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El temps que corre 

Llegir ensenya

L
legir ensenya moites 
coses, sf senyor: llegir 
premsa i llegir lllbres 
fa pensar. Com ara 
aquest setmanari mateix on, 

en una llarga entrevista, un 
escriptor afirma: “No pue ser 
un escnptor normal. I menys 
essent un oscriptor valencia en Mengua catalana, que som 
uns parles de la literatura." Uns parles, pense jo, pot ser 
uns pobres panes, però almenys els escriptors valencians 
en Mengua catalana som més nombrosos que mai (més, 
possiblement, que els escriptors valencians en Mengua cas
tellana, i de qualilat mitjana almenys équivalent, qui sap si 
superior), publiquem I venem més llibres que en cap altre 
moment de la hislòria contemporanei. Després. fautor erv- 
trevistat -que d'altra banda és un prosista excel lent, molt 
bon narrador- afirma encara: "Els qui escrìvim del Uobregat 
cap avall estoni completament desdigáis de la resta de la 
nostra cultura, estem abandonats.' Deu voler dir que els es
criptors valencians no som ningú del Uobregat (o de l'Ebre) 
cap amunt, que allò dait no ens fan cas, no ens publiquen, 
no ens llegeixen, i potsor ni tan sols ens coneixen, si és cerf 
que. tal com conclou l'entrevistat, "aef, fem una literatura 
en catacumbes”. Jo tenia entés, per experièneia pròpia i per 
l'observació del panorama, que justament els ültims deu o 
vint anys els escriptors valencians teníem més presencia que 
mai de l'Ebre (o del Llobrcgot) cap al nord, que en aquelles 
terres ingrates ens Itegion més que mal. que almenys vuit 
o deu noms (posem que siguen Ferran Tofrent. Isabel Clara 
Simó. Josep Pierà. Manuel SaixauM. Enríe Sòrta, Martí Domín
guez, Vicent Alonso, i tres o quatre més). que no són pocs en 
qualsevol literatura, són ben présents. Ilegits i respectáis per 
allá dall. Bastant més Ilegits. ai dolor, en alguns casos, que 
ai nostre propi territori, casa o país. D¡t d'una altra manera, 
i resumint: mai, però mal de mai, tants autors valencians no 
havfem tmgut tanta preséncia corri ara tenlm en el conjunt 
de la literatura ì de la produccló editorial en Mengua catala 
na. I jo. ignorant que pensava això. he sabut, lleginl aquost 
setmanari, que som uns páries de la literatura, abandonats, 
escrivint on los catacumbes, Noticia patriótica, súpose: in-

formació que ens il-lumina cl 
futur i ens anima en els esfor- 
ços del present,

El mateix dta. a la pagina 
421 d’un Ilibre que en té més 
de 500, un eonegut professor 
de dret politlc, entre altres im- 
properis potser Inspirats pel 

profeta Jeremies, fa referòncia a "una intefloctualitat -la 
nostra- tradicional i alegremenl buidada en el funcionarla! 
oxidada I inservible víctima de la metàstasi irreversible que 
provoca la institue«) de la subvenció a treballs rutmarts*. 
L'Apocalipsi valenciana no s'acosta: ja ba amlxat. No sé sí 
qui ba eserrt aquellos refîtes es. considera membre d'aquesta 
mateixa inteilectualitat. o sí també en formen parí els prop de 
trenta autors que ompten el volum Vida amunt i nacrons amunt. 
Pensant el Pais Valencia en temps de fíioOahUaaó. que ha pu 
blicat fa poc la Universität de Valencia. Ràprdament em ve ai 
cap urta norrena de noms (i pensant-hi una mica en recordaría 
moMs jnés) del gremì InleWectual valencia' que em costana 
molt considerar com a victimes inservibles i oxidades do la 
metàstasi en questió. Malediccions blRfiques, metrailarncnts 
verbals, lamentacions. que tindrie.fi mes consistèncla acompa- 
nyados d'una Mista de noms: Piera i Torrent serien uns pàries 
abandonats en la catacomba, lapiedra i Alfaro serien victimes 
oxidados, etc. Gràcies que també hi ha intcMectuals no re
venais ni victimes de la metàstasi. Per exemple fautor -un 
altre, on el mateix voium- d'afirmacions tan contundents com 
aquestos: que el ‘valencianismo démocratie" ha Ungut un gran 
èxit electoral (entenent per 'vaienctantsme démocratie" el que 
practiquen el PSOE i cl PP i això sertosament. sense ironía), o 
que ‘ el pltjor de la vida politica valenciana des de la transiciô 
prové del seu vessant nacionalista" (on la maidat del vessanf 
nacionalista s'apiica igual ai "biaverisme i el catalanismo més 
extrerns", simètricament culpables de la vtoièneia verbal i fisica 
que embrutà els anys de la transiciô... I els següents). Valga m 
Déu: lots igualment culpables del "pltjor de la vida politica", 
qui sap si Acciò Cultural és tan culpable com les bandes del 
GAV, "catalanistas" I “blavers" igualment antidemocràtics, I Jo 
ni m'ho pensava ni ho sabia. Llegir. estimais lectors. ensenya 
molt, Moltisslm. Continuaren! a premunì,

Francese Mira

“(inicies que tumbé hi hu intel lectuals no rovellats ni victimes de la metàstasi. 
Per exetriple. Pautar d'afirmacions tan contundents com aqüestes: que 
el *valencianisnte democratic ’  ha tingut un gran exit electoral (entenetU 
per ‘valencianisme democratic9el que practiquen el PSOE i el PP, i això 
seriosament, sense ironia), o que ‘el pitjor de la vida política valenciana des de 
la transido prové del seu vessant nacionalista
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