien Maria Josep Lara i Empar López al seu llibre
“Fill de la televisió”, l’associació de la velocitat amb la consideració
social és també una perillosíssima aposta per la mort.

Però, malgrat totes les campanyes del món, les autoritats fan
ben poc per solucionar un problema que, en el fons, genera més
morts que d’altres –el terrorisme, per exemple- que els ocupen
tants esforços i energies. Les nostres comarques tenen una xarxa
viària impresentable –i cara: en peatges, en gasolina, en paciència-
, les nostres ciutats creixen sense una mínima planificació que
assegure un futur més viable, el sistema de transport públic a les
nostres comarques és tan ridícul que incita –quan no obliga- a
viatjar en cotxe, el tren –tan útil, en alguns casos- no arriba amb
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regularitat suficient als pobles del nord: als de l’interior no gens. I
encara no he sentit que cap autoritat enfronte amb perspectives
de futur el problema.

Tinc la sensació que ens volen construir la casa començant
per la teulada: són importants els trens d’alta velocitat (o de
velocitat alta) i és important tenir a mà un aeroport. Però, qui
n’eixirà beneficiat? Quanta gent –i quantes vegades- agafarà el
TAE o volarà a/des de Berlin, en comparació a la que, cada dia,
inverteix un temps desmesurat en desplaçar-se a treballar a la
vora de casa? I, finalment, quantes morts estalviaran, aquestes
caríssimes infrastructures?
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VINT PERSONES

Que vint persones –únicament vint persones- commemoren
a Castelló el 70 aniversari de la proclamació de la II República és
un mal símptoma. El règim sorgit de les urnes el 14 d’abril de
1931 fou l’última gran il·lusió col·lectiva que sacsejà els esperits
de la nostra societat. La derrota monàrquica en les eleccions
municipals del 12 d’abril va precipitar les masses al carrer i el rei
a l’exili. La monarquia –símbol de la corrupció política i de
l’estancament social- havia estat derrotada per l’esperança d’un
món nou on les virtuts de l’humanisme haurien de reeixir sobre
les tares d’una societat excessivament agostada per l’autoritarisme
i la tradició. Però era un somni massa perillós: atacava la primacia
econòmica dels hereus de l’Antic Règim, soscavava l’hegemonia
ideològica de l’Església catòlica. I uns i altres alimentaren la
guerra i promogueren la llarga nit del franquisme, una nit de
rosaris i hipocresia, de censura, repressió i silencis. Una nit de la
closca de la qual, com un pollet atemorit i vulnerable, sorgí la
democràcia que ara ens omple les ciutats de cartells electorals
cada quatre anys.

Una democràcia que s’ha consolidat a costa d’ignorar la
memòria. O, pitjor encara, d’adulterar-la. Hi ha massa zones
fosques sobre les quals ningú no gosa preguntar, massa actituds
heretades, massa pors. La transició no fou, en el fons, sinó un
habilíssim exercici d’amnèsia. El resultat és una democràcia
imperfecta, llastada per una partida de naixement signada per les
autoritats de la dictadura. Una democràcia que ha generat
avanços evidents en molts àmbits i mancances sagnants en
d’altres.

Fa poques setmanes, dos fets ens han recordat el vigor de
l’herència del franquisme: l’Església catòlica promovia per camins
de santedat un grup de víctimes de la violència republicana. I ni
una sola de les que caigueren a mans de l’exèrcit de Franco. Tota
una presa de posició. Al temps, les institucions democràtiques
decidien ignorar una vegada més la memòria dels qui lluitaren –
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una volta acabada la guerra- contra la dictadura: els maquis. Ells,
hereus –i defensors- del règim legítim vençut per la força de les
armes, no tenen cabuda en una societat que aspira a anomenar-
se democràtica. Els sants dels “nacionals”, en canvi, reben el
suport de les autoritats escollides a les urnes.

Per això, que vint persones –únicament vint persones-
commemoren a Castelló el 70 aniversari de la proclamació de la II
República és un mal símptoma. Perquè significa que l’amnèsia
continua el seu procés d’expansió, que -25 anys després de la
mort del dictador- encara no tenim valor per enfrontar la Història,
que no volem saber qui som ni d’on venim. I, així, és complicat
discernir on hem d’anar. O, pitjor encara, on ens porten els eterns
conductors del carro de la Història.
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HORARIS LABORAL I ESCOLAR

A la més mínima contingència, no sabem què fer amb els
fills. Les vacances escolars de Pasqua han tornat a generar un
binomi –avis/néts- cada volta més freqüent a les portes de les
escoles, als parcs públics, als quioscs. I han fet reviscolar de nou
el vell debat: cal mantenir les vacances del calendari escolar? Des
de la conselleria de Cultura apel·len a l’autoritat científica –els
pedagogs- per assegurar que són necessàries per al bon rendiment
escolar: tant de bo apel·laren sempre a l’autoritat científica i no
únicament quan els convé. Els pares es queixen que no poden fer
compatibles el seu horari laboral amb l’atenció a uns fills sense
escola. I potser tots dos tenen raó.

La incorporació de la dona al món laboral ha suscitat
algunes qüestions encara per resoldre: la reorganització del treball
domèstic, la necessitat de protegir legalment les treballadores
embarassades, la compatibilitat entre els horaris laboral i
escolar... Cada vegada més, els pares s’han d’organitzar les
vacances en funció del calendari docent, però, tot i així, la suma
de les vacances dels dos cònjuges no arriba a cobrir el temps de
lleure dels fills. La presidenta de la Federació d’Associacions de
Pares d’Alumnes Penyagolosa, Teresa Navarro, apuntava en les
pàgines de Mediterráneo la necessitat de reformular el paper de
l’escola: la seua funció haurà de ser social, a més de docent. El
director territorial d’Educació, Francisco Baila, llançava el baló
fora: que les APA organitzen activitats durant les vacances. Estem
en època, ja se sap, de rentar-se les mans.

A la llarga, però, resultarà inevitable que l’escola assumisca
noves funcions. Perquè ni tots els xiquets tenen avis que se’n
facen càrrec ni el problema es redueix a les vacances. De fet, ja
comencen a proliferar empreses de guarderia que acullen els
xiquets en aquelles franges en què el treball dels pares excedeix
l’horari docent. Algunes associacions de pares ja promouen també
l’oferta d’aquesta mena de serveis. De moment, però, les queixes
dels afectats no han cristal·litzat en un debat social: tot arribarà.
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En un món laboral cada vegada més exigent i competitiu,
l’escola no tindrà més remei que assumir una quota encara major
de cobertura educativa, que esdevenir –encara més- una mena de
segona llar on els xiquets passaran més hores de les estrictament
dedicades a la docència. Unes hores que caldrà regular en què
s’ocupen. I, si bé ara per ara la qüestió està verda –ja sabem que
no són bons temps per a la lírica social-, l’administració acabarà
per assumir, d’una manera o altra, aquestes competències. En tot
cas, mentrestant arriben les solucions, faria bé el senyor Aznar de
no desesperar-se quan clama en el desert que les parelles
espanyoles haurien de tenir més fills.
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DINOSAURES

A Morella, novament, han trobat restes de dinosaures. Un
fèmur d’iguanadòntid, una dent, dos metatarsos, fragments de la
mandíbula d’una espècie sense identificar, un altre fèmur, una
estranya vèrtebra... Restes trobades en un estrat corresponent al
cretaci inferior: les capes roges de Morella. I, entre elles, algun
fragment que potser corresponga al primer dinosaure carnívor de
la zona: una troballa que convertiria Morella en un dels jaciments
més importants d’Europa. Ara mateix, el professor José Luís Sanz,
un savi de conversa rica i entranyable, un humanista que fa uns
mesos estigué entre nosaltres, estudia les restes per discernir
l’abast de la descoberta.

La revista “Nature” fa públic també el descobriment a
Liaoing, a la Xina, del fòssil d’un dinosaure amb plomes que
visqué fa 130 milions d’anys. Si els estudis confirmen les hipòtesis
que ara s’apunten, estaríem davant la prova que els ocells
evolucionaren dels dinosaures, tot i que els experts asseguren que
les plomes es desenvoluparien no pas per volar, sinó per escalfar-
se. La conquesta del cel vindria després.

El món dels dinosaures genera una estranya fascinació,
sobretot en els infants. Però no sols en els infants. Potser a causa
de la misteriosa extinció –ara tal vegada una mica més clara-,
potser a causa de les dimensions absolutament desmesurades
d’aquestes criatures, potser a causa de la seua condició d’àngels
caiguts des del cim, potser –qui sap- a causa del seu caràcter
remot i irrecuperable. Una fascinació que Morella ha sabut
aprofitar molt bé: el museu Temps de dinosaures i la tasca de
recerca paleontològica que duen a terme no sols aporten rigor
científic i prestigi a la ciutat dels Ports, sinó també l’atractiu
turístic que tant obsedeix certes autoritats de la costa. Un atractiu
turístic que passa –a Morella- per la conservació i l’explotació amb
finalitats culturals i turístiques d’un patrimoni ample i divers, un
patrimoni que bona part de les ciutats costaneres han destruït en
profit de no se sap –o sí- quins foscos interessos: muralles
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absorbides per les cases i enderrocades en la intimitat, cases
modernistes assolades abans no s’adonara ningú, magatzems de
taronja destruïts amb nocturnitat i precipitació, barris sencers
edificats a la carta sobre ruïnes, construccions romanes
abandonades a l’atzar d’un vent més fort o d’una pluja excessiva,
la llista no s’acabaria mai.

Carretera avall de Morella, a Vinaròs, encara ressona en les
oïdes l’estrèpit dels murs de sant Francesc en ensorrar-se sota els
pics de les brigades municipals. L’alcalde, Jacinto Moliner,
assegura que van provocar-li l’ensulsida perquè s’estava caient. A
mi m’agradaria saber qui el deixava caure.
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PAPERS

Ens hem acostumat a tractar amb papers i sovint oblidem
que els papers no són la vida, sinó únicament un pàl·lid –molt
pàl·lid- reflex. I que el que ens hauria d’importar són les vides i no
pas els papers. Però estem instal·lats en un societat
burocratitzada i ja no donem a res importància si no va
acompanyat d’un paper que ho certifique: cap esdeveniment no és
rellevant si no en dóna notícia la lletra menuda dels diaris, cap
fita no importa si no l’acredita un document, els títols
universitaris són de fa temps més importants que el coneixement
que els hauria d’avalar. En plena era suposadament virtual,
l’existència no és res sense la cel·lulosa.

Aquests dies milers de persones sospiren per un paper.
Molts d’ells han arribat a les nostres terres conduïts per les
màfies: potser amagats en habitacles infectes, sense un mos –ni
tan sols un glop- que dur-se a la boca, potser sense el bocí
imprescindible d’aire amb què mantenir vius els pulmons.
Deambulen pels nostres carrers amb la mirada recelosa i treballen
on poden –sense contracte, sense assegurances, sense límits
horaris- a canvi d’un salari miserable. Això, si tenen sort, perquè
també hi ha dones a qui les màfies obliguen a prostituir-se si
volen sobreviure. I d’altres que simplement no arriben mai al lloc
on aspiraven a refer la vida: engolits per les ones, congelats entre
la ferralla d’un camió, ofegats per la manca de ventilació del
compartiment on viatgen amagats com si foren mercaderia. En
realitat ho són, si més no per als qui es lucren traficant amb ells. I
tot perquè els estats europeus s’entesten a complicar-los la vida
amb papers, uns papers que mai no solucionen cap problema, mai
no frenen cap èxode, però alimenten sempre el negoci
desproporcionat de les màfies.

Ara, el Consell ha obert una mica més la mà i les cues de
desesperats han tornat a ocupar les voreres de la subdelegació del
govern i dels ajuntaments. Romanesos, llatinoamericans,
magribins esperen ansiosos un paper que done fe de la seua
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existència. Un paper que diga que són algú: que existeixen.
Encara que siga per a continuar sent explotats. Perquè els papers
donen fe, potser, d’existència, però –ara i ací- no són suficients per
aspirar a un tracte igual: a un tracte just. I no penseu que darrere
d’aquesta decisió s’amaguen raons humanitàries. No penseu que
les autoritats, per fi, han deixat de preocupar-se pels papers i
comencen a ocupar-se de les vides. Darrere d’aquesta mà tancada
que s’ha obert un poc més –únicament un poc més- hi ha la
necessitat de mà d’obra de les empreses valencianes. Els
necessitem per mantenir el nostre creixement. Únicament amb
ells -amb els seus salaris baixos, els seus horaris més amples, les
seues condicions precàries- és possible el nostre creixement. I els
papers que els repartiran no són sinó el reflex d’aquest necessitat.
D’aquesta miserable necessitat.
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PASSEJAR LA VIDA

Tots els cercles acaben per tancar-se en un moment o altre.
El que no sabem és quan. Ara, els cardiòlegs ens indiquen que el
País Valencià és una de les zones amb més cardiopaties
isquèmiques. Que 13 de cada 100 valencians són propensos a
algun tipus de malaltia cardiovascular. El sedentarisme i l’estrés
han convertit les nostres artèries en un reflex fidel del mapa de
carreteres que ens recorre l’anatomia del país. Tots dos tenen una
propensió perillosa a l’embús. És el final del cercle: l’inici caldria
anar a cercar-lo en un moment imprecís de la nostra història
recent, aquell en què decidírem que calia viure més de pressa.

El creixement econòmic ens ha dut un major benestar. Ara,
no és concebible la fam que era comuna anys enrere, ni tampoc
certes malalties que abans delmaven exageradament la població.
Però, en canvi, la pressa ha esdevingut un requisit imprescindible
de les nostres vides. La progressió de la línia del creixement ens
ha instal·lat en una lògica perversa que ens empeny a accelerar
cada vegada un poc més. I nosaltres ens concentrem a no perdre
el rumb i deixem de mirar el paisatge. Ja no ens és permés de
contemplar-lo: si badem, ens estavellem contra el primer obstacle
que se’ns presenta. Així, el viatge esdevé l’únic objectiu possible de
les nostres vides: rodem i rodem sense preguntar-nos mai on
condueix la ruta. I, en el trajecte, oblidem que els detalls més
interessants s’ubiquen, precisament, enllà dels marges de la
carretera.

Ara que tenim ingredients i possibilitats, hem substituït el
plaer d’assaborir el menjar per la deglució quotidiana d’uns
aliments cada vegada més insípids; ara que estem tan ben
comunicats, hem reduït les relacions humanes a un contacte
superflu: coneixem més gent, però la coneixem pitjor; ara que
tenim accés a tantes possibilitats d’enriquiment espiritual, hem
sacralitzat la cultura ràpida, superficial, efímera. Ja no passegem
la vida: ara la travessem corrent.
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Fa uns dies, la ministra de Ciència i Tecnologia, Anna
Birulés, afirmava que les nostres empreses havien assolit un
important nivell competitiu. I és cert: les dades estadístiques ho
ratifiquen. Però aquest creixement s’alimenta de les presses de
molta gent que ha convertit la seua vida en un viatge que no els
mena enlloc. I és aquesta lògica de la pressa que ens provoca els
embussos del cor. Evidentment, seria estúpid renegar del
creixement: és a causa d’ell que avança la medicina, les ciències,
que guanyem benestar. Però la dada que ens donen els cardiòlegs
ens hauria de moure a certes reflexions. A considerar, per
exemple, si fem bé de seguir-li cegament el joc a la pressa. A
plantejar-nos si realment no valdria la pena deixar de córrer de
tant en tant. I passejar una mica més la vida.
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CLASSE DE RELIGIONS

Cada volta en seran més i ha arribat potser el moment de
plantejar-nos seriosament la qüestió. De moment, quinze xiquets i
xiquetes del Grau han sol·licitat, al centre on han de cursar
estudis l’any que ve, que volen estudiar religió, sí, però la seua: la
islàmica. És un dret inqüestionable, tal com estan les coses: la
Constitució afirma que ningú no serà discriminat per causa de la
fe que professe. Així, mentre el sistema educatiu incloga la religió
com una assignatura, caldrà garantir que cada alumne reba
l’educació religiosa que s’ajuste a la seua fe. Si és que en té cap,
de fe.

En un sistema educatiu públic ja mancat de les
infrastructures necessàries, la religió encara fa més evidents les
carències. En alguns col·legis, des de la direcció s’invita als pares
a escollir l’opció religiosa: argumenten que no hi ha aules
suficients per a partir en dos grups els alumnes d’una classe i que
els escassos xiquets i xiquetes que no en vulguen, de religió,
potser acaben passant l’hora en un racó de l’aula de professors. O
en un lloc poc transitat del corredor. I els insisteixen que els pocs
alumnes que han d’eixir de classe –sempre els que no han optat
per la religió- se senten exclosos, diferents. La major part dels
pares cedeixen. I la inspecció arronsa les espatlles.

En un sistema polític laic, la religió no hauria d’impartir-se
en les aules. Si es fa, es perquè no hem sabut desprendre’ns del
llegat d’uns anys terribles en què el dictador passejava sota pal·li i
els preceptes catòlics impregnaven la vida civil amb la seua
retòrica més sòrdida. I, des d’aleshores, cap governant no ha
volgut assumir el repte de desafiar el poder de la Conferència
Episcopal: les trones, sembla, encara determinen vots. Però
l’ensenyament, si més no el públic, no pot basar-se en dogmes de
fe. Ben al contrari, ha d’estar impregnat d’un sentit ètic i d’una
vocació científica: i ni un ni l’altra són massa compatibles amb la
encarcarada rigidesa de cap dogma. El lloc natural de
l’adoctrinament religiós no ha de ser l’aula sinó el temple.
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Tanmateix, la història de les religions és un coneixement
imprescindible: afecta a la història, a l’art, a la filosofia, al
patrimoni intel·lectual d’occident i del món. Sense uns mínims
coneixements en la matèria, no són intel·ligibles ni el Judici Final
de Miquel Àngel, ni la filosofia escolàstica, ni l’arquitectura gòtica.
I una educació integral ha d’aspirar a imbuir aquesta mena de
coneixements, perquè sense ells estaríem dilapidant una part
imprescindible del nostre patrimoni cultural. Aquest, doncs, ha de
ser el camí: una assignatura que aprofundisca en l’estudi del
paper de les religions en la nostra història, cadascuna en la seua
mesura. I que evite, de camí, que cap nen haja sentir-se
discriminat per causa de la fe –o de la manca d’ella- dels seus
pares.
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EXCAVADORES

Les excavadores municipals únicament assolen les cases
dels pobres. Les cases o les barraques. Com apuntava Quique en
el seu dibuix de dijous passat, eliminant les barraques potser
aspiren a demostrar la inexistència dels pobres. Pura qüestió de
sil·logisme. Una província com la nostra, sembla, tan industrial,
tan pròspera, tan receptiva al turisme de tota mena, com anava a
permetre l’existència d’un nucli de pobres que poguera espantar
l’exquisida sensibilitat dels nostres estimadíssims visitants, tan
pròdigs ells a deixar-nos divises?

Vivim en un món de formes: als turistes de bona part de
viatges per les zones deprimides de Latinoamérica o d’Àsia, els
governs els tenen preparades unes rutes absolutament innòcues
per a l’esperit. Llocs on apreciar la magnificència dels monuments
o l’exuberància del paisatge sense la molesta presència dels
nadius, tan pobres ells, tan bruts, tan miserables. Així, les fotos
dels viatges esdevenen pura fantasia. Una realitat paral·lela, una
incomparable experiència de cartró pedra.

La Constitució, tan incòlume i perfecta, tan intocable,
reconeix el dret de tothom a un habitatge digne: potser per això
han enderrocat les barraques, perquè no eren dignes. Però
aquesta és únicament una part de la qüestió: perquè el sostre
estelat –encara que siga en nits d’estiu- tampoc és digne. Ara
caldria que l’Estat, tan contundent quan exigeix certs deures als
ciutadans, s’aplicara la cançó i no deixara al carrer tanta gent que
no té sostre o que únicament en té un de fustes i de cartró. O
d’estels, en el pitjor dels casos. Però la Constitució, com la realitat,
també és virtual en segons quines qüestions.

El que no resulta tan virtual és el preu de les cases: en un
any, el cost de construcció d’un habitatge ha crescut en un milió
de pessetes. El preu de venda, encara més. No he llegit en canvi
cap estadística que parle que els salaris hagen augmentat en una
proporció equivalent. O siga que cada dia hi ha menys famílies
que puguen organitzar-se el futur en una casa pròpia.
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L’administració, mentrestant, assegura que estan a punt
d’acomplir-se els objectius en matèria d’habitatges protegits, però
les estadístiques, tan punyeteres, s’entesten a afirmar que en el
mig any que portem s’han visat 1000 pisos de protecció oficial
menys que en idèntic període de l’any passat.

Així, si cada dia és més difícil accedir a un habitatge en
condicions, cada dia hi haurà més pobres que ofenguen la vista a
les pulcres mirades de l’autoritat competent. És, simplement, una
pura qüestió de lògica. El problema és que alguna de les nostres
tan lúcides autoritats potser ja ha pensat que la solució és
ampliar la flota d’excavadores.
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TRENTA-VUIT SOMRIURES

Eren dues pàgines senceres del diari. Trenta-vuit rostres
inusualment feliços: una bafarada d’aire ben fresc enmig de les
afilades complicitats dels polítics i la negra crònica de tantes
morts en tants conflictes inútils. Dues pàgines que feia goig
contemplar: els rostres dels trenta-vuit primers titulats sèniors en
Ciències Humanes i Socials de la UJI. Trenta-vuit persones majors
de cinquanta-cinc anys que han trobat en la universitat un camp
obert per poder estudiar, una possibilitat de recuperar allò que
determinades circumstàncies històriques o personals els negaren.
Trenta-vuit persones que creuen que mai no és tard per aprendre.
Ni tan sols quan es frega la barrera de la jubilació obligatòria,
l’edat en què la societat ens diu –no sempre amb miraments
excessius- que som prescindibles, que és possible –i a voltes més
rentable- continuar endavant sense nosaltres. Trenta-vuit rostres
plens de vida, trenta-vuit somriures necessaris.

Conec molta gent convençuda de saber-ho tot. I he conegut
algú que havia renunciat a aprendre. Els primers caminen
orgullosos per les pàgines de qualsevol ciutat, miren els ulls dels
transeünts amb desdeny, arrufant les celles i desafiant els
elements: tots els elements. Aspiren a un reconeixement tan
ample com curtes són les seues mires i estan convençuts que el
minúscul graó on el destí els ha enlairat (un càrrec polític de
províncies, un esglaó intermedi en qualsevol empresa, un premi...)
té la dimensió de l’Everest o del Kilimanjaro. És per això que no
miren si no és per sobre del muscle i mai no veuen, pobres
imbècils, més enllà del seu nas. Aspiren a la fama i no saben que
la fama és una engruna de pols còsmic perduda en la infinitud
dels estels, una partícula invisible enmig de l’Univers.

El segon grup em mereix tota la pena que no em fa el primer:
els qui han renunciat a aprendre sol ser perquè ja no esperen res
de la vida. Perquè les circumstàncies –familiars, de salut,
laborals...- els han abocat a la resignació de consumir-se
lentament en una desídia voluntària i absorta. No solen mirar si
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no és a l’interior d’ells mateixos i sempre amb un únic propòsit:
cerciorar-se que continua vigent l’anul·lació progressiva a què han
decidit abandonar-se.

Cap dels trenta-vuit rostres que eren notícia l’altre dia
pertany a aquests dos col·lectius. Els seus rostres no miraven
desafiadors sinó complaguts i expectants. Complaguts per la feina
ben feta, per les il·lusions satisfetes. Expectants perquè saben que
el camí no s’acaba quan ataüllem la resposta a una vella
pregunta. Que la saviesa, en realitat, consisteix a contemplar com,
cada resposta que trobem, amaga sempre nous i més complexos
interrogants.
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L’ACADÈMIA

A veure: el pacte que ha permès la creació de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua no és un acord entre científics, sinó una
entesa de caire polític. I no podia ser d’una altra manera, perquè
la batalla lingüística mai no s’ha dirimit en les aigües espesses de
la filologia sinó en el mar procel·lós de la política. Calia, doncs, per
tancar-la, una solució política. I aquesta és la raó que explica
alguns extrems: que hagen quedat fora de l’Acadèmia filòlegs o
escriptors de contrastada vàlua, que s’hi incorpore una quota de
representants de la faràndula secessionista o que el perfil dels
acadèmics –i tampoc de tots- tinga més gruix polític que no
prestigi filològic. Però aquestes circumstàncies, que potser
justifiquen tan atípica partida de naixement, no hauran de servir-
li en el futur de coartada: seran les decisions filològiques les que
avalen –o no- l’Acadèmia com una institució respectada en l’únic
àmbit en el qual s’hauria de moure d’ara endavant, el científic.

El conflicte lingüístic fou un virus de laboratori encarregat
des de determinats despatxos de Madrid i de València amb una
funció concreta: minar la puixança nacionalista del País Valencià.
La dreta espanyolista temia, en plena Transició, que la conjunció
nacionalista de Catalunya i el País Valencià (sumada a la probable
incorporació de les illes Balears) acabara per amenaçar la unitat
d’Espanya. Atesa la identificació que es produeix sempre entre
llengua i consciència nacional, laminar una era la millor manera
d’afeblir l’altra. La injecció subvencionada del virus del conflicte
en certs ambients predisposats a la rivalitat amb Catalunya
generà els efectes que tots coneixem: bombes a llibreries, insults a
representants públics, amenaces, pors, claudicacions. I, a la
llarga, la desactivació del nacionalisme valencià com a alternativa
–conseqüència de la degradació de la identitat col·lectiva- i la
regressió de l’ús social de la llengua. Una jugada mestra, des del
punt de vista de l’estratègia política. I amb conseqüències
segurament irreparables.
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Amb el temps, però, el conflicte lingüístic ha deixat de ser
útil als seus promotors: el País Valencià és el territori de l’Estat
amb menor consciència nacional pròpia després d’Extremadura.
Ja no hi ha, doncs, cap perill de disgregació: ja no cal, per tant,
mantenir un instrument que comença a causar més problemes
que beneficis. Així les coses, un polític com Zaplana, tan espavilat,
no podia deixar passar l’oportunitat d’afegir al seu currículum un
aval de tanta rellevància: ni més ni menys que la solució del
problema que ha enverinat la convivència pacífica dels valencians
durant vint-i-cinc anys. El regal que envejaria qualsevol aspirant a
qualsevol càrrec.
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EL MONSTRE

No ens hauria d’estranyar l’onada de robatoris que alimenta
els titulars: són la conseqüència lògica d’un llei dolenta i unes
autoritats amb una tendència malaltissa a les actituds
repressives. Ni ens hauria d’estranyar tampoc que, la majoria dels
delictes, estiguen protagonitzats per delinqüents reclutats entre la
immigració. No és que ens manquen delinqüents del país amb una
solvència ben acreditada, no. Però, aquests, ara, han de bregar
amb una competència cada cop més dura. La precària situació
(sense feina, sense llar, sense papers, allunyats de casa...) de bona
part dels immigrants els converteix en candidats ferms a la
marginació social: el viver més reputat de lladregots de poca
volada. Més greu encara és la consolidació de les màfies a casa
nostra. S’iniciaren traginant immigrants al marge de la llei; a poc
a poc, han ampliat negoci: controlen prostitutes, organitzen
robatoris a pisos i xalets, n’exporten el producte...

La primera situació reclama una acció social, que vaja més
enllà de les simples mesures penals: cal, sobretot, reintegrar els
marginals als esquemes que, amb major o pitjor fortuna, ens
regeixen a tots. El problema és que, un cop absorbits per les
pautes del delicte, resulta sempre molt complex trencar-ne el
cercle. Però, almenys, hauríem de plantejar-nos solucions de cara
al futur: evitar que ens arriben en tan precària situació els
immigrants, afavorir les mesures d’integració en la nostra societat,
lluitar contra les actituds explotadores que creixen al voltant
d’aquest món...

La segona de les situacions exigeix sobretot l’acció
coordinada de jutges i policies. I també mesures legals que no
posen el destí de tanta gent en mans de les màfies. Perquè és la
llei d’estrangeria, tan restrictiva, la que ha propiciat l’auge del
crim organitzat. També als Estats Units fou la Llei Seca que
alimentà l’època daurada dels gàngsters. Són tantes les traves que
propicia la llei que, sense les màfies, la possibilitat d’arribar a
l’Occident desenvolupat de bona part de la gent que aspira a fugir
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de la misèria del seu país és nul·la. Caldria, doncs, començar a
solucionar el problema des de la base.

Tantes notícies que posen en relació als immigrants (una
part reduïda, en tot cas) amb la delinqüència no ha generat, de
moment, cap mena d’actituds xenòfobes. Uns s’han adreçat a la
policia per demanar informació sobre protecció de la propietat;
d’altres han substituït portes blindades per cuirassades; els
menys, han adquirit armes de salva que poder esgrimir en cas
d’assalt a casa seua. Ens movem, però, en un terreny esmunyedís
i la més mínima relliscada pot alimentar el monstre de la
intolerància. Convindria saber-ho. I començar a prendre-hi
mesures que ens estalvien la vergonya de veure’l créixer a casa
nostra.
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ARQUITECTURES

L’Espai d’Art Contemporani s’ha plantejat de programar
exposicions que moguen a la reflexió: no hauria de ser altra la
funció de l’art, estètiques a banda. Unes mostres que, és cert, a
voltes s’han expressat en llenguatges inassequibles al visitant
comú. Però, per això, per fer-les accessibles, l’EACC ofereix la
possibilitat de les visites guiades: una pura delícia. La darrera,
“Otras naturalezas urbanas”, aborda un binomi necessari:
arquitectura i entorn. A través de distintes propostes –projectades,
dibuixades, fotografiades- alguns arquitectes pensen la raó actual
de ser del seu ofici. I tots –o gairebé- vénen a coincidir en uns
punts bàsics: que qualsevol projecte ha de partir d’una anàlisi
rigorosa de l’entorn que ha d’ocupar, que l’ha d’entendre, que n’ha
de dialogar. Que tota construcció és també geografia.

Les propostes s’apunten, òbviament, des de la radicalitat. En
els dos sentits: des de l’arrel, des de l’extrem. Des de l’arrel perquè
examinen la funció primigèna de l’arquitectura: el què, el com, el
per què; des de l’extrem, perquè la utopia és el germen ineludible
del canvi. La història no registra cap avanç que no haja vingut
precedit d’una utopia: l’estat del Benestar, per exemple, no hauria
estat possible sense la utopia marxista. Amb tot, cap de les
propostes té vocació d’impossible. De fet, algunes d’elles han
quallat en construccions reals: no tant la filosofia que les impulsa.
O no encara. I és aquest extrem que fa necessària l’exposició.

Una simple visió de les nostres comarques ens hauria
d’impel·lir a una reflexió ben urgent perquè cada mur que
enlairem està determinant-nos el futur: la geografia. I alguns dels
models (si és que el caos pot assumir la condició de model)
mostren signes irreparables de col·lapse: la costa es desplega en
tipologies de saturació monòtona, les ciutats adopten el perfil dels
laberints més confusos, el medi es transforma en un desert de
formigó. Hem d’aturar-nos i mirar: quin és el nostre entorn i quina
l’arquitectura possible.
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Ja sé que no és probable que arquitectes i promotors
òmpliguen il·lusionats les sales de l’Espai, que es deixen
impregnar devotament per les idees que hi suren. Tampoc està
provada la passió dels responsables polítics per aquesta mena de
propostes. Com sé que no és possible cap alternativa que no
demostre viabilitat econòmica: aquesta és l’única llei que ens
regeix. Però també sé que hi ha inèrcies que avancen purament a
causa de l’impuls original i que és immens el poder d’una idea i
que, a voltes, una sola paraula –si es formula amb oportunitat i
rigor- és capaç de demostrar absurda la inèrcia més veterana. I
l’art no hauria d’abjurar mai d’aquesta capacitat.
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PUBLICITAT TELEFÒNICA

El meu nom deu figurar, en lletres ben grosses, en alguna
llista de persones especialment ineptes. No entenc, si no és
atribuint-ho a la meua especial inèpcia, que tanta gent es
preocupe per ensenyar-me tantes coses. Dia rere dia, sona el
telèfon de casa: una veu, invariablement femenina, m’assegura
que no puc deixar passar l’oportunitat d’aprendre, posem per cas,
a fer calça. A l’endemà –o a tot estirar uns dies després- de nou
sona el telèfon: una veu sospitosament semblant m’informa que
sóc la persona més afortunada del món ja que forme part del
centenar d’agraciats amb un curs per aprendre a parlar
thailandés des del sofà i en tan sols quinze hores. I a uns preus,
és clar, completament bojos. Passen uns dies i el telèfon torna a
sonar: una veu mimètica em torna a oferir qualsevol cosa: cursos
de guitarra, de navegació a vela llatina, de comptabilitat de
granges de búfals, de cuina libanesa...

A hores d’ara, ja he renunciat a explicar-los que, fent sonar
el meu telèfon, estan envaint la meua intimitat. Que no desitge
escoltar ofertes que m’anuncien el meu destí gloriós d’expert en
bonsais o de fabricant de perles. Que ja he aprés a conviure amb
les meues limitacions. Que, com a molt, aspire a una mica de pau
i de silenci. Al cap d’uns dies, invariablement, sona el telèfon.

El cas és que, des que s’ha posat de moda la importància de
comptar amb bases de dades de clients potencials, ja ningú no et
ven una cadira o una piruleta sense demanar-te el nom, els
cognoms, el carrer, el telèfon i, si ve al cas, l’adreça de correu
electrònic. Dades, totes elles, que faran servir per anunciar-te
ofertes, enviar-te invitacions o fer-te arribar catàlegs. O qui sap
per a què. Tot i la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, resulta ben difícil evitar que, per un o altre camí, les
nostres senyes no acaben per arribar a qualsevol empresa
delerosa d’oferir-nos –per via telefònica- el curs de la nostra vida.

El problema és que la publicitat telefònica no permet
alternativa. Al contrari de la televisiva o la que ens dipositen a la
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bústia o al parabrises del cotxe, vulnera la nostra intimitat sense
que tinguem l’opció de triar si volem atendre-la. Quan anem a dir
que no, ja s’ha introduït a casa nostra. L’única solució per a
preservar-nos d’aquesta plaga fóra prohibir-la expressament.

Mentrestant, he aconseguit resignar-me a patir que, de tant
en tant, una veu metàl·lica i femenina m’anuncie possibilitats
insòlites d’aprenentatge que faran de mi un home nou. Però no
puc deixar de preguntar-me com han arribat a saber a quina hora
faig habitualment la migdiada. Perquè, us ho puc jurar, el telèfon
sempre sona quan, després de dinar, em deixe dur uns minuts per
la son. I això sí que fot. Vaja si fot.
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BICICLETES

Ara que el Tour de France està en plena voràgine escaladora,
em permetran que els recomane un llibre: “Hem fet el Tourmalet”,
de l’escriptor de Castelló (i tanmateix ciclista aficionat) Vicent
Marçà. Narra la peripècia d’una colla d’amics cicloturistes que
decideixen anar a fer uns quilòmetres per les rutes mítiques del
Pirineu ciclista francès. Uns llocs per on, si es para atenció,
encara es possible escoltar l’eco de la respiració metòdica de
Miguel Induráin camí d’Hautacam, de l’ànsia estratègica de
Bernard Hinault ataüllant les rampes del Peyresourd, de la fixació
caníbal d’Eddie Merckx sobre l’asfalt desbastat del Côl d’Aspin, de
l’extenuació inhumana de tants altres ciclistes anònims que, tot i
la magnitud del seu sofriment, no deixaren memòria de la seua
gesta de nàufrags sobre una màquina de ferro que mai no els
havia pesat tant.

Us recomane el llibre perquè, més enllà de l’enyor de certes
heroïcitats televisives, les seues pàgines donen notícia fidedigna
d’algunes de les claus que expliquen per què milers de persones –
algunes certament amb poca aparença d’esportistes- envaeixen
l’asfalt cada cap de setmana. El ciclisme permet una aproximació
fàcil a la natura: a pocs quilòmetres de Castelló, la carretera ja
comença a empinar-se per les rampes suaus de la Serra d’Espadà,
del Desert de les Palmes, de la Serra d’en Galcerà o de l’Alt
Millars. I, alhora, permet fomentar la convivència, sempre més
agraïda quan es barreja amb l’esforç, amb l’entrepà reparador,
amb la conversa franca, amb la complicitat de saber-se immergits
en una peripècia comuna.

Milers de ciclistes envaeixen cada cap de setmana unes
carreteres que no estan preparades per acollir-los. I és que, tot i la
quantitat de bicicletes que circulen cada dia per les nostres
comarques, no hem sabut generar una cultura ciclista: hi ha
escasses infrastructures viàries que es projecten tenint en compte
l’existència dels ciclistes, hi ha poques ciutats que fomenten la
bicicleta com una alternativa ecològica, sana i també ràpida per
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als desplaçaments urbans, alguns carrils ciclistes semblen
concebuts per a impedir l’ús de la bicicleta més que no per
estimular-lo. I els ciclistes són vists com una nosa per certs
conductors: tampoc ajuda que els agrade tant d’agrupar-se en
pilots que sovint circulen envaint zones de pas d’altres vehicles.
De tant en tant, l’opinió pública es trasbalsa perquè un camió
sense control ha atropellat algun ciclista professional: quan el
mort és aficionat ja ni tan sols és notícia. Durant uns dies tothom
es lamenta, tothom exigeix mesures. I les autoritats prometen
solucions immediates que mai no arriben. A poc a poc, tothom
oblida. Fins el pròxim accident.
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LES VACANCES

El comportament humà està ple de misteris. Fugim de les
grans ciutats, cada estiu, amb l’ambició expressa de deixar al
marge, més que siga per un mes escàs, tant de soroll, tantes
presses, tantes cues, tanta massificació. Fugim del rebombori
impetuós dels carrers plens de cotxes i de gent i de boires
espesses de fum i ens anem a recollir a les grans metròpolis de
l’estiueig, uns llocs diminuts –antics poblats de pescadors, vells
refugis de contrabandistes- on la pluja recent de l’especulació ha
fet créixer, com a fongs impetuosos, un caos de gratacels i asfalt
brusent i xiringuitos amb olor a calamars fregits i maioneses de
textura més aviat sospitosa.

Poques de les nostres ciutats podrien servir d’exemple per a
un manual del bon urbanista, però almenys han tingut temps
suficient per sedimentar les distintes modificacions que els
capricis d’un alcalde, l’atzar d’una contingència determinada o el
bon seny d’algun regidor improbable, segons cada cas i cada
època, hagen perpetrat en elles. Al contrari, les metròpolis
turístiques s’han alimentat del desordre dels guanys fàcils i
ràpids, han crescut amb tanta celeritat com terror a la
planificació, a la racionalitat, al bon gust. De manera que es dóna
el cas que fugim dels sorolls, de les presses, de les cues, de la gent
i anem a entaforar-nos (això sí: en pantalons curts, camiseta
estampada i xancletes) en caus mínims amb vistes als
apartaments que miren al mar, impregnats de sentor a pollastre
rostit, atordits pels crits dels nostres veïns –filtrats a través d’uns
barandats de paper de fumar-, desvetllats pel soroll dels homes-
orquestra que (des)animen les revetlles, pels clàxons dels
conductors que es desesperen cada volta que comproven que ni
l’orografia ni la disposició urbanística del poblat esdevingut
metròpoli no són les més adequades per afavorir una circulació
mínima, cansats d’esperar torn per a dutxar-nos a la platja, per a
demanar una pizza, per a beure’ns una orxata que la gola ja
requereix amb certa urgència, anguniats per la coincidència que
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tanta gent haja tingut, com nosaltres, la pensada d’anar a la
mateixa hora a la mateixa platja, a la mateix piscina, al mateix
passeig, al mateix restaurant, a la mateixa terrassa, enutjats que,
per cada pas que donem, ens cobren una quantitat tan
desproporcionada que ens fa dubtar de manera invariable si no
s’hauran equivocat.

Tanta gent, tanmateix, no pot equivocar-se. Potser, en
realitat, tenim terror al silenci, a la solitud, a la calma, potser no
sabem viure quatre dies seguits sense sorolls, sense fer cues,
sense una multitud a mà on poder-nos confondre, diluir. Potser
no sabem viure ja sense l’olor a fums i a fregits. Com tampoc
sabem viure sense formular bons propòsits ni sense deixar-los,
invariablement, de complir.
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AQUELL FIB...

I és que no hi ha com un balanç favorable per estendre la
complaença. On són ara mateix les queixes de la gent benestant
en contra del FIB? On són aquelles proclames que, en les primeres
edicions del festival, carregaven contra la plaga de cabells llargs,
d’arracades insòlites, de piercings i tatooings i altres ing’s que
envaïen la platja? Quins temps aquells, en què els estaments
il·lustres de Benicàssim arremetien contra el FIB perquè els
semblava únicament una reunió de joves amb mala pinta i ganes
de fumar i de ballar i de beure i de... Quins temps aquells! I quina
visió de futur, Déu meu, quina visió de futur, la dels prohoms
benicassuts! Clar que la memòria és feble i ningú ja no se’n
recorda, d’aquelles ires, d’aquelles tempestes, d’aquelles amenaces
d’anar a estiuejar a la Conxinxina si l’ajuntament permetia que
l’any que ve tornaren els peluts a omplir-nos de puces la platja!
Però si fins i tot les autoritats es desfan públicament en elogis als
fibbers i en ressalten el civisme i la responsabilitat del seu
comportament i s’han de reprimir per no declarar amb llàgrimes
als ulls que voldrien que els seus fills –les noves generacions,
s’entén- foren com ells! I tots plegats –partits polítics, associacions
i públic en general- reclamen a la Generalitat, a la Diputació, que
ajude el FIB, que si no se n’aniran i ens tornaran a créixer
teranyines a les caixes, ara que diuen que l’any que ve hi haurà
fins i tot un transatlàntic per allotjar artistes i que el FIB es podrà
seguir per internet, quina modernitat! Ja no és el que era, aquest
FIB, ja no és el que era...

Ara, quan tanquen balanç i contemplen els números de
caixa, els prohoms ja no s’esglaien. Ja no els semblen tan peluts,
els fibbers, ni tan insòlits els llocs del cos on es pengen les
arracades, ni tan forassenyada la roba, ni tan criticable el
piercing, el tatooing i les altres ing’s a què són tan aficionats. I
accepten conviure amb ells uns dies, compartir –si cal- espai
sobre l’arena, i miren d’estalviar el gest de fàstic d’aleshores (no
siga que es molesten tan il·lustres convidats), i fins i tot proven
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d’assajar un somriure, encara que siga forçat. I reconeixen que,
ben mirat, tampoc no molesten tant ni la música que escolten és
tan sorollosa com pensàvem. Ni te tan mala pinta, en el fons,
aquesta joventut. I alguns amb més bona lletra, quan acaba el
festival, componen articles d’opinió on es desfan en elogis a la
immensa aportació que suposa el FIB, amb la seua passarel·la de
moda, la seua mostra d’art, els seus concerts...

I és que no hi ha com un balanç favorable per estendre la
complaença i esventar els mals records. Com anaven a saber,
pobrets prohoms, que els peluts del FIB arribarien a deixar sense
efectiu els caixers automàtics de Benicàssim i que bona part
d’aquests diners anirien a reposar finalment a les caixes dels seus
comerços. Com podien preveure que el nom de Benicàssim
circularia per tot Europa d’aquesta manera! Com podien ni tan
sols imaginar, ells que viuen del turisme, que la seua ciutat
esdevindria un referent per als anuncis de televisió, que ompliria
pàgines i pàgines de revistes musicals, que seria portada en tants
diaris de tot el món, que obriria els informatius de tantes i tantes
televisions d’allà i d’ací (Canal 9 a banda, és clar, que aquell dia
s’ocupaven del València C. de F. que jugava a Onil), que emissores
musicals de prestigi com la MTV li dedicarien programes especials,
que tot plegat suposaria una publicitat molt superior a la que mai
hagueren pogut aconseguir per ells mateixos! I és que no hi ha
com un balanç favorable per estendre la complaença i esventar els
mals records i, fins i tot, alimentar un somriure. Encara que siga
forçat.
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LÍMITS

Les agendes culturals són una de les armes més efectives
per conèixer els límits estretíssims de les nostres vides. Cada dia
ens recorden la quantitat d’actes interessants que podem arribar a
perdre’ns. El volum d’informació (i de formació) que mai no
podrem arribar a tenir. Els llibres que mai no llegirem, els
coneixements de què haurem de prescindir per sempre. No són,
però, els únics indicadors de la nostra mínima condició: cada
llibre de cuina que entra a casa ens dóna notícia dels plats
suculents que mai no tastarem; les ofertes de viatges que un
repartidor despistat ens diposita a la bústia ens posen al dia dels
països que mai no xafarem; les carteleres ens ratifiquen que, per
més que ens hi dediquem, mai no podrem extasiar-nos en la
contemplació de tantes pel·lícules com ens abelliria. Som,
essencialment, limitats i viure, supose, deu ser anar descobrint les
nostres fronteres.

Ara bé, si reparem ara mateix en aquests límits és
estrictament a causa de la intensa activitat que s’esdevé a la
nostra vora. Fa uns anys, serien altres els indicadors que ens
donarien notícia de la nostra condició finita. No en tot cas els
actes culturals perquè no els hi havia. Així doncs no prenguem
per queixa allò que ens hauria de satisfer, el fet innegable que,
amb totes les matisacions sobre oportunitat o qualitat o el que
calga, ara mateix l’oferta d’actes culturals que se’ns ofereix supera
les nostres possibilitats: cinema pels pobles, certàmens de curts,
festivals de música barroca, concerts de banda, festivals de teatre,
concerts a sota de salts d’aigua, exposicions, els pobles bullen
d’activitats que facen més enriquidor l’estiueig (per què sempre
que rasques acaba per aparèixer el turisme?). Amb una
peculiaritat, ara a l’estiu: que l’activitat es dissemina més que mai
pels pobles: Moncofa, Peníscola, Benicàssim, Sogorb, Morella...
què difícil és trobar una dispersió tan gran els mesos d’hivern.

En relació a una d’aquestes activitats, la sèrie d’exposicions
que han mostrat a Castelló, València, Madrid o Puerto Rico,
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distintes suites de gravats de Picasso (una part dels quals
s’exposa actualment a Sogorb), la Fundació Caixa Castelló
Bancaixa – propietària de les obres – ha fet públiques les dades de
visitants: més de mig milió de persones –moltes d’elles de les
comarques de Castelló- han procurat que el mestratge genial del
pintor malagueny no els caiguera fóra dels seus límits. Una notícia
esperançadora enmig de tanta brutícia que desprenen les pàgines
dels diaris i les imatges dels telenotícies. Que més de mig milió de
persones s’aturen a (ad)mirar l’obra de l’insigne iconoclasta ja és
d’entrada una porta oberta perquè, si res caracteritza Picasso, és
la seua capacitat per eludir la indiferència. Potser commoga,
potser irrite, però en cap cas deixa de provocar una reacció. I és
que, a més, les tres suites que posseeix la Fundació Caixa Castelló
són obres que ens mostren un Picasso absolutament despullat,
transparent, potser ja vell però encara en possessió d’una joia vital
absolutament contagiosa. Tant la Suite Vollard com la 347 i la
156 són un prodigi de capacitat creativa, en nombre i en qualitat,
al temps que una reivindicació del sexe en el seu sentit més
primari (hi ha en realitat cap altre?), aquell que s’alimenta sense
traves de la llibertat, en franca oposició als tòpics amb olor a
floridura que, després de tants anys, encara postulen bisbes
anacrònics. Picasso és, a més d’un dibuixant excel·lent i un
magnífic intèrpret de la condició humana, un antídot contra
aquesta picadura carca i fonamentalista que pretén empresonar-
nos en uns límits més estrets encara que el ja de per si reduït
espai en què es mouen les nostres vides. Una actitud, aquesta sí,
particularment obscena.
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NEL.LO

Benvolgut Nel.lo, m’he assabentat pels diaris que un jutge
vol impedir que et digues Nel.lo: serà als papers, en tot cas, que a
la vida no hi haurà jutge que et puga traure el teu nom, no
patisques. Però has de saber que als buròcrates –i no n’hi ha
pocs- els papers els importen més que la vida. S’hi passen el dia
capficats, intentant desxifrar la realitat entre els renglons de les
lleis, dels decrets, de les resolucions, de les disposicions
transitòries i les disposicions addicionals. I al final es veuen
incapaços d’entendre la vida si no els la presenten a doble espai i
convenientment relligada.

Però has de saber també que la vida s’entesta sempre a crear
excepcions a tota la casuística que puguen recollir els buròcrates.
De manera que, quan creuen que han aconseguit reduir-la a una
sèrie codificada, la vida, tan entremaliada o més encara que
pugues ser tu, s’inventa un nou supòsit que s’esmuny de les
disposicions dels buròcrates: ells, sempre tan conceptuals, en
solen dir una llacuna legal. I ràpidament els buròcrates, com si
foren el Tono de “Cañas y barro”, omplin els cabassos d’articles i
disposicions i intenten cegar la llacuna. I arriben a creure que
corregint les lleis, ampliant-les amb nous articles que regulen els
nous capricis de la realitat, s’aproximaran més a ella. Però l’aigua
de la realitat sempre troba ullals per alimentar noves llacunes que
arruïnen els seus propòsits reductors. I, a la fi, els cabassos de
terra de tantes lleis i correccions de lleis, de tants decrets que les
despleguen i tants reglaments que les desenvolupen no fan sinó
alimentar un bosc de paperassa que acaba resultant inextricable
fins i tot per al més expert dels buròcrates. Però ells s’obcequen a
fer via entre l’espessor legal i acaba per passar-los com als
personatges dels contes que ben aviat et contaran els teus pares:
que es perden i no saben encertar el camí de tornada. Però, contra
el que s’esdevé als contes, als buròcrates mai no se’ls presenta
una fada o un atzar per indicar-los quina és la ruta correcta: no
solen creure ni en unes ni en altres, així que tampoc no els
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busquen. Al contrari, normalment es troben tan a gust perduts en
l’espessor de la paperassa legal que decideixen no tornar a sorgir
mai a la realitat. I, amb el temps, arriben a creure que és entre els
renglons de tantes disposicions on transcorre la vida. I passa,
doncs, el que havia de passar: que un dia es presenten els teus
pares al Registre Civil per posar-te Nel.lo i ells alcen la vista
incrèduls i remenen papers i més papers, però als papers –
novament- se’ls ha escapat un bocí de realitat. I aleshores, opten
per negar-los el dret a dir-te Nel.lo.

I de res no val que els teus pares demostren que Nel.lo és un
nom ben arrelat a les nostres terres. Potser en desús (o potser no,
que açò dels noms ja sabem que va per modes), però un nom al
qual la realitat ha dotat amb els anys i el costum d’una entitat
pròpia i diferenciada del nom original del qual va sorgir. Un cas
menys modern però semblant als de Sandra, Lola, Lina o Marisa,
que sembla que sí que vénen als papers. Però els buròcrates no
volen saber res de la tradició ni tampoc de l’estètica. I, si t’esmente
aquests dos extrems, és perquè has de saber que els papers sí que
admeten altres noms que clamen al cel. Noms que no vénen
avalats ni pel costum ni pel bon gust. Noms com Johnny,
Jennifer, Kevin, Sheila o Jonathan, que no falta qui s’entesta a
ultratjar així el pobre nadó acabat de nàixer, si els papers li ho
permeten. Noms que alguns pares cometen el delicte (estètic, si no
legal) d’imposar-los als fills indefensos sense que cap buròcrata
trobe un sol article que impedisca l’atemptat. Per no dir un article
que permeta processar els pares, que també fóra el cas.
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RES DE NOU

No sé de què s’estranyen. L’Església, al capdavall, mai no ha
estat del costat dels pobres: en tot cas, alguna de les seues
organitzacions perifèriques, algun capellà més convençut que la
majoria. Però la Institució mai no ha caigut en la temptació de
traduir en actes la fe que proclama. Quan la Guerra Civil, no es
posà a la vora dels jornalers sinó dels latifundistes. Tampoc no es
posà de part dels febles quan determinats teòlegs denunciaren la
miserable situació dels pobres (quasi tota la població) en una
Llatinoamèrica famolenca, espoliada pel Banc Mundial, per les
multinacionals, per les elits criolles. Al contrari: Roma manà callar
aquells que qüestionaven la supremacia dels pocs sobre els molts.
No s’estranyaren, allà: ja venia de lluny, la cosa, dels temps en
què l’Església proporcionava coartades morals als soldats
castellans que conquistaren a sang i a foc el territori indígena.

No és al costat dels pobres, doncs, que els agrada de
fotografiar-se als prelats, sinó a la vora del poder de què ells
mateixos formen part. Repasseu, si no, les hemeroteques i veureu
de la mà de qui inauguren catedrals i santuaris, amb qui
comparteixen taula i estovalles, a qui beneeixen primer que ningú:
no hagueren sobreviscut tant de temps al cim de la piràmide,
altrament. Ni hagueren obtinguts els fruits que ara n’obtenen: el
sosteniment a càrrec dels pressupostos públics, el privilegi
d’impartir doctrina en l’horari escolar d’un sistema d’ensenyament
presumptament laic. Dues situacions que –tal és la companyonia
amb el poder- cap partit no ha proposat de revisar. I no serà que
no n’han tingut, darrerament, de motius: les aventures financeres
de l’Església en Gescartera, l’impost mafiós que la Cúria exigeix
als professors de religió, la ingerència malaltissa en la intimitat de
les persones...

El cas és que, mentre el mur de Berlín encara sustentava
barreres morals, la jerarquia eclesiàstica s’avingué a concedir un
marge al progressisme: la coartada imprescindible per ajustar el
pas als temps que corrien. I proliferaren grups, més o menys
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autònoms, que es deien catòlics i progressistes alhora i es
reivindicaren llibertats i solidaritats diverses. La Institució deixava
fer: concedia. Però caigué el mur i, amb ell, els escrúpols cediren i
la reacció ha trobat de nou un terreny favorable. Sense necessitat
ja de maquillatges, la jerarquia s’ha aprestat a preparar
involucions: morals, lingüístiques, socials, econòmiques.
L’objectiu és recuperar el control d’uns moviments que ja no hi ha
necessitat de tolerar lliures: l’intent del bisbe de Sogorb-Castelló
de tutelar Càritas és simplement el pas més recent d’aquesta
ofensiva. En les seues mans, els pobres, potser  hauran de fer
professió de fe abans d’obtenir el plat de sopa o l’abric amb què
assaciar la fam o cobrir-se púdicament les vergonyes. Res de nou,
en qualsevol cas.
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LA VERITAT

La veritat és sempre la primera víctima. De la guerra,
asseguren els vells corresponsals. Però també de la pau i,
necessàriament, d’aquesta situació intermèdia que vivim des del ja
cèlebre atac dels avions suïcides a Nova York i Washington. Les
mentides de la CNN mostrant-nos les imatges de les celebracions
palestines foren les primeres: eren de deu anys enrere, de quan la
invasió de Kuwait per l’exèrcit iraquià desencadenà l’anomenada
guerra del Golf, un altre focus de mentides. La increïble conversió
en herois de les víctimes de l’avió abatut a Pittsburgh afegí més
fum a la contaminació de la veritat. I la solidaritat fastigosa i
teatral d’un Arafat donant de sang ens certificà que la veritat, si
existí mai, havia quedat sepultada entre els derrocs del World
Trade Center. O del Pentàgon, santuari neuràlgic de la guerra, que
la televisió no esmenta amb la fruïció amb què parla de les torres i
de les víctimes de les torres: no interessa divulgar massa el símbol
excels de la vulnerabilitat ianqui.

Ara, Bush ha anunciat una llarga guerra santa per eradicar
el terrorisme del món. Jo li suggeriria que el primer de la llista
fóra el vell carnisser Ariel Sharon, expert en matances col·lectives.
O Henry Kissinger, mentor, entre d’altres, del terrorista Augusto
Pinochet. Però no els inclourà, per més mèrits que acumulen. Té
prou amb Bin Laden, sobre qui encara no ha presentat cap prova
definitiva. No li cal: les proves es presenten davant dels tribunals,
però són una premissa innecessària per a la guerra. I Bush no
aspira a la justícia, sinó a la sang. Sang que assedegue la gola
ansiosa de venjança del vell i orgullós oncle Sam.

Les represàlies ja les han començades a patir els nens i les
nenes d’Afganistan, condemnats a l’èxode, a la por, a la fam. A la
mort, quan els avions nordamericans comencen a executar la
venjança. Ells són els primers reus d’aquesta justícia infinita que
proclama Bush. Una justícia que, a pesar de l’etiqueta, mai no
arribà al milió de rwandesos condemnats a un genocidi que els
USA sabien i no feren res per evitar. Una justícia que mai no
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arribarà als adolescents palestins, condemnats a morir llançant
pedres contra els tancs i els avions de guerra del germà menut
dels USA. Que mai no arribarà tampoc a les dones afganeses,
condemnades pels talibans a viure recloses en la seua presó
indumentària. Ni arribarà als famolencs de l’Àfrica profunda o de
l’Índia, ni als kurds ni als saharauis expulsats de les terres que
els pertanyen, ni als negres del Bronx, que ara també llueixen
banderetes ianquis de solapa. Estranya justícia, aquesta, tan
selectiva, tan parcial, tan interessada.

Per contaminació, per mutilació, per ocultació, la veritat és
sempre la primera víctima. De la guerra i de la pau. I,
necessàriament, d’aquesta situació intermèdia que viurem mentre
Bush no trobe una excusa per prolongar impunement la barbàrie.
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TRAGÈDIES MENORS

La magnitud dels successos i les amenaces recents té un
primer efecte colateral: encongeix, per comparança, la dimensió
dels nostres problemes quotidians. I corrobora un cop més el que
ja havia estipulat la filosofia: en el fons, la mort és l’únic tema
possible. Però aquest estat de xoc en què ha derivat l’ànim
col.lectiu arran de tanta mort retransmesa i de tanta mort
anunciada no hauria d’immunitzar-nos davant d’altres tragèdies
menors i més immediates.

La de les immigrants que han de prostituir el seu cos pels
camins, per exemple. D’elles s’ocupava aquest diari dimecres
passat en un reportatge commovedor. Dones romaneses,
nigerianes, sudaneses, equatorianes, que potser, en bona part
dels casos, sabien de cert a què venien: aquesta és la tragèdia.
Que, segurament, la perifèria marginal de la nostra civilització
opulenta els resulta preferible a la quotidianitat paupèrrima del
seu lloc d’origen. En tal hem convertit el món: en un lloc on les
molles que uns rebutgen són menjar de reis per a uns altres.
L’únic menjar, moltes vegades.

Però no és menor la tragèdia de les altres: dones que, fugint
d’aquelles fams, d’aquelles desesperances, d’aquelles morts que
nosaltres creiem tan recòndites, venien convençudes de trobar
oportunitats noves. I, en canvi, han descobert que les nostres
ciutats no tenen l’esplendor que elles havien somiat: la falsa
esplendor que potser haurien entrevist al cinema o a la televisió o
que haurien intuït, esperançades, en les promeses d’un sicari de
qualsevol de les màfies que trafiquen amb la vida i la mort dels
desesperats. Se’m fa difícil arribar a imaginar el dolor íntim d’una
dona que, després de deixar-ho tot, descobreix, al cap del viatge,
que el paradís que ella havia imaginat té les portes tancades i que,
si vol sobreviure, ha d’anar a buscar-se la vida en els marges d’un
camí rural, deixant-se follar per quatre o cinc mil pessetes.

Els replecs més foscs d’una llei d’estrangeria absolutament
inhumana ha propiciat l’auge de les màfies. Hem llegit moltes
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vegades que, amb enganys o amenaces, les màfies retenen sovint
els papers de les dones que han introduït al país. I que les
obliguen a prostituir-se fins que satisfan les desmesurades
quantitats que els exigeixen a canvi d’un lloc en aquest paradís
inexistent que els han promés. Per això, bona part d’aquestes
dones asseguren que la prostitució és únicament un parèntesi
cruel en les seues vides. No saben, o no volen pensar, que els fets,
massa sovint, s’obstinen a negar-los fins i tot aquesta remota
esperança. Que, a costa de la seua dignitat i del seu sacrifici, ha
crescut l’entramat d’un negoci ben pròsper que no renunciarà
fàcilment als beneficis que elles generen. Una teranyina que
únicament les deixarà fugir quan la seua pell masegada ja no
atraga les mirades lúbriques dels clients. I que, aleshores, potser
siga massa tard per a massa coses.
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EUROPA, EUROPA

L’entrada de l’euro en substitució de les pessetes trasllada la
unitat d’Europa de les pàgines dels diaris i els fòrums de debats a
les butxaques dels ciutadans. Un argument definitiu perquè ens
deixem convèncer que, mal que bé, Europa camina unida: mal que
bé i no tot Europa, però es van fent passes. No tinc dubte que
l’establiment de la moneda única serà més eficaç, per a la unitat
europea, que la signatura de qualsevol tractat d’unió anterior o
futur: el so comú de la bossa sempre ha agermanat més que un
enfilall de bones paraules.

De fet, no podia haver millor símbol per aquesta Europa que,
de moment, té una vocació exageradament mercantil. És clar que
voldríem una Europa que propiciara en major grau l’intercanvi
cultural, que fomentara la solidaritat entre els pobles que la
componen, que respectara més les diferències –ètniques,
lingüístiques, tradicionals- que l’enriqueixen, que anteposara la
concòrdia i l’hospitalitat a les fronteres internes i externes per les
quals encara supura. Aleshores, potser Ludwig von Beethoven o
Ausiàs March o Roahl Amundsen o Marie Curie o Niklas Kopernik
o Federico Fellini o fins i tot Sergei Bubka foren símbols millors
d’Europa que no una vil moneda, encara que siga única i encara
que marque un irrebatible i esperançador punt de partida.

Amb tot, no hem de deixar de reconèixer que, amb tantes
mancances com es vulga, aquesta Europa mercantil és la primera
Europa que es proposa avançar cap a la unió empesa per la força
del diàleg i no de les armes. Abans, les legions romanes
expandiren el llatí i els aqüeductes, però fracassaren en la
construcció d’un esperit comú: deixaren no obstant herències
profitoses que encara perduren i encara germinen; els canons
napoleònics volgueren instaurar a redós de la pólvora institucions
més lliures i codis més avançats, però l’estrèpit de les bombes
desacredità el sentit comú de les lleis i dels drets que
proclamaven. Finalment, els tancs de Hitler volgueren unificar
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Europa en la ignomínia. Alguna cosa hem aprés, doncs, de la
història.

La pena és que, a les portes d’aquesta unió per la via de les
butxaques, Europa acaba de malbaratar una ocasió immillorable
d’afirmar-se en la unitat i la independència. Arran dels atemptats
a les Torres Bessones i el Pentàgon, els líders europeus han
renegat de la tradició que els empara i s’han apressat a fer un
seguidisme caricaturesc dels Estats Units. No dic que no hi haja
que combatre el terrorisme, sinó que n’hi ha maneres diferents. I,
si la reacció dels USA és la pròpia de la cultura del far-west, la
d’Europa hauria d’encarnar l’esperit dels drets humans i dels
codis legislatius de què som hereus. I, per tant, no limitar-se a
oferir soldats i bases a l’amo del món, sinó exigir justícia: és a dir,
submissió a les lleis. Que per seguir callant i obeint no calia ni
tractat de la Unió ni moneda única ni parlament europeu ni res de
res.
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SOLDATS

Els joves (de Castelló, però també de Sòria i de Sevilla i de
Toledo i fins i tot de El Ferrol) ja no volen ser soldats. Abolida per
fi la cobertura legal de l’insòlit segrest que era la mili obligatòria,
l’exèrcit ha hagut de recórrer a les argúcies de la publicitat per
nodrir les seues exigües files. És curiós que, després de tantes
connivències, Església i exèrcit hagen acudit també a l’uníson a
practicar idèntica estratagema. Els uns, per recordar els fidels que
no deixen de senyalar, en la declaració de renda, la creueta que
els assegure la porció del pastís pressupostari; els altres, perquè
és l’únic camí –i encara a penes- per enrolar el contingent
imprescindible. Quines coses veiem i quines coses haurem de
veure encara.

L’exèrcit, ara, necessita dels spots per reclutar efectius que
es deixen la suor als camps de maniobres, per omplir de bullícia i
obscenitats les cantines, per poblar les casernes de reclutes a qui
adoctrinar amb les mateixes consignes de sempre, ara potser
matisades, dissimulades, adequades als temps d’imatge que
corren, tan sensibles a les formes. I, encara així, han d’emparar-se
en l’atur, en la manca de perspectives professionals, en l’abandó
de determinades comarques, que, si no, tampoc no troben ningú
que vulga fer de tropa, quins temps aquests.

Els rumors d’algunes morts inexplicades, els indicis d’un
tracte al marge del respecte i la dignitat de les persones, la sospita
de tantes tasques inútils, les insinuacions sobre l’al.lèrgia a la raó
de què feien gala, el besllum d’hores i hores d’avorriment a la
caserna, no han contribuït precisament a augmentar el prestigi de
la institució castrense. Tant és així, que la moda s’ha atrevit a
emprar determinats elements militars en la confecció de roba de
temporada: ja no són estranys, a les passarel.les, els bikinis o els
tops amb estampat de camuflatge. Qui ho haguera dit, que
arribaríem a prendre’ns amb tanta frivolitat una institució que fou
intocable en aquells que foren els pitjors anys d’algunes vides
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pròximes, temps d’honor i de pàtria, d’arengues i no-dos, temps
d’entrades solemnes a sota del pal.li.

Ja és curiós que en temps de guerra –l’única raó que
justifica, en el fons, l’existència d’un exèrcit- encara recule més
l’interès per allistar-s’hi, ni que siga cobrant. I és que tampoc no
ajuda que el president del govern s’entossudisca a oferir i oferir i
oferir la participació de tropes que ningú li demana, perquè no hi
manque carn de canó espanyola, si cal envair les muntanyes
afganeses. No m’estranya que, a causa d’uns i d’altres, s’hagen
d’aigualir al capdavall requisits que un dia foren innegociables:
rebaixes del coeficient intel.lectual mínim per ingressar-hi, rumors
d’invitació a l’allistament d’estrangers. No hi ha, en el fons, altra
manera d’evitar que s’instal.le a les casernes la buidor d’un silenci
que pertoca als cementeris.
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UN MINUT DE CONVERSA

Les queixes últimes sobre les penúries de les residències de
vells ens haurien de recordar la urgència d’enfrontar un debat que
hem ajornat massa vegades, el de les conseqüències de la deficient
incorporació de la dona al sistema de treball capitalista. No al món
del treball, falca, aquesta, massa cops injustament enarborada: la
dona ja fa temps que treballa. Que treballa a casa i que treballa a
fora. Però eren altres treballs i altres circumstàncies que
permetien, encara que fóra amb un ingent sacrifici d’hores,
compatibilitats diverses: amb la feina de casa, amb l’educació dels
fills, amb l’atenció als vells. Eren altres temps i altres pautes i no
té sentit enyorar-los: però han canviat els temps i no hem sabut
modificar les pautes. I d’ací deriven importants disfuncions.

La voràgine d’aquest canvi de segle ens ha reduït la vida a
un balanç de comptes en el qual els vells quasi sempre vénen a
caure en la columna de despeses. Són una càrrega, sobretot quan
ja no poden ocupar-se dels nostres fills: de dur-los a escola o al
metge, de passar compte d’ells durant el nostre horari laboral.
Una càrrega insuportable quan els fills creixen o són ells els que
necessiten de les nostres atencions, del temps que no tenim: ni de
canviar-los els llençols, ni de preparar-los el dinar, ni de rentar-
los, si cal, certes parts no massa pulcres. No dic ja temps de
donar-los conversa.

Però no tota la culpa és nostra. La competitivitat ens obliga a
invertir unes hores i unes energies que potser ens deixen exhausts
per a la vida; el consum ens ocupa la resta d’hores que, per un
atzar, ens queden lliures. Lligats per una i per l’altre a penes
queda temps per als fills. Com trobar-ne, doncs, per als vells? I és
aleshores que, potser no sense una certa recança, els aparquem
en residències més o menys maquillades, si no han estat ells els
que han decidit d’ingressar-hi voluntàriament, estalviant-nos així
el mal pas de prendre nosaltres la decisió. I volem pensar que hi
seran ben de gust, sense els fills, sense els néts, sense els veïns,
sense els objectes que els li han donat sentit a la vida, envoltats
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d’altres vells idèntics que esperen idèntic destí, encara que ningú
no l’esmente. Alguns van a parar a residències dignes: els rics,
bàsicament, i també alguns afortunats. D’altres, han de patir una
mala nutrició, unes condicions impròpies, un tracte sense calor
perquè el personal és escàs i no caben massa alegries. No és
infreqüent llegir casos així als diaris, de tant en tant: senyal
inequívoca que n’hi ha més.

És la pròpia dinàmica de la vida la que ens fa ser injusts
amb qui, en els hiverns de la nostra infantesa, potser deixaria de
dormir moltes nits per guardar-nos el son. La que ens fa oblidar
que serem un mal exemple que posar quan, en l’hivern de la
nostra vida, siguem nosaltres qui sol.licitem dels nostres fills un
got de llet calenta, un gest dolç o un minut, únicament un minut
escàs de conversa.
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QUATRE MESOS

Ja sé que hi ha milers d’històries com aquesta. Un pare, una
mare, tres fills. Emigrants, romanesos, pobres: per això deixaren
la seua terra. I un cotxe de fabricació alemanya que els ha servit
de casa durant quatre mesos. Potser era dels grans, el cotxe. Però
un cotxe gran és una casa diminuta: una casa ridícula. Un
habitacle ínfim per acollir les nits d’una família, els somnis de tres
infants, que haurien de ser plàcids i alimentar promeses de
ventura. Els imagine confosos en un mar de cames i de colzes,
cada nit, arraulits de fred i sense espai i sense ganes de somniar
amb promeses improbables, amb ventures recòndites.

He mirat la fotografia que acompanyava el reportatge i m’he
preguntat si els nens (Ioan, Ana Maria i Floriah), després de
quatre mesos, encara tindrien ganes de somriure, ni que fóra en
somnis. El somriure hauria de ser el primer i principal dels drets
d’un infant. Aquests tres, però, no somreien, almenys en la
fotografia. Miraven de front, sí, com qui pretén desxifrar un
enigma, amb desconfiança, amb curiositat i també, encara, amb
un punt d’innocència. Miraven de front, sí, tots tres, però cap
d’ells no somreia. Els pares tampoc no somreien: ni tan sols
miraven la càmera. La mirada d’Elena es perdia enlloc; la de Petry,
s’abocava a terra.

La notícia no és nova: ni la misèria ni el desarrelament ni la
desgràcia són nous. Sovint, ni tan sols són notícia. Però, de
vegades, la precisió d’un reportatge, l’eloqüència d’una fotografia,
et furga les nafres més fondes del cor i et desperta la ràbia. I és
precisament la ràbia que et reconcilia de nou amb l’ofici de
periodista, a voltes tan canalla i, en ocasions com aquesta, tan
sublim. Venia en el diari de dimecres, la vella nova història, no sé
si la vau llegir. Un pare, una mare, tres fills, que han dormit
quatre mesos sota el recer metàl·lic d’un cotxe. Ningú els volia
llogar un pis perquè ningú no es fia ja de qui no coneix. Perquè
vivim en la por. Perquè vivim en la sospita permanent. En el recel.
I ningú no lloga pisos als pobres ni als desconeguts ni als
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estrangers. Encara que paguen. Encara que avancen dos mesos,
com volia fer Petry. Ningú no li lloga un pis i ningú no li dóna
feina. Li manquen papers. I no pot treballar, si no té papers. I no
pot obtenir papers, si no treballa. Ho enteneu?

Després de quatre mesos, han trobat aixopluc a la granja del
pare Ricardo. Per fi, els somnis d’aquests tres nens (8, 9 i 12 anys)
han trobat el recer imprescindible per alimentar promeses de
ventura. Per fi, serà possible que el futur es dibuixe amb els
perfils concrets de l’esperança. Potser, si les coses van bé, d’ací un
temps siga possible fotografiar-los un somriure. Ja sé, ja sé, que
hi ha milers d’històries com la de Petry, Elena i els seus fills:
aquesta és, precisament, la tragèdia.
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POR, DISCREPÀNCIA

La notícia no és nova: al poder sempre li sembla excessiva la
llibertat i sempre cerca excuses per mutilar-la. Tres mesos
després, ja és ben notori que el poder s’ha valgut de la por que ha
somogut l’espinada de les societats occidentals arran de l’11 de
setembre per menjar-li novament terreny a la llibertat. Una
llibertat que ens ha costat més de trenta segles de guanyar.

Fins ara, la por havia estat aliada fidel de totes les
dictadures: en ella han trobat sempre recer els seus actes
inconfessables. Ara, en aquest temps convuls que ens volen fer
viure, la por comença a ser també aliada fidel d’unes democràcies
que enyoren i reivindiquen determinades pràctiques que,
precisament en la seua condició de sistemes de dret, haurien de
combatre: parle de la violació de les garanties judicials, del poder
il.limitat de la policia, de la criminalització del diàleg (també
necessari en matèria antiterrorista), de la negació dret inexcusable
a la discrepància.

Cartes amb àntrax, amenaces d’infeccions a gran escala,
bombes qui sap en mans de qui, han ocupat amb lletres grans les
portades dels diaris, han obert els informatius radiofònics i els
telenotícies: han estés la por entre els ciutadans d’Occident. I he
escoltat pocs governants que no volgueren tranquil·litzar-nos
sense apel.lar alhora a la necessitat de retallar determinades
garanties. Al contrari, tots ells se servien de la por per justificar
mesures excepcionals. De moment, Bush ja ha establert tribunals
militars secrets per combatre el terrorisme. I ni la societat
nordamericana ni cap governant europeu no n’han discrepat
obertament. Poca gent s’ha preguntat qui establirà la condició de
terrorista. Qui impedirà que aquestes pràctiques (tan pròximes a
les de Pinochet, Franco o Videla) no s’amplien a altres àmbits que
li interesse controlar al poder. Ben lluny de protestar, Aznar, Blair
i Berlusconi ja estudien la manera d’adoptar mesures que
difícilment superarien un control de qualitat democràtica.
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Els signes amb què comença el segle XXI són ben alarmants:
poca gent protesta per les noves carnisseries que perpetra el vell
terrorista Ariel Sharon i que no fan sinó reproduir la violència
palestina, poca gent alça la veu pels milers de morts innocents
(nens, bona part d’ells) que han caigut a les ciutats afganeses per
l’afany ianqui de capturar Bin Laden, poca gent s’altera per la
vulneració del dret que suposen els tribunals militars als EUA, ni
per les mesures que s’anuncien a Europa. La discrepància està
mal vista: ja s’ha encarregat el poder de reclamar unanimitats i de
penjar etiquetes de traïció a les veus dissonants. No hauríem de
perdre de vista, tanmateix, que el dret a la discrepància és la
pedra angular de tot el sistema democràtic de dret. I que, sense
ell, tots els altres drets es devaluen. Ja veieu que no apunten
malament, els sicaris del poder.
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CANÇÓ DE NADAL

Com ha canviat Nadal i com canviarà encara! El meu fill i els
amics del meu fill no es creuen que, fa uns anys, Nadal fóra
l’única data de l’any en què es menjava pollastre. Sí, pollastre: el
mateix pollastre que els fa remugar, quan els el presentem –ben
fregit amb oli d’oliva- a la taula. Perquè, és clar, el dia que toca
pollastre, ells prefereixen croquetes d’abadejo o truita de
quereguilla: tant se val, la qüestió és protestar. De fet, el meu fill i
els amics del meu fill a penes saben què és un pollastre: la
majoria creuen que és una comunitat biològica formada per dos
ales i dos cuixes que viu envasada als frigorífics dels
hipermercats. O un animal exòtic que acostuma a passar el dia
donant voltes i voltes a l’ast, ben encongit sobre si mateix, com si
tinguera fred. De les plomes, com del cant, no n’han sentit parlar.
De fet, un dels amics del meu fill va veure un dia un pollastre a
una granja escola i va sentenciar que ell mai no es menjaria un
animaló tan repugnant, ple de plomes i amb la gallinassa
enganxada a les potes. Ara, únicament tolera el pollastre en forma
de macnuggets.

Venia a tomb parlar del pollastre perquè, malgrat l’opulència
del nostre Nadal, mantenim encara la tradició de proveir la taula
amb plats que, durant l’any, no solem consumir. Abans era fàcil:
el pollastre. Ara, tenim a la mà tants productes que resulta
complicadíssim arribar a sorprendre amb un àpat realment
innovador: que si corder maurità trufat d’abadejo del Carib amb
compota de vinagre de móres neozelandeses i pebrot del sud de
l’Indostan i coses així. Algú, però, ja ha reparat que el més
innovador és recórrer a les receptes de l’àvia: aquelles que les
presses del dia a dia no ens deixen degustar. Olles, tombets,
coques, en fi, aquells plats que al meu fill i als amics del meu fill
els sonen a cuina de l’home de les cavernes. Si ho sabran ells que
són experts en la gastronomia més in: hamburgueses, ketchups,
frankfurts, boccattes seriats...
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Amb tot, cal anar amb tacte: a una de les mares d’un dels
amics del meu fill se li va ocórrer la brillant idea de preparar
pollastre per al sopar familiar de la Nit de Nadal. Però no un
pollastre qualsevol, no: un pollastre criat com els d’abans. I va
ensarronar el sogre –ja jubilat- i van pujar a una masia ecològica i
van comprar dos pollets. Els van criar amb panís en un tancat del
xalet i, arribat Nadal, els dos pollets havien esdevingut dos
magnífics pollastres que cantaven i tot. Amb llàgrimes als ulls i
una peneta al cor, però decidits a triomfar, van buscar un ganivet
i els van seccionar el coll. Una volta desplomats i trossejats, van
donar-li substància a un guisat preparat segons una recepta
tradicional. Els cuiners es llepaven els dits però el sopar va ser un
fracàs. Els comensals es queixaren que aquells pollastres tenien
un sabor estrany: feien massa gust a pollastre.
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COMMOURE’NS

Sovint, alimentem la temptació de pensar que hem esgotat la
capacitat de sorpresa. Però, de tant en tant, el titular d’un
periòdic, un comentari escoltat al carrer, una anècdota pescada a
l’atzar, ens commou les fibres de l’esperit i ens aboca vés a saber a
quines reflexions. Tal m’ocorre avui, a propòsit de la notícia sobre
una sentència judicial. Llegida superficialment, ve a establir que el
suïcidi és un accident laboral. No cal dir la de bromes i paròdies
que, a propòsit seu, podrien amenitzar una columna com aquesta,
de darrer diumenge de l’any, quan els ànims dels lectors es
mostren més proclius al somriure que no a greus solemnitats.
Però la mort és sempre un tema que demana respecte. No ens
quedem, doncs, en el titular i fem via text endins de la notícia.
Aleshores sabrem que la resolució judicial no parla, efectivament,
del suïcidi en general, sinó d’un de ben particular, el d’una
persona amb noms i cognoms, amb una peripècia vital que, hem
de pensar, tendiria a la insatisfacció, tant fou així que algun
ressort ocult saltà a dins seu i el mogué a posar-hi fi, a abandonar
la gent que l’estimava i que ara sentirà que la solitud se li agafa al
coll com dues mans que no deixen d’estrényer, que potser buscarà
raons per atribuir-se la culpa d’un suïcidi que no saberen
endevinar. Com veieu, hi ha marge escàs per a la broma.

Però la sentència va més lluny: el suïcidi, estableix, va ser
fruit de la depressió i la causa d’aquesta fou un canvi de funcions
dins de l’empresa on treballava, d’ací la consideració d’accident
laboral. La notícia no dóna més fe que aquesta. No s’entreté a
delimitar-nos el perfil d’aquella vida perduda: la situació familiar
que potser l’anguniava, la consistència feble del seu ànim, la
vulnerabilitat que el desarmava, les il.lusions que hauria hagut de
arraconar, no són sinó pures hipòtesis literàries: extrems d’una
història que no coneixem. No sabem més d’aquell home. Però
intuïm que la seua situació no seria massa diferent a la de molts
de nosaltres: gent insatisfeta, sotmesa a horaris amplíssims i a
treballs repetitius, a pressions inhumanes, alimentada per
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il.lusions trencadisses, per decepcions recents, ànims fràgils que
passegen la seua rutina pels nostres carrers. Coneixem gent així i
fins i tot potser que nosaltres siguem un d’ells i no vulguem
adonar-nos-en. O sí que ens n’adonem i maldem per evitar que
ens salte també aquest ressort funest. Veges tu on m’han conduït
els meus pensaments, avui que pretenia omplir aquestes línies de
goig i formular bons auguris per a l’any que ja vol començar. Però
no me’n penedisc, d’haver-me deixat dur per la tristesa, que, al
capdavall, la capacitat de commoure’ns encara és una de les
poques revolucions (mínima si voleu, però revolució) a què podem
aspirar en aquesta era nostra d’hermetismes emocionals i
indiferència.
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DOS-MIL DOS
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SENYOR MSTISLAV ROSTROPÒVITX

Benvolgut senyor Rostropòvitx,
no tinc el gust de conèixer-lo, tot i que, com es bo

d’imaginar, he sabut de vosté per mitjans diversos. No tinc el gust,
li deia, i sembla que no el tindré pròximament. No sóc massa
aficionat a plantar tendes de campanya a la vora de les taquilles, i
no vull dir amb això que no pague la pena passar una nit a la
serena a canvi de poder endolcir-me les oïdes amb música com la
que vosté sol executar. No és qüestió d’incomoditat, és un reducte
molest de dignitat que m’ho impedeix. Manies, que dirà algú. En
tot cas, ja sabrà, a hores d’ara, que l’almoina que les nostres
autoritats culturals han destinat al poble ascendeix a
l’extraordinària suma de 350 entrades: no mereixem més, deuen
pensar. La resta l’han reservada al protocol. Hi ha una altra
manera d’aconseguir plaça, en tan memorable concert com
s’endevina, però la meua agenda telefònica no està massa
assortida dels números que fan possible el favor d’una entrada.

Així, doncs, no prenga per descortesia una absència que en
cap cas serà fruit del desinterés. A canvi, li promet que dimarts,
mentre vosté dirigeix a Santa Maria, al meu equip de música no
deixarà de sonar el seu violoncel: la Sinfonía concertante en mi
menor, de Prokófiev, els dos Concerts per a violoncel, de
Shostakóvich, la Cello Symphony o les Suites per a violoncel, de
Britten. Vaja una cosa, doncs, per l’altra.

Volia advertir-lo, si em permet, d’una qüestió. No sé si l’han
informat de la composició del públic. Segurament no. És per això
que em prenc la llicencia de fer-li saber que la major part de la
gent que anirà a escoltar-lo ho farà per rigorosa invitació: el
protocol, ja li he dit. Siga comprensiu, per tant, si a algú se li
escapa un aplaudiment fervorós enmig d’una pausa on toque
guardar silenci. O exagere els finals i escurce tant com puga les
pauses i potser això els ajude a discernir quan convé i quan no
aplaudir. Sàpiga que no són melòmans, precisament, els qui
acaparen les invitacions als concerts extraordinaris, com no són
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amants de l’art els qui freqüenten les inauguracions d’exposicions
diverses, això sí, sempre que vagen acompanyades d’un ample
repertori de canapès. També això volia fer-li notar: si té a bé de fer
cap intermedi, assegure’s abans d’encetar la segona part que ja no
hi ha cap invitat que encara mastegue algun bocí sobrer. I no
s’enutge massa, si les notes del Rèquiem les interfereix el
moviment desficiós d’algun convidat amb pixera. Ja li he dit que
no són melòmans, aquesta gent, i potser no estan acostumats a la
solemnitat rigorosa d’un concert com aquest. Pense que, en el
fons, no han anat a escoltar-lo, sinó a una missió més alta: a què
tothom veja com escolten. Per això és possible que en algun
moment l’ànim els defallisca i deixen fugir un badall. Siga generós
i no s’emprenye massa. Si així ho procura, tot anirà com una
seda. Que és, de tot cor, el que li desitja aquest admirador seu.
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ALZHEIMER

Dilluns passat vaig haver d’acudir a una trobada amb
lectors. És aquesta una de les obligacions –i no la més estranya-
que ens imposa, als escriptors, el vaivé del mercat literari: els
llibres, sembla, es venen millor si van associats al rostre de qui els
ha escrits. Així que les editorials, sempre que tenen ocasió,
promouen aquesta mena d’actes on l’escriptor s’explica, respon les
preguntes que tenen a bé de formular-li i, si escau, signa alguns
llibres. La trobada de dilluns passat no va diferir massa d’aquest
esquema. Únicament en un detall: la peripècia personal del darrer
dels lectors que va acostar-s’hi perquè li signara el llibre.

Era un home major, però no massa: cinquanta anys, més o
menys. Va esperar pacientment que acabaren el diàlegs mínims
que sempre s’estableixen amb cada lector i, quan va arribar-li el
torn, em va allargar discretament el llibre i em va demanar que li’l
signara. Mentre jo decidia les dos frases improvisades de la
dedicatòria, em va contar un bocí de la seua història: tenia
Alzheimer, va dir-me. I els metges li havien recomanat que no
deixara d’exercitar la memòria. Que llegira, que escriguera: que
lluitara, en fi. I això feia, sempre que podia: escrivia, llegia,
participava en actes com aquell on es parlara de literatura. No
vaig saber què dir-li. Jo, que havia acudit allà com a professional
de la paraula, no vaig saber trobar els quatre mots
imprescindibles per alimentar un diàleg mínimament coherent.
Mínimament digne. Em va donar les gràcies, sempre amb
discreció, i jo vaig manifestar-li l’esperança que aquell llibre que li
havia acabat de dedicar li ajudara. Poca cosa, ben mirat, a canvi
d’una història com la seua.

Hi ha moltes malalties greus, però aquelles que s’acarnissen
en la degradació progressiva –i conscient- del cos m’han semblat
sempre especialment dures: contemplar impotents la degeneració
de les nostres capacitats és un espectacle que requereix molta
força de voluntat per poder-lo enfrontar amb ànim i discreció. I
quan aquesta degradació afecta a la memòria, quan anem perdent
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–a estones- la capacitat de saber qui som, la crueltat em sembla ja
extrema. En això consisteix l’Alzheimer: en una caiguda imparable
en la foscor, en l’anihilació, en el buit de no conéixer ni tan sols la
pròpia identitat. Resulta difícil imaginar un acarnissament tan
ferm en la desgràcia.

Dilluns passat, davant d’aquell home sencer i discret,
d’aquell home valent a qui no vaig saber què dir-li, vaig entendre,
però, el valor real de la paraula: de la literatura. No vaig saber què
dir-li, però m’alegra saber que en la seua lluita l’acompanyaran les
meues paraules. Els mots que, vesprada a vesprada, vaig anar
escrivint fa uns mesos amb l’esperança que algun dia arribaren a
commoure algun lector. Mai no hauria imaginat que aquelles
paraules serien també la corda –una més- a què s’aferraria un
home en la seua lluita final per eixir del pou de l’oblit suprem.
Ara, gràcies a ell, he conegut el valor real de la paraula. De la
literatura.
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LA BOTELLA

La Federació de Gremis d’Editors i el Ministeri de Cultura
han fet públiques les dades d’un estudi sobre els hàbits de lectura
dels ciutadans de l’Estat espanyol. En castellà, en gallec, en
euskera i en català. De nosaltres, els valencians, diu l’estudi que
quinze de cada cent llegeixen habitualment llibres escrits en la
llengua pròpia. I, com sempre ocorre en casos semblants, ha
hagut qui preferia veure la botella mig buida i qui ha optat per
apreciar-la mig plena. Ja saben vostés, sense que jo els ho diga,
com són de relatives les coses.

Més enllà de les primeres impressions, però, l’única manera
d’apreciar correctament les estadístiques és posar-les unes al
costat de les altres: comparar-les. Amb el nostre passat i amb el
present d’altres indrets semblants, posem per cas. Fa tan sols un
parell de dècades, la situació era francament desoladora, a casa
nostra: no sols no hi havia lectors en valencià, és que a penes hi
havia editorials ni escriptors i escassejaven, doncs, els llibres. En
relació a aquella època, per tant, hem millorat substancialment:
seria lícit, doncs, considerar que la botella està mig plena. Tot i
que endevinem que caldrà encara molt d’esforç per acabar-la
d’omplir. Ara bé, si posem en relació els hàbits de lectura en la
nostra llengua amb els mateixos índexs a llocs com Galícia o
Euzkadi, que estaven fa vint anys més o menys com nosaltres, ens
trobem que allà els indicadors pugen fins un vint-i-cinc i un vint
per cent, respectivament. I, si ens posem al costat dels territoris
amb què compartim llengua, hauríem de començar a incomodar-
nos: a les Illes llegeix llibres en català un trenta-cinc per cent; a
Catalunya, un quaranta-vuit. El nostre quinze ens sembla ara que
deixa la botella mig buida.

Siga com siga, a mi la dada em mou a l’optimisme. Un
optimisme moderat, prudent, amb tantes reserves com vulguen.
Però optimisme al cap i a la fi. I no perquè em semble magnífic
que els lectors en la llengua pròpia d’un territori siguen tan sols
quinze de cada cent dels seus pobladors. Evidentment no. Però,
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després de tants anys de patir polítiques de por, de menyspreu,
d’agressió oberta, després de tantes mesures que tenien per
objecte la desestructuració de la llengua, la confusió de la societat,
la minimització del patrimoni cultural dels valencians i dels
vincles amb els territoris germans, després de tant de temps
d’ignorar i discriminar els escriptors i les editorials en valencià,
que encara conservem un quinze per cent de lectors em sembla un
miracle. Un miracle, amb tot, que no ens ha de fer perdre de vista
que l’esforç per dur a terme el genocidi cultural que patim no ha
acabat encara: el decret de mínims que vol impedir que els nostres
alumnes coneguen Ramon Llull o Mercé Rodoreda és tan sols
l’últim capítol d’una ofensiva que encara està oberta. I, contra la
qual, aquest quinze per cent ens encoratja a resistir, si cal, en les
trinxeres. Les de les aules. Les de la paraula. Les de la vida.
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AL·LÈRGIES

La primavera, ja n’hauran vostés tingut notícia, ha arribat
amb esplendor de termòmetres i de muscles al sol, amb deler de
platges i vacances escolars a tir de pedra. Amb esternuts i mocs,
també. I amb erupcions cutànies i daltabaixos respiratoris, que tot
no han de ser alteracions de sang i ànsia dels cossos per buscar-
se amb passió renovada. La primavera, tan celebrada pels qui
travessen l’hivern com si fóra un túnel, té també les seues
víctimes. Com tots els àmbits de la vida, d’altra banda, tan
proclius a presentar sempre dues cares que anivellen la balança
del bé i del mal, dels avantatges i els inconvenients, de les virtuts i
els defectes.

Ja és curiós que siguen les flors –potser un dels símbols més
universals de la bellesa- les responsables del trastorn a què es veu
sotmesa la vida de moltes persones. Les flors i els àcars, també, i
qui sap si algun agent més, que no coneixem o que no volen que
coneguem. La qüestió és que la consolidació de la indústria en les
nostres comarques ha comportat de manera inevitable l’alteració
de l’aire que respirem. I no falta qui addueix que el nombre
d’al·lèrgics no ha deixat d’augmentar, precisament a un ritme
idèntic al del procés expansiu de la indústria. A la floració creixent
de xemeneies. Però aquest, ja ho saben vostés, és un tema delicat,
sobre el qual, em sembla, ningú té massa interés a aprofundir: al
capdavall, afecta al pa de cada dia i amb el pa, ja se sap, no convé
jugar. Un tema difícil d’establir, també, si hem de ser rigorosos,
que la il·lació entre causes i efectes és sempre matèria de
complexa determinació. Fins i tot amb les modernes tècniques. No
estaria de més, amb tot, que l’estudiarem amb rigor i solvència i
que, entre tots, miràrem d’establir unes normes mínimes de joc
que ens evitaren sobresalts innecessaris.

Ja és curiós que, siguen quins siguen els agents que
provoquen les al·lèrgies, no deixen de tenir un denominador comú:
la petitesa. El pol·len, els àcars, les partícules de qualsevol mena
són elements insignificants i ací radica el perill real que contenen.
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En la novel·la pionera de la ciència-ficció, “La guerra dels móns”,
Herbert G. Wells descrivia una invasió de la Terra pels marcians.
Uns marcians tecnològicament superiors als humans, immunes a
l’armament dels habitants de la Terra. Uns marcians que
acabaven, però, patint una derrota absoluta. Els agents de la
victòria terràqüia no foren, però, ni la ciència, ni el seu fill
bastard, la tecnologia militar. Els marcians sucumbiren a causa
de la seua manca d’immunitat als bacteris. Als diminuts i
insignificants bacteris. L’únic enemic al que, potser, no havien
considerat. Pura ficció, si vostés volen, però no falta qui
pronostica que l’Apocalipsi s’esdevindrà per causa de la mutació
d’un virus i no del foc de l’Univers ni de la ira de Déu. I deixem-ho
ací, si a vostés els sembla. Que hem començat parlant de les
al·lèrgies i ens trobem a les portes de l’Apocalipsi: deu ser cosa de
la primavera, que provoca estranyes associacions en la ment dels
columnistes.
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SAFIYA

Fa uns mesos vaig rebre un missatge per correu electrònic.
Un més, vaig pensar, entre tanta palla que m’omple sempre la
bústia virtual. Me’l remetia un amic: a mi i unes desenes més de
gent. I potser fou pel remitent que no vaig llançar-lo. Que el vaig
llegir, abans: parlava d’una dona nigeriana, de nom Safiya,
acusada d’adulteri, embarassada, víctima –sembla- d’una violació:
la mateixa sobre la qual se sustentava l’acusació d’adulteri. I
condemnada en virtut de no sé quina llei ni quina justícia a ser
soterrada de mig cos i lapidada fins la mort. El correu em
demanava solidaritat amb aquella dona de qui, aleshores, ni tan
sols coneixia el rostre. No solc fer massa cas de tants missatges
que m’arriben a la bústia. Aquell, però, va commoure’m no sé
quina fibra. I vaig acomplir-ne escrupolosament les instruccions:
vaig remetre un missatge a l’ambaixada de Nigèria a Madrid
sol·licitant-ne la revisió del cas: demanant justícia. La
imprescindible justícia que havia estat absent de la primera
sentència. I vaig enviar-lo a tanta gent com vaig poder.

No solc fer massa cas dels missatges que m’arriben a la
bústia virtual sol·licitant-me solidaritats diverses. I no perquè no
crega que algunes d’aquestes causes –tampoc totes- no siguen
nobles. Però sempre he pensat que de res no serveixen aquesta
mena d’iniciatives. Que el governant o el jutge que és capaç de
formular un despropòsit com la condemna de Safiya no es deixarà
commoure per un o cent o un milió de missatges que imploren
clemència: o, més en propietat, que reclamen justícia. Ara, llig en
aquest diari que estava equivocat. Que els jutges nigerians de
Sokoto han entrat en raó, que han escoltat tantes veus que
clamaven a l’uníson i han anul·lat la condemna. Per anomalies en
el procediment, diuen, que és l’eufemisme que es fa servir sempre
que no es volen confessar arbitrarietats o impotències de qualsevol
mena.

Sis-centes mil firmes han tingut la culpa de l’absolució de
Safiya. Sis-centes mil firmes recollides per Amnistia Internacional
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a través de la xarxa. Sis-centes mil firmes que, segurament, més
que commoure el cor dels jutges han degradat la imatge
internacional de Nigèria fins a tal punt que les autoritats han
considerat la conveniència del retractament. Aquesta és,
segurament, la raó última de l’absolució d’aquesta dona
condemnada en virtut d’una llei que no afecta igual les dones que
els homes, els pobres que els rics. Una llei ominosa de les moltes
que encara perduren arreu del món. I no sols del Tercer Món.

La lluita, però, no ha acabat. Hi ha més dones condemnades
per idèntica causa: al Sudan, a l’Iran, a l’Afganistan. Fins i tot el
mateix diari que dóna la feliç notícia de l’absolució de Safiya, en
parla també d’una nova condemna. Per idèntica causa. A idèntica
pena. També a Nigèria i en virtut de la mateixa llei. La víctima es
diu ara Amina Lawal. I també és dona. I també pobra. Romandré
ben atent a la bústia del correu electrònic.
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DEPRESSIONS

Vivim, en aparença, cada dia millor: a bona part d’Europa, a
Amèrica del Nord, a certs indrets d’Àsia i d’Oceania, al que hem
convingut d’anomenar el Primer Món. I, en canvi, certes malalties
del desencís no deixen d’expandir-s’hi, si més no per alguns
d’aquests llocs. Ho diu un estudi recent: sis milions de persones
de l’Estat Espanyol pateixen de depressió, en graus i
circumstàncies diversos. Sis milions de persones viuen
angoixades, apàtiques, desinteressades del món i del seu confort
inapel·lable, incapaces de sentir plaer, de discernir els detalls
impagables que ens ofereix cada jornada: un somriure, una
melodia, una frase oportuna, un resplendor insòlit de lluna, el
gest espontani d’un infant.

No ens falten, en aparença, raons per alimentar depressions
diverses. Per constatar-ho, únicament hauríem de fullejar els
diaris, d’escoltar la ràdio o d’engegar el televisor, que uns i altres
no fan sinó donar notícia constant de la barbàrie. El carnisser
Sharon llepant-se els morros mentre assetja la seu d’Arafat,
il.luminada per ciris. La complaença europea davant el genocidi
palestí. La resignació fatal de les víctimes del terratrèmol – plou
sempre sobre mullat- que ha assolat una part de l’Afganistan. El
desinterés dels qui tant s’interessaren per la campanya bèl·lica
que es cobrà més víctimes innocents que l’atemptat a les Torres
Bessones. L’estètica de vaquer ensuperbit de Bush i les seues
justícies diverses, totes igualment injustes, igualment pernicioses.
La fam de tants indrets, la misèria en què naixen i viuen tants
nens, les epidèmies que assolen regions senceres, les guerres
múltiples que ni tan sols mereixen un breu espai als mitjans de
comunicació occidentals. Aquest, tan bàrbar, és el món que hem
creat i tal constatació ens hauria de moure a una inevitable
depressió col.lectiva. Però no és així. No sols no ens en sentim
responsables, sinó que ni tan sols ens altera la fam ni la son, la
notícia –vista, escoltada, llegida- de tanta tragèdia aliena.
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Les depressions que patim sou prou menys justificables: no
tenen per causa el nostre fracàs en la construcció d’un món
equilibrat i just; ben al contrari, són el fruit de l’èxit de les
societats del Primer Món. Hem construït un present ben lluent, a
casa nostra, d’aparença idíl.lica, sense cap de les condicions dels
antics cataclismes socials, una societat sense fams, sense
mortaldats excessives, menys violenta que mai, amb bases
sòl.lides de convivència i confort. Amb totes les condicions de la
felicitat. I, en canvi, el desencís corseca l’ànima de moltes
persones i les aboca a l’apatia, a l’angoixa, al desinterés, al suïcidi.
És, aquest, si bé ho mirem, un luxe ben hipòcrita. Mentre la resta
del món pateix fam i violència, nosaltres ens deprimim perquè no
trobem sentit a les nostres vides, perquè els nostres déus -la
velocitat, l’èxit, el compte corrent, les aparences- no són capaços
d’omplir-nos les hores de contingut.  No sé si, tal i com estan les
coses, tenim massa dret a lamentar-nos.
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ENS FEM VELLS

Ens fem vells, sembla. I no sols a nivell personal, que, com
vostés saben, ben evident resulta sense que calga esmerçar
esforços en cap disquisició complementària. Ens fem vells a nivell
col·lectiu, també. L’avanç de la medicina, el benestar econòmic i la
pau social assolides per les nostres societats, han procurat als
afortunats cinc-cents milions d’habitants del Primer Món una
perspectiva de vida més dilatada i en unes condicions millors, més
actives. Les societats occidentals són cada dia més velles, doncs, i
la distinta composició de la piràmide d’edats –a cada pas menys
piramidal- reclama noves estratègies. I no únicament a l’hora de
garantir el sistema de pensions. Que també.

La incorporació de la dona al món laboral ha assignat, de
retruc, un paper nou als avis. Ara, alguns d’ells han d’exercir
també de pares subsidiaris. A les portes dels col·legis (a les sales
d’espera dels centres de salut, als parcs públics...) els podeu
contemplar cada matí, cada vesprada, amb el somriure als llavis,
la mà predisposada a dipositar una carícia suau sobre els cabells
despentinats de la néta, del nét. Amb el moneder a la mà prestos a
satisfer l’enèsima ànsia de quiosc de la nena o del nen. Una
inversió sempre ben escassa a canvi del plaer de contemplar una
rialla franca, uns ulls lluminosos, una mirada –potser-
d’agraïment. Hi ha poques escenes de la vida quotidiana que
emanen una aroma de tendresa tan subjugadora. Aquestes àvies,
aquests avis, han trobat un sentit nou amb què suplantar les
antigues obligacions. I se senten útils. I es mantenen actius. Però
no tots tenen néts de qui tenir cura. Ni ha de ser aquest l’únic
àmbit possible de la seua activitat.

Més enllà de debats econòmics, també necessaris, cal que la
societat desenvolupe els mecanismes necessaris perquè la gent
gran trobe sentit a les hores de cada dia. Cal desterrar, d’entrada,
el concepte de jubilació com un punt d’inflexió en la vida útil de
les persones. Alimentar la creença que, més enllà de l’edat laboral,
hi ha un horitzó fecund i no un ermot d’hores mortes, sense
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propòsit, sense al·licients. Que no sols l’han ben guanyat, el dret a
rebre una pensió sense haver-se d’alçar a toc de despertador, sinó
que la societat no pot permetre’s el luxe de prescindir de la seua
aportació. Hem de dissenyar estratègies per integrar la gent major:
participant, de manera activa, en aquells àmbits on la seua
experiència siga un capital aprofitable, assumint tasques d’utilitat
social, facilitant-los un oci assequible i digne, procurant-los un
envelliment actiu. No serà fàcil, en un món on la velocitat té
bastant més crèdit que l’experiència. No serà fàcil, però comença a
resultar imprescindible. Que, a cada pas (i malgrat els tímids i
insuficients ajuts a la natalitat), la nostra societat envelleix més i
més i si no comencem ben aviat a treballar, la nostra no sols serà
una societat vella, serà, també, una societat emmanillada per la
desil·lusió, per l’apatia, per la buidor. Una societat malalta.
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ON THE ROAD

La novel·la de carreteres és un gènere típicament
nordamericà. L’estipulà Jack Kerouac a l’obra de què pren el títol
aquest article: On the road: A la carretera. I, després, el cinema
l’ha popularitzat amb cintes com Corazón salvaje, de David Lynch,
amb un impagable final: Nicholas Cage cantant el Love me tender

d’Elvis Presley damunt la capota del cotxe, enmig de l’únic embús
de tota la pel·lícula. Perquè, és ben curiós que la novel·la –i el
cinema- de carreteres de Hollywood transcorre per cintes
inacabables d’asfalt que s’estiren i s’estiren en rectes eternes
enmig d’una absoluta desolació. Sense retencions. Enmig d’un
paisatge erm, polsegós, deshabitat, inhumà. On es respira llibertat
i la llum és clara i l’aire pur i es veu el cel. Un cel blavíssim. Un
paisatge on és possible l’aventura, l’amor, la violència. La nostra
novel·la de carreteres no seria ben bé així.

La nostra novel·la de carreteres s’assemblaria més a La
finestra indiscreta d’Alfred Hitchcock que no pas a cap altra
pel·lícula o novel·la. Un conductor, això sí sense escaiola: amb la
cama ben sana, empresonat com James Stewart, però a l’habitacle
del cotxe, aturat en qualsevol de les nombroses cues de vehicles
que es formen per la nostra geografia, contemplant la vida des de
la banda interior dels vidres del cotxe. Perquè, ja ho saben vostés,
ens deixem mitja vida –i els déus vulguen que no siga tota- a les
carreteres. El cotxe ha esdevingut una prolongació natural -i
notablement més ràpida, si més no en condicions normals- de les
nostres extremitats inferiors. I ja no sabem viure sense ell. Ens
proporciona comoditat, independència, facilitat de moviments (la
publicitat i els concessionaris asseguren que també prestigi, però
jo no m’ho vull creure). I, a més, ens hauria de proporcionar
temps. Però no és així. Ni de lluny no és així.

L’obsoleta situació de les nostres vies terrestres (on
s’inverteixen, per cert, els nostres impostos?) és tan precària que
no cabem tots. I ens acumulem en rodones, en semàfors, en
cruïlles, en travessies criminals. I consumim combustible, molt de
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combustible (emissions innecessàries a l’atmosfera que després
respirarem). I ens deixem hores (tres-centes l’any per persona:
dotze dies i mig, gairebé dues setmanes de la nostra vida cada
any: tres mesos cada deu anys, un any de cada quaranta). I
exhaurim la paciència i el bon humor. De manera que la novel·la
de carreteres de casa nostra hauria de ser una novel·la de
monòlegs interiors àcids, impregnats de mala llet, enmig de
l’atmosfera viciada d’un interior de cotxe, un ambient mínim,
estret, opressiu. Res més allunyat del patró que establí Kerouac.

I mentrestant, Aumar segueix fent el paquet. I els nostres
polítics tornen a fer-nos les mateixes promeses de fa quatre anys.
I els nostres empresaris acoten el cap i diuen que sí a Madrid i es
consolen amb quatre cops a l’esquena. I nosaltres callem i
paguem. I ens fem mala sang. I votem. Però açò és una altra
pel·lícula. Una altra novel·la. O, ben mirat, potser no.
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VENTS DE REVIVAL

Tornem a escoltar velles cançons. Corren vents de revival pel
cor d’aquesta Europa que no es més nostra ni tan sols amb
moneda única. Vents que transporten les notes renovades de
melodies antigues que creiem perdudes. Que creiem arxivades
definitivament en la closca impenetrable de les enciclopèdies. I
que la història ressuscita amb la seua implacable lògica pendular.
Els pares reivindiquen disciplina a les escoles, els ciutadans
reclamen la vella seguretat perduda, els carrers i les escoles ja no
són el paradís que creiem i la figura grassa de Le Pen somriu èbria
sota una farola i projecta en terra l’ombra infame d’Adolf Hitler.
Vents de revival recorren una Europa que comença a fer olor a
floridura.

Es fan públiques les dades d’una enquesta del CIS, ja ho
saben vostés, el braç sociològic del govern: el seixanta-cinc i mig
per cent dels entrevistats demana major disciplina a les aules. I el
seixanta-nou es mostra favorable a la reintroducció dels càstigs.
L’enquesta no gosa demanar si cal tornar-los la vara als mestres.

No és cap secret que l’actual planificació educativa ha
erosionat l’interés dels alumnes, que ha aigualit l’autoritat dels
professors, que ha degradat la convivència als centres, que ha
repercutit en un descens dels coneixements. Parle de mitjanes, és
clar. És general el clam per una reforma que permeta que el dret
dels alumnes que aspiren estudiar en condicions adequades puga
exercir-se sense veure’s interferit pel dret d’aquells altres que no
pretenen sinó deixar passar els anys de l’ensenyament obligatori i
anar a guanyar-se dòcilment les garrofes. Però l’enquesta no
planteja si la solució passa, per ventura, per una més adequada
planificació del sistema educatiu. Disciplina, és l’única consigna.
Al preu que siga?

Els índexs de delinqüència no deixen d’augmentar, malgrat
els maquillatges diversos de l’autoritat (in)competent. Avui,
t’arriba la notícia que han assaltat la gasolinera del barri; demà, et
confirmen que han rebentat les portes blindades d’un bloc veí; a



 - 88 -

l’altre, desapareix un cotxe. Els diaris se’n fan ressò i tothom
comença a mirar de reüll, a sospitar del veí, sobretot si és de pell
més fosca o s’ha deixat una barba i un bigoti massa negres,
massa espessos, si parla amb treballosa intermitència d’estranger.
És evident que cal prendre mesures. Mesures que actuen sobre les
causes d’aquesta delinqüència creixent, que en capolen les arrels
abans que l’arbre acampe sense remei, que faça possible una
convivència al marge de recels. Seguretat, és la consigna. Però: a
quin preu?

Corren vents de revival pel cor d’Europa. I l’ombra de Le Pen
es confon amb la de Heider, amb la de Berlusconi, amb la de
certes intransigències cada volta més freqüents. Disciplina i
seguretat tornen a ser paraules de moda. El pèndul implacable de
la història ressuscita velles cançons que m’ericen de tremolors la
pell. Que desperten records que m’esgarrifen.
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QUE TINGUES SORT

Hauran llegit vostés que, l’altre dia, dues adolescents es
trobaren amb un nen en les rodalies del grup del Perpétuo
Socorro: no podia haver un lloc millor per prestar ajut a
necessitats de qualsevol índole. Ja sabran, per tant, que Francisco
–que aquest era el seu nom- vagava desconcertat i famolenc, sense
rumb. Que té dificultats d’expressió, que no està escolaritzat, que,
per no saber, no sap ni els seus cognoms ni la seua edat: pocs
aniversaris haurà celebrat, en un temps on les modes impulsen
consums de tota mena. Els metges li calculen entre cinc i vuit
anys: un infant a penes. Una condició que no ha estat suficient
per impedir que la seua pell, hem de suposar que tendra,
presentara cicatrius abundants, lesions antigues i recents,
senyals d’haver estat cremada per la punta cruel d’un nombre
indeterminat de cigarretes enceses. Pel poc que Francisco s’ha
avingut a dir sabem que té dos germans i que fugí de casa perquè
els seus pares el maltractaven: així ho ha dit, tot i que no calia,
que les cicatrius i els morats ja parlaven per ell. I podem deduir
que la situació en què viuran els germans no serà molt millor a la
seua.

No sé quines són les condicions que poden propiciar que un
adult s’acarnisse així amb un nen, tinga cinc o vuit o els anys que
tinga. Posats a buscar explicacions, podríem al.ludir a la misèria,
a certes precarietats educatives, a l’alcohol i a d’altres drogues, a
la dissort d’una vida difícil, qui sap si a visites freqüents a les
comissaries, a les presons. Jo no sé a vostés, però, a mi, amb tot i
això no em sembla suficient. Ni la penúria econòmica ni cultural,
ni el segrest de la voluntat per certs hàbits nocius em semblen
arguments suficients per justificar l’agressió brutal i reiterada a
un nen. Cal una baixesa moral extraordinària, que va més enllà de
totes les precarietats possibles, per encruelir-se així amb un ser
indefens, per sollar-li la pell amb la punta d’una cigarreta encesa
i, a rengló seguit, continuar fumant com si res no haguera passat.
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Cal un estómac ben endurit, uns sentiments ben ressecs, una
consciència ben permissiva per ser capaç d’una acció tan bàrbara.

Ara, mentre Francisco es recupera de les ferides (de les
físiques, que de les morals potser tardarà anys a sanar), vull
pensar que la llei empararà Francisco i processarà els
responsables de les agressions i impedirà que mai ni els seus
pares (si en són els responsables) ni ningú li torne a posar la mà
damunt. Que, en últim extrem, potser el jutge li traga la custòdia
els pares biològics i Francisco esdevinga un orfe legal, pendent
d’adopció. Es resolga el seu cas com es resolga, li caldrà molta
sort per tirar endavant. Tanta que, si la té, potser comence –
Francisco i jo també- a creure de veritat en els miracles.
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EL TEBEO

Diumenge passat, vaig acostar-me al quiosc, com tanta gent,
a comprar el diari. Res d’inusual, com vostés ja poden intuir.
Tampoc és cap fet excepcional que m’acompanyara el meu fill. I, si
ho és, no passa de ser-ho en un àmbit tan modest com el privat
que el meu fill i jo haguérem establert un pacte. Un acord en
virtut del qual havíem determinat de substituir la compra de les
llepolies de què és consumidor més o menys habitual per
l’adquisició d’un tebeo. Si més no, en diumenge: cada diumenge. I,
el passat, era el dia de l’estrena del pacte. De manera que, sota un
sol inclement, férem la discreta passejada que ens havia de menar
al quiosc. Imbuït d’esperit de representant de taulells, intentava
convéncer-lo de les bondats de la lectura dels tebeos: ja poden
imaginar-se vostés qui havia estat l’inductor del pacte. I
rememorava les publicacions de la meua infantesa: el DDT, el
Pumby, el Mortadelo, el TBO... I també els personatges que feien
que aquells papers cobraren vida: Anacleto, Bartolo, la família
Ulises, el professor Franz de Copenhague... I, sobretot, els meus
favorits d’aleshores: el detectiu sir Tim O’Theo i el pobletà
Agamenón.

Arribats al quiosc, intentàrem orientar-nos entre la munió de
portades que s’amunteguen als prestatges. Tantes, que jo sempre
dubte si totes trobaran el consol d’un comprador. Remenàrem i
remenàrem la zona dedicada als més joves: quaderns per acolorir,
revistes oficials de programes de televisió per a nens, revistes de
jocs de consola, revistes de canals de televisió via satèl·lit de
dibuixos animats i, finalment, els monogràfics del dibuixant
Ibàñez, uns quaderns antològics de les millors historietes del
botones Sacarino, Mortadelo y Filemón, Rompetechos, etc. Però
cap tebeo. Ni un de sol. I no em referisc, lògicament, a les velles
publicacions de la meua infantesa. No: cap tebeo entés
simplement com un enfilall d’historietes de personatges diversos.
Ni un. Vam acostar-nos al mostrador i vam preguntar al
quiosquer, no fóra cas que la nostra imperícia investigadora fóra
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la culpable de la manca d’èxit de la recerca. El quiosquer, un jove
afable i sol·lícit, ens informà que ja no s’edita res de semblant. Per
a nens, les revistes que havíem vist. Res més. Evidentment,
acabàrem comprant llepolies. I oblidant-nos del pacte.

Ara, el museu de Belles Arts ha inaugurat una exposició
dedicada al còmic. Ja està bé que l’art de dibuixar historietes
comence a fruir de la consideració que mereix. Que, al capdavall,
el secret de la insòlita commoció que ens sacseja davant d’una
obra d’art no radica tant en el mitjà en què l’art s’expressa com en
l’alé que l’anima. I aquest és igual de fàcil –o de difícil- de trobar
en un llenç que en una historieta. M’alegra, evidentment, la
notícia. Però no em compensa la tristor d’haver certificat, en
idèntica setmana, la defunció del tebeo.
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LLETRA PER A CARLES

Acabes d’arribar al món, petit i estimat Carles, amb els ulls
negres i atònits, amb un plor rotund als llavis per deixar
constància que el lloc on has vingut a caure (un hospital modern i
assolellat, atés per un personal sol·lícit i expert) no és, per més
que t’afalaguem amb xiu-xius i carícies, en absolut tan acollidor
com aquell d’on provens: no m’estranya, doncs, que et resistires a
eixir. T’anuncie ja que t’hi hauràs d’anar acostumant. Que, per
més que cerques, mai no trobaràs cap lloc que es puga comparar
al refugi humit i generós de l’úter matern. Has eixit perdent,
doncs. Però la vida, i aquesta és la segona notícia que et done, no
és altra cosa que això: un enfilall de pèrdues irreparables. Però no
t’hi capfiques, ara: ja tindràs ocasió suficient d’anar-ho aprenent
tu sol, quan siga temps.

Has tingut sort, amb tot, petit i estimat Carles. La terra on
has vingut a parar forma part de la zona mínima del planeta a
estalvi d’un dels primers descobriments que has fet: la fam.
L’hospital modern i assolellat, el personal expert i sol·lícit, els
llençols nets i planxats i els vestits blancs de nadó i els bolquers
suaus i les cremes són una excepció luxosa reservada a uns pocs
indrets privilegiats: el Primer Món, en diem, ja ho aprendràs, nen
recent i afortunat. El teu plor, per tant, no té massa fonament, si
bé ho mires. Però tu ets encara un nadó i no saps de planetes, ni
de terres, ni d’hospitals, ni de móns primers ni tercers, així que
fas bé de plorar, si et ve de gust: pel refugi perdut, per la fam o pel
que vulgues. Plora, doncs, petit i estimat Carles. Però no plores
massa, si pot ser. Que les nits són llargues també en primavera, si
no vénen condimentades de silenci i de son.

Amb a penes unes hores a fora del cau, ja has aprés el
llenguatge de les carícies, el de certes escalfors íntimes i prompte
aprendràs també el dels gests i el dels somriures. El dels mots,
finalment, tot i que tardaràs encara un temps a practicar-lo. No
tingues pressa. No n’has de tenir ara i, si és possible, no n’has de
tenir mai. La vida és un regal fugisser, un parèntesi excepcional
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entre dos àmbits immensos de res. I, per això mateix, cal recórrer-
la sense presses. Deixant-la fluir naturalment. Apreciant-ne els
matisos. Assaborint-ne cada replec. Si em deixes, t’ensenyaré que
el secret major de la vida no s’amaga en les grans, sinó en les
paraules menudes, en els gests insignificants, en els detalls nimis.
Que un somriure –el teu, per exemple- val pel compte corrent més
fornit, una aurora entre boires pel més vast dels imperis, una
frase d’un bon llibre o una ona que trenca o una vesprada de pluja
o una carícia secreta o la paraula justa d’un amic pel més
trepidant dels èxits, per la fama més pertinaç, pel reconeixement
més notori, pel poder més absolut. Ja les aprendràs a poc a poc,
aquestes coses, quan siga temps. Ara, no et preocupes de res. I
dorm. Dorm tranquil i no plores més, petit i estimat Carles. No
plores més i dorm, que són ja les quatre...
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VINT ANYS

La història del nostre procés autonòmic és la història de
moltes renúncies: d’algunes d’accessòries, sí, però de moltes –
massa- de nuclears. Un seguit de sacrificis que, ben lluny
d’aconseguir per camins menys conflictius, idèntics objectius als
prefixats o, si més no, alguns que s’hi aproximen, ha anat
sacrificant la nostra identitat fins a límits escassament
imaginables fa 20 anys. I dic fa 20 anys perquè, vostés ja ho
saben, fa uns dies–el dia 10 de juliol, exactament- s’acomplia el
vinté aniversari de la publicació al BOE de l’anomenat Estatut de
Benicàssim. Un pacte de mínims, aquell estatut que, amb el temps
i certes esmenes, esdevindria l’actual marc jurídic autonòmic
valencià. Un pacte sense presència nacionalista (el PSPV ja no ho
era, aleshores, i Joan Lerma, un dels seus representants, no ho
ha estat mai, ben al contrari), que havia de permetre, des d’aquells
mínims, començar a caminar a l’autonomia valenciana. I fer
possible, per tant, la plasmació institucional de la personalitat
dels valencians.

Poques d’aquelles velles il·lusions s’han concretat. La
renúncia a la bandera comuna (la senyera quatribarrada) a favor
de la de la ciutat de València i de la denominació més exacta (País
Valencià) per una invenció escassament afortunada –Comunitat
Valenciana- es féu, segons ens volgueren vendre, a canvi de la pau
lingüística. Però la pau lingüística no ha existit. Ben al contrari, la
llengua pròpia dels valencians ha patit un retrocés difícilment
previsible fa 20 anys. La nul·la assimilació dels immigrants i la
desídia –quan no l’animadversió- de les autoritats l’han relegada a
una condició anorèxica en la qual sobreviu mal que bé. I, en canvi,
la renúncia dels símbols propis ha estat la metàfora d’una
supeditació absoluta a la capitalitat de l’Estat. Així, les nostres
autoritats, en lloc de reivindicar les millores imprescindibles per
als nostres ciutadans, actuen –i han actuat sempre- en funció dels
dictats dels presidents de govern de torn. O de les pròpies
ambicions. Sense demanar mai més del que resulta prudent.
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Sense reivindicar mai res. I així estem: sense autovies, sense
infrastructures, sense pes en les decisions de Madrid, sense veu a
Europa, sense capacitat de determinar el rumb del nostre
legislatiu, sense vot en les instàncies decisives. A expenses sempre
del vent que bufe. Més dòcils del que mai no hauria pogut
imaginar el poder central, sempre tan cautelós a l’hora de concedir
llibertats.

Fa ja 20 anys, d’aquell dia en què els valencians –alguns, si
més no- celebraren el naixement del marc legal que havia de fer
possible l’autogovern. I que esperaven, a través d’ell, el
renaixement d’una personalitat complexa, rica, amb una història i
unes tradicions elaborades durant més de 700 anys. La
personalitat dels valencians. No sabien –o no volien saber- que,
ben al contrari, aquell estatut havia de ser l’eina que fera possible
la seua desarticulació com a poble. Poc hi ha, doncs, que celebrar.
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CERTES OBLIGACIONS

Sembla que, a l’estiu, tothom s’imposa certes obligacions
que, segurament per manca de temps, resulten impossibles
d’acomplir a l’hivern. Obligacions esportives, majoritàriament.
Jugar al tennis, nadar certa quantitat de piscines al dia, fer un
bon grapat de quilòmetres en bicicleta. I entre les quals figura en
un lloc preferent, potser per la facilitat de practicar-lo, el footing:
ja ho saben vostés, allò de córrer un determinat nombre de
quilòmetres a peu. Però, si avui que la calor ofega tant, els vinc jo
amb aquesta reflexió tan suadora i cansada, en lloc de parlar-los
dels granissats de llima o de la sangria, és perquè em crida
l’atenció que, bona part dels usuaris d’aquestes obligacions
estiuenques, diuen acomplir-les per raons estrictament de salut.

Deixen-me que els conte una anècdota. L’altre dia, mentre
circulava plàcidament en cotxe  –per raons estrictament de
distància, no pensen vostés malament-, vaig contemplar, tot just a
la vora de la carretera que transitava, una imatge que em va
deixar corprés. Es tractava d’un conegut, en pantalons curts i la
camiseta xopa de suor, el rostre desencaixat, roig com un
tomàquet, esbufegant en cerca d’un aire que cada cop li costava
més d’agafar. Però corrent. Al trot, sí. Però corrent. Un trot escàs,
si volen, patètic, sí, però sense deixar de córrer. La cosa ja no és
tan sols que aquest conegut ja no té edat de fer bromes amb el seu
sistema cardiovascular. La qüestió fonamental és que el paio està
gros com un meló de Moncofa. Tan gros que seria el somni de
qualsevol tribu de caníbals. I, malgrat tot, ell corria. Vaig aturar el
cotxe i vaig baixar la lluna. Després de saludar-lo, vaig demanar-li
quina promesa acomplia. Però no satisfeia, amb el seu esforç, cap
promesa, va dir-me enutjat. Corria per mantenir-se en forma, em
va dir. Jo vaig pensar que hi ha moltes maneres de suïcidar-se i
que, aquella, si més no, resultava original.

El del meu conegut, però, no és l’únic cas d’esportista
ocasional. Jo no sé qui ha fet córrer la brama que fer esport és sa.
A certes edats, i de manera controlada, és ben cert: tan sa com
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enriquidor a tots els nivells. Però, a certes altres i quan no hi ha
hagut la continuïtat necessària i la prudència imprescindibles, fer
esport és, no sols un espectacle llastimós, sinó també un joc
arriscat en què posem en perill la pròpia vida. I l’estiu, amb les
hores mortes que proporcionen les vacances, és potser una època
propícia per posar en pràctica certes obligacions que ens voldríem
haver imposat fa anys, però que, per múltiples causes, hem anat
ajornant. Així que ens llancem a la carretera a deixar el lleu i la
salut, a acomplir un deute que ja ens és impossible satisfer.
Confonem esport amb exercici i aspirem a recuperar una
esplendor que ja és impossible d’assolir. I, després, cansats com a
burres acudim al xiringuito i ens posem morats de cervesa i tips
de calamars. Potser algú ens hauria de dir que no cal la primera
per acomplir la segona de les obligacions.
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ESCRIPTORS INVISIBLES

Fa poc, els escriptors valencians en llengua catalana –la
pròpia, doncs- han fet públic un extens informe de contingut
duríssim. Un document que, traduït al castellà i a l’anglès, servirà
per denunciar les agressions que, des del poder, pateixen els
escriptors valencians i, sobretot, la seua eina d’expressió: la
llengua.

Fa al·lusió, el document, a Enric Valor. Al fet que la
Generalitat Valenciana li negara a l’institut del seu poble –
Castalla- que duguera el seu nom. A la negativa de l’ajuntament
de València a declarar-lo fill predilecte. Dos fets que, més enllà de
vessar oprobi sobre els seus autors, de fer-ne palesa la seua
condició de rucs, torna a mostrar la lògica perversa dels nostres
governants. A fer palesa la nostra singularitat: som l’únic país que
pateix des de dins les agressions que busquen aniquilar la pròpia
personalitat. Diguen-me vostés, si no, en quina cultura s’haurien
atrevit a negar-li a una personalitat com Valor el reconeixement
que mereixia? Però qui diu Valor, diu també Joan Fuster. O diu
Ovidi Montllor, a qui encara després de mort les Corts Valencianes
li negaren el reconeixement mínim. O diu Raimon, prohibit encara
a la Televisió Valenciana (Valenciana?).

A propòsit d’aquesta, l’informe esmenta també la ignorància
absoluta que, dels escriptors valencians i, en general, de la
cultura pròpia, en fa la televisió autonòmica. La qual, en canvi,
alimenta programes que, tot i que de matinada, parlen de
literatura. De literatura castellana, clar. Però no sols això: la
televisió valenciana és la culpable, si més no en part, de difondre
una llengua empobrida, en la qual no tenen cabuda certes
paraules susceptibles de ser “massa catalanes”, tot i estar
admeses en qualsevol diccionari valencià. Una censura que,
recentment, el poder ha estés als centres educatius, a través de la
prohibició d’aquells autors que, tot i formar part del nostre
patrimoni històrico-cultural (Ramon Llull, Mercè Rodoreda...) i
expressar-se en la mateixa llengua, no havien nascut en el
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territori valencià. Uns centres educatius que ja patien d’abans la
censura dels llibres de text i la vigilància dels inspectors educatius
que perseguien l’ús de la denominació llengua catalana en
referència al valencià. Són tan sols alguns exemples de polítiques
actives en contra dels escriptors i, sobretot, en contra de la
llengua que utilitzen. Hi ha també un sense fi de polítiques
passives. De deixar fer. Malgrat les disposicions de l’Estatut,
sistemàticament incomplides.

Mentrestant, negats pel poder (la Biblioteca Valenciana ha
organitzat, els darrers anys, més de quatre-centes presentacions
de llibres, de les quals menys de cinc en valencià), els escriptors
valencians segueixen fent la seua feina: escrivint. Més de 150
llibres de creació (assaig, narrativa, poesia, infantil i juvenil,
teatre) en 1998. Més 110 de en 1999. Més de 120 en 2000. I més
110 de en 2001. És, segurament, la millor manera de respondre a
les agressions.
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LES VACANCES

S’asseu a la barra d’un bar de platja, indignat. Du el diari a
la mà, obert, i el mou com qui amenaça. Es queixa que cada estiu
algun periodista amb ganes d’arruïnar-li les vacances torne a
esbandir la notícia: les ciutats es queden plenes d’ancians
desemparats, en agost, quan els seus pobladors habituals –i el seu
atrezzo invariable: ombrel·la, tovalloles, crema protectora,
cadiretes de platja, nens...- marxen de casa.

Què volen insinuar, es pregunta amb cara de pocs amics. No
saben que els lloguers dels apartaments de vora platja estan pels
núvols? Bé tampoc de la voreta voreta, no cal exagerar, de desena
o onzena línia, que ja està bé, encara que no es veja la mar, però
n’arriba igual l’olor del salnitre i la brisa tan bona... I així
caminem i fem una mica d’exercici, que bona falta que ens fa,
sobretot a la Maru. Els lloguers, insisteix, estan pels núvols i
encara gràcies que, la Maru i jo, estalviant tot l’hivern, privant-nos
d’açò i d’allò, en podem llogar un de menut. Però ni a nosaltres ni
als nens no ens importa apilar-nos, tots cinc, en l’única habitació
disponible, que la promesa de la platja a deu minuts de camí
compensa totes les privacions. I a l’àvia no anem a obligar–la,
pobra dona, a dormir en el mateix llit que els seus tres néts, tan
crescuts ja. No anem a forçar-la a acompanyar-nos a dinar al
xiringuito, sempre a deshora... Que després es queixa del sol que
fa i del poc espai que té l’apartament i de l’arena que s’escampa
pertot arreu i s’entesta a provar els caragols del xiringuito, que un
dia és un dia, i li senten sempre malament i hem de córrer a
l’hospital i, a la que t’adones, se n’han anat a fer punyetes les
vacances! Però, si a penes queda lloc per al gosset, tan menut,
com anem a carregar amb l’àvia? Un any vaig donar-li solta al gos,
reconeix, quan vam marxar de vacances, però ara em fa no sé què,
amb tanta campanya de televisió i tant de cartell, i ens el duem
darrere. Encara que no deixe de lladrar en tot el viatge, queixant-
se de la calor que fa al maleter. I encara que a les set del matí de
cada dia vinga a despertar-me, com fa a l’hivern, i li haja de fotre
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un mastegot a veure si entén que estem de vacances i que si vol
passeig que s’espere, collons, que jo també tinc dret a descansar...

Fa un glop de cervesa. Respira fondo. Continua. A més, no
es prou de dur-los darrere –als ancians, precisa rialler, no al
gosset- que, després, volen companyia i conversa, sempre a l’hora
de la migdiada, sempre quan més emprenya, i has de dur-los ací i
dur-los allà, que si no s’avorreixen i comencen a remugar i
t’acaben per fer agres les vacances. I, a més, que no els cuidem
prou tot l’hivern? Que no els duem al metge cada volta que se
senten malament? Què passa? Que no tenim dret a vacances, la
Maru i jo?

I que no prove a queixar-se, la desagraïda, amenaça. Que un
bon pessic que ens costa, la residència geriàtrica. I si la hi portem,
és perquè som considerats, que ella encara es val sola i bé que
podríem deixar-la a casa i estalviar-nos una pasta. Però si allà viu
com una reina, amb la roba llavada i planxada i un plat de calent
a taula, quan ve l’hora de dinar o de sopar. I el malparit del
periodista encara insinua que les residències geriàtriques són com
les consignes d’estació on les famílies dipositen els ancians com si
foren maletes! Com si allà no visqueren ben feliços, xarrant de les
seues coses, passejant sota l’ombra dels arbres o fent-se
companyia davant del televisor. Però si els organitzen jocs i tallers
i no sé quantes coses més, que fins i tot jo m’hi quedaria... Tinc o
no tinc raó?

I en això que ve la Maru: què fas xarrant, Marcel·lí? Que no
saps que són les tres? Vinga, paga les cerveses i fes via.
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PROPÒSITS

Em perdonaran vostés si, aprofitant que comença el curs o
la temporada o la rutina laboral de cada dia, no formule, com es
costum inveterat de tot articulista, quins propòsits pense acomplir
en el nou exercici, quines fites em marque com ineludibles, quines
esperances diposite en el futur immediat dels pròxims mesos. Al
capdavall, encara conserve íntegrament incomplits els propòsits
que vaig formular el setembre passat, les mateixes fites per
assolir, idèntiques esperances, cada vegada més músties, en tota
mena de futurs.

És per això, perquè sóc de natural descregut i cada dia que
passa més pessimista, que m’admira notablement llegir de tant en
tant titulars com el que es publicava en aquestes mateixes pàgines
dimecres passat. Deia que vint persones majors de 65 anys volien
aprendre a llegir i a escriure i unes altres 90 a nadar. Serà un
objectiu modest, si vostés volen: intranscendent. O potser no tant,
potser a aquest centenar llarg de persones, la fita humil que s’han
marcat per al pròxim curs els genere un cabal d’il·lusió que tal
vegada no està a l’abast de tanta gent en edat laboral activa. I no
puc deixar d’admirar que, una vegada travessada la frontera de la
jubilació, una vegada assolides tantes fites – la criança dels fills, la
carrera laboral, certes metes personals, etc. – encara siguen
capaços de segregar la gasolina de la il·lusió sense la qual la vida
no seria sinó un trànsit avorridíssim per carreteres de monotonia.

Amb tot, l’alegria de constatar la il·lusió no està exempta de
ràbia. De ràbia perquè, segurament, aquestes vint persones que
ara volen aprendre a llegir i a escriure no tindrien necessitat de
fer-ho si no els n’hagueren negat l’opció quan eren infants. Perquè
els han impedit, durant 65 o més anys, la capacitat d’accedir a
moltes possibilitats: la lectura, una promoció laboral més ampla,
la comoditat de saber-se en un món intel·ligible, l’accés a un
àmbit completíssim d’informació, de cultura. De formació. Són fills
d’un temps de guerra, aquesta gent, d’una guerra que no pretenia
sinó mantenir intactes els privilegis dels pocs, encara que fóra a
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costa de la fam i la ignorància dels molts. Una ignorància
promoguda per la necessitat i també avalada per prohibicions
expresses: quanta gent ha estat condemnada a l’analfabetisme en
la llengua que li era pròpia? Els percentatges s’aproximarien al
100% en totes les llengües que no foren el castellà. Una feina que
es va fer tan ben feta que encara avui en patim les conseqüències,
i qui sap si no seran irreversibles.

Avui, que és dia de propòsits, aquesta columna es
congratula d’obrir, encara que siga amb matisos, un parèntesi
d’il·lusió. Que demà, com ahir, els diaris ja tornaran a confirmar
que no minva la injustícia ni cedeix la impostura ni deixen de
triomfar mentides de tota espècie.
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EL REBOMBORI

Realment, no sé de què se sorprenen. Potser pensaven que
l’alcalde de Castelló era un fanàtic seguidor de les doctrines de
Lenin? Com a molt, podem pensar que hi ha alguns aspectes
curiosos –i altres d’indignants- en tot aquest rebombori. Però, de
tots, el que menys em sorprén és que José Luís Gimeno opine de
Franco el que ha escrit: que era un home íntegre, honrat i
espanyol fins la medul·la i que l’entrada de les seues tropes a
Castelló suposà l’alliberament de la ciutat. I no em sorprén
perquè, segurament, no sols ho pensa ell, sinó també bona part
dels seus correligionaris. O no?

El seu cap, don José Maria Aznar, per exemple, que escrigué
a La Nueva Rioja paraules més dures en els albors de la
democràcia: perles com que el Parlament fa riure o que, en lloc de
canviar els noms dels carrers que lloaven a Franco i els seus, els
ajuntaments es podien dedicar a treballar. I no ha rectificat, que
se sàpiga. O molts alcaldes de pobles de l’interior de Castelló o de
Terol o de tantes altres zones, que es neguen –seguint el vell
consell de l’ara president– a traure-li els noms franquistes als
carrers dels seus pobles. O molts rectors de moltes esglésies, que
encara conserven làpides laudatòries de les víctimes adscrites al
bàndol insurgent de la Guerra Civil. Una tesi avalada pel mateix
papa Joan Pau II, no ho oblidem, que s’ha atipat d’elevar als altars
a religiosos caiguts sota les bales republicanes i s’ha oblidat
d’aquells que caigueren sota les franquistes, que també els hi
hagué, a Euzkadi i d’altres llocs.

Ja dic que no em sorprén que l’alcalde de Castelló pense
aquesta mena de coses, perquè, encara que procuren dissimular-
les, s’intueixen en les maneres de fer de molts dels seus. Una altra
cosa és que es declaren. I ací s’enceta l’enfilall de despropòsits: ja
és greu que l’alcalde manifeste per escrit la seua condició
d’admirador del franquisme, però ratlla el despropòsit que la
Comissió de Cultura aprove per unanimitat l’edició a càrrec de
l’ajuntament d’un llibre que els seus membres no s’han llegit (o és
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que n’estaven d’acord?) i ja frega l’esperpent que es reclame la
crema pública del llibre. Jo, si em permeten, opine que l’alcalde no
ha de rectificar ni una paraula. Al capdavall, el pensament és
lliure i bé està que, si no ho és, no passe a la història com a
demòcrata convençut. Ara bé, altra cosa és que aquestes opinions
les haja de patrocinar l’ajuntament o que, com a alcalde, puga
deixar de demanar disculpes. Perquè, al marge que pense el que
pense, el càrrec que ostenta no li permet de dir segons quines
coses: perquè ofenen la memòria dels morts per la repressió
franquista i la dignitat dels exiliats, dels marginats per ser fidels a
un govern legítim, dels afectats per quaranta anys de règim
dictatorial. La dels demòcrates convençuts, també, en les files dels
quals haurien de militar tots els que es diuen representants del
poble.
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TRES NOTÍCIES

Dissabte: una llanxa trobada en la nit d’una platja del sud
de la província. Encallada a prop de la desembocadura d’un riu
que ja no és un riu: fa temps que no té notícia de l’aigua. De
l’aigua dolça. Amb el casc esventrat i els motors en marxa, com un
cetaci que aücara moribund sobre l’arena. Abandonada pels
tripulants, després de constatar que ja no podia acomplir el seu
paper: transportar resina de haixix –fins a 3000 quilos- i, és clar,
transportar-los a ells.

Dimarts: cotxes de policia que es despleguen en la nit de dos
nuclis urbans pròxims a Castelló. Dissimuladament, van teixint
una xarxa que s’estén pels carrers amarats de la fosca un punt
freda d’aquests inicis de tardor. Dormen, segurament, els veïns,
aliens al guió de cinema d’acció que es desenvolupa al ras. Quatre
preses, finalment, entre els nusos de la xarxa: acusats, tots
quatre, de tràfic de substàncies estupefaents.

Dimecres: salta la notícia que la Guàrdia Civil tan sols té
una xicoteta embarcació per patrullar la línia sencera de la costa.
I que els narcos ho saben. I descobrim que la pel·lícula d’acció no
és de Hollywood, que no hi ha grans persecucions ni grans efectes
especials. No hi ha mitjans moderníssims per combatre el crim: la
pel·lícula sembla més de Luís Berlanga. Encara que la naturalesa
del tema li traga tot l’aspecte de comèdia.

Tres notícies, en a penes cinc dies. Tres esclats de
l’actualitat que ens porten a algunes conclusions inquietants. El
sud de la província ha esdevingut porta d’entrada de tones i tones
de haixix. Emparats en la fosca, llanxes ràpides fan el viatge des
de les costes del nord d’Àfrica en tan sols deu hores. Moncofa,
Borriana són, a més d’incipients nuclis residencials a la vora de la
mar, també porta d’entrada d’un comerç mortífer: ja ho fou també,
en el seu temps, el Prat de Cabanes. D’un comerç capaç de
desembarcar milers de tones de haixix que aniran distribuint-se
en dosis de consum per una geografia cada vegada més ampla. I
que, alhora, anirà generant nous delictes. Contra la propietat.
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Contra la salut. Contra la integritat física de les persones. Contra
la hisenda pública.

Diguen el que diguen les estadístiques, la sensació
d’inseguretat és com més va major. Diguen el que diguen les
estadístiques i diguen el que diguen els governants, tan amants
d’interpretar-les en funció del seu interés. O d’encomanar-les al
seu gust. No sé si ara hi ha més delictes ni si són més greus ni si,
simplement, els coneixem més aviat i millor. Però sé que
augmenta la percepció d’inseguretat. I el president del govern ho
sap i sap que la seguretat és la clau de molts vots. Per això parla
d’agranar els delinqüents que ens fan la vida impossible. Però
caldrà més llanxes i més pressupost. I no tantes bravates. I,
sobretot, la ferma voluntat d’atacar-ne les causes, massa
profundes i massa arrelades per escombrar-les amb una simple
oscil·lació de la granera.
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ESTRANYS

A un poble de la Plana, fa uns anys, el consistori va
desestimar d’enlairar pavellons prefabricats per acollir els
immigrants que venien a la campanya de la taronja. La raó era
que no els considerava prou dignes per servir d’habitatge:
semblarien, van dir, camps de concentració. I els immigrants van
haver d’arrecerar-se en la clandestinitat de masets abandonats, en
habitacions subarrendades o simplement al carrer. En condicions
penoses, en tot cas. Però cap d’aquells regidors no es plantejà si la
situació creada era més digna que la que s’havia desestimat. Jo
crec que, simplement, no els importava: damunt que vénen a
guanyar-se el pa a casa nostra, encara voldran tenir drets, devien
pensar.

Però la qüestió és que tots tenim dret a un habitatge digne,
segons la Constitució que els nostres governants afirmen
defensar, quan els convé, contra el vent i la marea. Però poques
mesures es prenen per acomplir el precepte: per posar remei a
l’abundància de cases deshabitades o a la negativa dels
propietaris a llogar les seues a certs col·lectius: immigrants,
preferentment. De manera que el dret constitucional esdevé paper
mullat i proliferen els que no tenen on arrecerar-se de la serena.
Ara, per no ser injustos, la Generalitat afirma que crearà una
bossa de pisos buits i que penalitzarà els que no s’oferisquen, que
perseguirà el subarrendament i no sé quantes coses més.
Benvingudes seran aquestes mesures, si és que arriben. I si les
acompanya el pressupost necessari.

Mentrestant, però, la cosa és que als immigrants els resulta
complicat llogar un pis. És fàcil acudir al tòpic i acusar de racisme
a aquells que no volen deixar que un grup –familiar o no- de
magribins, romanesos o sudamericans se’ls instal·le a un pis de
lloguer. Una afirmació massa fàcil per no resultar simplista.
Perquè, la base del problema és prou més ampla que el simple
racisme: hi ha la precarietat en què els immigrants vénen a les
nostres ciutats: precarietat legal, precarietat material. Hi ha la
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manca de mecanismes efectius d’integració: de vegades perquè el
col·lectiu nouvingut n’és refractari; però també perquè no s’han
sabut crear les eines adequades per informar dels nostres
costums, de la nostra cultura, dels mecanismes econòmics, dels
drets que els emparen i dels deures que hauran d’observar. Del
camí a seguir per esdevenir, al capdavall, un de nosaltres. Ni més
ni menys. I així van formant-se bosses: guetos. Geogràfics, en
determinats barris. Laborals, en sectors concrets del sistema
productiu. Culturals. Religiosos. Lingüístics. I nosaltres anem per
una via i ells per un altra. Mirant-nos de reüll. Sense adreçar-nos
la paraula. I així resulta difícil trencar el gel. Prendre confiança.
Esbandir temors. Els temors, precisament, que provoquen la
negativa del propietari d’un pis a llogar-lo a determinats
col·lectius. A aquells, ni més ni menys, que li resulten estranys.
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FANS

Feia temps que no sabíem res d’elles (ara, hem de dir també
“ells”, que els hi ha, encara que en siguen minoria). Sembla que
han ressorgit de les velles cendres, que tornen a ser-hi, a formar
bulla. L’altre dia ho poguérem comprovar a Almassora, quan
l’actuació de Bustamante. Parle de les fans, ja ho hauran
endevinat vostés: se’n recorden, d’elles (abans eren exclusivament
elles)? Visqueren una època daurada durant els seixanta (a partir
d’Elvis, dels Beatles: paraules majors), pervisqueren en plenitud
durant els setanta (Camilo Sesto, Els Pecos, Miguel Bosé...) i
després anaren creixent i diluint-se: esdevingueren ames de casa,
executives, funcionàries, obreres, metgesses. Es casaren i
tingueren fills i bescanviaren els pòsters d’aquells cantants
gairebé imberbes per fotos de nadons amb la rialla a flor de boca. I
ningú no en prengué el relleu. I els concerts tornaren a ser
únicament concerts, sense multituds a les portes dels hotels,
sense crits d’histèria en contemplar l’ídol, sense desmais que no
tingueren per causa la calor excessiva, l’opressió de la multitud.
Les creiem mortes definitivament, com creiem mort el
patrioterisme de lema i banderes, les adhesions incondicionals als
dogmes florits de fa vint-i-cinc o trenta anys o les telenovel·les.
Però han ressorgit, unes i altres, a l’uníson, i jo ja no sé si té res a
veure una cosa amb l’altra.

Ben mirat, de tantes coses que retornen, la que menys em
disgusta són les fans, tot i que no m’agraden els excessos sonors
dels seus crits histèrics ni acabe d’entendre com ningú pot
passar-se hores i hores al ras (sota la pluja, si cal) per escoltar
unes cançons –i per veure’n també l’intèrpret, és clar- que han
sonat repetidament durant tot l’estiu. No ho entenc, però no em
jutgen malament: vull dir simplement que tal opció no s’ajusta als
meus esquemes d’interpretació de la vida. Però no se m’ocorreria
mai de criticar-ho. Mai no se m’ocorreria criticar la il·lusió d’un
adolescent que és capaç de fer quilòmetres i quilòmetres, de
passar nits a la serena per un objectiu tan innocu –i de vegades
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tan enriquidor- com escoltar música. Hi ha tantes qüestions
obscenes, cada dia, que fóra hipòcrita criticar-ne aquesta.

El cas és que han tornat, les fans, de la mà sobretot
d’Operación Triunfo. O potser no. Potser també Operación Triunfo (i
la seua reivindicació eurovisiva, ara discretament coberta de
silenci a causa del fracàs de la croada bàltica de la Rosa
d’Espanya, pobra estrella abandonada, i dels qui conceberen el
certamen musical com una afirmació patriòtica) ha vingut,
precisament, perquè són els vells temps que han tornat. Temps
d’adhesions a banderes, de líders incontestables, temps de bons i
de dolents, de persecució d’idees, d’unitats de destí qui sap on...
Uns temps que ja no sé si han tornat o és que, en el fons, mai no
acabaren de marxar del tot.
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HISTÒRIA D’AMOR

Hi ha històries d’amor de tota mena. Algunes –les d’amors
despitats, les d’amors infidels, les d’amors excessivament
possessius- no és infreqüent trobar-les a les pàgines de successos.
Però aquesta –la de Vicente i Manuela- no hauria de ser-hi. De cap
manera. Tot i el seu final violent. Tot i la mort que ha vingut,
finalment, a segellar-la. A culminar-la?

Ocorregué dimecres passat, de matí, a Barcelona. Intente,
amb el seu permís, d’imaginar l’escena: un home vell, octogenari,
passeja com cada matí el gos. Un gos menut que, tan d’hora,
estarà segurament inquiet. Vicente saluda les veïnes que va
trobant, com cada matí, en l’itinerari, qui sap si repetit un dia i un
altre. Saluda amablement i passeja, atent als moviments del gos, i
el seu rostre potser no deixa intuir què va pensant. Quin fosc
patiment l’angunia, quins pensaments li enterboleixen l’ànim,
quina mena d’indecisió el turmenta. Al cap d’una estona, quan ja
el gos ha satisfet certes urgències, puja les escales de retorn a
casa. Allà l’espera Manuela, la seua dona: prostrada, adolorida,
alienada per l’Alzheimer. Necessitada de tot. Incapaç de controlar
ni tan sols les més íntimes necessitats. Convertida en una
estranya de si mateixa. Alimentant el dolor propi i el dolor de
l’espòs: trenta-nou anys de relació sense disputes aparents, sense
que transcendira un apunt de violència, un indici de cap desacord
insalvable. Vull imaginar que la mira, una volta més, i que es
pregunta, com ja ho ha fet més vegades, per què. ¿Per què ha de
resignar-se a contemplar com se li esgota sense remei la vida entre
el dolor i la demència? ¿Per què no és capaç de posar fi a tanta
pena? Per què?

Ocorre, però, que avui decideix que ja hi ha prou. Que no pot
ser ja més còmplice del dolor de Manuela. Que se l’estima massa
per deixar-la patir sense objecte. Potser li besa el front. Potser
encara dubta. Però finalment posa els dits sobre el coll de la dona.
I tanca els ulls. I li estreny la carn, sense mirar-la. Fins que
Manuela es commou en un darrer espasme. Aleshores ix corrents
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al carrer. I crida que l’ha morta. Algú avisa la policia. Hi acut una
patrulla i aviat ja el porten pres. Li prenen declaració: Vicente
afirma que no se’n penedeix. De cap manera. Que l’únic que
lamenta és no haver-se donat mort també. Al capdavall, quin
sentit té la vida, sense ella?

No sé què pensaran vostés, però a mi em resulta difícil
condemnar Vicente. Ja sé, ja sé, que els tribunals no saben
d’històries d’amor, sinó de fets i d’articles. Però, amb tot, no puc
condemnar-lo. Encara més: no puc deixar d’admirar el seu gest.
El valor de posar fi a una situació que la societat hauria de valorar
al marge d’hipocresies. Perquè, en el fons, vingut el cas d’acabar
com Manuela, agrairia que algú tinguera amb mi el gest que
dimecres, a Barcelona, tingué Vicente amb ella. Un gest d’amor
immens. Sense cap mena de dubtes.
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SALAMANCA

Creix a casa nostra, a redós de la més antiga reivindicació
catalana, la polèmica dels papers espoliats per l’exèrcit franquista
que ara dormen entre la pols de l’arxiu de Salamanca. Una
polèmica que, a primera vista, hauria de resultar sorprenent.
Almenys, si considerem que l’esmentada guerra ja fa més de
seixanta anys que va acabar-se i que són moltes les veus que
volen convéncer-nos que tot allò és aigua passada i que ja no és
capaç de moure molí. Si així fóra, i atenent al fet que ara ens
governem per un sistema democràtic, la cosa no hauria de ser
sinó un pur tràmit: de la mateixa manera que s’han restituït –més
bé o més malament- els edificis requisats a les centrals sindicals,
s’haurien de tornar els documents robats. Però no. El govern diu
que no: que no es torna ni una quartilla. Què passa, doncs? Què
hi ha en aquells papers que el govern té tant d’interès a retenir
sota control?

¿Passa, potser, que la Guerra Civil no s’ha acabat del tot?
¿Que aquesta aigua encara és capaç de moure pedres de molí?
Sabem que l’esquerra dominant ha abjurat de bona part de la
tradició que la impulsà en els temps de la II República. Pense,
quan dic això, en els postulats marxistes, en el federalisme, en la
concepció republicana de l’Estat... Però, i la dreta? No sé vostés
què pensaran, però a mi em dóna la sensació que una certa dreta
–entre la qual la que ara ens governa- exerceix com l’hereva
natural dels vencedors de la guerra. Si més no, en algunes de les
més altes instàncies. Únicament així resulten explicables certs
extrems: les subvencions generoses a la fundació que vetlla per la
memòria del dictador Francisco Franco, sense anar més lluny.

El problema és que les espoliacions no poden solucionar-se
amb la remissió de fotocòpies per evitar el desplaçament dels
investigadors o dels interessats. Les espoliacions han de
solucionar-se amb un gest: de reconeixement de la falta, de
restitució dels béns confiscats. Perquè no sols generen la
incomoditat d’un desplaçament –que també- sinó que
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constitueixen un ultratge a la dignitat de les persones i dels pobles
robats. I únicament des d’una escassa consciència col·lectiva és
possible admetre com a solució final del problema la remissió dels
microfilms dels documents. Conformar-se amb això és, ni més ni
menys, que legitimar l’espoli. Que acceptar la vigència –en plena
democràcia- d’aquell antic dret de conquesta.

És per tot açò que no hi ha nom més encertat que Comissió
per a la Dignitat per a l’ens que reclama la devolució dels papers.
Una reclamació que ha eludit de fer -com n’ha eludit ja tantes- el
Consell, tot i que Acció Cultural del País Valencià l’ha instat a
l’efecte. Una reivindicació la necessitat de la qual demostra, si
encara cal, que hem avançat ben poc en la superació de la
dictadura: o el que és el mateix, que hem aprofundit poc en el
camí d’una democràcia sincera. De conviccions i no únicament de
formes.
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UN GOS TRIST

Al meu carrer viu un gos: un gos trist. No el conec (anava a
dir personalment). I, si un atzar ens ha dut a trobar-nos pel carrer,
no l’he sabut reconèixer. No podria precisar-ne la fesomia, ni la
raça. Ni tampoc el sexe. Si sé d’ell, és únicament perquè l’he
escoltat quan udola. L’he sentit llançar al vent la seua queixa
fonda, anhelant. Cada dia. Des de bon matí fins a la nit. Un udol
lent, profund. Commovedor. Un lament trist, molt trist. Gairebé
un plor, si vostés em permeten. I és a partir de sentir-lo udolar
que imagine: el veig gran, de moviments pesats, de color fosc, de
cara ampla, la mirada abatuda. És a partir del seu udol que
intente refer-ne el context: les raons que l’impulsen a propagar al
vent la seua tristor. I arribe a la conclusió que deu estar ben atés,
segurament. Que no deu faltar-li el menjar ni certes comoditats de
les que solen gaudir els gossos moderns. Però que el seu amo, la
seua ama, deu treballar força hores. Totes les que el meu gos veí
passa sol, reclòs en els límits estrets de la galeria. A l’aire lliure,
sí. Però tancat. I sol. Absolutament sol.

Desconec les raons per les quals el seu amo –i tants altres
amos de gossos i d’altres animals- ha decidit de compartir la seua
vida amb un gos: amb ell. No és, al capdavall, l’únic cas. Són
molts els gossos que viuen a ciutat. I del fet –com de la manca de
civisme de bona part dels seus propietaris- dóna fe l’entapissat
merdós que ens omple els carrers i, massa sovint, també les soles
de les sabates. El cas és que la fesomia de les ciutats ha mudat
força en els últims anys i allà on proliferaven cases amb corral
interior, carrers per asfaltar, ara s’eleven columnes de pisos on
l’espai és escàs i les possibilitats que ens mulle una gota de pluja
han desaparegut del tot. I els carrers ara són patrimoni exclusiu
dels cotxes. I, és clar, els animals n’han estat unes de les primeres
víctimes, d’aquesta metamorfosi urbana. I d’entre ells, els més
tradicionals: els gossos. Avui, ja no poden eixir sols al carrer i
deambular lliurement hores i hores, abans de tornar a casa a
buscar recer i menjar. Ara, han de sortir lligats, de la mà dels seus
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amos, un instant a penes. I la resta del dia han de romandre
tancats. Com el gos que tinc de veí. I com tants altres.

No sé si ens hem plantejat suficientment la qüestió. Potser
no. Però hauríem de fer per harmonitzar aquest veïnatge. Perquè
els gossos no suposen un enuig sorollós per als veïns. Perquè no
proliferen sense control aquelles races violentes que, en un
moment determinat, constitueixen un perill. Perquè els vianants
no hagen de passejar esquivant defecacions. Però també perquè
els gossos –i la resta d’animals- puguen dur una vida digna, en
condicions adequades de salubritat i d’higiene, però també
d’atenció per part dels seus amos. Perquè el gos que tinc de veí –i
que ja comence a estimar-me- deixe per fi d’udolar de pena. Que,
si no, em pose a escriure i únicament sóc capaç de convocar
paraules amarades d’una tristor massa profunda.
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LA TELE DELS VALENCIANS

Des d’instàncies ben informades ja han començat a llançar
els primers globus sonda. Que si una part, que si tota –o gairebé-,
volen privatitzar-nos la ràdio i la televisió valencianes. Bé,
valencianes és un dir, perquè ben poc que en resulten, a tenor de
la seua programació. La notícia, segurament, deixarà indiferent a
la parròquia o, si de cas, en serà motiu d’alegria. El desprestigi de
Canal 9 –sobretot Canal 9: Punt 2 i Ràdio 9 sobreviuen en la
indiferència- és tal que bona part de valencians pensaran que bé
està que, ja que hem d’aguantar-la, almenys deixem de córrer amb
les despeses que causa.

El raonament no deixa de ser comprensible, però amaga un
rerafons de trampa. El desprestigi, en tot cas, és responsabilitat
dels seus gestors, que no inherent a l’existència mateixa del canal
ni a la seua condició de públic. Ocorre, però, que són tants anys
de decepcions que potser ningú ja no confia que la situació es
redrece. De manera que no resulta difícil assimilar un extrem i
l’altre. El que potser s’oblida sovint és que, si més no en els últims
temps, el procés d’enfangament progressiu del canal públic
valencià ha estat una maniobra perfectament dirigida. Articulada
amb premeditació absoluta. A l’objecte, precisament, de poder-la
privatitzar en condicions ben òptimes. Òptimes per als
compradors, és clar. I, alhora, sense massa contestació social:
amb l’aquiescència de la massa, fins i tot.

La televisió valenciana va nàixer amb objectius ben lloables:
l’articulació del territori valencià a través d’un instrument
d’enorme abast i influència; la normalització d’una llengua que es
trobava i es troba en una situació de precarietat absoluta. A poc a
poc, tanmateix, els gestors de l’ens han desviat l’atenció cap a
objectius més convenients als seus interessos: la informació ha
esdevingut publicitat a favor dels successius governants, l’ús de la
llengua pròpia (molt sovint degradada) ha quedat relegat als
racons més minoritaris de la programació. Això, al temps que la
qualitat de l’oferta ha anat enfonsant-se en l’estultícia: debats
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convertits a propòsit en gàbies de pollastres enfebrats, on les idees
són substituïdes per l’insult; tómboles on es dilapiden els diners a
canvi de propagar les misèries d’uns personatges absolutament
barroers; pel·lícules que promouen valors difícilment conciliables
amb els mínims democràtics exigibles; informatius que semblen
publireportatges... Això per no parlar de fosques actuacions en
relació a determinades televisions locals, a certes productores
amigues o de la persecució constant de les idees més incòmodes al
poder.

Així, doncs, la perversió actual de la televisió pública
valenciana, per premeditada, no justifica la seua liquidació.
Perquè suposa la pèrdua irreparable d’una capacitat –encara
inèdita- de  vertebració immensa. D’un instrument valuosíssim
per la preservació de la llengua. El problema és que és per això,
precisament per això, que la volen privatitzar.
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AL TALL

La notícia no especificava data, tot i que avançava que serà
l’any que ve. Al Tall actuaran a Borriana acompanyats de la banda
de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca: res de peculiar fins ací.
Efectivament, res de peculiar si no fóra perquè aquesta nova
actuació ve lligada a una altra d’antiga. Antiga i accidentada.
Imaginen vostés l’escena: estem en setembre de 1976. Encara no
ha passat un any des que el dictador jeu sota la llosa de plom del
Valle de los Caídos i a penes dos mesos de la dimissió d’Àrias
Navarro i la seua substitució per Adolfo Suárez: la Transició,
doncs, ni tan sols ha començat. A la plaça Major de Borriana, els
jerarques municipals seuen en cadires davant l’escenari. Hi ha
anunciada l’actuació d’Al Tall, un grup folklòric, tenen entés.
Potser esperen una mena de tonadillers a la valenciana, que lloen
les virtuts de la dona del terreny i de la taronja i de l’arròs de les
nostres terres. Però ben aviat s’adonen que els músics aquells van
per un altre cantó. Les dolçaines, els guitarrons, les flautes
aquelles acompanyen unes lletres que reivindiquen, de manera
més o menys explícita, la identitat d’un país amb una història
pròpia a partir de la qual vol créixer en llibertat, un país que
aspira a recuperar la seua identitat tants anys oprimida, negada.
Emparades en les jotes, en les seguidilles d’aquell grup de músics
barbuts, s’amaga el clam d’un país que ha estat massa temps
silenciat. Un país, però, que és capaç de cantar les glòries i les
desfetes a ritmes de música de festa. Els jerarques comencen a
incomodar-se. I en això, que arriba la cirereta del pastís: Que
vinga, que vinga,/ que vinga la llum / i que al senyor alcalde / li
donen per el cul canten els músics i canta la gent, botant de festa.
La paciència dels jerarques arriba al límit i s’ordena la suspensió
del concert: què vol dir insultar així l’honra de qui els paga. La
festa acaba amb una multa de 15.000 pessetes. O això pensaven:
que acabà. Però no. La història tindrà un epíleg, vint-i-sis anys
després.
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Vint-i-sis anys en els quals ha fet fortuna el concepte de
música ètnica i algunes tradicions musicals - la irlandesa, la
portuguesa, certes músiques africanes o del centre i el sud
d’Amèrica – s’han demostrat viables per arribar al gran públic.
Mentrestant, la nostra pròpia música quedava relegada a minories
culturalment conscienciades, però que no han estat capaces de
transmetre-la, com a eina capaç d’expressar les inquietuds
actuals, al gran públic. Al Tall, que fa uns anys celebraven amb
un concert en directe el seu vint-i-cinc aniversari, són, en tot cas,
un dels pocs exemples vigents de fusió entre la nostra tradició i les
noves maneres d’entendre el fet musical. I ara, vint-i-sis anys
després, tornen a Borriana. A cantar, com sempre. A reivindicar,
perquè, després de tant de temps, aquest continua sent un país
que no ha recobrat del tot la identitat. A demanar que vinga, que
vinga, que vinga la llum. I que al senyor alcalde, i vostés
perdonen, li donen per el cul.
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SHIN XAN

M’assabente per la premsa que l’ens públic RTVV, abans
d’anar a parar a les mans dels amics dels seus amics, ha decidit
de preservar les càndides consciències dels nens valencians d’un
dels seus ídols: Shin Xan. Li atribueixen un humor àcid més propi
dels adults, diàlegs amb freqüents connotacions sexuals i
personatges marcats per estereotips de gènere. No negaré que,
efectivament, el comportament de Shin Xan no encaixaria,
precisament, en una pel·lícula de la factoria Disney. Ni de bon
tros. Altra cosa és que els models que propugna Disney s’ajusten o
no al nostre ideal de societat.

El nen Shinozuke Nohara –també dit Shin Xan- és
irreverent, atrevit, entremaliat, bròfec de vegades, però també
amic dels seus amics i original i actiu. I la presència del sexe en la
série, abundant en referències, té una pàtina de naturalitat que bé
que volguérem instal·lada en la nostra societat. És dolent que un
nen sàpiga que els seus pares follen? Que els germans no vénen
de París? Que els sexes contraris (o no) s’atrauen? Potser, en
algun cas, els patrons de relació mostren certs estereotips de
gènere, no ho negaré, com tampoc que la relació dels seus pares,
amb problemes i alegries, hauríem de reputar-la de ben normal. O
no és ben normal estimar-se, discutir, preocupar-se?

La polèmica entorn de Shin Xan em recorda el debat que
aixecà Pippy Langstrumpf, la nena escandinava de les trenes
ertes, que plantava cara als representants del poder i reivindicava
la imaginació. En el fons, Shin Xan no deixa de ser un rebel dels
nostres dies, més pragmàtic que Pippy i menys somniador, però
únicament perquè la societat en què s’inscriu és diferent a la de fa
unes dècades. Ja no hi ha ideals a què aspirar i la rebel·lia no té
més propòsit que ella mateixa.

En tot cas, la censura de la sèrie japonesa perd legitimitat en
un context en què la televisió no deixa d’emetre models nocius –en
totes les franges horàries- de manera recurrent. I els posaré un
exemple: dijous passat (el dia que s’anunciava la censura del Shin
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Xan), a les 17,50 de la vesprada –l’hora en què els nens ixen del
col·legi i es parapeten davant del televisor- Canal 9 programava
“Forajidos en Carson City”: un western. O siga un exemple d’un
gènere de lluites colonialistes de blancs contra indis (racisme), de
pistoles que es disparen amb motiu o sense (violència gratuïta),
d’homes durs a cavall i dones recloses a la cuina del fortí o
directament al saloon (estereotips de gènere). Un model, com
vostés veuen, gens idíl·lic. Això, per no parlar del programa que
antecedia la pel·lícula: un del cor –rosa, en diuen-, d’aquells que
redueixen a negoci les relacions personals.

Vist això, caldrà concloure que els programadors de RTVV no
creuen que el racisme, la violència o els estereotips de gènere
siguen nocius per als nens valencians. Ens queda el sexe, doncs.
O siga que estem com sempre: prohibeixen Shin Xan per ensenyar
la trompa, però res no dirien si rifle làser en mà, es llançara a
conquistar a sang i foc la galàxia. Semblen bisbes, aquesta gent.
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FUEL

La negra desolació que ha abocat el Prestige a les costes
gallegues ha servit, almenys, per descobrir algunes impostures.
Per fer caure les màscares d’un govern inoperant, maldestre i
insolidari, soberbi en les formes i en la paraula, incapaç de
gestionar la realitat quan la realitat defuig els seus desitjos,
insensible a la tragèdia, còmplice –com la resta de governs
d’aquesta Europa covard i presonera en tants àmbits fonamentals-
de les multinacionals del petroli que gestionen, per via
interposada, els avatars de la política internacional. Resguardat
en la mentida (“no hi ha marea negra”, s’han fartat de repetir) i en
la connivència, s’ha quedat amb les vergonyes a l’aire, quan l’atzar
ha decidit girar-li l’esquena.

Dissortadament, la democràcia del segle XXI valora en grau
major les imatges que no l’intercanvi d’idees. Una imatge, més que
mai, val per totes les paraules del món. I la foto dels pescadors
gallegs recollint amb les mans el fuel que amenaça les ries, deixats
de banda per les autoritats, sense més mitjans que la
desesperació, marcarà, més que cap raonament ecologista, la sort
d’uns governants que han fet i desfet en la bonança, però que
comencen a entrar en una dinàmica de disgregació cada dia més
evident. Ja veurem, en tot cas, quin és el montant de la factura
que acaben pagant.

La negra desolació que impregna la Costa da Morte (més de
la morte que mai) i la resta del litoral gallec ens ha dut també la
certesa que no hi ha costes ni hi ha mar a estalvi d’aquesta ruleta
russa. Ni tampoc d’un munt d’abocaments menors, de fuites
mínimes, però constants, sense la magnitud de la desfeta del
Prestige, però que, gota a gota, van enterbolint l’aigua i el futur.
Pertot arreu. També a casa nostra.

Però la negror opaca de la tragèdia ens ha deixat un marge
per l’esperança, una espurna de verd enmig de tanta desolació.
Dos autobusos partiran de Castelló cap a la costa de Muxia per
col·laborar en les tasques de neteja. I n’haurien eixit més, fins a
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sis o més encara, si les autoritats gallegues no hagueren
desaconsellat que hi viatge tanta gent: no hi ha mitjans ni
allotjament per a tots. Més de tres mil persones, calculen, es
desplaçaran aquest pont per aportar-hi els seus braços i la seua
solidaritat. D’altres, supose, preferiran viatjar a qui sap quin vedat
de caça.

I estaria bé que no quedara tot ací. Que aquest moviment
solidari quallara en demandes reals: que exigírem als governants
(europeus, mundials) l’aprovació lleis que preserven de debò la
mar davant de tota mena d’expoliacions, d’abocaments. L’adopció
de mesures que obliguen les grans companyies petrolieres a
respectar aquestes lleis. A posar els mitjans per evitar les
catàstrofes i a fer-se’n càrrec de les factures quan, malgrat tot, la
catàstrofe es presente. Si no ho fem així, si no forcem els
governants a enfrontar el problema, la pròxima tragèdia és
únicament una qüestió de temps. El que tarde a podrir-se el casc
de qualsevol petrolier dels molts que ens passen a tocar de ben
poques milles.
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GENUÏNA

Malauradament, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va, a
poc a poc, confirmant els més tèrbols presagis. Ara un silenci, ara
una tímida presa de posició, tan ben pagada entitat no deixa de
treballar en pro de la diferència, més que no de la unió.
L’expresident Zaplana no podia haver trobat millor cavall de Troia.

A hores d’ara, és una evidència palpable (avalada per tants
estudis com puguen vostés consultar) que el futur del valencià és
ben magre si prescindeix dels lligams que l’uneixen a les Illes
Balears i al Principat de Catalunya. Ja ho seria treballant en
comú, així que imaginen vostés què ens espera si cadascú tira per
un cantó diferent. Sotmés a una pressió migratòria creixent (una
immigració que no aprén, perquè no li cal, més  llengua que la
castellana), el valencià va perdent a passos de gegant àmbits de
vigència. I ni el Consell ni l’Acadèmia, que se sàpiga, han mogut
un dit per posar-hi remei. En tot cas, ben al contrari: cada mesura
que prenen reivindica la especificitat del valencià respecte a la
resta de variants del català.

Considerada en si, la recomanació de l’Acadèmia d’introduir
en els cursos inicials les formes col·loquials i genuïnes (quanta por
em fa, l’adjectiu), no hauria de ser massa rellevant. Però és una
passa més en el camí de la ruptura. Des de fa un temps, els llibres
de text han d’eludir tot esment a la unitat de la llengua catalana,
si volen passar la insòlita censura a què els sotmet la Conselleria
d’Educació i Cultura, la qual, en disposició expressa, fa possible
que els alumnes acaben els seus estudis sense conèixer qui fou
Ramon Llull o Mercè Rodoreda, únicament perquè –tot i escriure
la mateixa llengua que nosaltres- no nasqueren a les nostres
comarques. Fa uns dies, es publicava la notícia que la Biblioteca
Nacional Española, a petició del govern valencià, cataloga els
llibres escrits en català amb etiquetes diferents, segons estiguen
publicats a Catalunya, les Illes Balears o el País Valencià. De
manera que molts escriptors valencians (servidor, sense anar més
lluny) són catalans o valencians segons l’editorial que s’haja fet
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càrrec dels seus textos. I no he escoltat que l’Acadèmia reclamara
la fi d’aquest ridícul i perillós despropòsit.

I a mi se m’ocorre que, una vegada ha deixat de ser operativa
la visceralitat secessionista de got i ganivet, la qüestió es planteja
en uns termes diferents. Ara, és l’Acadèmia (quan no directament
la Conselleria d’Educació i Cultura) que va alimentant la que, amb
tants matisos com vulgueu, no deixa de ser la mateixa idea de
sempre: el valencià és una llengua genuïna. Que s’ha de regir per
normes pròpies. Específiques. Sense comptar amb les entitats
normatives del Principat o les Illes. Una llengua, per tant, i encara
que no gosen utilitzar l’adjectiu, diferent. Un camí, aquest, que ja
ha quedat clar on condueix. Potser no han reparat, tan il·lustres
acadèmics, que, quan hi fem cap, ells mateixos seran els primers
a perdre la feina.



 - 129 -

EURAM 2010

Ja saben vostés que, tal i com van les lleis del mercat, els
autors hem de posar-li rostre als llibres que escrivim.
Acompanyar-los, si més no, durant les primeres setmanes de vida:
coses del màrqueting. I és en algun d’aquests actes promocionals
que he coincidit amb Josep Vicent Boira. És geògraf, aquest
senyor. Geògraf i jove. I pel que he vist, amb les idees ben
acomodades al cervell. Si han seguit la premsa, ja s’hauran
adonat que parle de l’últim guanyador del premi Joan Fuster
d’assaig, dins la XXXI edició dels Octubre. He coincidit amb ell i, a
més, l’he sentit parlar del llibre: “Euram 2010. La via europea”. Un
text valent, polèmic en el millor sentit del terme: aquell que apel·la
al plantejament de temes vius des de perspectives noves. I,
escoltar-lo, m’ha fet ganes de llegir-lo. I llegir-lo me n’ha fet de
compartir-lo amb vostés.

“Euram 2010. La via europea” és un llibre de geografia, però
no s’esglaien, que està escrit amb gust i amb criteri. Sense
feixugues notes imprescindibles que entrebanquen la lectura.
Sense quadres d’obligada consulta. Amb una prosa assequible que
no deixa per això de ser rigorosa. I ple, això sí, de reflexions
d’actualitat inajornable. Analitza una qüestió ben simple: els
fluxos econòmics del País Valencià i les direccions que prenen, en
el context d’aquesta Europa que anem construint a poc a poc,
sense saber massa bé ni com ni per a què. I conclou que és a
Catalunya, a les Balears, al Llenguadoc-Rosselló, a Aragó, on
s’adrecen els fluxos principals de la nostra economia. On rauen
els nostres més importants interessos econòmics. I no sols això,
sinó que aquesta, diguem-li macroregió, és una de les que manté
una activitat més intensa de tot Europa. I que caldria treballar per
articular-la de fet, si volem funcionar amb garanties de futur en
una Europa estructurada, cada dia més, en regions econòmiques,
més que no polítiques. I articular-la vol dir, en essència,
reivindicar una concepció del fet econòmic desproveïda dels
nombrosos peatges que ara mateix ens emmanillen: la definició
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radial de les comunicacions, per posar un exemple. Un tan sols
dels molts que aporta el llibre. I fica el dit a la nafra quan afirma
que els valencians patim una hipersensibilitat regional més pròpia
del segle XIX i que els catalans fien erròniament la solució als
problemes en un diàleg bilateral amb Madrid que mai no
fructifica. I que totes dues actituds perjudiquen notablement els
nostres interessos econòmics.

Ja sé que aquesta macroregió coincideix amb l’antiga Corona
d’Aragó i que resulta fàcil apuntar que ens trobem davant d’un
nou rebrot de les velles tesis fusterianes: d’una nova apologia dels
Països Catalans. Ben al contrari, en tot l’estudi no trobareu ni una
sola molla d’argumentació ideològica, nacionalista o no. Trobareu
dades. Únicament dades. I serà per tant en el territori del contrast
de dades on s’haurà de plantejar tota possible discrepància. Ben
lluny de visceralitats de tota mena. I, acostumats com estem a
discutir de fantasmes, aquesta em sembla una aportació
absolutament impagable.
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FANTÀSTIC

Seria realment fantàstic poder creure encara que, almenys
una part dels nostres bons desitjos, tingueren alguna possibilitat
d’acomplir-se. Una part almenys. Tan sols una part. Seria
realment fantàstic poder creure encara que només per desitjar la
pau fórem capaços d’aturar en sec la trajectòria d’una bala. Tan
sols d’una bala. Que simplement amb el nostre pensament
poguérem posar a estalvi la vida d’un nen. Palestí, posem per cas.
O iraquià, congoleny, veneçolà, txetxé... Que un aplec de bons
propòsits dels ciutadans de bona voluntat, que de segur que els hi
ha, fóra capaç de commoure qui sap quina recòndita fibra
sensible, cas que la tinguen, de l’esperit d’algun responsable de
les múltiples conteses bèl·liques que encenen el món. Del
president Bush, per exemple. O de Sharon, de Putin, d’Aznar.

O que únicament per formular el desig, la marea negra
anara diluint-se, les taques negres desapareixent de les roques
desolades de la costa gallega, asturiana, càntabra, els vaixells
guardant tantes mesures com calguera per garantir la seguretat
imprescindible, els governants assumint la seua pròpia
incompetència i deixant pas a gent nova, amb l’esperit verge i les
idees fresques. Que tan sols per pensar-hi un instant fóra possible
que les instàncies competents adoptaren un compromís seriós
amb la salvaguarda del medi que ens fa possibles. Que es
permetera el desenvolupament d’energies netes, que ningú fera
negoci a costa de l’atmosfera, de la mar, del subsol, de la selva,
dels rius, de la fauna...

Seria fantàstic poder creure encara que la bona voluntat és
capaç de transformar el món. Que l’energia positiva de centenars,
milers, de pensaments positius de la bona gent que, estic segur,
encara hi ha arreu de la Terra fóra suficient per superar algunes
de les xacres que ens malmeten l’esperit. Per aconseguir, per
exemple, que la sobreproducció d’aliments es repartira de manera
ben uniforme arreu del món, que perderen el sentit tantes
campanyes per fer arribar aliments a tants indrets del Tercer Món,
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que cap nen vera reduïda la seua anatomia a la pura pell i els
purs ossos, mentre els poals del fem dels països del Nord vessen
d’aliments rebutjats per la nostra opulència, que cap nen no
jugara de debò a ser soldat, que les vacunes de certes malalties no
foren un luxe que no arriba a qui no el pot pagar, que la
hipocresia no impedira la difusió de mesures de protecció que
evitaren el contagi de tantes malalties per via sexual, que les
multinacionals no tragueren profit de la misèria que obliga a
treballar a nens de tants països. Seria fantàstic poder pensar que,
tan sols per aturar-nos un instant a pensar un desig, tots els nens
del món sapigueren recitar les múltiples formes del verb jugar.
Seria fantàstic, no em diran vostés que no.

Seria fantàstic poder aturar-nos un instant i formular algusn
desitjos, ara que s’acaba l’any i hem de renovar exercici. Seria
fantàstic, si una part, tan sols una part, tingueren la més mínima
possibilitat d’acomplir-se. Que ja saben vostés que no és el cas.
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DOS-MIL TRES
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ELS NENS

El diari del dia de Reis és sempre, de tots els de l’any, un
dels més reconfortants. Tret d’alguna excepció, la notícia preferent
sol ser l’arribada de la màgia, el retorn a l’únic reducte
d’innocència que ens va quedant, ara que quasi tot està
contaminat d’interés, de conveniència. I bé està que els diaris se
n’ocupen, dels nens i de la màgia, acostumats com ens tenen a
donar-nos sempre –o gairebé- males notícies. Enguany, però, els
nens han estat notícia abans de Reis: algun, si més no. I per
desgràcia.

No són infreqüents, amb tot, aquesta mena de notícies. De
fet, una vegada buits els contenidors dels papers de regal i les
caixes de joguines, els nens ja no seran notícia en tot l’any si no
és pel fet luctuós que, una vegada més, ha saltat aquests dies a
les pàgines dels diaris: la violència d’aquells que els haurien de
procurar més estima. La Nit de Nadal. A Barcelona. Un nen de
quaranta dies. Quaranta dies tan sols. I és que la violència a la
llar (a nens, a dones, a homes també, tot i que en grau bastant
menor) és, ara per ara, un dels àmbits que més acreix les
estadístiques de víctimes, mortals o no, de tota mena de
violències. Moltes més que altres temes que, segons totes les
enquestes, ens semblen, a bona part de nosaltres, de major
prioritat. De fet, el terrorisme, que encapçala la llista de temes que
ens preocuparan en 2003, ha produït enguany passat –i
segurament qualsevol altre- moltes menys víctimes, mortals o no,
que la violència domèstica. I, en canvi, la violència a la llar no
ocupa un lloc en absolut preferent entre els nostres maldecaps, ni
presents ni futurs. Ni tampoc, evidentment, en l’agenda dels
nostres representants públics.

Avui, vespra de Reis, se m’ocorre pensar que potser no és
casual, aquest interés divers. Que potser renta més ocupar-se de
segons quins temes i que això els fa més presents als parlaments,
a les televisions, als diaris. Que ens preocupen més perquè en
tenim notícia més constant: notícia més alarmant. A costa d’altres
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que, dia a dia, generen més víctimes, més desolació, però menys
lletra impresa. I que potser faríem bé de repensar-nos-ho. Al
capdavall, tinc la convicció que és precisament la rendibilitat
electoral –i també mediàtica- que donen certs temes que en
dificulta notòriament la solució. Però, segons de què parlem,
també al contrari. Que de la violència domèstica ens ocupem poc i
això fa més difícil trobar-ne remei. I que, del terrorisme, ens
ocupem massa i és per aquest interés desmesurat que se’n
bloqueja la sortida. Que si els nostres representants públics –i els
mitjans de comunicació i al capdavall nosaltres mateixos-
dedicaren a cadascun d’aquests dos problemes l’atenció que es
desprén de les estadístiques, si l’un –en conseqüència- no
proporcionara tan escassos rèdits electorals i l’altre no en
proporcionara tants, potser estaríem més a prop de solucionar-los
els dos.
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RAIMON

Dissabte que ve Vila-real viurà un homenatge ben necessari,
en aquest país nostre tan eficaçment governat pel comandament a
distància. Un homenatge que hauria de ser un més entre els molts
que es mereix aquest cantautor i mai no li retran les nostres
institucions, encara tan obscenament sectàries. Un homenatge
humil, si vostés volen, però també ben amarat d’un valor
impagable, en aquest temps nostre on la impostura campa
lliurement i impune: la sinceritat. Dissabte que ve, a Vila-real,
l’Associació Cultural Socarrats nomenarà Socarrat Major 2003 el
poeta de Xàtiva Raimon Pelegero, un guardonat ben digne per a
una edició que se sap especial, la desena.

El premi Socarrat Major ha estat capaç d’aplegar, en tan sols
una dècada, una nòmina ben cèlebre de guardonats. Gent de la
talla d’Enric Valor, de Vicent Pitarch, de l’escriptora Isabel-Clara
Simó o de Rafael Súria i Joan Simon, únics supervivents,
aleshores, dels signants de les Normes de Castelló, tan justament
commemorades en els darrers mesos. Són, aquests cinc, tan sols
alguns dels noms propis que confereixen dignitat i prestigi a una
distinció, si volen modesta, però també ben rigorosa en la tria.
Una nòmina que, al temps que augmenta la consideració del
premi, dota de credibilitat l’entitat que el convoca, tan sensible
sempre a les manifestacions diverses de la nostra maltractada
cultura, tan entusiasta en la defensa d’uns valors que, a hores
d’ara, haurien de ser objecte de foment i no pas de reivindicació.
Una tasca no sempre senzilla, no sempre satisfactòria. Una tasca,
malauradament, que encara ens resulta imprescindible.

Dissabte que ve, serà a Vila-real el que, amb Ovidi Montllor,
és segurament el millor cantant que han donat aquestes terres,
tan fèrtils en la fecunditat creativa com en la capacitat de
perseguir-la fins i tot més enllà de la mort, en un acarnissament
que únicament desqualifica els seus promotors, molts d’ells tan
ben situats en la jerarquia autonòmica. Un personatge a qui
intel·lectuals de la talla de Josep Maria Castellet o Joan Fuster,
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Joaquim Molas o Baltasar Porcel han dedicat paraules ben
elogioses. Un personatge que ha cantat, en català de València, les
seues abruptes cançons, que en deia Josep Pla, en llocs tan
diversos com l’Argentina, Cuba, els Estats Units o el Japó, indrets
on els teatres li obren les portes que fa molts anys que li tancà la
nostra televisió autonòmica. Un personatge dotat d’una
corpulència lírica envejable que ha sabut barrejar els poemes
propis (que tal són més que no simples lletres) amb les versions
musicals del bo i millor de la nostra literatura: Salvador Espriu,
Joan Roís de Corella, Ausiàs March... Un personatge –perquè
Raimon ja ho és des de fa temps- a qui li hem d’agrair tantes
coses que potser en una nit –la de dissabte pròxim- no en tinguem
suficient.
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LA PAU

Dijous passat, un grapat d’alumnes de sis i set anys d’un
col·legi públic que tinc ben a prop de casa, invertiren una part de
la vesprada a retallar, amb la mescla d’atenció distreta i divertida
amb què solen encarar la vida, la silueta de les seues mans sobre
un full en blanc. Una vegada llestes, aquell parell de centenars de
mans voladores van anar acumulant-se, acuradament enganxades
amb cola, al llom d’un colomí immens que presidia, en un lloc
preferent del pati de cara al carrer, un pannell fet amb no poques
cartolines. De manera que els dits d’aquells infants havien
esdevingut de sobte plomes que voleiaven al vent –generós i fred-
d’aquella vesprada tèrbola de dijous. A la vora del perfil conegut
de l’au abrigada de mans, una llegenda –per la pau- donava raó de
l’afer. Potser a vostés, com a mi, els havia passat desapercebut,
però dijous passat celebràvem el dia –supose que mundial- de la
pau. En tot cas, no se’n va fer ningú massa ressò.

Són molts els dies -mundials o no- dedicats a massa coses
importants i també a algunes altres prescindibles. Tants i tan
diversos que no resulta estrany que els encarem amb indiferència
i fins i tot un punt d’avorriment cansat. Però cap de tan rellevant
com la pau, precisament en aquests temps tan hipòcrites. I ja
saben per què ho dic: d’ací a uns dies, les forces de l’Imperi
assolaran les terres riques en petroli de l’Iraq, per tal que el cabdill
de la nació més forta de la Terra i aquells qui el promogueren a la
tal presidència –qui sap a canvi de què- puguen eixamplar
lliurement els seus negocis amb el fuel. No és cap secret: ho han
publicat gairebé tots els diaris. Tenen la força i, doncs, no es
preocupen de tenir també la raó: en tot cas, la inventen. Ja no ens
hauria de sorprendre, a hores d’ara.

M’agradaria pensar que el vol de tants coloms de la pau que,
d’una o altra manera, proliferarien dijous per tants col·legis del
món –inclosos els USA- significa alguna cosa per als poders que,
també ací a Europa, s’han confabulat en la ignomínia de permetre
o alimentar la guerra. Que els milers de correus electrònics
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enviats als poders responsables podrà canviar –com canvià
darrerament alguna sentència- la sort de les víctimes prescrites
per la contesa bèl·lica. Que les nombroses manifestacions de seny
i de sensibilitat de l’opinió pública europea i d’alguns dels seus
mandataris –Schroder, Chirac...- en contra de la criminal
intervenció podran arribar a alterar el son dels dirigents que
mengen a la mà de l’amo del món. Que les enquestes que tant els
preocupen –i segons les quals el 80% dels espanyols i un altre tant
dels europeus està en contra de la guerra- els commoguen tant
com quan parlen d’intencions de vot. M’agradaria pensar que les
mans blanques dels escolars de la vora de casa no acabaran
convertint-se, d’ací a poc, en paper obscenament mullat.
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DISTÀNCIES

Ja ho veuen vostés. Finalment, la marea negra ha arribat
també a les enquestes i el partit del Govern comença a perdre
credibilitat electoral. Malgrat la tutela que exerceix sobre tants
mitjans de comunicació d’abast amplíssim, malgrat la difusió
perversa d’acusacions de tota mena contra aquells que gosen de
contradir-lo. Parle de la pressió sobre Euskadi, del mensypreu
creixent de la diversitat històrica i cultural, de la campanya
difamatòria contra Nunca Máis, de l’equiparació constant de la
dissidència amb la deslleialtat, de la tendència a confondre diàleg
amb submissió. Malgrat la bateria de mesures populistes també
(de provada ineficàcia, gairebé totes elles, segons la majoria dels
estudis: de provada ineficàcia real però de demostrada rendibilitat
electoral, que és l’únic àmbit que els interessa: a tots). Malgrat tot,
les enquestes asseguren que la distància entre les intencions de
vot als dos partits majoritaris és ja ben mínima.

El problema és que no sols s’acurta la distància de les
expectatives electorals, sinó també la distància ideològica. Potser
difereixen en el talant, però discrepen escassament en les
qüestions fonamentals: l’articulació de l’Estat, el respecte a la
diferència, la capacitat d’integrar els nouvinguts... Ho certificava
l’altre dia el president de la patronal catalana, Joan Rosell: ens
importa poc, venia a dir, qui guanye les eleccions, perquè el que
faran uns o altres serà molt semblant. Un discurs curiosament
ben pròxim al dels moviments antiglobalització: a aquests, però,
els importa, i molt, que no hi haja diferències sensibles. I és
aquesta identitat creixent en els aspectes bàsics, la incapacitat
comuna d’establir àmbits de contacte amb les preocupacions dels
ciutadans, que ha derivat en l’auge dels moviments socials:
associacions de veïns, grups ecologistes, organitzacions no
governamentals, plataformes cíviques, però, sobretot, grups que es
constitueixen a partir de necessitats immediates: Nunca Máis a
Galícia o la plataforma contrària al transvassament a les terres de
l’Ebre són, potser, dos dels exemples més reeixits.
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La societat civil ja no confia en els partits que diuen
representar-la: els acusa de funcionar al marge de les necessitats
de la ciutadania. És per això que prefereix organitzar-se pel seu
compte. Per això que les xifres d’absentisme electoral creixen
sense aturall. Potser ha arribat el moment de reformular certes
qüestions: el sistema electoral, tan excloent de tantes sensibilitats;
el finançament dels partits i la seua dinàmica interna, tan
escassament democràtica; els canals de relació amb la societat,
tan maltractats. Caldria no oblidar que el descrèdit de la política
és la panacea del despotisme, més o menys encobert. Ja hi ha qui
proposa el vot en blanc com a arma per exigir la regeneració dels
partits. De la política. I, tal com van les coses, no dic que no acabe
per ser l’únic vot útil possible.
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MATISOS

Aquesta columna, ja ho saben vostés, fa temps que es fa
ressò del mateix clamor antibel.licista que ara recorre els carrers
de Castelló, del País Valencia, de l’Estat Espanyol. De tot Europa
i, també (encara que ens ho amaguen), de bona part dels Estats
Units. Un sentiment, una manera de pensar i enfrontar les
relacions internacionals que, al capdavall, s’ha reduït a una sola
frase: No a la guerra. Quatre paraules que signifiquen més, molt
més. Però vivim temps d’eslògans, de proclames, de consignes,
temps esquerps als raonaments massa intensos. Vivim de pressa i
no tenim ocasió d’aprofundir en el sentit últim de les coses: per
això, precisament, són temps tan propicis a la demagògia. A la
manipulació.

Ho deia l’altre dia un editorial d’aquest diari: tothom
s’enquista en posicions radicals i no hi ha lloc per als matisos. I és
en els matisos, únicament en els matisos, on les postures
enfrontades poden trobar un àmbit comú, un espai per al diàleg.
Però vivim enganxats a frases fetes que esclaten com a flaixos en
la nit, que ens enlluernen i potser ens sedueixen o ens indignen,
però que no permeten albirar quines arrels les sustenten, quins
arguments les justifiquen, quin territori abasten. De manera que
la confrontació política es redueix, massa vegades, a una pugna de
frases més o menys imaginatives, més o menys enginyoses, però
que rara vegada sabem què signifiquen, què amaguen al darrere
del cortinatge retòric. Per això, els populars, en lloc d’explicar la
seua postura favorable a la guerra, contrataquen demanant els
actors que es posicionen també contra ETA o exigint els socialistes
valencians que es pronuncien a favor del Pla Hidrològic. Però no
pas amb arguments. Simplement amb noves proclames: ETA no;
PHN sí. O acusant als que estem en contra de la guerra d’estar a
favor de Saddam Hussein. O del terrorisme en general. I no, no és
això. De cap manera.

Si baixàrem al terreny dels matisos podríem explicar que,
més enllà dels eslògans, la violència mai no és solució a cap
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problema, sinó que és precisament el problema. I que les
dictadures, la de Saddam i totes les altres, han de deixar de
sotmetre els ciutadans dels seus països. Que cap guerra
interessada no resoldrà la qüestió, que cal potenciar les economies
d’aquells països i exigir-los contrapartides polítiques. Que el no a
ETA resulta compatible amb el rebuig de les polítiques que,
reiteradament sense resultat, s’han entestat a aplicar tots els
ministres de l’Interior que ha conegut la democràcia. Que dissentir
no significa justificar la violència. Que l’acceptació de la necessitat
d’un transvassament passaria per explicar si és cert que fem tot el
possible per utilitzar racionalment l’aigua que tenim, per
confirmar que no serà per fornir d’aigua nous macrocomplexos
turístics que responen únicament a interessos especulatius.
Aquest hauria de ser el terreny natural de la democràcia. El dels
matisos, el del diàleg. I no l’atrinxerada obcecació de les
consignes.
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MEDICAMENTS

Enmig del ressò potent del crit mundial en contra de la
guerra i del renou que ha generat, entre nosaltres, la reedició del
model de manifestació “Plaza de Oriente” (bocata i autobús a
càrrec de l’erari públic, tot en un pack) a l’objecte de reivindicar
aigua per a tots, encara que tots sabem que l’aigua, si ve, no serà
per a tots sinó segons per a qui i segons com; enmig, deia, de la
potència informativa d’aquestes dues carcasses que ens han
omplert el temps i l’atenció dels darrers dies, s’han obert pas
algunes notícies sobre medicaments. Perquè sí, resulta que la
societat civil a més de pronunciar-se a favor del seny i de la pau,
també s’automedica en excés: ningú no és perfecte. Ho diuen els
farmacèutics, a partir de la comparació entre les dades d’expedició
de medicaments i les de receptes.

Dues xifres ben clares que provoquen algunes conclusions
interessants. Que es recepta massa, a causa, assenyalen, del poc
de temps que tenen els metges per atendre els pacients. O, dit
d’una altra manera, dels molts pacients que té cada metge o del
poc de temps que els hi dedica, que de tot n’hi ha. Poc de temps
significa, obligadament, atenció en sèrie, sense possibilitat de
calibrar les peculiaritats de cada malalt. De la qual es deriva un
frenesí de receptes i, doncs, la temptació d’automedicar-se. Una
situació que, unida al creixement de les llistes d’espera, no deixa
en molt bon lloc el conseller actual del ram, a qui coneixeran
vostés pels publireportatges que publica als diaris –i paga amb els
diners de tots- per exalçar la seua ben discutible gestió.

Dues xifres que es complementen, aquests dies, amb una
denúncia. La d’un representant comercial d’un laboratori que ha
fet públiques les pràctiques immorals de la seua empresa (hem de
pensar que les de totes?): regals desmesurats, finançament de
viatges insòlits i d’assistències pagades a congressos i d’altres
prebendes valorades en xifres de molts zeros (bastants més del
que permet el codi ètic i la legislació vigent) suposadament ofertes
als metges que receptaven productes d’aquell laboratori. Una
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notícia que, no sé què pensaran vostés, però a mi m’inquieta. O és
que algú els premiaria per receptar tan sols allò que fóra
escrupolosament necessari?

I mentrestant ningú no se’n recorda dels medicaments
genèrics, tan lloats (al capdavall per a res) per l’anterior conseller
de Sanitat. Ningú no se’n recorda però tothom sap que són un bon
remei per estalviar diners públics i reduir certes pràctiques poc
recomanables. Uns diners i una praxis que, reconduïts, podrien
derivar, per exemple, en un major temps de consulta per pacient,
en una menor expedició de receptes, en taxes més baixes
d’automedicació o, fins i tot, en una reducció notable de les llistes
d’espera. Però, qui sap a causa de quins interessos, ningú no mou
fitxa al respecte. Potser perquè saben que, per afers com el
present, ningú no organitzarà manifestacions.
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MISÈRIA

No sé què pensaran vostés, però jo estic convençut que, si
haguérem llegit en una novel·la el que aquests dies hem pogut
contrastar a través del periòdic, hauríem tingut la sensació d’estar
davant d’una narració pròpia dels anys de la Revolució Industrial.
D’una novel·la de Dickens, posem per cas, o de Zola, si prefereixen
la tradició francesa. Una d’aquelles naturalistes que tant de moda
es posaren al segle XIX, quan tothom començava a veure-li les
orelles al llop del capitalisme. No em cal inventar. Em limitaré a
transcriure un dels paràgrafs de l’extens reportatge que publicava
aquest diari: “El baño también era inaccesible. Dentro se localizó
un nido de ratas. La cocina tenía un bosque de telarañas y la
basura llegaba hasta la nevera. Tras un espejo del salón salieron
espantadas cucarachas gigantes rojas”. El mateix Galdós hauria
tingut dificultats per imaginar una escena així. O, si més no, per
fer-la passar per versemblant. I, en canvi, l’escena ocorria no
massa lluny del centre de Castelló. I fa només uns pocs dies.

Alguna cosa no funciona quan som capaços de permetre,
sense moure un dit, que una dona amb les facultats mentals
evidentment pertorbades acumule deu tones de fems a casa seua,
hi visca durant una bona colla d’anys i acabe morint ofegada en la
seua pròpia misèria. I no pense ara mateix en les molèsties que els
havia d’ocasionar necessàriament als veïns: que també. Pense en
ella, en la dona: es deia Pilar i tenia 64 anys i des de fa almenys
vuit havia entrat en una espiral malaltissa de degradació que algú
s’hauria d’haver preocupat d’aturar. Sobretot quan hi ha hagut
denúncies repetides dels veïns: repetides i repetidament
desestimades. I no em sembla decent acudir a excuses com que la
bona dona no obria la porta quan així li ho requerien les
autoritats pertinents. No és suficient: seria com acusar a un
malalt d’Alzheimer de no recordar que s’ha de prendre la
medicació prescrita.

Curiosament, els operaris han invertit a penes unes hores a
retirar la muntanya de fems on la història de Pilar s’anava
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escrivint a poc a poc amb la tinta pudent de tanta brutícia. Però a
Pilar ja no li farà paper, tanta diligència. Diligència post mortem,
lamentablement. Perquè la vida d’aquesta dona a qui les
circumstàncies -o vés a saber què- havien desviat cap a la
marginalitat més absoluta, s’ha apagat definitivament en una
pulcra habitació d’hospital. No sé vostés, però jo estic convençut
que alguna cosa no funciona quan, en tants anys, no hem estat
capaços d’evitar que la vida d’un ésser humà s’anara escolant
progressivament entre immundícia. Quan permetem casos així i
ningú no s’immuta. Quan, malgrat tot, cap dirigent polític no
assumeix la responsabilitat. Ja no dic dimitir, que aquesta seria
una escena pròpia d’una novel·la del passat. Del temps aquell en
què paraules com dignitat o vergonya guardaven el sentit que els
adjudica encara el diccionari.
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UNA ESPURNA DE GOIG

Ja fa gairebé dos anys que l’Institut d’Estudis Catalans
s’instal·là discretament entre nosaltres, al carrer d’Antonio Maura
de Castelló, amb propòsit de fer feina i de fer-la ben feta. A poc a
poc. Sense ambició dels aldarulls infructuosos ni les polèmiques
vanes amb què els agrada adornar-se a certes institucions més
pròximes al comerç polític que no pas a la ciència. I no cal dir
noms innecessaris. Amb el compromís d’anar fent camí en la
construcció d’aquesta nostra identitat tan malmesa, com exposa
de manera clara –amb anàlisi rigorós i documentat de les causes-
el professor Alfons Cucó en el seu llibre quasi pòstum: “Roig i
blau. La transició política valenciana”, que l’altre dia presentaren
a Castelló. Una obra imprescindible, i disculpen vostés que
allargue tant la digressió, si més no per a qui tinga interés en
saber qui som i de quina maror venim.

Entre les fites que, en tan escàs període, comencen ja a
enriquir la encara incipient trajectòria de l’IEC, hi ha que
esmentar, almenys, la recuperació del llegat de Carles Salvador, a
Benassal, i també algunes conferències de molta substància. I
també, en general, de notable concurrència. Sobre comunicació o
sobre rec medieval, sobre literatura, sobre el país aquest, cada dia
menys nostre. La darrera d’elles, la setmana passada, a Vila-real,
dins d’un cicle descentralitzat i engrescador de xarrades –el quart
ja- que havia fet parada abans a Borriana i a Castelló. La dictà
Vicent Partal sobre l’èxit del català a la Xarxa.

Segurament vostés ja coneixen Vicent Partal. És un
periodista valencià que a mi em sembla d’una lucidesa rara,
intel·ligent i compromés alhora, amb un verb directe i oportú,
amarat d’ironia quan cal i ben arrelat a terra. Un pioner en el
desenvolupament de la Xarxa a casa nostra. L’havia convidat l’IEC
en condició de director de Vilaweb, un dels periòdics electrònics
més llegits de l’Estat –per damunt fins i tot de l’ABC, malgrat fer-
se en català- i el primer dels que no tenen edició en paper. Una de
les pàgines més visitades del món, també. Que no és poca cosa.
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Argumentà el conferenciant que el català és, amb les xifres a
la mà, una llengua d’èxit a la Xarxa, la primera d’entre les
llengües minoritàries. I que aquest èxit –relatiu si voleu i sense
una correspondència clara amb el marc social que el sustenta- no
es deu en cap cas a institució alguna. Que ha estat la gent que ha
fet possible el prodigi: gent, a més, de totes les comarques. Tant
s’usa el català a la Xarxa que als principals buscadors els ha
convingut d’incloure-la entre les llengües que fan servir
habitualment. Sense subvencions de cap mena, sense necessitat
de campanyes ni de negociacions: simplement perquè es tracta
d’una llengua d’ús habitual. Un èxit al marge, doncs, de les
institucions que haurien de promoure’l i no ho fan gens o no ho
fan prou –ací i a Catalunya i a les Illes- i a pesar d’aquelles que –
ara negant el doblatge de pel·lícules, ara clausurant un diari-
aspiren a implantar la unitat lingüística de l’Estat. Una petita
espurna de goig enmig de la catàstrofe que s’anuncia.
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LA POR

El poder s’ha servit sempre de la por per afermar obscurs
interessos. Contravenint el pacte: no hauríem d’oblidar que el
poder naix precisament per esvair-nos la por, que dipositem en ell
una part dels nostres drets a canvi de la seguretat de poder
exercir-ne la resta. Però el poder sempre tendeix a créixer a costa
dels nostres drets, a creure’s autosuficient, a justificar-se per si
mateix: a oblidar el pacte, en definitiva. I atia la por, quan li
convé: quan no pot assolir determinades finalitats per la via
ordinària.

Des de l’11 de setembre, el poder no ha deixat d’alimentar-
nos la por a fantasmes diversos: al terrorisme, a la inseguretat
dels carrers, a les armes químiques. I a fer-ne ús per justificar
transgressions diverses del pacte, apropiacions constants dels
nostres drets: proliferen detencions difícilment justificables sota el
paraigua, cada dia més ample i més difús, del terrorisme; corre
perill la propagació lliure d’idees i es prohibeixen partits i es
clausuren diaris amb l’aquiescència –quan no la complicitat
obscenament interessada- dels partits majoritaris; les
manifestacions són reprimides amb la duresa dels temps de la
dictadura i la dissidència sol ser considerada com una traïció; a
certs aldarulls de carrer se’ls adjudica, si convé, intenció
terrorista; i la tenencia d’una simple botella de sabó, ja ho saben
vostés, pot significar l’acusació de posseir armes químiques. I
encara no és tot: la pròpia legislació vigent consagra les
incomunicacions excessives –i sense assistència lletrada- i un
tracte tan degradant als detinguts que resulta difícil distingir-lo de
la tortura psicològica: ho acaba d’avalar un informe del Consell
d’Europa. Però les denúncies per tortura són contestades amb la
promoció de querelles contra els denunciants per part del
ministeri que hauria de vetllar perquè l’Estat quedara lliure de
sospita. Una sospita d’altra banda ben justificada pel darrer
informe d’Amnistia Internacional.
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A mi, què volen que els diga, em fa més por el poder que els
fantasmes que enarbora. No diré que estiguem al marge de cap
acció terrorista provinent del Primer o del Tercer Món, com no
paren de repetir els representants del poder: n’estarem més i més
exposats cada dia, segons els experts, si el món occidental
s’entesta en la deriva actual de desigualtats i injustícies. Però
aquesta por i la por al risc més immediat –el que comença a
proliferar de manera preocupant pels nostres carrers- no pot
justificar-ho tot: la utilització del poder judicial en benefici de
determinada política, l’ús impune de la mentida per interpretar la
realitat, la vulneració sistemàtica de certs drets fonamentals, uns
drets, d’altra banda, tan durament conquistats. Res no hauria de
justificar, per exemple, la tendència creixent a considerar-nos
sospitosos mentre no demostrem el contrari. No pot ser que cada
vegada que m’ensabone l’esquena, tinga por que algú puga
acusar-me de manipular armes químiques.
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EXPLICAR LA INFÀMIA

Què volen que els diga, no sé com explicar-li al meu fill
aquesta història. No encerte a trobar les paraules adients per
descriure tanta infàmia. La guerra ha començat, malgrat tot, i el
meu fill no entén per què. Si ell i els companys de classe havien
fabricat un colom de la pau per expressar la seua oposició a la
guerra. Si tantes veus han clamat arreu del món per evitar
l’agressió. Si els organismes internacionals s’han negat a
autoritzar-la, si els inspectors asseguraven que encara els
quedava feina per fer. Si cantants i escriptors i polítics i actors
(per cert, on eren els futbolistes?) i també carnissers i conductors
d’autobús i mestres i gent de tota mena s’hi oposava i ho ha fet
explícit amb milers d’enganxines. Si la Xarxa n’anava plena,
d’opinions en contra. Per què, doncs, la guerra?

La guerra ha començat i no sé com explicar-li-ho. Em fa por
descriure-li un món on de res no serveix el crit de pau de milers
de persones. Un món on –sobre aquest clam- preval l’ambició
d’uns pocs dirigents que menyspreen obertament la voluntat de la
societat civil. Uns dirigents a qui no importa el patiment ni la mort
de desenes, de centenars, de milers de dones, d’homes i de nens
innocents; ni la destrucció d’un país ja ben delmat per la
hipocresia d’un boicot internacional que ha propagat la fam entre
el poble i l’especulació entre l’elit dirigent de la dictadura de
Sadam; ni la crispació irreversible de l’ambient internacional; ni el
descrèdit de l’ONU com a garant de la pau; ni l’aliment dels
radicalismes arreu del món i les seues temibles conseqüències; ni
la confirmació de la submissió de la política als interessos més
foscs de les multinacionals; ni la desunió d’Europa, l’afebliment
d’un camí ja de per si llarg i feixuc.

Com explicar-li que, malgrat l’interés bèl·lic del seu
president, l’Estat Espanyol no traurà cap benefici de la guerra:
que es deteriorarà la seua influència en el món àrab, que
s’afebliran els vincles amb Europa, que hi ha el risc de caure en el
punt de mira del terrorisme radical islàmic, que davallarà una
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part del comerç exterior, que es reduiran els ingressos per
turisme. Que l’Estat Espanyol es col·loca així entre els còmplices
directes d’un dels capítols més obscurs de la Història Universal de
la Infàmia. I tot això, a canvi de què? D’una foto? Com explicar-li
al meu fill que l’única raó del suport espanyol a la guerra és
l’ànsia de reconeixement internacional d’un president amb un
evident complex d’inferioritat. D’un personatge sorgit de la nit del
franquisme, desconfiat i autoritari, més amic dels dogmes que del
diàleg. Un home fosc que finalment ja té la foto que volia: a la vora
de George Bush. Una foto que il·lustra com cap altra el fracàs de
la civilització: l’anorreament de la paraula sota la dialèctica de les
armes. Una foto que s’erigeix sobre una pila de cadàvers
innocents. De veritat que no trobe les paraules.
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TRES NOTÍCIES

La confluència de notícies distintes ens mena a un tema
únic que encara no hem sabut resoldre. No hem sabut o no hem
tingut interés a solucionar, que és cosa diferent. No els intrigue
més: parle de la integració dels immigrants. Una assignatura
pendent, en molts àmbits, encara. La primera de les notícies parla
de l’habilitació d’aules per fer front al creixement de la població
escolar causat per l’afluència d’immigrants; la segona, de
l’augment de l’escolarització en valencià a Vila-real; la tercera, del
descobriment d’un zulo en una fàbrica tèxtil on s’amagaven
treballadors immigrants, no cal dir que en una situació
completament infrahumana.

Comencem pel final, si em permeten: la darrera notícia ens
informa que hem avançat poc, en la regulació legislativa de la
qüestió. De moment, ens hem limitat a protegir-nos amb una
normativa exageradament restrictiva: a posar-li tanques al vent,
en realitat. Una normativa que agreuja la qüestió, en lloc de
millorar-la. Que facilita la proliferació de màfies, el comerç amb
vides humanes, la vulneració de drets i l’anorreament d’il·lusions,
que alimenta les travessies cap a la mort. Que permet que la mà
d’obra immigrant siga matèria d’explotació freqüent a mans
d’empresaris desaprensius com el de la notícia. Una situació que
no millorarà fins que la llei facilite que els immigrants accedisquen
en condicions regulars al mercat de treball.

En l’àmbit educatiu, l’habilitació d’aules soluciona
únicament una part de la qüestió, la més elemental, si volen. Els
nostres fills, segurament, no seran aliens a la diversitat de pells ni
de costums, a la diversitat de cultures. I la segona generació
d’immigrants, els fills dels nouvinguts, creixeran en un àmbit que,
a diferència del dels seus pares, ja serà el seu. Amb matisos,
lògicament, derivats fonamentalment de l’augment del sentiment
racista, encara latent. Però hi ha una segona part: integració
significa immergir-se en les peculiaritats culturals del territori
d’adopció. I no sé si en aquest sentit hem fet el necessari: quants
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mecanismes hi ha d’informació que assabenten els immigrants de
les característiques de la terra que els acull? Quants sistemes
d’introducció dels vinguts en el teixit social de les poblacions que
ara són la seua? I en la seua cultura? Pocs i tots atribuïbles a
iniciatives puntuals i, generalment, privades. Insuficients en tot
cas. I en relació a aquesta, una última reflexió: la supervivència
com a llengua viva del valencià –un dels nostres trets culturals
principals - depén estrictament de la capacitat d’integrar, en
aquesta llengua, la immigració. Una assignatura que portem
suspenent fa molts anys i que ara es revela especialment decisiva
per la magnitud de l’afluència. De res no serveixen les
estadístiques optimistes –com la de Vila-real- si en el pati de
l’escola la llengua d’ús és una altra, si els matrimonis mixtes
l’arraconen, si els nouvinguts la consideren una opció
absolutament prescindible.
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LA GUERRA, ENCARA

Es fa difícil parlar de qualsevol altra cosa, amb la que està
caient a l’Iraq. En venen plens els diaris i els programes de
televisió i bona part de les converses no tracten d’altre tema: de
les xifres elevadíssimes de morts civils, de les bombes prohibides
que llança l’exèrcit nordamericà, de les empreses que es preparen
per fer el negoci de la reconstrucció. Als carrers dels nostres
pobles continua manifestant-se la gent, fent sentir la seua veu,
percudint les cassoles, guardant minuts de silenci, proclamant
amb el gest i la paraula que continuem dient que no ens
convencen les raons d’aquesta guerra. I a mi em dóna la sensació
que bona part dels polítics –del poder o de l’oposició- no acaben
d’assabentar-se del missatge que s’arrecera sota la retòrica, a mig
camí entre l’enginy i la imprecació, dels manifestants.

La guerra d’Iraq –una raó suficient per si mateixa per
provocar tantes mobilitzacions com s’han fet i continuen
convocant-se- ha estat el detonant d’un malestar que ja venia de
lluny. Ha estat la demostració obscena d’una presumpció que ja fa
temps que venia prenent cos: la de la supeditació absoluta de la
política a les necessitats de la maquinària econòmica. Ho
sospitàvem, ho sabíem, però fins ara les demostracions no havien
assolit la magnitud –ni, per tant, el grau d’injustícia- de la guerra
d’Iraq. Per això, perquè venien en dosis menors, havíem anat
empassant-nos-les en silenci. Resignadament.

L’anunci d’aquesta guerra injusta ha vingut a caure, a més,
enmig d’una consciència col·lectiva cansada que els polítics que
l’haurien de representar la menyspreen de manera constant: amb
incompliments, amb mentides, amb paraules dobles, amb
manipulacions incessants. Aquesta és la raó que les protestes
hagen calat tan de pressa: perquè són l’expressió de la voluntat
d’oposar-se a la violència, sí, però també la reivindicació d’una
societat civil que s’ha cansat de veure’s arraconada per unes
autoritats que ja fa temps que no l’escolten. La voluntat de la
societat civil, expressada en les urnes cada quatre anys, no avala
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ningú per comportar-se com un petit dictador entre eleccions i
eleccions, com ara ocorre. La democràcia és tota una altra cosa, i
això és també el que reivindica la societat civil. I sembla que molts
dels nostres polítics encara no ho han entés: parle dels que ens
governen i riuen durant els minuts de silenci (per qui riuen? Per
les víctimes?), parle dels qui ordenen la repressió duríssima de
manifestants pacífics, dels qui se’n foten perquè en un poble els
assistents no arriben al miler: quants en convocarien ells, a favor
de la guerra? Parle dels qui avalen, directament o indirectament,
aquesta guerra obscena, però parle també dels qui se sumen a les
convocatòries o no segons bufe el vent de les enquestes. Tampoc
aquests han entés el missatge.
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ELS “DON”

Ja saben vostés que els científics han conclòs la descripció
de pràcticament tot el genoma humà: el 99,999%, per ser
escrupolosament exactes. I saben també, imagine, que el nostre
ADN a penes difereix del d’una mosca, per exemple. Una cura
d’humilitat, certament, per a l’ésser humà, tan procliu a creure’s
el centre de l’Univers quan n’és poca cosa més que una mínima –
molt mínima- partícula de pols. Pols còsmica, si volen, però pols al
cap i a la fi. I, ara que estem en portes d’eleccions, farien bé
d’assumir-ho així bona part dels candidats, no siga cosa que, una
volta elegits, acaben per interpretar malament les coses.

He coincidit, per raó d’aquest ofici d’escriure, amb càrrecs
polítics de distint pelatge. I n’hi ha un que em resulta
especialment patètic. És el d’aquells que, cada vegada que
despengen el telèfon, s’anuncien recitant tota la rècula de càrrecs
que ostenten, com si, en conèixer la condició de diputat de no sé
què o de cap de ves a saber quina comissió, l’interlocutor haguera
de prostrar-se ràpidament en una genuflexió obnubilada davant
de tanta esplendor. Són aquells que prenen, com a primera
mesura, la d’obligar els seus subalterns a tractar-lo de “don”,
especialment en públic, ara que tots hem entés ja que la
democràcia és precisament aquell sistema en què tots som iguals,
en què els càrrecs polítics ho són únicament perquè nosaltres, el
poble, així ho decidim. Deuen oblidar, aquesta gent, que
segurament els seus mèrits per ocupar el càrrec de què
presumeixen no passen d’una certa fidelitat, aquesta sí genuflexa,
a l’ombra de l’arbre més frondós del moment. Els podeu reconèixer
amb facilitat: es fan acompanyar de xofer a tot arreu i parlen
cofois, com si sobre la seua esquena reposara el món. I no
escolten mai, únicament parlen. No he dit bé, sí que escolten, però
únicament quan parlen ells.

El problema és que s’acostumen, pobrets meus, a ser rebuts
amb tabals i trompetes allà on acudeixen, a ser convidats a
canapés i a inauguracions, a partits de futbol i a desfilades de
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moda. No entenen que no és a ells que conviden, en realitat, sinó
al pressupost que gestionen. I si, al cap de quatre anys, no surten
elegits, es desesperen. Ja ningú els tracta de “don” ni poden lluir,
a la manera dels antics aristòcrates, una corrua infinita de càrrecs
al darrere del nom. Ja no els conviden enlloc, ja no surten als
diaris. Ja no són ningú, creuen. I l’ego que tant havien inflat se’ls
desploma i l’anonimat els sembla una tortura insuportable.
Acaben per ser matèria de psiquiatre. Jo, si em volen escoltar, que
no és gens probable, els recordaria, als qui aspiren a repetir o als
qui ho intenten per primer colp, que no obliden que som poca cosa
més que una mosca. Tots. Ells i nosaltres. Els vindria bé no
perdre-ho de vista. Per una qüestió de salut, bàsicament. De salut
democràtica.
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LA MESTRA

Quatre gotes a penes han esbandit el caos i han propiciat la
tragèdia. Camins ofegats en aigua, un col·lapse circulatori més
intens que l’habitual, unes ciutats impracticables, pantans
incapaços d’assimilar l’aigua que tanta falta ens fa,
infrastructures modernes i recentíssimes amb un pam d’aigua,
comunicacions interrompudes, accidents. Realment, no estem
preparats per la pluja. No ja pel diluvi, ni tan sols per quatre gotes
mal plogudes. Amb tot, la situació no hauria merescut més
comentari si no fóra perquè l’aigua s’ha endut també la vida d’una
mestra. D’una mestra jove. D’una mestra rural que ha mort
mentre exercia el seu ofici itinerant.

Es deia Gema i tenia 36 anys. Impartia classe en els col·legis
de la Mata, Castellfort, Forcall i Cinctorres i, per tant, havia de
desplaçar-se per exercir el seu ofici. Sembla que fou de camí a
l’escola que topà amb l’avinguda d’aigua del riu Calders. Els veïns
de la zona ja havien denunciat que aquell camí dit de la Canà no
es trobava en condicions, que a la mínima avinentesa s’hi
inundaven els guals, que tot plegat resultava un perill. Però ningú
no els l’arreglava, que en definitiva els seus són només quatre
vots. No sabem els detalls de l’accident, únicament que el cos fou
arrossegat per la fúria del corrent fins a una granja pròxima a
Forcall. Potser pecà d’imprudència, potser de confiança. O potser,
simplement, es va veure sorpresa per un imprevist. A hores d’ara,
importa poc si fou per una causa o altra, si els bombers actuaren
amb eficàcia o si cal imputar-los certa dilació. Importa únicament
que hem perdut la vida d’una mestra. Que els nens d’aquests
quatre pobles s’han quedat una mica orfes.

No sé si valorem de manera suficient l’ofici de mestre rural.
Sovint sense mitjans, o amb mitjans escassos, els mestres (com
les infermeres, els funcionaris...) que exerceixen el seu ofici en
zones de menor densitat poblacional juguen un paper molt
important en la vertebració del territori. És gràcies a la seua
abnegació que viure en els pobles de l’interior resulta menys
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difícil, que la temptació de deixar-ho tot i sumar-se a la pressió
demogràfica que ofega les ciutats no es torna irresistible. Els
pobles segueixen potser la pauta de les persones: naixen, es
desenvolupen i moren. I és curiós que mentre les comunicacions
foren difícils la població de l’interior anava augmentant, ni que
fóra discretament, i ara que han millorat tantíssim únicament
serveixen per facilitar que la gent abandone més ràpidament els
nuclis més remots. És potser llei de vida, però, com fem amb els
humans, tenim el deure d’intentar salvar aquells pobles que es
troben en perill de mort. Per raons d’equilibri territorial i
econòmic, per raons culturals també. Salvar-los del mal endèmic
de la despoblació. I en aquesta tasca, els mestres rurals, com
Gema, juguen un paper imprescindible. Per això ens dol més
encara la tragèdia.
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FAMOSOS

Castelló s’ha incorporat des de fa poc a la ruleta dels
famosos. El festeig, la boda i la maternitat de Maria José
Campanario amb el torero Jesulín de Ubrique i la presència del
perruquer José Miguel Martínez en un programa de televisió han
posat d’actualitat la capital de la Plana a tota la premsa rosa. És
gràcies a ells que tot l’Estat Espanyol sap de Castelló i ningú no
pot estranyar-s’hi. Al capdavall, vivim en un món que entronitza la
banalitat i menysprea la intel·ligència, que valora una miss per
damunt d’un savi o un gol de Farinós per sobre d’un descobriment
científic.

Però, amb tot, el fenomen del xafardeig no és nou. L’actual
eclosió de programes que se n’ocupen –i que han convertit en
estrelles Maria José i José Miguel- no és sinó la resposta moderna
a velles pulsions ben humanes. Fa un temps, quan el carrer era
lloc de convivència de les persones i no patrimoni exclusiu dels
cotxes, quan la gent no tenia pressa i invertia part del seu temps
en converses, el xafardeig ja ocupava un lloc preeminent en la vida
de la gent. Aleshores, quan tots els veïns es coneixien entre si eren
les peripècies sentimentals dels coneguts que satisfeien l’interés
de la parròquia: que si tal s’entén amb qual, que si aquell i aquella
viuen junts però no es parlen, que si la filla de tal ha deixat sense
herència els germans, que si el fill de l’altra té tota la cara del
carnisser i afers així. Les botigues, les tavernes o els casinos, els
rotgles que es formaven al carrer eren els fòrums on es debatien
aquesta mena de qüestions.

D’un temps ençà, tanmateix, les coses han canviat: no es
tracta, però, que la vida sentimental dels nostres barris s’haja
tornat menys atzarosa. De cap manera: la condició humana no ha
mudat tant en els darrers temps. Ocorre, però, que els veïns a
penes es coneixen entre si, i així, el xafardeig immediat ha perdut
tot el vigor. Quin encant té saber que tal i qual veïns del barri
s’entenen si no coneixem ni l’un ni l’altra? Si no podem imaginar
la cara del marit enganyat o la reacció de l’esposa confiada? És
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precisament aquest buit que han vingut a omplir les revistes i els
programes televisius que s’ocupen dels afers rosa. Com que ja no
podem xafardejar dels veïns, perquè no els coneixem, necessitem
que algú ens pose a l’abast uns personatges, coneguts per tothom,
que ens proporcionen la matèria prima necessària per al
xafardeig.

El problema és mantenir aquest interés pels famosos en uns
límits tolerables. Perquè, al Regne Unit, uns psicòlegs han alertat
sobre l’expansió de la Síndrome d’Adoració als Famosos, una
obsessió patològica amb la vida dels famosos que pot provocar
modificacions ben serioses de la conducta de les persones que la
pateixen. De moment la malaltia afecta ja, en distints nivells, un
de cada tres ciutadans britànics. Amb tot, no es preocupen vostés
massa, si més no de moment: pel que se sap no sembla
contagiosa.
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SANT MATEU

Vaig parar l’altre dia a Sant Mateu. Ja coneixia el poble,
lògicament, i sabia de la càrrega històrica i patrimonial que en
guarden els carrers, l’església, els murs. A la vora de Morella i
Peníscola, de Sogorb, Sant Mateu és un dels indrets on ressonen
amb més força els ecos del passat: remors del temps en què oferí
recer a càtars fugitius, acollí les Corts del Regne o esdevingué
l’escena final del Cisma d’Occident. Però, tot i haver-hi passat no
poques vegades, mai no m’havia detingut a recórrer els seus
carrers amb un cert deteniment, a amarar-me del gòtic magnífic
de l’església Arxiprestal, a observar-ne racons que t’ofereixen
troballes que no esperes, records de la presència de l’orde de
Montesa o de la predicació de Vicent Ferrer. A visitar el poble com
cal visitar els llocs: amb paciència. Potser, la raó que mai abans
no haguera demorat el pas fóra la impressió -falsa i injusta- que
Sant Mateu és més lloc de pas que no de destinació. L’altre dia
vaig posar-ne fi a la injustícia.

Potser va engrescar-me la sorpresa de descobrir una certa
predisposició nova del poble a deixar-se visitar. D’entrada, una
senyalització abundant indica, en cada cantonada, les distintes
fites que el visitant no es pot perdre. I a l’església, un guia abunda
en explicacions sobre la peripècia constructiva del temple. És poca
cosa, si volen, per completar una visita en condicions, però ja és
un bon punt de començament. I és que a mi em dóna la sensació
que Sant Mateu és la gran desconeguda de les nostres comarques.
Cruïlla de comunicacions medieval, lloc cabdal del comerç de la
llana, la petjada de la història a Sant Mateu està a l’alçada de les
més importants. En canvi, tot i els esforços esmerçats, el grau de
coneixença del poble roman encara per darrere d’altres indrets.
Potser perquè, amb tot, no s’ha impulsat una promoció suficient.

I és que, ara per ara, cal prou més que un patrimoni
important per competir en aquest àmbit. Cal, sobretot, un esforç
coordinat de tot el poble: una oferta d’hosteleria i llits completa,
un comerç abocat –en horaris i productes- als visitants, una
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integració del patrimoni en rutes de visita -si és possible guiades-,
una informació impresa suficient i atractiva. I calen també
activitats complementàries que criden puntualment l’atenció sobre
els atractius de l’indret. I una promoció adequada. Morella n’és,
entre nosaltres, el paradigma: lloc de visita de turistes foranis i
nostrats, seu de congressos, de concerts, de festes de gran abast,
la ciutat dels Ports ha sabut vendre els seus encants, que no són
pocs d’altra banda. També Peníscola, en un sentit diferent, més
abocat al turisme de tovallola i ombrel·la. Però les nostres
comarques guarden –aquests dos exemples a banda- tresors
menys coneguts però no menys espectaculars. Tresors igualment
valuosos que val la pena l’esforç de descobrir. Sant Mateu, per
exemple.
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COMODITATS

Sabíem que el cotxe, el telèfon, l’ascensor o fins i tot el
comandament a distància ens fan la vida més còmoda. Ara sabem
també que ens la poden fer més curta. Els avanços  tecnològics
que hem anat incorporant els darrers anys a la nostra vida
quotidiana, ens han anat facilitant cada vegada més excuses per
no haver d’alçar-nos de la cadira. De manera que, al capdavall,
hem passat de ser uns homo erectus a esdevenir un homo
sedentis i, ara, més que no dues potes ens n’haurien d’atribuir
quatre: les de la cadira on passem la major part del dia. O sis, si
vostés prefereixen sumar-hi les pròpies. Ni per parlar amb el
titular del despatx de la vora, ens llevem, no siga cosa que acabem
esgotats: despengem el telèfon i prou. I no falta qui va sempre en
cotxe, ni que siga a la cantonada de casa o qui puja al primer pis
en ascensor i, després, per allò de la salut, s’obliga a assistir a
gimnasos o piscines a hores absolutament intempestives,
descuidant potser la vida domèstica o, qui sap, pagant un tribut
de son. Paradoxes de la vida moderna, què volen que els diga.

I no és sols que ens passem asseguts (al despatx, davant la
tele, a dalt del cotxe...) la major part del dia, sinó que vivim
sotmesos a la pressa: l’estrés, en diuen els metges, ens marca el
ritme de l’agenda. Volem arribar allà on no és possible i ens
castiguem en l’intent. Oblidem que el cos, en definitiva, és l’únic
patrimoni irrecuperable. Entre això i l’abandó progressiu de la
dieta mediterrània en favor de verdures envasades, conserves més
o menys desnaturalitzades o restaurants de menjar ràpid, el
nostre cos va acumulant colesterol i greixos.

Faríem bé de replantejar-nos la vida, ara que estem a temps.
Que constatem que el menjar sap millor si perdem un temps –
tampoc no molt- a preparar-lo. Que el contacte directe enriqueix
més que el telefònic. No diré jo que calga fer el Camí de Sant
Jaume (com l’autor d’un llibre absolutament recomanable que es
va presentar fa unes setmanes: “De camí a Fisterra”, de Vicent
Pitarch) però no estaria de més que ens qüestionarem si el cotxe
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ens resulta imprescindible en tantes i tantes ocasions.
Segurament no. Si ens ho proposàrem, potser descobriríem que
les distàncies –en ciutats mitjanes o menudes com bona part de
les nostres- no són tan grans com pensàvem i que, segons a quina
zona, s’accedeix més ràpid i més còmode a peu. I no sols
contaminem menys, sinó que fem exercici i fins i tot ens
relacionem més, que de vegades sembla que els veïns, els amics i
nosaltres visquem en planetes diferents.

Efectivament, l’acompliment rigorós de tants preceptes de
salut no ens garanteix res. Ja se sap que el futur no sol avançar-
nos les cartes que jugarà i que, de vegades, sembla actuar en
contra de la lògica. Ja se sap. Però, amb tot, faríem bé de no
contribuir-hi nosaltres a facilitar-li les coses.

I a propòsit: què fan, llegint encara aquest article?
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VACANCES

Farien bé vostés de no posar-se malalts, durant l’estiu, no
fóra cas que no troben metge que els atenga. Ni en la sanitat
pública ni en la privada. Ho hem llegit en aquest diari, que tant
els centres públics com els privats tenen dificultats per trobar el
personal que cobrisca les vacances dels titulars. Però no sols és
difícil trobar un metge, en estiu: tampoc no és fàcil trobar
mecànics ni contractar una assegurança ni comprar un quilo de
raïm o un tub de pegament o llegir notícies amb substància. Se’n
va tothom de vacances els mateixos dies –tret dels cambrers de
bars, restaurants i xiringuitos diversos- i, doncs, t’ha de pillar ben
previngut, amb la despensa ben fornida i les necessitats ben
cobertes.

La cosa és que no sé per què tothom se n’ha d’anar els
mateixos dies i saturar les carreteres i els serveis i les platges. I,
de retruc, deixar desasistida qualsevol activitat que no es
relacione amb el lleure. És clar que per ajeure’s a sobre de la
tovallola i deixar que el sol vaja treballant-se el càncer de pell
calen unes determinades condicions metereològiques, no diré que
no. Però bona part de les activitats que fem durant les vacances
podríem realitzar-les en millors condicions en qualsevol altra
època de l’any, sense col·lapses per saturació de personal ni
ampolles als peus per causa de la calor ni deshidratacions ni
angúnies. Viatjar, per exemple, és terrible en estiu, tret que vages
a l’Antàrtida. I descansar, en molts llocs, és impossible. Però és
igual: som –o ens fan ser- animals de costums i, arribat l’estiu ens
anem en ramat tots als mateixos llocs, a fer cues interminables
per visitar museus i paratges naturals, per fer-nos una orxata o
un gelat, per pujar a una atracció, per comprar el diari en l’únic
quiosc que hi ha en centenars de metres de platja, per dinar –tres
hores després del previst- en l’únic bar del poble, on el cambrer
malda infructuosament per passar de la calma tediosa de l'hivern
al frenesí taquicàrdic de l’estiu.
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Fa algun temps, encara s’escoltaven veus que animaven a
diversificar l’època de les vacances, a escalonar-les entre els dotze
mesos de l’any, segons les necessitats de l’empresa i les
aspiracions de cada treballador, de manera que no es notara tanta
diferència entre juliol, agost i la resta de l’any. Així s’aconseguiria
que l’activitat econòmica vinculada a les vacances no patira
daltabaixos tan greus i, al temps, que els serveis no deixaren de
funcionar d’una manera tan dràstica durant l’estiu. D’aquesta
vella aspiració ens han quedat certs reductes que, de fa uns anys,
propicien les vacances d’una part –encara reduïda- de la població:
les èpoques de neu. I poca cosa més. Potser, en el fons, és que
som animals de ramat i és en la multitud, en les cues, en els
embussos, que ens trobem a gust. El problema és que els metges –
i els mecànics i els periodistes i els venedors d’assegurances...-
també ho són. Així que, si poden, farien bé d’ajornar les malalties
pel setembre. Únicament per si de cas.
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MAUS

Ja fa temps que el tenia pendent, entre el munt de lectures
que s’acumulen (bé físicament, bé simplement anotades a una
llista) a l’espera d’un torn que, a la major part d’elles i per pura
impossibilitat física, mai no els arribarà. Es diu “Maus” i és un
llibre de còmic: n’havia sentit parlar fa temps. El seu autor, Art
Spiegelman, va guanyar amb ell el premi Pulitzer l’any 1992 i en
va rebre unes crítiques extraordinàries que coincidien a
argumentar que es tractava d’un testimoni estremidor sobre
l’Holocaust. Un més, podrien argüir-me vostés. I potser sí, tindrien
raó, tot i que no tinc clar que mai s’escriga prou sobre qüestions
com l’Holocaust ni que mai poguem arribar a cobrir-ne tots els
aspectes. Com tampoc tinc clar que, per més que milers i milers
d’escrits i de testimonis en denuncien aquesta i d’altres
ignomínies anàlogues, no acabem per tornar-hi a caure. Però
aquest és un debat diferent.

“Maus” és, efectivament, un llibre excepcional. No sóc un
lector habitual de còmic (mea culpa, perquè el còmic, com la
novel·la o l’arquitectura o la gastronomia o la música són,
simplement, estratègies diferents que permeten arribar a un lloc
únic, la sensibilitat extrema, la commoció sublim de l’esperit, l’art,
posen-li vostés el nom que vulguen). No sóc un lector habitual de
còmic i potser per això n’anava ajornant la lectura. Fins que la
notícia que l’editorial balear Inrevés havia traduït l’obra al català
em va estimular a, ara sí, no deixar passar-ne l’oportunitat. I fa
alguns dies que vaig cabussar-m’hi. Amb plaer. Amb ira. Amb
desconsol. Amb ràbia.

No sóc lector habitual de còmic i, per tant, no em demanen
vostés una anàlisi exhaustiva. Però el gran valor de “Maus”, al
meu parer, és que no retrata la víctima com un ésser pur que ha
de patir totes les vexacions i tota la degradació a què el sotmeten
els dolents, nazis en aquest cas. Ben al contrari, el protagonista
de l’obra –el pare del dibuixant, ni més ni menys- és un
personatge a estones irritant, maniós i autoritari, hermètic a tota
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manifestació d’estima, rondinaire i espavilat fins els límits on un
pas més significa vulnerar les normes ètiques més elementals, un
personatge en absolut amable, sinó més aviat antipàtic i
contradictori. Un personatge ben humà, al capdavall. Com
cadascú de nosaltres. Amb febleses com les nostres i virtuts,
també, com les que ens adornen a qualsevol de nosaltres. I és,
precisament, aquesta humanitat profunda del personatge
principal que accentua la ignomínia dels seus botxins, la
degradació moral de les seues accions, la que ens colpeix als
lectors i ens fa sentir-nos còmplices de la peripècia del
protagonista. La que fa de “Maus” un testimoni insubstituïble
d’una de les èpoques més fosques de la història de la humanitat,
una època les lliçons de la qual sembla que no hem acabat
d’aprendre. Hi ha prou, per comprovar-ho, a escarbar una mica en
els diaris.
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TRIANGLE DE SANG

Els triangles amorosos sempre li han donat molt de joc a la
literatura. I no sols a la literatura: les infidelitats –en totes les
seues varietats- han estat de sempre l’aliment més suculent del
xafardeig, el botí més desitjat de qualsevol veïna o veí amb afanys
d’escodrinyar en la vida dels altres i, és clar, divulgar els draps
més bruts entre la parròquia. Però, què és, en definitiva, la
literatura, sinó un arma per contemplar d’amagat vides alienes,
per xafardejar? No ha de resultar-nos, doncs, estrany, que els
escriptors s’ocupen sovint dels afers amorosos, ja que els tals
assumptes interessen tant els humans. “Anna Karenina”,
“Madame Bovary”, “El roig i el negre” o “La Regenta” són exemples
ben llampants d’aquest interés.

És, precisament, per aquest interés que, ara que això de fer
safareig s’anomena “premsa del cor” i alimenta tota una indústria,
les distintes varietats dels canvis de parella, programats o no,
entre els protagonistes del show bussines del cor estan tan de
moda. Ja ho dic, l’engany, les volubilitats amoroses, les coses del
piu, en definitiva -aquelles de què, diuen, Déu se’n riu, a pesar de
l’integrisme eclesiàstic que governa el món- són el carnatge més
apreciat per la part més morbosament curiosa de nosaltres, els
humans. Més apreciat fins i tot que la mort, al capdavall el fet més
transcendent de la vida, potser perquè aquesta ens fa massa
respecte per considerar-la banalment.

És el cas que a les Balears, aquests dies, s’ha produït un fet
que amalgama els dos extrems. Ja n’hauran tingut notícia, vostés,
m’imagine: un senyor de vora els seixanta anys mantenia
relacions amb dues dones. Res de nou, fins ací. Una, com poden
imaginar, era la legítima. I l’altra, si seguim els paràmetres més
suats de la novel·la rosa, havia de ser la que li alimentava la
passió. Això sembla, a primera vista, tot i que no n’han
transcendit, de moment, més detalls. Únicament la sagnant
resolució del nus argumental: la mort de les dues dones i l’intent
frustrat de suïcidi de l’home. Enmig, ha confessat l’assassí, n’hi
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havia un pacte que, si més no des d’un punt de vista estètic,
hauria dotat l’afer d’una pàtina ben literària: tots tres havien
acordat que ell mataria les dues dones de la seua vida i després es
donaria mort. Però no era de fiar, l’individu. O elles no el coneixien
prou. El cas és que la determinació que no li faltà per assassinar-
les a elles a colps d’arma blanca (no hi tenia res a mà, de més net,
de menys escabrós?), li mancà a l’hora d’acomplir el tercer extrem
del pacte: la seua pròpia mort. No tingué valor suficient i acabà
estavellant-se amb el cotxe contra el pilar d’un pont, potser a una
velocitat insuficient. El cas és que ha sobreviscut i ara haurà
d’enfrontar la justícia.

Si la vida fóra una novel·la hauríem de concloure que aquest
senyor seria un mal escriptor. Perquè, en faltar al pacte, ha
convertit el que apuntava cap a una tragèdia d’aire grec (sempre
tocada d’una cruel aura de grandesa) en un drama mal resolt de
covardies, traïció i sang innecessària. Això si no ha mentit, com
semblen començar a apuntar certs indicis, i s’ha inventat allò del
pacte únicament per assuaujar la pena: en aquest cas, tot plegat
no seria sinó una mala novel·la negra, protagonitzada per un
assassí maldestre que no és ni tan sols capaç d’inventar una bona
coartada que mantinga el to de la intriga. La pena és que, al
marge que aquesta història acabe resolent-se en tragèdia, en
drama o en novel·la pulp, darrere seu haurà deixat dues víctimes i
qui sap quants afectats. I que aquest individu no és l’únic que
protagonitza històries com aquesta, propiciades pels mòvils més
antics de la història del crim: la gelosia, la disfunció sentimental,
l’afany possessiu de les persones. Alguna cosa s’està fent per
prevenir la violència de gènere: alguna d’útil i alguna de cara a la
galeria, únicament. Però és important que la proliferació no en
faça decaure la pressió. Que no ens acostumem a l’evidència.
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NOMS IL·LUSTRES

No sé si calia que el suplement de The New York Times ens
corroborara el que ja sabíem: que Ferran Adrià és, literalment, un
geni. Que menjar a El Bulli, el restaurant que el millor xef del món
-ho havien reconegut ja fa uns anys els mateixos francesos- té a la
Cala Montjuí de Roses, a l’Empordà, és una experiència única,
difícilment comparable. Que, en tot cas, caldria equiparar-la amb
la contemplació de la Capella Sixtina, o de les catarates d’Iguaçú o
amb una audició del Réquiem de Mozart per la Filharmònica de
Berlín. És a dir, amb les experiències sensitives més colpidores
que pugueu imaginar. Amb una diferència: la sorpresa.
Actualment, la teconologia permet de conèixer, a distància, les
pintures de Michelangelo Buonarroti al sostre de la capella més
famosa del món o d’admirar, des del sofà, un dels salts d’aigua
més impressionants que es poden visitar o d’escoltar, on siga,
qualsevol de les peces cabdals de la història de la música. De
manera que la visió directa d’aquests portents ve precedida d’una
informació prèvia que ens amorteix poc o molt l’efecte sorpresa.
Però res no ens pot anticipar què trobarem a El Bulli: ni els
comentaris dels que ja hi han estat, ni els llibres que en parlen de
les seues receptes (la paella kellog’s, el bombó de tabac, l’amanida
de textures i temperatures...), ni els reportatges que, com ara el de
The New York Times, vénen a consagrar en tot el món, si encara
no ho estava, Ferran Adrià. Un al·licient més per anar-hi. Si més
no una vegada en la vida.

Així com el nom del xef barceloní va ocupar les pàgines de
tots els diaris, la notícia de la mort de Pierre Vilar ha passat
bastant –i injustament- desapercebuda. Ja se sap que els
historiadors –ni tan sols quan es moren- és difícil que arriben a
protagonitzar els titulars principals dels diaris. I això que Pierre
Vilar era dels grans, dels més grans. Era un d’aquells estrangers –
com Gerald Brennan o Hugh Thomas- que van interessar-se per
Espanya i per les distintes nacions que en formen part en plena
dictadura franquista. Els seus estudis sobre la Catalunya
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moderna, sobre la República i la Guerra Civil Espanyola, sobre el
fet mateix de la Història com a eina de coneixement, van convertir-
lo en un referent ineludible no sols dels historiadors, sinó també
dels simplement aficionats. I el seu estil amé i assequible a tothom
va demostrar que el rigor no ha de ser necessàriament
incompatible amb la claredat expositiva, una lliçó que encara no
s’ha estés per tantes disciplines. La seua mort ens deixa una mica
més orfes, però, com diu el tòpic, el seu llegat intel·lectual roman
indeleble al fet luctuós del decés del seu autor, al qual potser ara
tornarem amb renovat fervor.

El tercer dels noms il·lustres és bastant més pròxim. De
Vinaròs. Es diu Carles Santos i, com vostés ja saben, és músic.
Pianista, per més senyes. Però també home de teatre. Els seus
muntatges, sempre transgressors, combinen arts procedents de
disciplines diverses i aparentment difícils de casar: el teatre, el
circ, l’òpera i, darrerament, fins i tot les curses motociclistes.
Escoltar Carles Santos o, més encara, contemplar-ne els
muntatges operístics que ha promogut darrerament és obrir una
finestra –a la mar, lògicament- i amarar-se dels vents de llibertat
que sempre hi bufen. Com sol ocórrer amb els genis de qualsevol
disciplina –la cuina, la música, la literatura- parteix de l’immediat,
del més pròxim, per assolir un llenguatge universal, intel·ligible
allà on el porten les seues gires. Avui mateix, l’ajuntament del seu
poble el nomenarà fill predilecte de la ciutat i, a més, retolarà amb
el seu nom el carrer on viu. Una distinció ben merescuda i
oportuna (tot i que puga crear confusió en el correu), que ja està
bé de recordar-se’n d’hom quan hom ja és ben mort i soterrat. O,
com a mal menor, a correcuita quan hom té un peu a la tomba. A
Carles Santos, en canvi, el reconeixement del seu poble li arriba
en plena forma. Com ha de ser.
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PLUGES A VENIR

El Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM) i
d’altres entitats d’estudis metereològics vaticinen que, d’ací a no
res, tornarem a estar sota l’àmbit d’influència d’unes
precipitacions intenses, molt intenses. No és un fenomen nou, ja
ho saben vostés, aquest de les pluges sobtades i torrencials,
tempestuoses, amanides de vents de bram fabulós i d’efectes
notablement destructius. Cada tardor, el litoral mediterrani ha
d’enfrontar-se al risc d’aquest fenomen devastador amb la
incertesa de quin serà el seu abast. Sovint no passa d’uns pocs
aiguats, més o menys ferotges, però sense conseqüències
importants sobre el ritme quotidià: ni carreteres tallades, ni rieres
desbocades, ni pantans al límit d’explosió, ni un nombre excessiu
de soterranis convertits en aljubs. Però, de tant en tant, les
condicions climàtiques n’exacerben l’ímpetu i l’aigua arramba amb
tot el que topa: mobiliari urbà, camins, barrancs, instal·lacions
precàries, cotxes. Amb tot.

Enguany, com deia, s’espera una virulència especial
d’aquestes pluges nostres de cada tardor. La mar Mediterrània, a
conseqüència de les distintes onades de calor que han fet feliços
els venedors d’aire condicionat, ha assolit una temperatura molt
elevada: cinc o sis graus per sobre de la mitjana. Un plaer per a
aquells que, a la platja, prefereixen no notar la fredor
característica del primer contacte amb l’aigua, però també un
aliment extraordinàriament fecund per engreixar els núvols
d’humitat. Una humitat que, en bona lògica, ha d’acabar
precipitant-se a terra en un moment o altre. Amb tot, sembla que
aquestes pluges de tardor, segons afirma Millán Millán,
responsable del CEAM, són una mena de ruleta russa: allà on siga
la massa càlida de la Mediterrània en el moment en què la
temperatura ambient del continent europeu baixe de 20 graus,
allà serà on descarregue unes quantitats més elevades. Entre 600
i 800 litres, han vaticinat els experts. Sabem, doncs, que plourà –i
que plourà molt- però, per les característiques del fenomen,
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resulta difícil determinar qui s’endurà el premi gros i qui
simplement patirà un reintegrament poc o molt generós.

No és, doncs, un fenomen nou. I, de fet, a penes fa tres anys
que ja va col·lapsar absolutament la normalitat d’aquestes
comarques nostres: zones costeres generosament inundades, vies
de comunicació esdevingudes rius, rieres amb una esplendor
d’aigua desconeguda en moltíssimes dècades, pantans a vessar
perillosament d’aigua... De manera que ningú no podrà argüir que
ens agafa desprevinguts. La qual cosa no vol dir que n’estiguem
preparats. Tres anys després d’escoltar nombroses promeses, tot
segueix més o menys igual com estava. És clar que, quan plou,
l’única opció intel·ligent és deixar-la caure. Però, quan para, les
institucions responsables haurien de treballar intensament en la
prevenció. I em sembla que s’ha fet ben poca cosa. Que ben
poques han estat les obres hidràuliques que s’han promogut per
conduir adequadament les barrancades; ben poques les directrius
que han regulat la construcció en zones inundables; ben poques
les tasques de prevenció que s’han enllestit per contenir les aigües
i donar temps als mitjans tècnics per evacuar-les correctament.
Caldria haver fet tot això i caldria, sobretot, haver treballat perquè
les actuacions de l’home no acaben derivant en canvis atmosfèrics
que modifiquen, en sentit nociu, el clima. Ho reflecteix un informe
recent de l’ONU, però no sembla que ningú no se’l prenga massa
seriosament. Fem poca cosa per controlar les emissions de tota
mena, per mantenir intacta la capa d’ozó, per evitar incidències
negatives en el paisatge, per frenar l’erosió. Fem poca cosa per no
alterar negativament l’entorn on vivim i l’atmosfera se’n ressent. I
s’agreugen determinats fenomens més o menys previsibles i en
sorgeixen d’altres que no ens esperàvem. I s’esdevé, novament, el
caos.
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MART

Evidentment, no té res a veure. Però la proximitat relativa –
els còmputs astronòmics i els paleontològics no són mides a la
mesura de l’home- del planeta roig no pot deixar de despertar
certes analogies. M’explique: ja saben vostés que el planeta Mart
pren el nom del déu romà de la guerra (l’Ares dels grecs), de
manera que ostenta el dubtós patronatge de la violència extrema,
una violència que no ha deixat d’estar present aquests dies en les
pàgines dels diaris. En l’àmbit més pròxim i també en d’altres més
allunyats, si més no geogràficament.

L’assassinat d’un popular metge naturòpata en el seu
domicili ha escrit l’onzé capítol d’una novel·la que ja no sé si
qualificar de negra o purament de terror. Els carrers de Castelló
han estat escenari els darrers anys de crims especialment
truculents, la major part motivats per un mòbil més ancestral
encara que el mateix déu Mart: les relacions de parella i totes les
seues volubles i complexes circumstàncies. Una espiral de
violència, on no hi han mancat tampoc els mòbils econòmics, que
ens hauria de fer reflexionar si no esten sembrant, a poc a poc, la
llavor de futures tempestes; si la polarització social que s’aferma,
l’individualisme radicalment competitiu que guanya terreny en les
nostres vides, la persistència latent del masclisme més extrem, la
marginació cada volta més extrema de certs col·lectius, la buidor
de què solem omplir les grans paraules no acabaran per resultar
el desencadenant –directe o indirecte- de bastants d’aquests
episodis. És cert, també, que la història de la Humanitat està
plagada d’episodis d’aquesta mena, que en la perifèria de tota
organització social es produeixen sempre friccions, però no estaria
de més que, quan Mart s’allunye i l’excusa astrològica s’esvaïsca,
tots hi reflexionem una mica.

He parlat de dos àmbits. El segon és l’Orient i per extensió la
resta del món menys desenvolupat. Aquells països on la
prepotència occidental liderada per un altre masclista extrem,
George Bush, ha atiat el foc de la violència. Moltes foren les veus
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que, quan l’honor ferit de Nordamèrica clamava venjança,
advertiren que la violència forma part d’una equació que ja vam
resoldre fa molt de temps. I que alimentar-la –ni encara que siga
en nom de la més bella causa, que tampoc n’és el cas- únicament
contribueix a fer-la créixer. Els tres dirigents de la foto de les
Açores van inventar-se raons per promoure la violència i ara tots
estem comprovant que l’equació no falla mai. Els morts americans
de la postguerra iraquiana ja superen els de la guerra. Els
d’Espanya també. I la macabra dansa no ha fet sinó començar. A
Iraq, a Palestina, a la resta del món àrab. A diferents indrets del
món. El terrorisme mai no s’ha combatut de manera efectiva amb
violència i amb repressió, sinó treballant per eliminar les causes
que el propicien. Sobretot quan naix dels ambients més
depauperats, d’aquells que senten que tenen ben poc a perdre. Les
raons que impulsaren l’assolament terrorista de les Torres
Bessones no es combaten enlairant la bandera de la guerra ni
encara que siga contra el pitjor dels dictadors. Ja ho sabíem. Ja
ho vam declamar amplament en manifestacions antibèl·liques, en
proclames, en textos de rebuig. Però no van voler fer-nos cas, ni
Aznar, ni Blair, ni Bush. I és a ells que ara cal imputar-los que
caminem envers un món més insegur, més violent, més
vulnerable. Aquest serà el seu principal llegat.

Aquests dies, si mirem el cel, podrem veure una imatge que
no havia estat possible des que la Terra estava poblada pels
Neanderthals. Aleshores, la supervivència exigia ja un delme
ineludible de violència. Han passat seixanta-mil anys i volem
creure que hem fet algunes passes en el camí de la civilització.
Segurament és així, amb tants matisos com vulguen. De tant en
tant, però, algunes circumstàncies i sobretot certes actituds
s’afanyen a demostrar-nos que, en qualsevol cas, no hem avançat
tant com ens pensàvem.
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MATERIAL ESCOLAR

Enmig de la pluja, que s’espera –ja saben- més torrencial
encara, els nens tornen a penjar-se les motxilles massa plenes i
enceten de nou el camí de l’escola. I, com cada any, s’obre
novament el debat sobre el preu dels llibres de text i com de cara
que ens surt l’educació gratuïta. No negaré que, per a una família
amb un cert nombre de fills, la despesa no siga important. Ni que,
segons la renda de cadascú, arribe a suposar un percentatge
substanciós del salari. Massa gravós, fins i tot. Ni tampoc negaré
que les editorials –algunes- juguen sovint a la picaresca i, a un
simple canvi de posició de les comes, li diuen sovint actualització,
de manera que el mateix llibre que va fer servir el primogènit ja no
li serveix al germà menut. I tot per una paginació diferent, una
portada distinta o quatre il·lustracions canviades de lloc. La
picaresca, però, no trau que, al capdavall, també molts pares
avaluen de manera ben dispar les despeses que els costa la
tornada a l’escola. Perquè sovint costen més unes sabatilles
d’esport o una peça de roba que tot el lot de llibres que hauran de
fer servir durant tot l’any. I, en canvi, no s’enceta cap debat sobre
el preu del calcer o de la roba, bastant inflat, per cert, a casa
nostra.

Ocorre, però, que les despeses en materia cultural, sobretot
en aquelles famílies on no són pràctica habitual, sempre generen
més malestar: potser es consideren superflues. La quota de la
televisió digital o el preu del carnet del futbol o el cost del lloguer
al videoclub, per posar uns quants exemples, els semblaran
segurament inversions justificades. Però el preu dels llibres, en
canvi, els altera l’ànim. Vull pensar que als consumidors habituals
de llibres, als clients fidels de llibreria, els estranyarà menys. Però
tampoc no està clar. I, en tot cas, això no trau que les autoritats
competents s’hagen de plantejar algunes qüestions. Per exemple,
l’ampliació de l’import de les beques d’ajut a la compra del
material escolar, sobretot a aquelles famílies de menor renda, si
cal amb els recursos que ara desvien tan generosament a l’escola
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privada, aquella on, imagine, esperen que es formen els quadres
futurs del partit que ens governa. És un dir.

Hi ha, però, d’altres iniciatives més imaginatives que han
emprat en alguns centres amb empenta. Com ara un banc de
llibres de text, propietat del col·legi, que es cedeixen en préstec als
alumnes durant tot el curs, amb el compromís de fer-los servir
tenint-ne cura. I que a l’any següent aniran a les mans d’uns nous
alumnes. Una mesura que, al marge que no està clar que funcione
a tot arreu, potser no agrade massa a les editorials valencianes,
massa dependents del sector del llibre escolar. Tan dependent
que, sense aquestes vendes, sense els ingressos per llibres de text
i per lectures obligatòries, no podrien sobreviure. I aquesta sí que
seria de veritat una mala notícia. Tan mala –o fins i tot pitjor- que
la previsió meteorològica que, diuen, ens espera aquest inici de
curs.
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GENT

Si l’home fou, en el seu moment, la mesura de totes les
coses, ara és l’economia que n’assumeix el patró. No ja Déu, com
fou abans del Renaixement, i com alguns capellanots de sotana
intolerant desitgen encara: per tal exigeixen –i no amb poc d’èxit-
la catequesi obligatòria a les escoles laiques. Ja no ens importa
l’home. O millor: ens deixa d’importar quan les seues
circumstàncies s’enfronten als requeriments de les magnituds
econòmiques. Aleshores, les persones se supediten a les
condicions del mercat.

No és estrany, al fenòmen, el descrèdit de les Humanitats, al
capdavall la branca del saber que s’ocupa de l’home. Ni tampoc el
desprestigi de les doctrines solidàries que, des de l’utopisme
socialista dels primers anys al socialisme(?) democràtic o a
l’estalinisme, propugnaven, amb major o menor convicció i encert,
la condició central de l’home en la Història. Totes dues han caigut
en l’ostracisme impulsades pel vent indestructible del Nou Ordre
Mundial, on la producció i el consum són els arcàngels de la deitat
vigent: l’economia. La sort dels pobles depén dels balanços de
gestió de les multinacionals. I els homes, més que mai, no són
sinó allò que expressa el seu compte corrent. En tots els àmbits.
Fins i tot en aquells on la sensibilitat –l’humanisme, doncs-
hauria de jugar un paper essencial. Ja no: ara els pintors es
mesuren pel preu del centímetre quadrat de les teles que pinten i
els cantants o els escriptors es valoren únicament en funció de les
vendes.

Però darrere de les xifres de l’atur i dels tipus d’interés, del
producte interior brut i dels índexs de creixement, darrere
d’aquesta nova cort celestial que ens determina la vida, darrere de
les xifres, sempre fredes, de centreuropeus que emigraran cap ací
amb l’esperança de treballar o d’africans que s’embarcaran en
incertes pasteres o de soldats que cauran per la burda pretensió
de glòria dels nous emperadors mundials (i els seus ridículs
sequaços), de nens que moren cada dia de fam o de set o de joves
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a qui l’ànsia d’emular qui sap què els precipita a deixar la vida en
la carretera, darrere de totes aquestes xifres hi ha il·lusions
ajornades per sempre, hi ha dolor d’estomac i més hores de feina i
més cansament del que caldria, hi ha la solitud de tant de temps
recercant la llum inexistent que marque l’eixida del túnel. Hi ha el
plor d’un nen que no escolta ningú, la tristesa que dóna la
distància, la cremor amarga que s’instal·la en l’ànim de les
famílies que han perdut una part d’elles, en la carretera o en la
mar o en la desesperança de la guerra. Darrere de cada xifra
s’amaguen les derrotes esquives de moltes vides irrepetibles. Gent
que somriu i que plora, que tremola de fred en l’hivern i que sua a
l’estiu, que somia en assolir unes fites sovint ben modestes i que
se’n fa il.lusions que ningú hauria de tenir el dret d’estroncar. Ni
d’amagar al darrere d’una xifra.
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SERRANO SÚÑER

Han passat els dies i no he escoltat sinó elogis del difunt
centenari Serrano Súñer. Panegírics basats fonamentalment en la
seua connexió castellonenca: que si hi estudià el batxillerat, que si
hi guardava amistats, que si mai no deixà perdre’s els vincles, que
si encara hi conservava propietats. I potser no podíem esperar
altra cosa dels actuals governants i dels seus portantveus, oficials
o no: recorden vostés que sempre s’han negat a condemnar el cop
d’estat del general Franco? No és estrany, doncs, que el mateix
José Luís Gimeno acudira en nom seu i de la ciutat de la que és
alcalde a les exèquies del que fou ministre principal dels primers
governs del dictador i figura senyera de la política internacional.
Tot ben lògic. Més encara quan Serrano Súñer ostenta encara la
condició de fill adoptiu i alcalde perpetu de la ciutat de Castelló.
Per no aludir a la plaça que du el seu nom, a l’institut que porta el
del seu germà Fernando o a l’avinguda que, al Grau de Castelló,
recorda l’estada com a enginyer del port del seu pare. Uns
símbols, curiosament, que l’aleshores socialista –i ara fidelíssim
convers al credo del PP- Antonio Tirado es negà a retirar-li perquè,
segons al.legà, el cunyat de Franco no deixava cada any d’aportar
unes beques d’estudi per als alumnes del centre docent. Ja veuen
com de barata cotitzava ja aleshores la dignitat.

Castelló, han vingut a dir, ha de sentir-se orgullosa de la
seua vinculació a un personatge com Serrano Súñer, una figura
efectivament central de la política del segle XX: ministre d’Afers
Estrangers del règim de Franco en l’època immediata a la fi de la
Guerra Civil, el moment d’auge del feixisme alemany i italià, cap
als quals el difunt sempre manifestà una admiració incondicional;
amic personal de jerarques nazis com Adolf Hitler o Heinrich
Himmler, cap dels SS, i també del Duce italià Benito Mussolini
(ara lloat per Silvio Berlusconi, un altre que no n’amaga
l’herència); promotor de la trobada entre Franco i Hitler a l’estació
d’Hendaia i de la División Azul que lluità al costat dels soldats
nazis i a la qual acomiadà personalment; responsable dels
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assassinats judicials del president de la Generalitat de Catalunya,
Lluís Companys, i del ministre anarquista Joan Peiró i de la
deportació de milers de ciutadans del nostre país als camps
d’extermini instaurats pel règim de Hitler, raó per la qual una
associació francesa l’acusà davant els tribunals francesos de
genocidi i crims contra la humanitat. Uns càrrecs, curiosament,
que no han immutat l’Audència Nacional espanyola, tan presta a
desenfundar en contra d’exdictadors sudamericans o  de
terroristes mediàtics.

Arran la seua mort, el web de Vilaweb Castelló ha posat en
marxa la campanya ‘Per dignitat, fora els Serrano Súñer de
Castelló'. Allí donen notícia abundant del personatge i, sobretot,
animen a enviar correus electrònics a l’Ajuntament de Castelló
demanant la retirada dels títols honorífics i les distincions
atorgades. Ja saben: per dignitat.
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BABEL

De tant en tant, aquest espai de dissidències es congratula
que els diaris, encara que poques i potser dissimulades entre
tanta devastació, també ens amanisquen bones noves. No saben
igual el croissant o la magdalena del desdejuni quan pots
remullar-les en el toll d’unes poques ratlles que donen notícia del
reconeixement del treball ben fet, del rigor i la professionalitat, de
l’encert a l’hora d’escollir quin camí, de tots els que s’ofereixen, és
el que mena més lluny. O, si més no, el que propicia una ruta més
profitosa. No saben igual el primer croissant o la primera
magdalena quan pots acompanyar-les, per exemple, amb la
notícia que a la llibreria Babel de Castelló li han concedit el premi
a la Millor Llibreria de l’Any de l’Estat Espanyol. No hi ha dubte:
en matins així, malgrat Aznar i la seua interpretació tèrbola de la
realitat, malgrat Bush i les seues ínfules de mató, malgrat els
jutges que persegueixen fama i els jutges que no persegueixen a
temps qui han de perseguir, malgrat la violència i la fam que
assola titulars, malgrat tot això, hi ha matins que, gràcies a
notícies com la de Babel, la magdalena o el croissant saben
diferent. Molt diferent.

Potser algú critique que la llibreria Babel ha esdevingut un
supermercat de llibres, que haja apostat per un model allunyat de
l’antiga llibreria casolana, on el llibreter coneixia tots els llibres i
tots els clients i es permetia de recomanar lectures. Segurament
molts de vostés –com jo mateix- enyoren aquesta confiança com
enyoren el tracte del botiguer que ens saludava cada matí o el del
panader que ja sabia quin pa li havíem de comprar.
Malauradament, aquesta mena de llibreries, com les tendes
d’ultramarins o els vells forns, són cada dia menys viables. Ara
per ara, els comptes no permeten segons quines alegries.

En contrapartida, Babel no sols ha esdevingut un espai
ample on ens esperen milers de títols, on es pot circular
lliurement en cerca del volum que, tant se val si buscat o trobat a
l’atzar, satisfarà les nostres avideses de lector. A més, ha sabut
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dissenyar un àmbit de contacte amb la societat: el Fòrum Babel.
L’èxit d’aquesta iniciativa –per la qual la llibreria ha rebut també
nombrosos reconeixements- ha ultrapassat de molt llarg les
expectatives inicials. Quan no existia el Fòrum, presentar un llibre
–o qualsevol altre projecte- era un treball feixuc, que requeria d’un
temps i uns contactes no sempre a l’abast de tothom. Ara, potser
perquè ens hi hem acostumat, tal vegada no valorem com cal
l’existència d’un lloc on el contacte entre autors i lectors siga tan
natural, tan fàcil; on siga possible la benvolença cortés del
presentador, però també el debat d’idees i l’agitació social. Un
espai per a la paraula lliure en un context ja de per si consagrat a
la lliure circulació de la paraula. Un àmbit, doncs, de llibertat
entre la llibertat. Un luxe impagable, si bé ho mirem, en els temps
que corren.
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INSUFICIENT

Imagine que hauran llegit vostés que els signants del
manifest Compromís pel valencià han adjectivat d’insuficient el
decàleg presentat pel conseller de Cultura per incentivar l’ús del
valencià en l’Administració Valenciana. Afirma la llista de mesures
que les comunicacions internes de cada conselleria i les que
s’adrecen entre elles es redactaran en valencià i que les que
s’envien a ajuntaments, diputacions, ens públics o fins i tot
ciutadans faran servir les dues llengües oficials del territori. Que
l’atenció oral al ciutadà s’efectuarà preferentment en valencià, que
els càrrecs de la Generalitat intervindran públicament en valencià
(si en saben prou) i que la imatge pública i corporativa, així com
els fullets, les webs o els anuncis, es faran principalment en
valencià. Tot ben bonic i ben d’acord –d’altra banda- amb la
legislació vigent.

No seré jo qui critique, d’entrada, la iniciativa. No voldria que
vostés pensaren que aquest columnista es queixa sempre: quan
menyspreen el valencià i també quan se n’aproven mesures
d’incentiu. Res més lluny de la meua voluntat. Ocorre, però, que
ara per ara l’Administració Valenciana executa en castellà el 95%
o més de tots els actes que esmenta el decàleg. I que, sota
l’empara que no se’l sap parlar o no se’l sap escriure, bona part
dels funcionaris fan servir exclusivament el castellà en les seues
intervencions, comunicacions o aclariments orals. I tot perquè hi
manca una clàusula legal: el requisit lingüístic. Així com per
exercir de guia a Noruega cal saber el noruec, per a ser funcionari
de la Generalitat Valenciana el coneixement –oral i/o escrit- del
valencià no és una condició indispensable. De manera que resulta
impossible fins i tot acomplir la llei, que diu que, a qui s’adrece en
valencià a l’Administració del Consell, caldrà contestar-li també en
valencià. Per això, mentre no s’implante l’esmentat requisit, el
decàleg del conseller de Cultura s’assemblarà més a un conjunt de
bones intencions que no pas a un catàleg de mesures efectives.
Ara bé, que les intencions siguen bones és ja una novetat: la
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política lingüística del Consell de Zaplana era purament de
genocidi. Benvingut el decàleg, doncs, encara que siga eteri i
encara que siga insuficient. Benvingut siga com a pas primer. El
segon haurà de ser l’aprovació de les disposicions legals
necessàries (requisit lingüístic inclòs) per dur-lo a terme. Aquest
segon pas –i no el decàleg- serà la clau que determine el caire dels
propòsits del conseller.

De moment, que no els estranye la desconfiança de certs
estaments. No ajuden a fomentar la credibilitat del Consell ni la
història recent ni fets com el de l’Alcúdia, tan comentat aquests
dies. Ja saben: un càrrec de l’Administració Valenciana va
respondre en anglés a un llaurador que l’havia interpelat en
valencià i, quan el llaurador li’n va demanar la raó, li va contestar
que li parlaria així mentre no se li adreçara en cristià.
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AI, EL FUTBOL

No m’agrada parlar de futbol, què volen que els diga. Trobe
que hi ha poc a dir, després dels noranta minuts d’un partit. I
admire els periodistes que durant tota la setmana persegueixen
l’actualitat futbolística. Elevar el refredat d’un migcampista, la
depressió d’un defensa o la frustració d’un davanter que no fa gols
a la categoria de notícia de portada no té poc de mèrit. I no d’altra
cosa viuen els diaris esportius –els més venuts de l’Estat- entre
caps de setmana, entre partit i partit: que si viatges, que si
polèmiques artificials, que si rumors de fitxatges... Pura literatura
de ficció.

No m’agrada parlar de futbol, tot i que no deixe passar
l’ocasió de contemplar un bon partit, si les circumstàncies ho
permeten. Per això odie profundament aquells que han convertit
aquest esport en un espectacle on es justifica tan sovint la
violència. La verbal, contínuament. Alimentada per tothom que hi
pren part, a propòsit d’excuses que, en la vida real, no donarien ni
per a una discusió mínima. A dins del camp, però, tot pren una
dimensió exagerada. He vist persones educadíssimes, amb un
bagatge cultural generós i una categoria personal indiscutible, que
perdien els papers de manera lamentable per un simple fora de
joc. Què no pot arribar a ocórrer, doncs, amb radicals o fanàtics? I
la verbal és l’inici d’una espiral que desemboca en la violència
física. Des de fa anys, bandes de joves ultres proclamen amb
absoluta impunitat la seua ideologia excloent des de les grades.
Tolerats per indolència o, sovint, per interés, han convertit els
camps de futbol en un cau segur. Un refugi consentit i
subvencionat per les directives, que veuen en la seua irracionalitat
fanàtica un estímul per als seus jugadors. Una carta més a jugar
en una partida on marcar un gol no depén únicament de la perícia
dels futbolistes, sinó també, entre altres factors, de la pressió
ambiental.

Ara, a Castelló, un irresponsable ha agredit l’àrbitre amb el
llançament d’un objecte conduntent. No és l’únic que s’ha llançat,
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segurament, però aquest ha fet blanc: ací rau la diferència. Contra
el que sembla, el problema no és que atinen, sinó que en llancen.
A Compostel·la, un xiquet ha quedat orfe perquè el seu pare no ha
tornat del futbol: hi ha deixat la vida. Una conseqüència
desproporcionada per a un simple partit de futbol. La
responsabilitat dels fets de Castelló o de Compostel·la és plural i
tothom s’empara en ella per excusar-se: els directius que
subvencionen els violents, els policies que els toleren, els
entrenadors que apel·len a guanyar com siga, els jugadors que
prometen deixar-hi la pell, els aficionats que s’esbraven sense
mesura, els periodistes que confonen derrotes amb tragèdies, els
polítics que en trauen tallada. Tots els que han convertit una
contesa atlètica en una farsa on primen interessos que res tenen a
veure amb l’esport.
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DESPLAÇATS

En la perifèria de la vida quotidiana hi ha ombres que ens
passen desapercebudes. Ombres que una redactora i un fotògraf
d’aquest diari van anar a buscar l’altra nit. Ho podíem llegir en la
prosa ajustada de Mari Carmen Tomàs, ho podíem veure en les
fotos precises de Pau Bellido. Els nostres carrers són cada nit
l’únic recer de més i més gent. Gent que, durant el dia, busca
feina en la nebulosa d’una legalitat –la que promou sobretot la Llei
d’Estrangeria- que, sovint, crea més problemes que no en
soluciona. Gent, també, que ja no busca feina ni busca res, que
l’aiguatge i la fredor, la solitud, potser l’alcohol, li han anat
menjant a poc a poc l’enteniment fins convertir-lo en una ombra
del que fou, en un espectre que ara deambula en els límits de la
subsistència, sense més propòsit que anar passant, mal que bé.
Gent que no sap de llars ni de televisors ni de calefaccions. Gent
que aspira únicament, cada capvespre, a trobar un cau potser
més arrecerat que la nit anterior, un refugi que, quan arribe el
fred, haurà de cobrir amb cartons o potser, els afortunats, amb
una manta precària. Gent que, durant el dia, es confon més o
menys en la massa i ens passa desapercebuda. Empesos per la
voràgine de la vida quotidiana no ens adonem que, a la vora, la
gran màquina que empeny les nostres vides expulsa cada vegada
més i més gent, individus com nosaltres, potser amb més mala
sort o potser amb més mala traça, però persones com vostés i com
jo. Gent que difícilment podrà tornar a pujar ja mai al tren de la
vida que per a tanta gent és normal: tenir casa, tenir feina, tenir
família o tenir amics. Desplaçats, en diuen, en argot tècnic.

Desplaçats de la societat i també de la legislació vigent: fa
uns mesos vaig llegir en aquest diari que la policia local multava
per acampada il.legal una parella d’indigents que pernoctaven a la
vora del camp de futbol. Està permés de dormir a la intempèrie,
però et multen si t’arreceres sota una tenda de campanya. No em
diran vostés que no és una cruel paradoxa. L’altra nit, els
redactors d’aquest diari van topar amb un senyor que passejava el
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gos. Es va queixar que, quan els indigents se’n van, ho deixen tot
fet un femer, que la policia no hi fa res, que cada volta hi dorm
més gent. No diré que no siga cert. Com també ho és que potser fa
por circular en segons quines condicions per un lloc poblat de
cossos ajaguts en terra. El problema és que ens hem resignat a
admetre que és normal que hi haja gent passant la nit a la serena,
que donem per inevitable que, en la perifèria del sistema, vagen
escolant-se, entre la fam i la misèria, tantes vides. L’únic que
demanem és que no interferisquen en la nostra quotidianitat. Que
no ens embruten els carrers. Que no ens intimiden quan
passegem el gos o tornem del cinema. Que no es mostren. L’únic
que demanem és que romanguen invisibles, que, si no els veiem,
serà com si no existiren per nosaltres.
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DE NOU, UNA SENTÈNCIA

A l’ombra del regi compromís que tanta atenció suscita,
potser ens passen desapercebudes certes notícies inquietants.
Com aquella de Barcelona, on l’Audiència ha exculpat els
responsables d’una constructora a la qual el jutjat de Mataró
havia condemnat per imprudència greu en un accident laboral.
Els fets van ocórrer més o menys així: imaginen una obra sense
les mesures de seguretat que estipula la llei, un obrer a qui se li
mana d’enrajolar la façana a sobre d’un cavallet i que, quan és a
dalt, fa un pas en fals i cau des de tres metres i mig d’alçada. El
resultat, unes lesions tan greus que, des d’aleshores, l’obrer no ha
deixat la cadira de rodes. La sentència estableix que fou la
imprudència del paleta que propicià l’accident, que no haver-hi
pujat si ja es veia que podia caure. La qüestió, tanmateix, és si
podia negar-s’hi.

Com els dic, no sé quin era el cas concret d’Enrique Pociños,
l’obrer sinistrat. Però és evident que la majoria dels treballadors
de la construcció –i d’altres sectors: cada dia de més- no estan en
condicions d’igualtat amb l’empresa a l’hora de negociar. Que
saben que, si exigeixen unes reivindicacions que el patró
considere inconvenients, potser no tardaran massa en anar a
engrossir les xifres –altra vegada creixents, les maquille com vulga
el ministeri- de l’atur. I que als fills o al banc que els ha facilitat la
hipoteca no els poden dir que ja menjaran la setmana que ve o
que ja els pagaran quan algú torne a contractar-los. O siga, que si
toca pujar a un cavallet desprotegit, el més normal és que s’hi
acaben enfilant. A tres, a deu o a quaranta metres d’alçada. Tot i
sabent que, potser, s’hi juguen la vida.

Conscient d’aquest desequilibri, la legislació estableix que és
l’empresa la responsable de garantir la seguretat dels treballadors
que contracta. Per això, estranya aquesta sentència, no sé
formulada en base a quina argúcia legal. Estranya, des de
l’estricta consideració jurídica, i espanta, des de la moral,
l’aplicació d’una lògica tan perversa. Una lògica, segons la qual, si
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et cau un totxo quan passes per la vora d’una obra sense xarxes
de protecció, el jutge sempre et podrà dir que no haver anat a
l’era, si no volies embrutar-te de pols.

És cert que la lluita contra la sinistralitat laboral és prou
més complexa. Que a la vora de l’exigència de mesures de
seguretat, cal potenciar aspectes com la formació, un àmbit que,
en el context actual de precarietat, potser està bastant desatés. En
tot cas, el text de l’Audiència de Barcelona és summament
alarmant. Perquè, com diuen els representants sindicals, no sols
mostra un desconeixement radical de la realitat, sinó que suposa
un pas enrere importantíssim en la lluita contra la sinistralitat
laboral. Una estadística en la qual, cal no oblidar-ho, l’Estat
Espanyol és capdavanter dins la Unió Europea. Un liderat que
sentències com la present contribueixen decididament a afermar.
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LA MORT D’UN POETA

Sempre és ben trist saber que una veu calla per sempre.
Encara que la sapiguem cansada, encara que, últimament,
s’haguera fet sentir més i més espaiadament, encara que sota
cadascun dels darrers mots que pronunciara, ja intuirem la
proximitat inevitable del revolt definitiu del camí, de la postrema
alenada, del vers que hauria de cloure tots els poemes. Encara
així, és igualment trist saber-la, ja, callada per sempre, saber-nos
desemparats del seu recer protector. La veu d’un poeta no hauria
de callar mai. La veu d’un poeta lúcid no hauria de deixar-nos mai
orfes del seu sentit precís de l’orientació, menys encara en aquests
temps d’impostures i de màscares, de monstres que ressusciten i
volen apropiar-se de la veritat. La veu d’un poeta savi i humil –la
segona és condició innegociable de la primera- és sempre un estel
en la confusió de la tempesta, un camí franc, una finestra oberta,
enmig de tant de laberint i de tanta claustrofòbia, un llamp de
clarividència i rebel·lia enmig de tanta pluja informativa que ens
redueix a la ignorància, a la docilitat, a la complaença. La veu
clara d’un poeta és sempre un paraigua, una llanterna, un mapa.

Ens queden els poemes, quan calla la veu, és ben cert. La
lletra dels seus mots diàfans, la demostració que no calen sinó
paraules senzilles per desentranyar les claus essencials de
l’existència, que la poesia més gran no necessita de majúscules, ni
d’artificis, que hi ha prou a beure de l’ullal de la vida quotidiana.
Que és possible escriure versos sobre el fum i sobre els companys
de la fàbrica, construir sonets amb els mots de cada dia, aquells
sobre els quals enlairem modestament les nostres vides. Ens
queda la seua capacitat per estimar la vida i per estimar les
persones, la seua tenacitat per aprendre, el seu exemple de
constància, de fortalesa enmig de la dissort que li reservara l’atzar,
ens queda la seua coherència, la seua modèstia, la seua
sensibilitat inassolible. Ens queda el seu compromís amb els
obrers, amb els marginats, amb els protagonistes anònims de la
història, amb els nens, amb la terra que sentia pròpia i que
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reivindicara contra el vent que no cessa, contra la marea que fa
tants segles que ens ofega. Ens queda la seua enorme capacitat
per suscitar complicitats, per polsar les cordes més íntimes,
aquelles que, en tremolar, trasbalsen l’esperit i el commouen, la
constatació que poesia i popularitat no són mots irreconciliables.
Ens queden els seus poemes, en fi, l’eco imprés de la seua veu ara
callada, el llegat insubstituïble dels seus versos senzills i alhora
pulcres, ens queden els seus llibres, tot i que, quan els obrim de
nou, ja no podrem esvair la tristor de saber que la veu que els
alimentara ha callat ja per sempre. Gràcies, Miquel Martí i Pol, per
la paraula i per l’exemple. I descansa en pau, poeta del poble,
poeta d’un país, poeta estimat. Poeta.
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EL DESEQUILIBRI QUE CREIX

A poc a poc, anem fent passes cap a un món més insegur. A
casa nostra i a la casa del veí, a casa del ric i a casa del pobre. La
gran campanya antiterrorista que, d’ençà de l’11 de setembre, va
posar en marxa el president dels EEUU potser haja maquillat
durant un temps la seua incompetència política: les pròximes
eleccions presidencials ens ho confirmaran o no. En tot cas, no ha
assolit els objectius proclamats: liquidar el terrorisme allà on es
geste, garantir la seguretat mundial. Després de les campanyes
d’Afganistan i d’Iraq, després de les amenaces a Síria i a l’Iran,
després de la criminalització de tota dissidència i la violació de
tants drets fonamentals, el món és, com era bo de preveure, més
insegur. La prepotència dels EEUU i de certs països europeus, la
renúncia dels mandataris a enfrontar les arrels del problema, han
alimentat més que mai les bases que sustenten el terror. En lloc
de solucionar el problema, l’han agreujat. Ara, qualsevol jove de
qualsevol país subdesenvolupat té més raons que fa uns anys per
voler formar part d’un escamot suïcida. Ja hem assistit a una
escalada terrorista que no hi ha indicis que es vaja a aturar. Des
d’aquest punt de vista, doncs, Bush i els seus acòlits han
fracassat. Altra cosa és que, sota aquesta façana, els objectius
foren diferents i inconfessables: jo crec que ho eren.

Si, més enllà de certes conjuntures, la causa profunda dels
atemptats de les Torres Bessones era el desequilibri mundial, el
ressentiment que creen les diferències creixents entre el Primer i
el Tercer Món, ara hi ha més raons que mai per témer que es
repetisca una acció semblant. Facen una ullada, si en dubten, a
les estadístiques que hem conegut aquests dies. La de la FAO, per
exemple, que ha reconegut el fracàs de la lluita contra la fam en el
món: actualment hi ha 842 milions de persones que pateixen
gana, dels quals el 99% als països poc o gens desenvolupats. I no
per manca d’aliments, sinó per falta de voluntat política. Dit més
clar: perquè els interessos del Primer Món impedeixen d’acabar
amb el problema. Una altra estadística: el nombre de persones
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afectades per la SIDA ha augmentat fins als 40 milions de
persones i l’epidèmia segueix escampant-se per l’Àfrica
subsahariana, l’Àsia central, els països del Bàltic i el Magrib. Tan
sols enguany, s’han produït cinc milions de noves infeccions.
L’informe també diu que els països pobres no poden accedir als
tractaments per manca de recursos. I els rics no n’ajuden. O no
n’ajuden prou. Fam i malalties, doncs, a un costat. Injustícia i
desequilibris creixents arreu del món. I la televisió per mostrar als
pobres l’escandalosa magnitud del contrast. El viver perfecte de
l’odi, les bases perfectes del terror. Vulguem o no, el problema és
també nostre. Cada dia més. I no sols des d’un punt de vista
solidari.
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LA CONSTITUCIÓ

Ja em resulta curiós que siguen precisament aquells que
més s’hi oposaven en els anys setanta els que ara, en el seu vint-i-
cinqué aniversari, vulguen atribuir-se en exclusiva el mèrit i la
defensa de la Constitució. No hauríem oblidar que la Carta Magna
fou el fruit d’un pacte. Un acord impulsat, d’un costat, per una
part del poder franquista (econòmic, sobretot, però també polític)
que necessitava un aval democràtic per circular lliurement per
una Europa poc inclinada a admetre a casa seua règims
dictatorials com el de Franco. I acceptat, de l’altre, pels hereus de
la II República i per l’oposició a la dictadura, que s’havien adonat,
feia anys, que ni la força ni la pressió internacional enderrocarien
mai el franquisme. El pacte fou possible, però exigí moltes
renúncies. D’ací que els partits democràtics (molts d’ells
republicans) acceptaren la successió monàrquica prevista pel
dictador. D’ací que la Justícia no s’haja ocupat mai dels crims dels
repressors franquistes. D’ací l’oblit en què caigueren els maquis. I
d’ací, també, certs articles de la Constitució naixent. Aquell que
privilegia l’Església Catòlica tot i proclamar el laïcisme de l’Estat.
O aquell que situa l’Exèrcit com a garantia de la unitat d’Espanya.
O aquell que no aboleix del tot la pena de mort. O aquell que
reserva al poder central aspectes claus de la gestió. O bona part
dels que regulen l’organització territorial de l’Estat. Per exemple.

Ara que la Constitució fa vint-i-cinc anys i tot són
commemoracions i discursos, potser no estiguera de més
homenatjar-la amb amplitud de mires. Perquè, com qualsevol altre
document jurídic, la Constitució és filla del seu temps. Un temps
difícil i il·lusionant en què, com remarcava Lluís Llach, la
democràcia era vista com una finalitat i no pas com un
instrument. Però la societat espanyola ja no és, ni de lluny,
aquella que era. I si és de justícia atribuir a la Constitució el mèrit
–o una part- de la més llarga convivència pacífica que es coneix a
la història d’Espanya, també hauria de ser just proclamar la
necessitat d’adaptar-la als temps que corren. Des del consens, la
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tolerància, el respecte i el diàleg, quatre puntals de la democràcia
tan deteriorats últimament. Estem assistint –i ni tan sols és el
primer cas- a reformes de lleis bàsiques amb objectius sectaris, a
un deteriorament greu de la convivència en alguns llocs de l’Estat,
a la persecució constant de la dissidència, a la manipulació
permanent de l’opinió pública, a l’exercici autista del poder.
Actituds, totes elles, que perverteixen la democràcia, que la
releguen a un àmbit merament formal. Del naixement de la
Constitució ençà, mai la democràcia real no ha viscut en hores
tan baixes com ara. Propiciar les mesures necessàries per
recuperar-la i convertir-la en instrument real –i no sols formal- de
la convivència fóra una bella i profitosa manera de celebrar la
Constitució.
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OBVIETATS NECESSÀRIES

De tant en tant, torna a ser necessari rescatar algunes
obvietats. Que el valencià és la manera nostra de parlar la llengua
que compartim amb catalans, mallorquins, andorrans, algueresos
i un grapat de pobles d’Aragó i de França. Una llengua que pren el
nom comú de català, segons els filòlegs de tot el món, i que està
en perill d’extinció, com mil llengües més arreu del món, i que ni
els set milions de parlants que la fan servir arreu de l’àmbit
lingüístic en són garantia de supervivència. Que al País Valencià,
el català -el valencià- està amenaçat, com a tot arreu, per la
pressió de la llengua majoritària a l’Estat Espanyol -sovint
ofegant-, per la manca de polítiques d’integració dels immigrants,
per la tendència a la uniformitat que predica certa manera de
veure la globalització. Però que, a més, al País Valencià la llengua
està amenaçada també per l’hostilitat d’aquells que tenen el
manament estatutari de protegir-la: els governants. Que des dels
temps remots de la batalla de València, i sovint sota l’excusa de
defensar-la, la dreta valenciana –amb el silenci còmplice o la
inoperància dels socialistes- ha anat aixecant un mur ominós rere
el qual reduir, per inanició, la llengua dels valencians al silenci.
Moltes han estat les pedres que han contribuït a aixecar-lo:
decrets de deshomologació, pràctiques de marginació de la
literatura, polítiques de censura de mots i de conceptes,
discriminacions en l’administració i en els mitjans públics de
comunicació, tolerància amb les agressions i amenaces a
persones, llibreries i entitats culturals, a la Universitat (com és,
per cert, que no apliquen la llei antiterrorista a la versió blavera de
la kale borroka?), subvencions milionàries als centres d’irradiació
del despropòsit blaver, acadèmies valencianes de la llengua amb
perfil de coartada secessionista. I moltes més que inflarien més del
compte aquest article i que vostés, poc o molt, ja deuen conèixer.

La darrera pedra d’aquest mur l’han col·locada a Madrid. Al
BOE, exactament. Per obra i gràcia d’un ministeri que es diu –
impròpiament- d’Educació i Ciència, tot i que el conseller valencià
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–tan assenyat que semblava, ell i el seu decàleg que no pensa
aplicar- se n’atribueix la paternitat. Es tracta, ja se n’hauran
assabentat, d’un decret que facilita la implantació en les escoles
oficials d’idiomes d’una titulació de valencià diferent de la de
català, com si foren llengües distintes i no únicament variants
l’una de l’altra. La mesura és una aberració filològica, que, a més,
atempta contra la llei i contradiu sentències del Tribunal
Constitucional, (la 75/1997, en concret, que confirma la
constitucionalitat de les denominacions valencià i català per a la
llengua comuna). I crea més confusió i dificulta més la promoció
lingüística i contribueix a accelerar el procés de substitució de la
llengua pròpia al País Valencià, que és, en definitiva, el que
pretenen. Encara que tinguen la barra de presentar-se com els
seus màxims defensors.
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