
Òscar i el riu
Amazones
Vicente Muñoz Pue-
lles

Anaya

Madrid, 64 pàgines

Vicente Muñoz Pue-
lles retorna amb Òs-
car, el seu protago-

nista d’altres his-
tòries infantils, per
a contar com es pro-
dueix el procés
d'aprenentatge de
noves habilitats i
l'obertura de móns
abans desconeguts.
Nadar en la piscina
o llegir són coses
per a les quals Òs-
car necessita, en
principi, alguna aju-
da. L'avidesa de la
seua curiositat i la
força de la seua ima-
ginació l’ajudaran a
nadar i llegir pel seu
compte, al llarg
d’una autèntica
aventura.

Lennon i Anna
Vicent Borràs

Edicions Bromera

Alzira, 208 pàgines

Els Beatles són una
icona generacional
i John Lennon, el
seu referent més em-
blemàtic, olrat per

la memòria del seu
assassinat tràgic. Vi-
cent Borràs (Alge-
mesí, 1962), autor
de reculls de relats i
de novel·les, va ob-
tenir amb aquest lli-
bre el Premi de Na-
rrativa Ciutat de
València. S’hi conta
una història de gent
que era adolescent
en aquells temps,
amb l’amor i el de-
samor, les cançons i
la sensació que tot
canviava com a ele-
ments que alimen-
ten els records dels
personatges que la
protagonitzen.

La ràbia que em
fas
Juli Disla

Edicions 62

Barcelona, 84 pàgines

Juli Disla (Aldaia,
1976) és un dels es-
cassos exemples, en-
tre nosaltres, de dra-

maturgs que escriu-
ren, estrenen i publi-
quen les seues
obres. En aquest
cas es tracta d’una
peça que va rebre el
prestigiós Premi de
Teatre Ciutat d’Al-
coi. La ràbia que
em fas fa servir com
a marc escènic els la-
vabos d’homes i do-
nes d’un local de co-
pes per a dibuixar
un retrat mordaç de
les dificultats de
molts joves de tren-
ta anys per a pren-
dre decisions i aga-
far les regnes de les
seues vides.

InfantilNovel·la Teatre

Després d’un estiu inha-
bitualment tens, dos
fets altament significa-
tius i quasi simultanis

han sacsejat la política catalana.
L’un, la xiulada que va rebre di-
vendres passat la cantant israelia-
na Noa quan actuava en els ac-
tes institucionals de l’11 de set-
embre, la “diada nacional de Ca-
talunya”. L’altre, amb molt més
de ressò a tot Espanya, la cele-
bració, diumenge, d’un referèn-
dum sobre la independència en
la localitat d’Arenys de Munt.
En aparença, els dos esdeveni-
ments tenen ben poc a veure,
més enllà de la impressió un
punt esperpèntica que poden
produir, només a primera vista,
en l’observador poc atent, però
també és possible que estiguen
vinculats per corrents de fons po-
derosos.

El que fa rellevant el primer
fet és que entre el personal que
va escridassar la cantant hi ha-
via membres molt conspicus
d’Iniciativa, que és un partit que
forma part del mateix govern
que l’havia convidada a actuar.
A la cantant israeliana no li va
servir de res que l’acompanyara
una orquestra àrab, ni que en el
seu discurs final advocara per
una resolució pacífica, tan har-
moniosa com siga possible, de
l’etern conflicte àrab-israelià, ni
tampoc li va servir de res que els
mateixos afiliats d’Iniciativa que
protagonitzaven la gresca cone-
gueren de sobres aquests detalls,
com a organitzadors que eren de
l’acte que aconseguiren de boico-
tejar. El guirigall de divendres,
doncs, no solament és un exem-
ple més de l’antisemitisme rupes-
tre i descervellat de bona part de
l’esquerra local, sinó que també
revela les fissures de l’equip que
governa Catalunya. El fet és
que, des de fa mesos, les baralles
entre els tres socis de govern no-
més cedeixen en intensitat da-
vant de les tremendes trifulgues
intestines que té cadascun dels
partits que el componen. La vi-
da política catalana és un caos
de desencontres i de gestos irri-
tats de cara a una galeria descon-
certada, i la pobra Noa —i de
pas l’acte més solemne i sim-
bòlic de l’autonomia catalana—
va pagar els plats trencats.

Al darrere de tota aquesta
maror hi ha dos assumptes
greus: el primer, la crisi econòmi-
ca, que a Catalunya està passant

una factura molt més cara del
que es preveia (no tant com al
País Valencià, per descomptat;
però aquest és un detall que ací
no consola a ningú). Per això, el
conseller d’Economia, Antoni
Castells, tot i ser socialista, ha
sigut capaç de fer la crítica més
raonada i contundent a l’erràti-
ca política econòmica del senyor
Zapatero que s’ha pogut sentir
en els últims temps, davant el si-
lenci aprensiu dels seus correli-
gionaris, que, de moment, no
s’han atrevit a tant (i que saben
que Castells té raó).

L’altre assumpte encara pot
ser més espinós: la sospita que,
probablement, el Tribunal Cons-
titucional desvirtuarà o es carre-
garà el nou Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, a pesar d’ha-
ver estat aprovat pel Parlament
català i per un referèndum au-
tonòmic. La mera insinuació
que això puga passar ha fet escla-
tar els delicadíssims equilibris
multibanda de la política catala-
na. És una bomba de rellotgeria
de conseqüències imprevisibles.
Tothom ho sap, i ningú sap com
posar-s’hi. Cada partit se sent

presoner, per raons diferents,
d’una situació que les bases tro-
ben intolerable, i les apel·lacions
a la societat civil tenen con-
seqüències ben insòlites.

I això ens du al referèndum
d’Arenys de Munt. En principi,
era una idea promoguda per
una entitat privada, anomenada
Moviment Arenyenc per a l’Au-
todeterminació. Es tractava de
fer una consulta popular, evi-
dentment no vinculant, com
una mena de macroenquesta,
per veure com respira la ciutada-
nia. En un altre context, la cosa
no hauria passat de ser una ocu-
rrència més o menys pintoresca,
com tantes té l’independentisme
català, que és imaginatiu, popu-
lar i un punt folklòric. Però s’hi
ha interferit un malestar molt
més fondo, i la cosa ha anat a
més. La iniciativa va rebre el su-
port del govern municipal —un
grup independent— i el rebuig
frontal del president Zapatero,
que va fer presentar un recurs a
l’Advocacia de l’Estat. Els tribu-
nals van anul·lar l’acord del con-
sistori, però no van poder prohi-
bir el referèndum com a acte pri-
vat —perquè no es pot—. En
canvi, va autoritzar una manifes-
tació de la Falange en el mateix
dia i lloc de la consulta.

Com a resultat, el referèn-
dum d’Arenys de Munt s’ha be-
neficiat d’una publicitat i ha
guanyat unes simpaties del tot
inesperades. Més de 160 periodis-
tes han cobert l’acte i un poble

de 8.000 habitants s’ha fet famós
a mig Europa. Els 70 falangistes
congregats davant de milers de
curiosos se’n van haver d’anar
per on van vindre, no hi hagué
desperfectes, i qui va voler, va
votar en una de les cinc urnes
que l’entitat pogué instal·lar en
un local parroquial, un diumen-
ge de pluja i pa amb tomaca. El
41% del cens d’Arenys va passar
per les urnes (que no està mala-
ment) i la independència obtin-
gué el 96% dels vots.

És clar que aquests resultats
només són simptomàtics. Sense
tanta pressió, segurament més
gent s’hauria quedat a casa.
Però precisament per això és un
bon exemple del que passa ara
mateix a Catalunya. L’indepen-
dentisme és molt minoritari,
però el tosc anticatalanisme que
es fomenta a la resta d’Espanya
el fa cada dia més apetitós. O les
dues coses s’atien l’una a l’altra
en un cercle viciós que ningú sap
ben bé a on ens ha de dur. Com
més pressió irritada, més respos-
ta defensiva, que augmenta la
irritació, i aquesta el malestar,
etc. De moment, cap partit polí-
tic ha sabut beneficiar-se
d’aquesta exasperació creixent (i
Esquerra Republicana, presone-
ra de la seua participació en el
govern, menys que ningú), però
així i tot creix. Ara, més de 60
ajuntaments contemplen la pos-
sibilitat de repetir l’experiència
d’Arenys de Munt, i hi ha qui
posa il·lusió…

Al juny del 1959, Camilo José
Cela va arribar a Alacant, ja
d’acadèmic, on va pronunciar
tres conferències. Va ser lla-

vors que ens vam trobar una altra
vegada, en companyia de dos
novel·listes més de per ací: Miguel Sig-
nes, de Tàrbena, i Eduardo Trives, de
Guardamar, encara que tots dos resi-
dents a la ciutat. D’aquella visita, el
segon dels amics esmentats en deixa-
ria constància en el seu llibre Una se-
mana con Camilo José Cela, on recull
episodis, records i anècdotes. Un lli-
bre breu, però que conta puntual-
ment les peripècies d’aquella visita i
ho il·lustra amb curioses fotografies.
En una d’aquestes, Cela conversa
amb el filòleg i historiador Américo
Castro. “Vaig aconseguir portar-lo a
Espanya, des del desterrament, des-
prés de moure molts fils, i el vaig aco-
llir a la meua casa de la Bonanova, a
Palma de Mallorca”, ens va dir, amb
una certa jactància i molt d’èmfasi.
Desconeixia llavors que darrere de
jactància i d’èmfasi s’ocultava un es-
tratagema possiblement ordit a l’em-
para del Ministeri d’Informació i Tu-
risme, el titular del qual, per aquell
temps, era Fraga Iribarne, i que ten-
dia a sotmetre al franquisme, o a pro-
curar-ho amb subtileses i prebendes,
la voluntat d’escriptors, professors,
científics, republicans, en fi, en l’exili
exterior i interior, i decididament en-
frontats a la dictadura. S’hi ocultava
també l’entusiasme que tenia pel rè-
gim i els serveis prestats, a petició prò-
pia, com a censor i delator, en el cos
d’Investigación y Vigilancia. De tot
això, les primeres notícies me les va
facilitar un amic de Madrid, ja ben
entrats els 70, que em va remetre a les
acusacions que Blas Piñar havia ves-
sat en el diari Arriba contra CJC.

Fa poc s’ha documentat aquest
col·laboracionisme amb la dictadura.
En aquest ordre de coses, l’amic i pro-
fessor Julio Rodríguez Puértolas, amb
qui fa unes setmanes i de pas per Ma-
drid, vaig estar xarrant un parell d’ho-
res, em va suggerir la lectura d’un lli-
bre interessant: Camilo José Cela. Co-
rrespondencia con el exilio. I per ací
vaig ara. Sens dubte, perquè el 28 de
març de 1972 vaig estar amb Américo
Castro, que s’allotjava en un hotel
d’Alacant. Pel telèfon que em va facili-
tar el recepcionista, vaig sol·licitar a
l’autor d’El pensamiento de Cervantes
una entrevista, que amablement va de-
clinar. Només em va rebre com a es-
criptor i amb la promesa de no publi-
car res d’allò que parlàrem. Si que va
permetre que el redactor gràfic fera
algunes instantànies. Després, en la pe-
nombra de l’habitació, vam conver-
sar. L’endemà, en la primera del diari
Primera Página, va aparéixer una foto-
grafia de l’antic professor de Prince-
ton, amb un peu, en què vaig escriure:
“(…) Américo Castro entre nosaltres,
afligit per la mort de la seua dona,
però atent sempre a l’impuls quotidià
de la història. Li he recordat que
l’amic comú Camilo José Cela em va
comunicar, fa algun temps, que va ser
la seua casa palmesana de la Bonano-
va el primer refugi espanyol que va
tenir el nostre gran humanista, des-
prés de molts anys d’absència. I Amé-
rico Castro ha tingut un somriure i
una frase cordial per al tremend Don
Camilo”. En el mateix text, ratificava
la promesa de silenciar allò més subs-
tantiu del nostre diàleg, en què inevita-
blement va haver-hi referències al de-
bat agre, i fins i tot virulent, amb Clau-
dio Sánchez de Albornoz, i a la polè-
mica amb Jorge Luis Borges. Quatre
mesos després d’aquesta trobada, em
va arribar la notícia de la seua mort, a
Lloret de Mar. Va ser Américo Castro
una presa de l’ham dels pescadors
franquistes? El que he dit: per ací vaig.

CARTES DE PROP

Un brindis al sol?
ENRIC SÒRIA

L’ham
en l’exili
E. CERDÁN TATO

La cosa no hauria
passat de ser una
ocurrència més o
menys pintoresca

Votació en la consulta independentista celebrada en Arenys de Munt. / EDU BAYER
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