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Editorial
Llei de qualitat: l’educació dels privile-

giats

El llenguatge permet, per la seua capacitat simbòlica, un ús fraudulent i fal·laç 
de les paraules, i pot ser i és intencionadament aprofitat per aquells que tenen 
el poder. Així es mostren de virtuosos quan defineixen allò que fan, siguen 
lleis, siguen accions, amb un qualificatiu que indica justament el contrari. Mil 
soldats espanyols de suport a l’exèrcit americà esdevenen ajuda humanitària. 
Una llei d’ensenyament l’objectiu de la qual és únicament el d’esmicolar un 
sistema educatiu, amb defectes i necessitat urgentment de canvis però amb 
uns fonaments molt sòlids, esdevé de qualitat sense que hi puguem entreveu-
re cap mesura que l’afavoresca, la qualitat. 

La LOGSE, en fer obligatori l’ensenyament fins els setze anys, iguala tot l’alumnat 
de secundària. L’informe del centre de recerca Innocenti d’UNICEF destaca 
el sistema educatiu espanyol com el segon més igualitari, però el quart per la 
cua pel que fa a coneixements i capacitats en les àrees instrumentals -llengua 
i matemàtiques. La pròpia Llei declara en el preàmbul que vol reduir el fracàs 
escolar i destaca com a objectius essencials assolir major qualitat i integrar 
en el sistema educatiu el màxim nombre possible d’alumnat.

La major part de les mesures afecten sobretot l’ensenyament secundari: itineraris 
educatius diferents a partir dels catorze anys, prova de Batxillerat, tancament dels 
currículums,... Especialment els itineraris semblen ser els escollits per a solucio-
nar “la baixa qualitat” perquè separaran els bons estudiants d’aquells amb dificul-
tats d’aprenentatge i dels anomenats conductuals. Així la qualitat que rebran els 
més capacitats millorarà, tendirà a la tan divinitzada “excel·lència”, perquè 
l’ambient en aquestes classes  privilegiades (o centres privilegiats) s’aproparà a 
la formació universitària. I l’alumnat amb dificultats, juntament amb els que no 
tenen cap interès, condemnat i classificat en itineraris diferenciats i segregadors. 
Justament és molt sorprenent que un programa que, com ha quedat demostrat, 
funciona amb èxit com a mesura d’atenció a la diversitat, el Programa de 
Diversificació Curricular, desaparega en la nova Llei.

Els itineraris poden millorar, potser, la qualitat que rebran uns quants, però estan lluny 
d’integrar el màxim nombre d’alumnes. Aquesta divisió trenca l’únic punt que l’UNICEF 
destaca positivament de l’ensenyament de l’Estat Espanyol. Si parlem de qualitat en 
l’ensenyament calen recursos, Espanya hi dedica el 4,5% del PIB (per darrere només 
hi ha Grècia amb 3,6%) mentre que la mitjana europea és del 5,5%; fa molt de temps 
que les organitzacions sindicals i plataformes de defensa de l’ensenyament públic 
vénen reclamant que s’hi dedique el 6%. La Comissió Europea acaba de reconéixer 
implícitament que hi ha una relació directa entre recursos invertits i resultats: per reduir 
el fracàs escolar ha proposat fixar que cada país hi dedique el 5% del PIB com a 
mínim. Navarra, que té uns índexs de fracàs escolar dels més baixos de tot l’Estat, és 
la comunitat que proporcionalment més recursos destina. Amb més recursos, amb 
més autonomia en la gestió i organització dels centres, amb més llibertat per dissenyar 
el currículum, es podrien atendre molt millor les necessitats i dificultats de l’alumnat, es 
podria disminuir la ratio en situacions de conflicte, disposaríem de més material a les 
aules,... per assolir una educació bàsica -i obligatòria- més integradora i més humana.

La LOGSE s’ha desfet i s’ha refet sobre el descontentament generalitzat del professorat, 
reiteradament publicitat, i amb uns quants tòpics escandalosos -promoció automàti-
ca, manca de coneixements, indisciplina... utilitzats com a arguments contraris a la 
qualitat; però sense un diagnòstic clar del sistema educatiu. Cap dels “pecats” que 
veníem patint des de l’aplicació de l’anterior Llei han desaparegut, per exemple 
continua la promoció automàtica, i continua sense haver-hi una llei de finançament. 

Les declaracions -com va dir Joan Fuster- auguren i prometen tants “drets” que, 
si fos de veres, això seria la glòria celestial (...) Amb la “regulació” correspo-
nent advertireu de seguida que tot són “prohibicions” que la gent que té el 
poder aplicarà com li plaurà.
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L’Argentina es troba en una 
situació caòtica, però amb eixi-

da a llarg termini. Cal tenir en 
compte que hem arribat en aquest 
punt crític a causa d’una sumatòria 
de components que, combinats 
entre si, formen una fórmula explo-
siva. Durant dècades, en aquest 
país s’ha tractat d’esprémer l’erari 
públic de la mateixa forma que es 
munyen les vaques lleteres, fins 
que aquest país s’ha quedat “erm”.

És molt freqüent d’escoltar 
que la culpa és dels polítics, dels 
estrangers, dels Bancs, del Fons 
Monetari Internacional, dels 
Sindicalistes, o que tot és perquè 
la vida no ens somriu, etc. Però el 
problema fonamental, per a mi, 
rau en els argentins. Sí, en nosal-
tres, en aquest poble, en aquesta 
combinació rara de Tango i 
Chacarera, d’Angoixa i Alegria.

Aquest és un país sobrer quant 
a recursos naturals, posseeix 
quasi tots els climes, grans dis-
tàncies, diversitat de sòl explota-
ble, de minerals i paisatges per tot 
arreu; però també és ple 
d’argentins, de nosaltres, que ens 
costa tant de tenir consciència 
social; de nosaltres, que tant ens 
costa de ser sociables amb els 
altres; de nosaltres, que en un no 
res li cantem a la Mina perduda 
que se’n va anar amb un altre 
amor; de nosaltres, que ens hem 
passat mirant i mal copiant el que 
hi ha a fora; de nosaltres, que 
pretenem seguir sent colònia, no 
importa de qui; ens costa créixer, 
trencar el cordó umbilical  i mar-
xar-hi tot sols.

Com ja he esmentat 
abans és freqüent d’escoltar 
que la culpa de les coses 
que avui ens passen és de 
l’aparell polític i açò és bas-
tant cert, però aquest aparell 
no és importat, és ben crioll i 
autòcton, és ben Made in 
Argentina. Està integrat per 
membres de la nostra societat, 
per persones que no fan una altra 
cosa que reflectir la nostra idiosin-
cràsia, per membres de ventres 
argentins, que s’han desenrotllat i 
crescut en aquestes fronteres i 
que han mamat del braguer 
d’aquestes pampes.

Jo no crec que Alfonsín, 
Menem, De La Rúa, Rodríguez 
Saa, Duhalde (per esmentar-ne 
els més recents), puguen conduir-
nos a l’abisme o traure’ns-en tots 
sols. Estic totalment segur, però, 
que aquells que hem portat el 
país a l’estimball som tots nosal-
tres i també que som nosaltres els 
qui podrem fer marxar aquesta 
Argentina amb fermesa.

La vivor criolla que tant ens 
identifica i de la qual fem gala, 
està també enquistada en tots els 
dirigents, ja siguen polítics, sindi-
cals, estudiantils, empresarials o 
religiosos, etc. És a dir, aquesta 
vivor pertany al si de la nostra 
societat, és en cadascú de nosal-
tres, en cada mil·límetre quadrat 
argentí. Ací no importa com ni per 
què; però és necessari d’omplir-
se les butxaques, passar-ho bé, 
tractar de viure sense esforços, 
qualificar sense aprendre, volar 
sense ales, arribar lluny sense 

caminar. Sí senyors, aquest és un 
país on l’esforç, el treball, la dedi-
cació, la consideració a l’altre no 
forma part de la nostra conscièn-
cia, de nosaltres.

La cassolada, va aparéixer el 
19 de desembre de 2001, quan 
una part de la societat, tal vegada 
la més independent a l’hora de 
definir polítiques, la més informa-
da a l’hora de gallejar amb conei-
xements, tal vegada la que més 
ulls posats té en l’exterior i pretén 
ser un estranger en el seu propi 
país, tal vegada la més volàtil i 
menys consistent, es va veure 
amb els seus estalvis, amb les 
seues monedes, desats en el 
gran Bagul bancari.

La cassolada sorgeix, per sort, 
espontàniament. S’hi veu un fil de 
consciència social, s’hi inicia 
l’amalgama necessària per a ser 
poble. I és en aquest punt, on em 
vull aturar, per donar la meua 
visió de la classe mitjana argenti-
na, la més definidora i també la 
que més coneixen en l’exterior.

Quan en l’era Menem es van 
realitzar les privatitzacions de les 
empreses de l’Estat, amb tantes 

El Solfatiner

Una mirada a 
l'Argentina d’avui

Gerardo Adrián Gimeno
 Il·lustracions

Roberto Fontanarrosa
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concessions al sector privat que 
se’n va fer càrrec, les persones 
de la cassolada no van fer soroll, 
ben al contrari, se sentien conten-
tes perquè per fi els instal·laven el 
telèfon a casa a les quaranta-vuit 
hores d’haver-lo sol·licitat. Açò 
està bé: si hom paga pel servei, 
n’hi ha d’haver. Però ningú no va 
eixir a la plaça de Maig a protestar 
pels costos de manteniment exor-
bitants que reflectien les factures 
telefòniques.

Quan es va reestructurar la 
nostra empresa petroliera, del 
personal que hi treballava sols en 
va quedar el 10%, i l’empresa va 
començar a donar beneficis. Fou 
aleshores que es va privatitzar, i 
tanmateix ningú no va fer sonar 
cap cassola.

El sistema de transport ferro-
viari perdia, al seu dia, un milió de 
dòlars diaris, o siga 365 milions 
l’any si aquest no era bixest. Es 
va privatitzar; es van alçar quasi 
totes les vies, sobretot les de 
l’interior de l’Argentina, molts 
pobles van quedar completament 
aïllats i els seus habitants van 
haver d’emigrar a altres zones del 
país, i ho van perdre tot. El govern 
va donar subsidis a les empreses 
que es van fer càrrec dels trens 

amb unes despeses per a 
l’Estat que triplicaven les pèr-
dues anuals per les quals 
s’havien privatitzat. Cap cas-
sola no va sonar.

El sistema d’Educació 
Pública, orgull de generacions 
passades, on hem estudiat tots 
els qui avui tenim almenys tren-
ta anys, es va deteriorar per 
falta de pressupost. Els senyors 
de les cassoles van canviar els 
seus fills a col·legis privats, ja que 
els docents no hi feien vagues 
per reclamar el pagament dels 
seus salaris. Cal dir que tota 
l’Educació Privada a l’Argentina 
rep subsidis de l’Estat, en detri-
ment de l’Educació Pública.

La classe obrera fou una de 
les més embastardides en els 
començaments de la crisi: moltes 
fàbriques van incorporar-hi tecno-
logies que importaven, i substi-
tuïen així la mà d’obra. La des-
ocupació va créixer a passos de 
gegant i avui hi ha -segons les 
dades oficials- més d’un 20% 
d’aturats, i cal tenir en compte a 
més a més l’existència de treba-
lladors que no reben aportacions 
de jubilació i a aquelles persones 
desesperançades que ja no bus-
quen treball. En conclusió, tenim 

quasi un 30% de la població en 
condicions de treballar, però 
sense possibilitats de fer-ho.

Quan les persones més 
necessitades començaren a 

manifestar-se, sobretot amb 
piquets a les carreteres, una 
gran part de la població, 
sobretot aquella que va fer 
sonar les cassoles, criticava 

aquest acte de protesta i el 
considerava vandàlic. És clar, a 

ells l’aigua encara no els arribava 
al coll.

Quan les carreteres del país 
es lliuraren per concessió a 
empreses privades, tot i que es 
coartava així la llibertat de trànsit 
que predica la nostra constitució, 
les cassoles no van sonar. És 

clar, estaven molt ocupats via-

tjant per altres països, ja que la 
paritat amb el dòlar els facilitava 
la possibilitat de ser a l’estranger 
per uns dies i sentir-se membres 
del primer món.

Per falta d’infraestructura els 
camps de la zona pampeana (una 
de les regions més riques del nos-
tre país) es van inundar, el per-
centatge de bestiar mort fou molt 
elevat i les collites es van fer 
malbé. Les cassoles no van sonar 
malgrat que la gent del camp plo-
rava en veure els seus esforços 
sota l’aigua.

Els jubilats, els nostres avis, 
organitzaven marxes en senyal 
de protesta per la falta de paga-
ment de les seues jubilacions, 
van fer cues interminables a l’estiu 
sota els rajos del sol i a l’hivern 
amb un  fred de justícia, situa-
cions difícils de suportar fins i tot 
per a una persona jove. Ningú no 
es va solidaritzar amb ells i van 
mantenir durant anys una lluita 
constant digna del millor exemple.

Malgrat tot, si el poble està en 
condicions de fer autocrítica, de 
reflexionar sobre les seues acti-
tuds, de poder unir-se en contra de 
les injustícies dels diferents diri-
gents, i només així, aquest país 
eixirà endavant amb el temps.

L’aparell dirigent ha d’entendre, 
d’una vegada per sempre, que ja 
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no és més negoci utilitzar els 
altres per a profit propi, els empre-
saris hauran d’entendre que 
l’Estat no els ho pot donar tot a 
canvi de res, els polítics han 
d’aprendre a complir amb les 
seues funcions com cal i adonar-
se que ocupar un càrrec no signi-
fica fer-se milionari per a tota la 
vida, ell i els seus. Els mestres 

han de lluitar per l’educació que 
en algun moment va ser, i 
deixar d’anar cap ací i cap 
allà amb els membres del 
ministeri per no fer-hi res. 
Els sindicalistes han 

d’instruir i protegir els seus 
associats, i deixar d’omplir-se 

les butxaques a costa de l’esforç 
laboral d’altri. Els jutges han 
d’impartir justícia, i jutjar tots 
aquells que delinqueixen, siga 

qui siga qui cometa el delic-
te. En aquest país, la 
justícia és vident i 
sorda, els jutges no 
escolten el poble, per-
meten que els apa-
rells dirigents facen i 

desfacen al seu gust 
sense ni tan sols respec-
tar la Constitució que és 
la  Llei de totes les Lleis.

Hem d’aprendre, el poble sen-
cer ha de fer-ho, que l’esforç i el 
treball són les bases per a eixir 
d’aquesta crisi. En aquests últims 
temps, les cares dels argentins es 
noten llargues i tristes. Em fa 
molta angúnia, quan camine per 
un supermercat i veig les perso-
nes calculant les seues compres 
fins l’últim cèntim o quan veig els 

carrets carregats amb tan 
poques coses. Em fa 
pena quan veig la gent 

que treu menjar de les 
escombraries, i menja 
vés a saber què! Em 

trenca el cor que els 
xiquets al carrer s’hi 
acosten a demanar 
unes monedes o a 

pidolar un tros de pa, i hi 
ha gent gran que els 
espera a uns metres 
per a llevar-los-les o 

obligar-los que els 
entreguen el que han 
recaptat en la misèria. 
M’entristeix que els 
meus amics emigren a 
altres països a la 
recerca d’un futur. No 
puc evitar vessar 
algunes llàgrimes 
quan el meu poble és 
reprimit per la policia, 

quan és saquejat pels dirigents, 
quan el Congrés juga a fer política 
i no fa res; quan uns, una minoria, 
s’enriqueixen sense mesura i els 
altres, la majoria, s’empobreixen 
fins a la mínima expressió que és 
perdre la dignitat.

Ens han robat, és cert, però 
també hem sigut nosaltres els qui 
ho hem permés. Argentina té mol-
tes possibilitats, té gent que pot, 
té riqueses sense explotar i gent 
no violenta, bona gent, enginy per 
a resoldre situacions...

Per tot açò, i per tantes altres 
coses que se’m queden per dir, 
m’hi quede a lluitar, perquè crec 
que podem recuperar i refundar 
aquest país, perquè crec que val 
la pena intentar-ho, perquè no 
perd l’esperança de ser un dia un 
ciutadà d’un gran país i deixar-lo 
a les nostres generacions futures. 
Per això avui cride amb tota 
l’ànima i amb tota la força: Anem-
hi Argentina! 

San Juan(Argentina)
Febrer del 2002

Traducció: Hermínia Torregrosa

El Solfatiner
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L’indefensable cas del Prestige
Enric Ripoll i Mira

A hores d’ara entrar a narrar els 
fets que han provocat la catàs-

trofe ecològica  més gran que s'ha 
donat a l'estat espanyol pot sem-
blar redundant. Aparentment 
tothom n’està ben informat, per 
això caldria reflexionar sobre les 
causes i conseqüències de 
l’accident d’un vaixell que viatjava 
amb un forat al casc i de les deci-
sions d’uns ministres que gover-
naven i governen amb el cap 
foradat.

¿Per quins set sous un vaixell 
fet malbé es passeja, primer cap 
al port de la Corunya, després 
cap al nord-oest, posteriorment 
cap al sud, a continuació cap a 
l’est i, finalment cap a l’oest? 
Tindria com a missió asfaltar el 
mar? Els qui provocaren aquest 
periple, voldrien fer la 
circumval·lació de l’autopista de 
l’Atlàntic? O serà veritat que és 
pura negligència?

Al principi només era un acci-
dent, greu això sí, que es podria 
haver resolt entrant el vaixell en 
un port segur (la Corunya). Però 
la Corunya són mols vots  i ni la 
Xunta (PP) ni l’alcalde de la ciutat 
(PSOE) podien permetre que per 
culpa d’un emmerdament total de 
la mar que l’envolta es perderen 
unes eleccions. Així que algú va 
decidir que el petrolier s’havia 
d’allunyar el màxim possible de la 
costa (cap al nord-oest). La resta 
supose que es coneguda per tots.

El nostre govern fent doctrina 
de la màxima del “Embolica que fa 
fort” ha eliminat la veritat del seu 
discurs, la principal víctima del 
chapapote ha estat la veritat. El 
govern (amb el Mariano Rajoy al 
capdavant) ens ha inflat a menti-
des de l’estil: “al Fons del mar 

(matarile-rile-rile) el fuel es conge-
larà (matari-le-rilerón)...” I donaven 
fonts d’informació i tot (del des-
prestigiat CSIC per causa del 
Prestige). A Galícia havíem de 
sintonitzar els mitjans de comuni-
cació portuguesos per a saber que 
és el que estava passant realment 
(com en la millor època de Ràdio 
Pirenaica). I foren aquests mitjans 
de comunicació els que ens varen 
explicar que el govern espanyol 
pretenia portar la creïlla bollida cap 
a Portugal i, així, desfer-se’n del 
problema. L’armada portuguesa 
(com en els millors temps de Dom 
João I) ho va impedir i el vaixell va 
haver de girar cua.

Però a més de la manipulació 
informativa hi ha hagut la prevari-
cació i la corrupció de destacats 
membres del propi partit en el 
govern de la Xunta. El senyor 
Cuíña va voler treure cullerada 
venent unes quantes pales d’obrer 
a càrrec del pressupost per a 
catàstrofes a través d’una empre-
sa familiar (a riu rebolicat, guany 
de pescadors). 

La vinguda del voluntariat, de 
totes les parts de l’estat espanyol 
ha evidenciat que la tant anome-
nada Europa (ni  dels quinze, ni 
dels set, ni  dels mig, ni dels cap) 
no existeix. Pocs voluntaris brità-
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nics, francesos o alemanys han 
tret el nas per ací. D’una altra 
banda, tampoc Espanya, amb 
l’intent d’endossar l’afer als portu-
guesos, ha demostrat massa soli-
daritat europea.

Si alguna cosa positiva podem 
extreure de tota aquesta desgrà-
cia, és la gran mobilitzacio que el 
poble gallec ha fet, sembla doncs 
que el seu secular letargi haja 
acabat. Encara que quan els he 
assegurat als més vells del lloga-
ret que a Fraga se li ha acabat el 
"putxeret", m’han mirat de reüll, 
han somrigut i han seguit fent allò 
que feien. Per això Don Manuel el 
caçador, com si sapiqués de quin 
mal ha de morir, s’ha afanyat a 
demanar a Madrid que el deixen 
retirar-se amb dignitat i una pluja 
de milions li ha estat promesa des 
del govern central; així que: allò 
que és promès, que siga atés. 
Però no oblidem, com diu el sen-
yor Beiras, que de prometre a 
complir hi ha molt a dir

En el moment  d’acabar aquest 
article, milers de vaixells han 
retornat al treball en les ries de 
Galícia; d’altra banda, el passeig 
marítim de Muxía s’ha tornat a 
vestir de dol, a més, hi ha confra-
ries de pescadors que ja han 
informat que part del fons de les 
ries està asfaltat i que molts 
crancs es mouen amb dificultat en 
un medi tant pastós. Mentre, els 
sexòlegs del nord de Portugal 
segueixen recomanant que es 
consumesca marisc no originari 
de les costes gallegues.

Només espere  i desitge que 
un dia els responsables d’aquest 
crim ecològic, econòmic i social 
seguen a la cadira dels acusats i 
que un tribunal internacional en 
faça justícia. Internacional perquè 
aquest crim ha estat contra la 
humanitat. 

(Continuarà)

NUNCA MÁIS

“
Si alguna cosa positiva 

podem extreure de tota 

aquesta desgràcia, és 

la gran mobilitzacio que 

el poble gallec ha fet.

”

El Solfatiner

L’indefensable cas del Prestige
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Farà cosa d’un any, l’Institut 
Weizman d’Israel, via la revista 

Nature, li va donar la raó a Rabe-
lais, a Cervantes, a Lope de Vega 
i a Tex Avery. Moralment era inne-
cessari. Intel·lectualment, també. 
Però és excusa occidental accep-
tar que les veritats evidents són 
més evidents si van acompanya-
des de terminologia científica 
complexa. Una obvietat amb 
roba de disseny.

Doncs bé, els sensats 
científics de l’Institut Weiz-
man, han demostrat que 
la realitat és una il·lusió 
òptica, i que a causa de 
la seua sofisticada 
xarxa neuronal i cultural 
el cervell no veu el que 
l’ull li indica, sinó el que 
necessita per a la seua argumen-
tació; i que encara que en ocasions 
el cervell sí que rep la informació 
que li transmet l’ull, té l’habilitat de 
percebre-la distinta, transformada; 
i que sovint el procés s’interromp  
i el cervell veu les coses quan li 
dóna la gana. Perquè el cervell, en 
suma, elegeix entre les diverses 
manifestacions de "les coses 
reals" aquella que el complau i 
estimula, eliminant, com a bon 
depredador, totes les altres.

En això va consistir la indemos-
trable bogeria del Quixot, i el sobtat 
i irresistible mal d’amors del galant 
de comèdia barroca, i la neurosi 
galopant dels dibuixos animats, i 
el menyspreu cortesà de Gargan-

tua 
q u a n , 
dinamitant el 
cànon cavalleresc, 
bateja la seua sorprenent espasa 
amb el nom de "Besa’m el cul"... 
Confusament i conscientment 
floreix la rebel·lió contra el context.

Perquè en definitiva, tot aquest 
embolic de neurones i actituds ens 
situa en les coordenades d’un 
problema essencial del ser humà: 
compaginar el clixé verbal amb el 
clixé mental. Una tasca que mai 
serà senzilla, perquè la realitat es 

capta a través de la 
biologia i els condicionants 

culturals, però s’estructura i es 
representa transformada per la 
voluntat d’estil, i aquesta 
s’expressa per mitjà de la paraula, 
que només pot i vol transmetre 
opcions i fragments de realitat. I 
tot aquest procés, en literatura, no 
és una altra cosa que la contesa 
descarnada, inacabable, entre el 
punt de vista de l’escriptor i el 
context de la tradició estètica. La 
teoria dels gèneres, que en diuen.

I en qüestió de gèneres, hi ha 
èpoques que viuen tranquil·letes; 
no obstant això en d’altres s’hi 
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¿A qué aprendéis? A ser loco.
Tirso de Molina, 

La villana de la Sagra
José Benjamín González

Il·lustacions
Rossana Antolí
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configura una 
espiral d’evolució i creativitat, 
d’organismes vius i de competèn-
cia que obliga a l’assassinat i a  
l’especialització. Semblant exhibi-
ció de vida i possibilitats únicament 
s’ha desencadenat en dues 
ocasions al llarg de la història: en 
el Mesozoic i en el Renaixement. 
I ambdues van ser una festa de 
gegants.

∗∗∗∗∗

El Renaixement hi va aportar 
moltes coses, totes contradic-
tòries, però la que a nosaltres ens 
interessa ara és la joiosa deslliu-
rança imaginativa i la consegüent 
batalla entre antics i moderns que 
es va lliurar en el terreny de la crea-
ció.

La gran abundància de models 
literaris que sorgeixen en el 1500 
va obligar a un esforç de codifica-
ció i de supervivència perquè els 
molts gèneres que pul·lulaven 

entre escriptors i públic no foren 
rebutjats per la impremta. La 
resposta immediata dels creadors 
va ser dissenyar arquetips literaris 

que permeteren la producció a 
gran escala, que garantiren 

la continuïtat de la tradi-
ció i que foren 

capaços d’educar 
artísticament i 

sentimental un 
públic que 
començava a 

sentir-se pode-
rós.

Fins ací el 
Sistema es va sentir 
segur. Però els 
arquetips literaris 
porten en la seua 
mateixa estructura 

el seu dimoni i afor-
tunadament són 
proclius a la sàtira 
acadèmica  i a la 

popular. Entre altres 
raons perquè és 

impossible no burlar-se 
d’allò que es repeteix;  i  

més si qui ho repeteix és 
poderós. Aquest és l’embrió 

del realisme grotesc i de la 
seua infanteria de xoc: el disba-

rat. Ni més ni menys que un boig 
en una fàbrica. O un brètol moles-
tant en el Parnàs.

∗∗∗∗∗

Aquesta disjuntiva entre 
l’arquetip i la seua evolució va ser 
la que va desfonar el Renaixe-
ment. D’una banda s’arreplegava 
i es mimava l’herència teòrica dels 
mites i el seu sentit de funcionalitat, 
ja que en aquelles meravelloses 
històries s’unia erudició llibresca i 
experiència humana, i a més 
permetien la glossa, la imitatio, 
l’amplificatio, establir els límits del 
bon gust i reordenar el món modern 
que s’hi acostava.

D’altra, la cultura burgesa i 
ciutadana és individualista i sol 
mirar amb crítica despietada 
l’herència ideològica basada en el 
sotmetiment a un poder carregat 
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de semes grandiloqüents que 
pretén integrar i anul·lar la rebel·lia 
digna. Les dues opcions 
intel·lectuals van entendre que 
més enllà d’una contesa d’estils hi 
havia un programa de pedagogia 
i de dominació. No era possible, 
per tant, una altra resposta que la 
guerra.

Aquesta guerra entre el culte als 
mites (l’inamovible) i la imaginació 
evolutiva (el perspectivisme crea-
tiu) es va concretar en la baralla 
entre "antiquaris" i "valents". Els 
primers miraven el passat amb 
veneració estàtica; els segons 
pretenien crear un art nou. Va ser 
un conflicte altisonant, molt teòric i 
molt a la italiana, o siga, pur gest, 
que en comptes de víctimes va 
deixar una brega entre artistes i 
ciutats, i una fructífera convivència 
entre la tradició i la innovació. 
Ambdues circumstàncies van 
resultar decisives. La segona 
perquè va oferir als intel·lectuals 
europeus la  possib i l i ta t 
d’experimentar a través d’una 
magnífica constel·lació de models 
literaris. La primera perquè, vacci-
nant-los contra les escaramusses 
d’acadèmia, els va empényer a 
crear vies de comunicació molt 
noves i descaradament radicals 
perquè la noció de ruptura creativa 
no es diluïra.

Però va haver-hi un detall que 
es va sumar al conflicte per a 
desequilibrar-lo. Alhora que es feia 
la "guerra", el Renaixement es va 
enamorar d’un assort idor 
d’irreverència profilàctica: el serio 
ludere: el gust per parlar festiva-
ment de coses importants. I va 
airejar aquesta perspectiva de la 
realitat a través de les enraonies 
de sobretaula i dels catàlegs 
d’homes insignes que havien 
composat bufonades. El cànon 
oficial va sentir la mossegada de 
la rialla, i va comprendre que 
l’humor contra allò establert es 
convertiria en un reforç formidable 
per al bàndol de la imaginació.

∗∗∗∗∗
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A q u e s t a 
necessitat de riure 
per a no asfixiar-nos forma 
part del nostre codi genètic. Es 
troba, concretament, en el cromo-
soma dels dos humors universals 
i constituents: la imitació dels 
camperols i la recreació desbara-
tada de la realitat. El primer va 
generar el binomi indestructible de 
rialla i costumisme. El segon des 
dels seus orígens va picar alt: en 
la vella Xina i gràcies a uns embo-
gits jocs de paraules es demos-
trava que Buda, Laotsé i Confuci 
van ser dones. Però compte, que 
de cap manera s’entenia aquesta 
insolència com una burla estèril, ni 
com un rampell d’heterodòxia indi-
vidual. S’apreciava, i per això va 
triomfar, com el desig de refer la 
cara humana de l’exemplaritat; de 
desenrotllar un camí que perme-
tera la rialla ritualitzada sobre allò 
volgut. De dotar d’imatge burleta i 
multiforme els nostres dubtes 
sobre la realitat.

Així ho va desevolupar el món 
clàssic i ho va haver d’acceptar el 
Cristianisme en data tan prime-
renca com el segle V. Aquest fet 
va ser crucial per a configurar la 
doble vessant dels "temes dignes". 
En el segle V el Cristianisme està 
enfortint les seues icones senti-
mentals i la seua pedagogia de 
poder; però al mateix temps el 
gran Prudenci escriu el Peris-
tephanon, i combina la laus als 
màrtirs amb un mostrari de burles 
religioses.
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 Confirmat aquest 
corrent creatiu, li faltava a la 

inventio un camp de batalla univer-
sal per a mossegar amb fúria en 
el substrat emotiu i la tradició euro-
pea li’l va servir en safata.

A partir del decisiu IV Concili del 
Laterà (principis del XIII) floreix un 
gènere destinat a convertir-se en 
eix fonamental del punt de vista: les 
confessions rimades; en elles, un 
jo exemplar s’acusa de tots els 
pecats tradicionals perquè el lector 
s’eduque, reflexione i siga bo. 
L’estructura es va consolidar en 
l’acte i arran de les successives 
crisis del XIV es fusiona amb el 
tema del "jo dolençós". Des d’aqueix 
moment l’obra literària es conver-
teix en un espill que ha de reflectir 
un art de viure d’acord amb la virtus 
clàssica i la fe cristiana. I per a 
culminació de les meravelles, pels 
mateixos anys es va viure un dels 
moments crucials de la literatura: 
l’embelliment del jo dolençós a 
càrrec de Petrarca. Doncs bé, 
l’esperit occidental va tenir una 
actuació impecable: primer va 
acceptar els estímuls de la moder-
nitat; tot seguit va sacralitzar la 
novetat, que convertí en matèria 
escolar; poc després va desenvo-
lupar un fascinant arquetip literari; 
i a continuació es va burlar de tot. 
En la cantonada esperava el disba-
rat.

El resultat de l’assalt es va notar 
a mitjan XVI, quan el model del jo 

dolençós va començar a esdevenir 
vell i l’amor petrarquista codificat 
va rebre una pluja de burles.

 
No només 

l’amor. Implaca-
blement, tots els 
topois literaris del 
classicisme van 
sentir l’alè del 
món al revés i 

l’afany experimen-
tador d’una tècnica 

c r e a t i v a  q u e 
començava a compren-

dre que els models estàtics 
del Renaixement es morien. 

Fra José de Sigüenza confirma 
aquest procés i la rebel·lió del gust 
i l’instint quan parla amb certa 
vergonyosa admiració de "els 
disbarats de Jerónimo Bosco".

Aquesta rebel·lia de la rialla 
sense control es va jutjar severa-
ment en les Acadèmies i en les 
Cancelleries amb l’esperança de 
convertir-la en un estigma. Però no 
s’hi va poder. Era normal que els 
gurus de les ars dictandi no enten-
gueren la magnitud de la revolta, 
perquè l’enginy estava utilitzant el 
disbarat com a disfressa de 
l’heterodòxia i com a element de 
renovació social. La revolució no 
estava madura però un acudit, 
transitòriament, podia permutar-hi 
les jerarquies.

Així, tan calentet se li va plan-
tejar al Renaixement el problema 
de la modernitat. I per descomptat, 
li va esclatar a les mans. I és que 
a pesar de la seua bona fama, la 
majoria de coses importants el 
Renaixement les va descobrir a 
contracor. Una en va ser que el 
disbarat era l’expressió de la cons-
ciència individual de l’home fart; 
aqueixa ramalada de creativitat 
hostil de qui comprén que l’èxit va 
lligat a allò caduc i que 
l’escepticisme és el company de 
viatge de l’obra magna. Anys 
després ho va sentenciar Gracián: 
"tot gran enginy és ambidextre, 
aflueix a dos vessants".

Però en la crisi de models en 
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què va 
acabar el 
R e n a i x e -
ment pocs 
a c c e p t a v e n 
sense que els 
tremolaren llurs 
conceptes escolars 
que dignitat i disbarat no eren 
oposats sinó complementaris. I 
això que encabits en el 1600 tots 
dos van demostrar que es neces-
sitaven. Per fi, a força de trenca-
ment intern el Renaixement va 
comprendre la fragilitat del món i 
el consegüent desengany, però 
aleshores hom ja l’anomenava 
Barroc.

∗∗∗∗∗
 
El que estava succeint era tan 

inevitable com radical: l’escriptor 
modern reivindicava en les trinxe-
res de l’Edat d’Or que l’art és l’amo 
de la realitat, i que exerceix el seu 
domini a través de les paraules i 
les perspectives (l’estil); i ho feia, 
i no va ser coincidència, quan 
Europa s’esquinçava en una 
successió de guerres que sota  
l’aparença de religió i naciona-
lisme apuntaven un desig de reor-
denar la realitat i la riquesa. Un 
conflicte interior dins d’un conflicte 
exterior. O siga: perspectives.

El tan debatut Art Nou era, 
senzillament i extraordinàriament, 
que la literatura occidental, fasci-
nada per la complexitat de l’ésser 
humà, havia arribat al fructífer 
pantà de les realitats confluents 
però oposades: a l’anàlisi de la 
vida com una varietat que es 
desenvolupa al voltant de la unitat. 
Ni més ni menys que la discòrdia 
concors que va encoratjar el 
Renaixement i va sublimar el 

Barroc. Va ser 
així com es va desen-

rotllar l’esquema de les tres 
perspectives, punt de partida 

de la renovació de les nostres 
estructures literàries. La prag-
màtica tenia en compte les expec-
tatives del lector. L’estructural rela-
cionava els gèneres amb l’època. 
La mental treia tot el partit possible 
de la relació dialèctica entre els 
components del context social.

Aquest nou plantejament lite-
rari obligava a actuar moderna-
ment; i allò que és modern, en 
positiu, és sempre un alliberament 
imaginatiu i un instint immediat per 
a l’eficàcia. Açò va ser el que va 
desenrotllar el Barroc. I ho va 
desenrotllar perquè es va rebel·lar 
a temps contra el seu medi social 
i artístic: un contínuum cultural 
sense empenta i un Sistema enca-
llat en la neurosi asfixiant de la 
Reforma i la Contrareforma. En ple 

apogeu dels "hòmens obscurs", la 
bandera que va capitanejar la 
rebel·lia regeneradora va ser la 
inventio, l’apoteosi de la imagina-
ció creadora. En l’angoixosa 
ranera del XVI l’artista va decidir 
discórrer per metàfores, comuni-
car per imatges la seua angoixa,  
convertir el món en escenari i 
acabdillar la primera rebel·lió de 
l’Homo videns: som el que veiem 
i si el que veiem no ens agrada ho 
podem manipular amb les parau-
les. Com un torrent, la lletra recu-
perava la seua ambició: embellir 
la realitat vital. No es discutia que 
la vida fóra un somni, hom, però, 
aspirava que el somni fóra en 
tecnicolor.

El Manierisme va iniciar el 
procés descobrint els dos plans 
essencials en què es desenvolupa 
l’existència de l’home modern: 
l’aparença i la realitat. El Barroc ho 
va desenrotllar fins a dessagnar-se.

I d’aquest microcosmos de pers-
pectives vitals en va sobreeixir una 
que s’ha pres com a menor i no ho 
és pas: la vida com a marc de 
l’acudit: el disbarat com a anàlisi 
moral i com a vàlvula d’escapament. 
Desarborada per la seua pròpia 
evolució, la crisi de la consciència 
europea va descobrir un germà 
bord que no acostuma a eixir en la 
foto de família: l’humor salvatge.

El segle XVII va omplir la lite-
ratura de panteons heroics, i arbi-
tris per a solventar el món, en 
paral·lel, es van hiperdesenvolu-
par les burocràcies estatals que 
sostenien l’estat absolutista. Era 
inevitable que l’humor es cultivara 
com a instrument de supervivèn-
cia. En aquell estat de consciència 
i de tensió va ser natural que l’ús 
de les formes culturals humorísti-
ques es convertira en una pulsió 
d’imago mundis sense domesticar 
que controlaren els excessos de 
l’heroisme i del Sistema. Gràcies 
al disbarat la realitat es va repre-
sentar mitjançant emblemes que 
podien ridiculitzar-se. Els arque-
tips no se suprimirien, però conviu-
rien amb un esperit burlaner. La 
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com una forma de 

consciència històrica; el 

disbarat com una 

higiene moral que 

permetia analitzar 

l’aclaparadora realitat.

”
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rialla s’hi configurava com una 
forma de consciència històrica; el 
disbarat com una higiene moral 
que  permet ia  ana l i t za r 
l ’ a c l a p a r a d o r a  r e a l i t a t . 
L’embriaguesa pels entusiasmes 
nacionals es reconduïa cap a la 
perspectiva de l’humor. El Caos 
somrient va ser el vaccí contra els 
excessos de l’honor i les oligar-
quies. A partir del Concili de Trento 
la informació que el cervell rebia 
l’espantava. I va triar com a 
defensa necessària un escut 
dibuixat amb els llavis.

∗∗∗∗∗

El Barroc espanyol va heretar 
dos punyalades mortals que no va 
saber i no va voler medicar: la idea 
imperial com a emblema literari i 
l’arquetip de l’orgull com a element 
formatiu nacional. Van ser la 
ferida lluminosa de la literatura i 
l’hemorràgia agredolça de la 
societat. Res no es pot reprotxar, 
al cap i a la fi cada generació 
espera el seu meteorit.

Però en canvi, la cultura hispana 
va enginyar-se-les per a convertir 
el totpoderós enginy en una fines-
tra de possibilisme; i per a conver-
tir la rialla en una forma defensiva 
exterior i interior. Contra l’esclerosi 
de les poètiques de pedra, el 
disbarat apostava per l’Art Nou. 
Contra la poder ministerial i 
l’opressió dels de dalt, l’enginy 
va recolzar en l’energia interna 
del neoplatonisme i va edificar 
una espècie de sublim distan-
c i a m e n t  b a s a t  e n 
l’omnipresència de la manipu-
lació artística. Hi havia desen-
cís...  Però tan bonic!

I precisament una de les 
facetes d’aquesta omnipresèn-
cia de l’enginy va propiciar la 
consolidació del disbarat: "consi-
derar natura abans que veïnatge", 
comprendre que en el mapa de 
l’humor l’individu és anterior a la 
tribu; acceptar que no hi ha heroi, 
bé social, idea nacional, perfil religiós 
o veritat cosmològica que no meresca 
una broma o un menyspreu.

Aquest pas va significar el triomf 
definitiu del realisme grotesc i la 
seua visió perspectivista de la vida. 
A partir d’aqueix moment res no li 
impedia al disbarat manejar les 
funcions cardinals que mantenen 
o tanquen possibilitats de la trama 
(valga per realitat), i obviar a cons-
ciència la catàlisi (intervals 
d’estabilitat). La força arbitrària de 
la rialla va adquirir rang incontes-
table quan va reinvindicar el seu 
dret primordial: el desballestament 
del que es coneix. Per això, a 
l’Europa angoixada del segle XVII 
el disbarat es va convertir en un 
punt de vista: si a partir de Trento 
l’al·legoria permet escapar de la 
censura, el disbarat permet esca-
par del control racional i restrictiu 
de l’home obscur de l’Administració.

 To t 

açò ens ho va ensenyar Bajtin: "els 
elements de l’organització còmica 
exerceixen una funció compensa-
tòria. La rialla es constitueix en el 
segon món". És l’altra realitat, les 
coses a l’inrevés que molesten i 
que relaxen, un mode de supervi-
vència que contradiu les lliçons del 
Sistema. Perquè des que Roma 
implantà l’esquema de pensament 
únic i la subsegüent represàlia 
contra l’heterodox, la missió del 
disbarat va ser i és donar una visió 
extraoficial del món.

Només un apunt per a rematar 
el panorama. El segle XVII va 
conéixer una altra manera no 
oficial de captar i manipular la reali-
tat: la revitalització de les creences 
màgiques. En una època de 
col·lapses econòmics, astrologia i 
agricultura es van ajudar una a 
l’altra; en una època d’exilis inte-
riors, la demonologia es va practi-
car abundosament. Dir-ne que va 
ser bogeria i incultura és una 
simplificació interessada. L’auge 
de la màgia va ser la projecció 
d’una altra perspectiva de la reali-
tat, va ser una altra manera 
d’analitzar i canalitzar el malestar. 
La diferència entre el futur albirat 
i l’obscura realitat sol marcar la 
vida amb l’estigma del desengany. 
I el desengany és multiforme.

∗∗∗∗∗

El Barroc probablement només 
va ser una cosa: una educació 
sentimental que va sintetitzar, 
mutades, totes les influències 
anteriors i les va desenrotllar 
mercé a uns models de pensament 
i acció que ensenyaven uns tipus 
d’orgull cultural renaixentista i 
voluntat stakhanovista. Els 
jesuïtes, ja s’entén. Ells van ser 
els que van estructurar la 
intel·ligència i la voluntat de les 
generacions manieristes i 
barroques, topant sovint amb 
altres estructures de domini 
(la ratio studiorum, el model 
educatiu jesuític, va ésser en 
l’Índex) i propiciant els dos 
fenòmens culturals que 
marquen l’arribada de la 

¿A qué aprendéis? A ser loco. Tirso de Molina, La villana de la Sagra

D
e 

pi
nt

e 
am

pl
e



EINES14

modernitat: la interacció d’imatge 
i poder, i l’art de masses. Doncs 
bé, en aquestos dos casos el 
disbarat els va eixir al camí.

 La pressió del públic en la 
configuració estètica del món 
modern va portar com a conse-
qüència la inquietud mediàtica 
dels governants i el projecte per a 
manipular la realitat amb la recrea-
ció d’icones sentimentals que 
estructuren la reacció social i 
propicien la colonització interior, 
poderosa barrera contra el lliure-
pensament. A Espanya aquesta 
inquietud de la Cort per la imatge 
arrenca amb Felip II i es desenvo-
lupa amb el duc de Lerma (nét del 
jesuïta Sant Francesc de Borja i 
catapultat al poder gràcies a ells). 
En aquesta direcció, em centre ara 
en el fet teatral, cal entendre la 
presència exemplar del rei en la 
comèdia, el gust per la genealogia 
heroica i la creació de Madrid com 
una ciutat entranyable (el Madrid 
amb ànima és un invent de Lope 
de Vega, perquè a diferència de 
París i Londres, que són capitals 
administratives i emotives per 
aturar els atacs víkings i articular 
una idea nacional, Madrid és un 

p ro jec te 
burocràt ic 
que només 
a d q u i r e i x 

sapientia et 
fortitudo quan li 

planta cara a Napo-
leó  i a Franco).

De manera implacable, 
l’enginy al servei d’una idea 

d’estat va dissenyar una aparença 
de la realitat capaç de dirigir 
l’espontaneïtat i les necessitats 
emotives d’un poble que enyorava 
els bons vells temps i que disfru-
tava amb els exercicis de nostàl-
gia.

D’altra banda, el control econò-
mic que té el públic sobre l’art 
modern i la capacitat física per a 
expressar el desgrat va suposar 
l’aparició de l’art de masses i, 
conseqüentment, d’una "fàbrica" 
teatral que abastira d’obres inte-
ressants repletes d’arquetips 
hispànicament correctes les noves 
necessitats de la vida en la ciutat. 
Tinguem present que la idea clàs-
sica que caracteritza la ciutat pel 
seu balafiament roman viva en 
l’antropologia del Barroc, i que 
aquest projecte cultural va poten-
ciar "el malbaratanment de 
l’enginy", perquè l’enginy, com 
l’oració, eren oci assequible per a 
un públic arruïnat. És per açò que 
el teatre i les festes en el carrer 
significaran la conjunció perfecta 
d’espectacularitat i emotivitat 
patriòtica. Ah!, per cert, són els 
jesuïtes els que converteixen el 
teatre en matèria escolar, eduquen 

els dramaturgs del Barroc i propi-
cien que el teatre es convertesca 
en la "fàbrica" de producció i difu-
sió de clixés hispans.

Però a mitjan segle XVII ni les 
festes espectaculars, ni la icona 
idealitzada del rei, ni els triomfs 
racials que el teatre propagava 
podien ocultar que el model social 
espanyol estava en crisi. Martín 
González de Cellorigo, un arbi-
trista, dirà que "Espanya és una 
república d’homes encantats". I ho 
era, perquè presoner en el món de 
la imatge i l’arquetip patriòtic, el 
cervell d’aquestos homes encan-
tats rebia més estímuls i perspec-
tives d’una realitat manipulada que 
no havia rebut mai. I va ser per 
aquesta raó, i com una reacció, 
que l’enginy va fer del disbarat el 
motle per a reflectir la imatge de la 
individualitat no sotmesa al control 
del laberint social que estava tras-
balsant Europa: el verinós entra-
mat de castes-hidalguía-fe-proble-
mes econòmics del catolicisme, i 
el funest afany pel treball i el 
progrés destructor dels luterans.

 
Lyson Tolosana ha demostrat 

que la dialèctica sociològica "de 
qui és qui" va crear tensions insu-
portables en la vida barroca. Altres 
autors han parlat de les nombroses 
víctimes del "mal de cor" (la neurosi 
de guerra). Se sap, i no és contra-
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dicció, que la guerra es va conver-
tir en un mode de vida abellidor i 
que al seu vestigi tres idees clàs-
siques, malèfiques i coherents han 
arribat fins al joliu 2002: el botí de 
guerra com a conjuntura econò-
mica, la guerra dilatada com a 
context idoni per apaivagar el 
poble i que la desocupació 
augmenta en temps de pau. Doncs 
bé, el disbarat va oferir la seua 
resposta universal a aquest Anti-
crist: el món de la comèdia és el 
món de les coses probables i allò 
probable és un context indefens 
davant de l’humor. Gràcies a 
l’acudit, el qui és qui quasi no es 
fa feixuc perquè de segur que 
l’abastarà el ridícul. Com que 
poques vegades el disbarat és 
cortesà, la llibertat imaginativa pot 
esgarrapar el monòlit del poder. 
Amb la burla sobre símbols i herois 
s’expressa una emoció que l’èpica 
menysprea per estranya. I així, 
afortunadament, els excessos 
carismàtics d’una societat imperial 
que es moria hi van haver de 
conviure amb una literatura de 
consolació i de constatació que 
se’n burlava; perquè la rialla 
degrada, materialitza, 
escup la decepció 
irònica i inactiva 
dels que no 

triomfen. En els anys sense llum 
de Carles II va aparéixer un pamflet 
que va resumir el viatge d’Espanya: 
"pitjor està que estava". Era l’època 
en què el disbarat es convertia en 
realisme alternatiu. Prou per a 
poder viure.

∗∗∗∗∗

En ampliar tan extraordinària-
ment el territori de la cultura 
còmica, el teatre barroc es va 
veure en la necessitat de sobreva-
lorar el disbarat, que tècnicamente 
és un tret d’enginy extremat. Va 
ser una evolució natural, quasi 
precisa, que va apel·lar al distan-
ciament de l’univers de regles 
amoroses i socials de la comèdia, 
i que va saber veure que l’humor 
grotesc, fonamentat sovint en 
l ’erudició lexicali tzada de 
l’espectador, era menys poc incli-
nat a encartonar-se que la parella 
galant-dameta que "la fàbrica" va 
clonar fins a la desesperació.

En un món dominat per imatge 
i opinió, tots els successos es 

converteixen en caso-
lans, ocorren en 

l’àmbit del que és 
recognoscible, 

i això, indefectiblement, cansa; 
però gràcies al disbarat es podien 
rejovenir els temes i la imago 
mundi, i deixar patent que l’humor 
és una opció intel·lectual constant.

Per tot açò, i pense que única-
ment per tot açò, va poder tenir èxit 
una fluixa comèdia de disbarats, la 
versió burlesca de La Renegada 
de Valladolid, escrita en 1655 per 
tres enginys desiguals: Monteser 
(un honest tercera fila que va morir 
en un duel a espasa), Solís (un bon 
historiador i secretari reial) i Silva 
(un petard literari que gràcies al 
seu cognom va acabar treballant, 
i bé, per a l’Administració).

Aquesta comèdia, més enllà de 
la poca gràcia i del seu escassís-
sim sentit, és un exemple de com 
es planificava el grotesc i sobre 
què es pretenia executar. Abans 
que res es busca un tema cultural 
i emotivament establert, en aquest 
cas la història d’una àgueda 
d’Acevedo que va escandalitzar la 
pacífica Valladolid quan va fugir 
amb un capità de l’exèrcit, fer uns 
quants volantins eroticogeogrà-
fics, ser abandonada pel seu 
enamorat, caure en poder dels 
moros, conviure amb un d’ells, 
abraçar l’islam, estabilitzar-se... 

però tenir un rampell racial, 
escapar-
s e , 
tornar a 
Espanya, 

fer les paus 
amb el cristia-
nisme i acabar 

els seus 
d i e s 

com 
a 
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penitent.

 Aquesta història, molt popu-
lar, ofereix dos temes de frontera 
que són intemporals: la qüestió 
femenina -amb el dret a la llibertat 
de decisió en l’amor i la convivèn-
cia amb l’estigma sexual- i el tema 
morisc, que va viure una nova 
època d’interés quan el duc de 
Lerma es decanta per la política 
de concertació europea i es recu-
pera una valència cultural i emotiva 
infal·lible: la lluita contra l’infidel i 
el tema de les dues ribes de la 
Mediterrània.

Plantejat l’esquema argumen-
tal, la succesió de peripècies 
desestructura inapel·lablement un 
codi social que ve de molt lluny: 
"la mare i el cap de totes les 
bondats és la vergonya". I en 
conseqüència, posa de cap per 
avall l’entramat antropològico-
teatral de l’honor, entenent-lo no 
com a instint de raça, coses que 
jo no sé què són, sinó com a 
decòrum literari que obliga a una 
actuació preescrita en l’escala 
social (l’honra vertical), i com a 
decòrum psicològic que obliga a 
una conducta èticament accep-
tada (l’honra horitzontal). Al contrari 
que "en la realitat", en el món 
absurd els personatges no han de 

ser virtuosos, sinó 
desenvolupar en 

el pla físic la 

bogeria espiritual que els domina; 
així doncs, l’esquizofrènia es 
converteix en dialèctica i hom 
ateny un simulacre d’harmonia 
gràcies a l’absurd.

 Tècnica dramàtica al marge, 
amb aquest plantejament es 
referma l’eficàcia de l’humor i, per 
decisiva elevació, toca de ple en 
el que Maravall ha qualificat com 
a tema capital del Barroc: la 
conducta. I naufragant pel mar de 
la conducta, també per elevació, 
apareix el concepte romanogot del 
rei com un dispensador de mercès 
que ha de procurar el bé públic, 
perquè si el sobirà cau en plaers i 
oblida els ritus d’imatge i conducta 
l’imperi va de cap a la perdició. 
Aquest tema va obsessionar Felip 

IV i per osmosi Espanya. Per cert, 
per a major glòria de l’oci i de 
l’ensorrament aquesta comèdia, la 
versió burlesca de La Renegada, 
dic, es va representar amb èxit en 
el Palacio del Buen Retiro davant 
de Felip IV. El rei es diverteix 
mentre el disbarat mossega.

Centrat el tema i la seua pers-
pectiva social, la resta és pur ofici 
dramàtic que orbita al voltant de 
l’aprofitament i la distorsió de les 
constants del mestre Propp, conver-
tint l’obra en una dramatizació 
burlesca de l’antropologia social.

En conseqüència, es prenen 
els arquetips hispans de l’honor i 
l’aventura imperial i se’ls sotmet a 
la tècnica de la intensificació: 
desgràcies acumulatives que 
propicien humor acumulatiu.
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I així, el capità no és un repre-
sentant heroic de la glòria caste-
llana, sinó un home atabalat, mitja-
nament imbècil, indecís, covardàs; 
i el pare de la xiqueta no és un 
barbut respectable, sinó un pela-
canyes que també vol ser segres-
tat; i el germà estudiant no és un 
exemplar jovençol contrarefor-
mista, sinó un mariconot que 
només pensa a ballar i agradar-li 
al moro; i el rei moro no és un 
enemic digne, és un macarra que 
s’enamora de totes les dones; i la 
dama val·lisoletana no és més que 
una fatxenda, voluble i embolica-
dora que no hi ha qui l’aguante.

La comèdia burlesca ha aixecat 
amb els seus disbarats un motí 
d’arquetips hispans -aqueix motí 
tan utilitzat pel soldat barroc per a 
denunciar que tot anava remata-
dament mal- que fa riure el públic 
primari, però que inevitablement 
esgrimeix el tall de la crítica 
graciosa contra la falta d’ètica 
social. I és que és tanta la capaci-
tat operativa del grotesc i l’eficàcia 
de la seua visió perspectivista de 
la realitat, que a pesar que els tres 
autors combreguen amb l’ortodòxia 
hispana i dos d’ells formen part de 
la casta dominant, no poden evitar 
l’autonomia de l’enginy, i per això, 
en recrear amb un altre prisma 
l’arquetip social que els sustenta 
han il·luminat zones ocultes 
d’immoralitat.

Aquesta lectura és la que 
sobredimensiona el moment 
culminant de la peça: quan 
l’impresentable germà de la rene-
gada balla davant de la soldadesca 
mora una tonada que té com a 
música i com a tornada el cèlebre 
"¿Qué se me da mí?" Aquesta 
peça, a pesar de les seues múlti-
ples variants, va associada tradi-
cionalment a una lletra que resu-
meix una actitud moral i un judici 
davant de Déu i davant de la 
història: "Que se pierda España, 
qué se me da a mí? ". El fossat 
entre la política i la vida es va fer 
enorme en el transcurs del Barroc.

Per descomptat, la peça acaba 

amb un desenllaç apoteòsic i 
correcte que ofereix un sentit reno-
vat de la integració social. Però 
això és fàbrica i aplaudiment. 
L’acudit ja és fet.

∗∗∗∗∗

Deia Gabriel Alomar que la lite-
ratura hispana té "horror al futu-
risme". Per açò els parèntesis de 
creativitat solen ser molt breus i 
sempre es miren amb descon-
fiança. De manera que en restablir-
se la dictadura del sentit comú 
s’incideix amb entusiasme en el 
catàleg d’arquetips fundacionals, 
confiant que l’emoció emmordasse 
les irreverències.

Una de les víctimes d’aquesta 
visió excloent és el grotesc. I és 
lògic que reba aquests atacs, ja que 
la comèdia de disbarats va ser un 
fenomen essencialment futurista 
perquè va fer seu allò més modern 
del Renaixement: la renovació de 
la curiositat, i allò més modern del 
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Barroc: l’ampliació del gust. Refer-
mat en aquests elements de 
ruptura, l’humor va buscar desca-
radament el capital humà que té 
l’oci interclassista: la cosa imme-
diata, enginyosa, graciosa que 
agrada a la majoria i per tant és 
essencial en el procés productiu de 
l’art de masses. I a més a més  és 
rendible fins a morir d’esgotament 
creatiu, destí inapel·lable de 
l’humor. El que ocorre és que allò 
que és enginyós, si és honest, 
acaba topant amb les estructures 
de poder i d’anàlisi artística, que ve 
a ser el mateix. I el disbarat, si és 
honest, es rebel·la contra la tendèn-
cia del Sistema a ocultar la realitat 
mostrant icones que s’hi assem-
blen tendenciosament. Açò vol dir 
que el disbarat s’accentua quan es 
converteix en hoste incòmode del 
domesticat manual de literatura. 
Aleshores el fet  grotesc, per utilitzar 
la precisa expressió de Pierre Bour-
dieu, és "violència simbòlica", un 
atemptat de l’enginy contra l’innoble 
arquetip moral de la racionalitat 
comptable. El desafiament de l’ull 
heterodox a la cega armadura 
d’autosatisfacció submisa.

Els humans som una espècie 
massa jove i molt donada a les 
epidèmies psíquiques, però ara 
que se sap que la realitat és un 
efecte òptic algú hauria de demos-
trar que la uniformitat també ho és. 
Però la independència espanta els 
cervells, i encara que la gent sovint 
vol escapar, la majoria de les vega-
des no sap de què. Afortunada-
ment el disbarat no es rendeix; i 
contra els modes implacables d’un 
Sistema monòton que pretén 
globalitzar-nos l’emoció, el gust i 
l’instint, sempre utilitzarà algun 
invent marca ACME.

Traducció: Maria Oltra
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Aquella vesprada de juny de 
l'any 92, dia del Corpus, a 

València els carrers de ciutat vella 
eren testimoni mut de la fúnebre 
notícia que els recorria: havia 
mort l’homenot de Sueca, la gran 
xamba històrica de la cultura 
valenciana contemporània. 
Poques vegades un intel·lectual 
deixa darrere seu una atmosfera 
tan intensa d’orfandat. Des dels 
televisors, un artista ja madur, 
Andreu Alfaro, afirmava sense 
pudor que el traspàs de Fuster el 
feia sentir més orfe que la mort 
del seu propi pare. Tanmateix, 
Fuster no havia estat ni un profeta 
ni un llibertador popular ni un 
teleevangelista  il·lustrat. Ni tan 
sols podíem dir que els seus tex-
tos constituïen cap mena de lli-
bre-del-poble-de-déu, sinó que, 
tot plegat, la seua obra era el lle-
gat d’un pensador laic i més aviat 
escèptic.

Durant els darrers anys de la 
seua vida, la figura del suecà va 
esdevenir més i més polèmica, no 
sols entre els tiris -on sempre ho 
havia estat- sinó també entre els 
troians, dins la mateixa ciutat 
emmurallada de la cultura valen-
ciana amb pedigree. A la seua 
mort, el llarg estol d’orfandats va 
propiciar una sèrie d’homenatges 
que difícilment podien dissimular 
l’aroma de l’encens -de la gratitud 
afectiva, de la fascinació dels dei-
xebles, sobretot. Les coses, amb 
el temps, es resituen i acaben 
deixant que el cabal de l’oblit 
arrossegue tota mena d’altarets 
íntims, ja ho sabem. Per això, 
avui, quan som quasi onze anys 
més vells que aquella vesprada 

del Corpus, és hora de fer-nos 
certes preguntes cara a cara amb 
l’obra fusteriana. Per exemple, 
aquestes: el coneixement de la 
seua obra ha crescut amb els 
anys? quina és la vigència actual 
de les idees fusterianes? hem 
guanyat en distància històrica que 
ens capacite per revisitar els lli-
bres, l’home que els va escriure i 
el seu context? O, per exemple, 
aquesta altra, que concentra tot el 
suc de les anteriors: què hi ha de 
cert en l’aforisme fusterià segons 
el qual només hi ha una manera 
seriosa de llegir, que és rellegir? 

Però anem a pams. La dècada 
llarga que ha transcorregut ha 
estat sens dubte fecunda en pro-

ducció “postfusteriana”: estudis 
-una de les últimes mostres és el 
número 10 de L’Espill, la revista 
que ell fundà- i fins i tot una bio-
grafia novel·lada que ha desfer-
mat alguna polèmica. Però també, 
i vull remarcar-ho ací, en edicions 
i reedicions d’obra de l’autor. Ara 
acaba de veure la llum el primer 
volum d’una edició sistemàtica de 
l’obra completa, de la mà de 
Josep Palàcios i Antoni Furió, que 
malda per posar ordre en la 
recepció d’un vast allau textual.

En efecte, durant aquests 
anys, han eixit a la llum nombro-
sos textos oblidats o fins i tot inè-
dits. Els articles de premsa, tant 
en català com en espanyol, han 

Rellellir Fuster, des del
tercer mil·lenni

Vicent Salvador
Universitat Jaume I

Il·lustracions: dibuixos de Joan Fuster
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estat un mener  riquíssim on 
pouar el Fuster quotidià, urgit 
sovint pel dia a dia, intel·ligent 
sempre, que romania espars per 
les hemeroteques. Així, els del 
Levante que han estat editats en 
llibre, o els de La Vanguardia, a 
l’espera de la mà acuradora de 
Joan Borja, que els va escorcollar 
amb la lupa dels doctorands pers-
picaços. Perquè, com tots sabem, 
l’ofici de l’articulisme és dur, deixa 
marques de rutines necessàries, 
mutilacions imposades o autoim-
posades, cicatrius de repeticions, 
cositons i pedaços del dia a dia. 
La prova de foc de l’edició d’un 
recull d’articles -sobretot si es 
produeix en un context allunyat 
de l’actualitat que els va provocar 
i que n’alletava la lectura- deixaria 
amb el cul a l’aire més d’un prac-
ticant del gènere. Però entre la 
paperassa ingent que el de Sueca 
va produir en les sues llargues 
jornades de manobre de la cosa, 
hi ha, a més d’una innegable dig-
nitat professional, l’ombra conti-
nuada d’un pensador insuborna-
ble que fa volantins fascinants 
entre les idees. 

A l’espera de la progressió de 
l’obra completa, que necessària-
ment haurà de ser selectiva pel 
que fa a la producció més efíme-

ra, diverses instàncies editorials 
han anat posant a l’abast del mer-
cat reedicions oportunes, antolo-
gies i textos comentats. És curiós, 
per exemple, observar la galanor 
d’un text com L’albufera de 
València, publicat en el seu dia 
com una obreta menor, una mena 
de guia turística per a intel·lectuals 
on Fuster feia de cicerone o mes-
tre de coneixement del medi de la 
seua comarca, atent a la dada 
geogràfica, a la reflexió antropolò-
gica, al mot dialectal  que ell sap 
enxampar gràcies a la seua xarxa 
de curiositats orgàniques. Pensem 
també, sense eixir d’una mateixa 
col·lecció de l’editoria Bromera, 
en volums com Combustible per a 
falles o Babels i Babilònies, 
immergits de ple en les coordena-
des d’unes circumstàncies fetes 
ja història i que, per això mateix, 
podrien fàcilment corcar l’actualitat 
del text. Els aforismes, en canvi, 
varen nàixer amb una decidida 
pretensió de projecció transtem-
poral, però no sempre amaguen 
als ulls penetrants la tramoia de la 
moda o de la cruïlla ideològica 
que els provocava. La fascinació 
que susciten, això sí, continua 
sent operativa i acaba colpint el 
lector: una mostra d’aquest capte-
niment ha estat la maniobra 
d’ampliar el corpus d’aforismes 

fusterians a base d’espigolar frag-
ments sentenciosos minimalistes, 
com ha fet Isidre Crespo, i aple-
gar-los, retallats i enganxats, en 
el fanal acollidor d’un nou llibre, 
inventat des d’una posteritat 
enlluernada.

Els pròlegs -que han merescut 
estudis seriosos i fins tot una tesi 
doctoral d’Anna Devís- són un 
altre capítol de la imbricació de 
l’obra literària en el temps concret 
de la producció. La faceta més 
suggestiva és segurament la de 
l’autopròleg, una reflexió metatex-
tual on  l’autor justifica el seu 
procediment d’escriptura i edició, 
acota el text com un observador 
distant que, tanmateix, té en les 
seues mans la clau que obre tots 
els panys de l’obra, o gairebé tots. 
Figura desdoblada en actor i 
comentarista, l’autoprologador és 
en aquests casos el notari que 
dóna fe d’una operació editorial 
que reclama alguna mena 
d’autojustificació. 

Una altra vessant és la dels 
pròlegs per a altri, sovint solu-
cions de compromís, papers cir-
cumstancials motivats més aviat 
per la consciència cívica d’un 
deure d’animador cultural del 
galliner local. Ara, des del punt de 
vista retòric, l’escena sol ser exci-
tant: l’espectacle d’un mim lligat 
de mans i peus que, malgrat les 
constriccions emmordassadores 
del repertori, sap tirar endavant la 
representació i distraure plaen-
tment l’auditori. Chapeau. D’altra 
banda, és clar, no sempre és això. 
Perquè el pròleg pot tocar la fron-
tera de l’estudi, amb una introduc-
ció crítica que no poques vegades 
ha passat a ser un document  
imprescindible per a l’obra dels 
autors així presentats.

    Més producció “subalterna” 
que no sol ocupar el prosceni: les 
traduccions, sovint fruit de la seua 
col·laboració amb Josep Palàcios, 
i reeditades en alguns casos. 
Sens dubte es tracta d’un altre 
episodi de la feina pane lucrando, 
però que òbviament -o s’ha 
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exhaurit el crèdit del materialisme 
històric?- permet copsar les afini-
tats electives de Fuster i les seues 
habilitats lingüístiques, a més de 
l’opció conscient per unes “pautes 
traductores” entre aquelles que 
continuaven operatives al moment 
dels fets. Albert Camus es mani-
festa, així, a través de les traduc-
cions, com un dels atractors més 
poderosos durant uns anys en 
què el deixant de la nau de 
l’existencialisme continuava ali-
mentant la cultura catalana. 
L’advocat encuriosit, fincat en una 
Sueca perifèrica i entenebrida pel 
franquisme, tenia atentes les 
antenes vibràtils a les ones her-
tzianes que venien del cor 
d’Europa i a les polèmiques sobre 
el compromís de l’intel·lectual.

Hi ha un munt de productes  
del Fuster “ocasional” que han 
estat trets a la llum: notes per a 
cançons o per a obres pictòri-
ques, breus reflexions i cròniques 
d’àmbit local, etc. L’associació  
Amics de Joan Fuster  i altres 
instàncies benemèrites han posat 
al nostre abast gran part d’aquest 
material que, editat o mostrat en 
exposicions, esdevé testimoni 
d’una intensa activitat continuada, 
fruit d’un compromís cultural que 
no fa engreixar els curricula 
acadèmics però que ens permet 
calibrar els volums d’una trajec-
tòria enfervorida per les manifes-
tacions més modestament aplica-
des de la cultura. Avui, quan hi ha 
gent que es fa pagar moneda i 
medalla per qualsevol dispendi 
d’energia cultural, la tasca del 
suecà se’ns presenta ciclòpia, 
honestíssima, rotunda de com-
promís biològic amb la lletra i amb 
l’esdevenir del seu poble. 
Generosa.

Hi ha, també, el Fuster oral, la 
petja escrita d’un personatge 
loquaç que, sense estar dotat per 
a l’oratòria, es movia com peix en 
l’aigua en l’àmbit de la conversa. 
Perquè a vegades l’ús de la 
paraula pomposa requereix una 
autoconvicció que l’escèptic no té, 
o bé exigeix les crosses del text 

escrit. Quan escoltàvem el Fuster 
abrandat de les proclames cívi-
ques, sabíem que prèviament 
havia redactat el fil del seu dis-
curs, com un orfebre  previsor, al 
servei de l’efectivitat de la paraula 
escenificada a través de la lectura 
en veu alta. També el vàrem veure 
patir durant l’exposició de les 
seues lliçons universitàries, cons-
truint treballosament una sessió 
acadèmica sobre la base de notes 
erudites que condensaven l’esforç 
de l’escorcollador rigorós. No, 
l’oralitat pública de Fuster no era 
fàcil ni improvisada: més aviat 
constituïa l’antítesi del mestre 
campanut de l’oratòria. Però la 
delícia apareixia en la tertúlia, 
com de sopar a la fresca, amb la 
inspiració del got i el cigarret, 
quan la paraula enfilava amb par-
simònia senderols de sornegueria 
il·luminats de sobte amb espur-
nes de genialitat expressiva. No 
sabreu mai quantes caracteritza-
cions metafòriques de personat-
ges encofurnats feia el Fuster de 
les tertúlies: els deixava així fixats 
per sempre més amb la instantà-
nia del flash. Toni Mollà i més 
recentment Júlia Blasco, que ens 
han donat un tast escrit de la con-
versa fusteriana, deuen haver 
expurgat molt les seues manifes-
tacions d’oralitat desinhibida. Ho 
sospite.

Una altra manifestació del 
Fuster en samarreta -però ara 
posada a l’escriptura per la seua 
pròpia mà- és l’epistolari, llarga-
ment elaborat des dels anys 

inacabables de l’exili interior. A 
iniciativa d’Antoni Furió, que tan-
tes maniobres ha engegat -biblio-
grafies, congressos o àlbums- per 
fer productiva la memòria del seu 
mestre, han anat creixent els 
volums d’un epistolari que és més 
aviat una autèntica “correspon-
dència”, ja que aplega sovint les 
cartes dels interlocutors. Es trac-
ta, en conjunt, d’un esplèndid tes-
timoni del seu carteig amb perso-
natges de la filologia, la literatura, 
l’exili. Hi trobem, en els cinc 
volums que van publicats fins ara, 
les confidències del Fuster tancat 
a Sueca però obert de bat a bat a 
la vida exterior, les queixes per la 
misèria ambiental de les dècades 
més fosques de la vida espanyola 
i valenciana en concret, la curiosi-
tat per la producció dels altres, 
l’establiment de relacions amb el 
món barceloní, la participació 
agosarada en les polèmiques de 
cada moment. Carner i Riba, Pla, 
Espriu i Villalonga, Bartra i altres 
figures de l’exili llatinoamericà, 
Sanchis Guarner i tants altres són 
alguns dels seus corresponsals. 

Llegint l’epistolari sentim que 
estem prenent el pols d’una intra-
cultura complexa, rica en una 
ganga d’anècdotes sense la qual 
no comprendríem bé els episodis 
més aparents de la història del 
moment. Amb el seu ofici 
d’historiador perspicaç, Fuster 
destinava aquest epistolari a la 
publicació pòstuma, sabedor que 
molts dels secrets que la quotidia-
nitat amaga havien de ser deixats 
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en herència als estudiosos del 
futur, quan la mort igualadora 
hagués dissipat el fum dens de 
les suspicàcies o els interessos 
personals, quan l’eco de les pica-
baralles hagués deixat pas al 
silenci productiu del gabinet 
d’estudi. O bé al simple plaer del 
lector encuriosit. Vist des d’ara, 
quan són tants els que s’afanyen 
a publicar en vida unes memòries 
autoreivindicatives, sovint excul-
padores, novament ens sobta la 
pacient prudència de Fuster en 
deixar per l’endemà de la seua 
mort la coneixença saborosa 
d’una correspondència que esde-
vé memòria testamentària, un 
últim llegat de dades sucoses.  

Entre els discursos fundacio-
nals -els analistes del discurs en 
diuen avui “discursos consti-
tuents”- els de la religió ocupen, al 
costat dels de la filosofia i la cièn-
cia, un lloc principal com a conjunt 
de textos sagrats de lectura inex-
haurible, on el lector troba contí-
nuament una font nutrícia de con-
templació reflexiva. Potser només 
l’aforística fusteriana participe 
una miqueta d’aquesta vocació de 
material per a la reflexió contem-
plativa. I encara. Perquè l’autor 
havia explicitat la maniobra amb 
duplicitat burleta, quan recordava 

la seua admiració imitativa cap a 
aquells calendaris piadosos on el 
full de cada dia portava una con-
signa de doctrina i una càpsula de 
saviesa vital. Però, en conjunt, 
l’obra de Fuster descarta tot pro-
fetisme. Els seus llibres 
s’insereixen humilment en el curs 
de la història, de la seua peripècia 
històrica, sense escatimar la tem-
poralitat que els correspon. 

L’autor se sabia fill del seu 
context, limitat per les perspecti-
ves de l’època, i hi respon amb 
tota la sagacitat -molta- de què és 
capaç. Això és vàlid quan diag-
nostica un País Valencià afeblit 
per l’absència d’una veritable bur-
gesia o per una manca 
d’industrialització innegable ales-
hores. El principi del nostre judici 
és igualment vàlid quan veiem 
que s’avança al seu temps, com 
ara en reflexionar sobre el con-
cepte de microhistòria avant la 
lettre: no juga a cap profetisme, 
sinó que tan sols -tan sols?-  sap 
extraure amb perspicàcia les con-
clusions degudes, a partir de les 
idees que tot just s’insinuaven 
aleshores, i comença a formular-
les temptativament abans que ho 
fessen els capitosts de la teoritza-
ció històrica. No hi ha miracle, 
sinó sagacitat. Però l’espectacle, 
per això mateix, és impagable i 
ens mostra una consciència de 
pensador treballant amb el fil dels 
cabdells que el context posa al 
seu abast. Potser en això rau el 
miracle laic que ens enlluerna. 

Per això mateix (vull dir a 
causa d’aquesta historicitat assu-
mida que la paraula fusteriana 
palesa), la seua lectura ha 
d’inserir-se també en la història. 
Cada relectura a través del temps 
és un exercici d’aqueixa manera 
de veure les coses. Com ara, 
quan fa més de deu anys que 
Fuster és mort, i les seues pàgi-
nes ens retroben enriquits per 
una altra dècada d’experiència 
vital i d’altura històrica. Ara (re)
llegim Fuster amb  menys inno-
cència, després d’haver-nos 
empassat  llibres saberuts, des-

prés d’haver-nos penjat compulsi-
vament de l’internet i el telèfon 
mòbil, amb més anys a l’esquena 
de la nostra història personal i 
col·lectiva. I recordem que només 
hi ha una manera seriosa de lle-
gir, que és la de tornar sobre el 
text sense la impaciència de la 
novetat, amb la perseverància 
esperançada amb què Ulisses 
torna al món de la seua Ítaca. 
Deia fa poc George Steiner que 
un clàssic és aquella obra que no 
es deixa llegir, sinó que “ens lle-
geix” ella mateixa, que ens inte-
rroga cada vegada mentre palpa 
els racons interiors de la nostra 
experiència. Fuster es va fent 
clàssic, lluny de la litúrgia del pro-
fetisme, en la mesura que conti-
nua fent-nos preguntes, desver-
gonyit, des del zig-zag de les rat-
lles on va anar llaurant i sembrant 
les llavors extretes del fruit dels 
seus anys d’interrogador impeni-
tent. Així sia.
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La festa de moros i cristians d’Alcoi, la Festa, per als alcoians és un feno-

men singular d’enormes repercussions socials al nostre poble. En la 

pràctica, l’activitat i les institucions associatives que s’hi relacionen han esde-

vingut el principal factor de sociabilitat de la ciutat. L’actitud que suscita la 

Festa és normalment d’exaltació i d’acceptació acrítica dels valors i els 

continguts ideològics que, des de determinades classes i estaments 

socials, ha anat configurant-se històricament. Això ha conformat una 

determinada visió “ortodoxa” del fenomen fester caracterit-

zada per la sacralització d’una sèrie de peculiaritats 

immanents i immutables que, a més, serien trets 

definitoris d’un suposat caràcter o “geni” alcoià. 

L’exageració, a més, ha fet presa de tot allò 

que envolta el món de la festa alcoiana fins el 

punt de generar apassionaments que, en oca-

sions, arriben a ultrapassar els límits del sentit 

comú i tenen un efecte alienant sobre una 

bona part de la ciutadania.

 Per aquesta raó, i aprofitant el camí obert fa 

uns quants anys per la filà Abenserraigs en la publicació 

que va promoure l’any de la seua darrera alferesia, de 

fet alguns temes i col·laboradors hi repeteixen, 

hem cregut convenient fer un petit repàs 

sobre algunes qüestions relacionades amb 

ALCOI, FESTA
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la nostra festa, però amb uns altres ulls, més crítics. Volem 

fer una aportació erudita i, a la vegada, de compromís 

ciutadà que servesca per resituar la festa. 

Potser convindria començar a escriure-la en 

minúscules per retornar-li el seu caràcter íntim, 

afectiu i, per què no? també transgressor en unes 

dimensions menys grandiloqüents i més properes als 

temps actuals. Parlar de la festa com un fenomen històric, 

canviant, reflex de la societat i expressió, per tant, d’idees i 

interessos que, freqüentment,  resulten contradictoris. Parlar 

de la festa com a vehicle de transmissió de valors i com a 

mecanisme d’integració i, a la vegada, d’exclusió social. Parlar 

de la festa, en definitiva, com un esdeveni-

ment extraordinari i quotidià que es redi-

buixa contínuament i que és el resultat més 

o menys conscient de tota la gent que hi 

participa, des del músic fins al que mira, pas-

sant per tota la galeria d’individus festers. 

Ser-ne conscients potser siga un bon punt de 

partida per estimar-la, preservar-la i ajudar-la a 

una imprescindible mise au jour, que la faça 

més atractiva i més pròxima a tots i, per 

suposat, a totes.

Dossier

Lluís Torró

I SOCIETAT

Sant Jordi, mata dracs, obra de Manolo Boix
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El propòsit d’aquest petit article consisteix, princi-
palment, en extraure dels més antics textos lite-

raris relatius a la festa d’Alcoi informacions que ens 
permeten conéixer alguns aspectes importants que 
la caracteritzaven durant una època que podem con-
siderar formativa1. Abans de res caldria, però, efec-
tuar dos advertiments. El primer, que el nostre 
interès no és literari, sinò històric; el segon fa 
referència a la brevetat i el relatiu laconisme dels 
continguts: els autors anònims de La nit que venen 
els músics i Mentres pasa la Diana fan servir recur-
sos descriptius i de situació extremadament parcs, a 
penes els mínims per a contextualitzar i donar sentit 

a unes accions resoltes sobretot mitjançant diàlegs 
curts i ràpids. Evidentment, aquest fet limita l’anàlisi 
proposada, però certament no la impossibilita. 

La data d’edició dels sainets, 1855, correspon a 
un moment d’acceleració de la mecanització tèxtil i 
de notable recuperació de la indústria paperera. 
L’atrafegada fàbrica o taller que té Don Pascual, el 
protagonista de Mentres pasa..., reflecteix el bon 
moment de la filatura, de la mateixa manera que la 
proclama final del tio Chuan, a La nit que venen..., és 
bona mostra dels assoliments que llavors acaben de 
tenir lloc a la papereria alcoiana:

Paco Grau

Festa i societat als primers
sainets alcoians (1855)

Josep Torró
Lluís Torró
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Carles Ribera

 y és siutat que ha lograt ser
 l’admirasió de la España
 per l’aseo y per la maña
 en què fabrica el paper.

Val a dir que les circumstàncies polítiques, 
l’arribada del partit progressista al poder l’any ante-
rior, han afavorit el desenvolupament del capitalisme 
amb una legislació favorable als interesos empresa-
rials, però alhora el nou govern no mostra interès ni 
capacitat per a resoldre els problemes de subsistèn-
cia que afecten a la classe treballadora en formació. 
El còlera, declarat l’estiu del 1854, incideix especial-
ment en els minúsculs i malsans habitatges de llo-
guer alcoians on s’amunteguen les famílies obreres; 
també el reclutament de les quintes -de la qual 
s’escapoleixen els fills de la burgesia- i la fiscalitat 
municipal -l’impost indirecte dels consums-, que 
encareix sobretot els articles de primera necessitat, 
constitueixen motiu de greuge i causa directa de les 
nombroses vagues i motins que sacsejen Alcoi 
durant aquest període, particularment l’any 1856. 

Durant l’anomenat Bienni Progressista (1854-
1856) la instauració d’una série de llibertats políti-
ques reprimides a la dècada moderada precedent, 
propicia l’aparició de publicacions periòdiques de 
caràcter polític a la ciutat d’Alcoi: el mateix any 1855 
apareixen El Boletín Alcoyano i El porvenir de Alcoy; 
aquest darrer, possiblement amb caràcter diari, arri-
ba a durar sis mesos, cosa que no està gens mala-
ment per a l’època. Cal fer notar que sense la relaxa-
ció del control polític de les edicions impreses potser 
no s’haurien publicat aquests sainets.

El panorama esbossat permet entendre el context 
dins el qual es produeixen els sainets i els quadres 
que ens retraten. D’una banda, el creixement indus-
trial és fa palès molt especialment en una forta 
demanda de mà d’obra: Tonet, el xiquet de La nit que 
venen..., treballa d’enganxador i guanya un duro 
setmanal, fent exclamar al tio Chuan: "Del dimoni! 
Guañen tant / com els hòmens, els chiquets / hui en 
dia". D’altra banda, el malestar pels preus elevats del 
menjar es veu molt bé a les dues obretes: la filla del 
tio Chuan es gasta un Napoleó (un duro) fent la com-
pra per a l’olla dels músics i es veu obligada a pren-
dre el carbó de fiat, provocant la ira de son pare:

 Calla, si no vols qu’el traga
 la butsa y lleu per la boca.
 Gastar-se en tan fort apuro
 un cabut! Un cap tan gros!
 demà empeñaré el teu tos
 para buscar un atre duro.
 ...

 Que bien dico aquel que dico
 "Dios a la muquer maldico
 y también lo paga el hombre".

Igualment, la criada xixonenca de Don Pascual a 
Mentres pasa... perd el seu treball a causa d’una 
discussió amb l’amo provocada pels diners gastats 
fent plaça, al llarg de la qual repassen els preus de 
cada article (tonyina, albargínies, carxofes, xirivies, 
carn, torrat):

Tomasa Cherevies, carn, torrat
  perquè m’ha dit qu’en comprara,
  y un sou que li torne encara
  del duro que m’ha donat.

D. Pascual Ay Chesús... y Chesús filla!...
  vacha un conte de trellat.

Tomasa Prenga el sou que m’ha sobrat

D. Pascual Ya tinc pa una paquetilla.
  Això sols o sufrix yo...
  ay Señor, Mare de Déu
  que pesada és esta creu!

Carles Ribera
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Veiem que un duro, vint quinzets, vé a represen-
tar el preu d’una compra un poc per damunt de 
l’habitual al mercat i, també, el jornal setmanal d’un 
treballador de baixa qualificació. El tio Chuan de 
Mentres pasa... (no l’hem de confondre amb el de 
l’altre sainet), una mena de porter de la fàbrica de 
Don Pascual, ha de demanar fiats tres duros a l’amo 
per poder cobrir les despeses d’eixir a festes (pòlvo-
ra inclosa). El fet que açò ho faça a última hora el 
mateix dia de l’Entrada, poc abans que passe la 
Diana, pot indicar que el cost total resultaria major. 
Cal tenir en compte que es tracta de salaris de sub-
sistència que gens o a penes deixen marge a possi-
bilitats d’estalvi. La demanda de Chuan dóna peu a 
una reflexió moralitzant per part de Don Pascual 
sobre els pretesos costums balafiadors de la classe 
treballadora i els mals socials que comporten:

 Papelero o teixidor,
 lo mateix pares que fills
 ells s’han porten els conills
 y es menchen tot lo millor,
 però después vé’l dolor,
 perquè com és natural
 se’ls acaba el bon chornal
 y dormen hasta en pesebres
 demà s’ancontren en febres
 y a morir al hospital.
 ...

 Supòse que vé’l disapte...
 yo m’anfurix, re palleta.
 Alforreu una peseta
 no més del vostre recapte,
 ¿què vos costarà este acapte
 tan sensillo y limitad
 y de tanta utilitad?...
 Pues no señor, vé’l dumenche:
 dumenche has dit, tot mo menche...
 y el dilluns van per fiat.

Aprofita, a més, per a llençar un discurs justifica-
dor de la seua posició social fent servir el mite reco-
rrent de l’estalvi i l’austeritat com a origen de la fortu-
na empresarial. Així, davant els laments del tio 
Chuan, l’amo afirma:

 Per mi o diu, pos s’angañat:
 no tinga tan llarc el pic...
 que si m’ancontre hui ric
 és perquè bé o tinc guañat.
 Yo sóc home, ascolte bé;
 que tocand a la matèria
 no he vist ninguna comèdia
 ni h’entrad en cap de café.
 Lo que he pogud he alforrat;
 ya tinc vint añs estos trastos
 y sols per evitar gastos
 sóc viudo y no m’ha casat.
 esta és tota la cuestió...
 ¿U’antén tros de chirivia?
 de modo que hui en lo dia
 sóc home de mich milló.

Don Pascual, com hem vist, accedirà als precs 
del seu porter delerós de festa, però recordant-li que 
ha de tornar després vestit de fester per tal d’exhibir-
lo davant els convidats (un client i la seua filla): "que 
mos vinga en el vestir / y el voran els forasters". Al 
llarg de l’obreta el patró i el seu fill castellanitzat, 
Conrado, actuen com a simples espectadors de la 
Diana des dels balcons del despatx. Es recreen, 
sobretot, a travès de les explicacions que ofereixen 
als forasters, en el caràcter pintoresc i gens formal 
de l’acte fester, per exemple quan comenten el pas 
de la cavalleria de moros, en la qual semblen partici-
par individus d’extracció social especialment baixa: 

 Y me ha de creer D. Cuan,
 los de la filada esta
 son, para mí, de la fiesta,
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Què és allò més important per als festers? Sens 
dubte aquest paper no correspon a la Diana ni a 
l’Entrada. La pòlvora i l’alardo són més importants 
sens dubte, però sembla que el major entusiasme el 
desperten els balls nocturns que es fan després de 
l’entrada i el passeig. Quan Don Pascual explica als 
forasters quina és la filà Tomasines s’afanya a preci-
sar que és, sobretot, "la que baila el Don Simón"; el 
seu convidat li pregunta "¿también bailan?" i Don 
Pascual respon: "Ya se vé, / de noche, y si viera usté 
/ con que gusto y perfección". A La nit que venen..., 
després de menjar-se l’olla a casa del tio Chuan, els 
músics i els festers (que també són tomasines) no 
assagen formacions per a desfilar, sinò els balls noc-
turns que executaran aqueix mateix any i que consis-
teixen en una coreografia humorística a base de 
passos de ball en grup, entre els quals esmenten de 
forma expressa el dit en alt i la cadena; com a balls 
més formalitzats citen el rigodó i la contradansa. Es 
tracta, simplement, de produir diversió (camorra i 
bulla):

Chuan ¿Qué toqueu de estraordinari
  enguañ para armar camorra? 

 los que más gusto me dan.
 Muchos hay que su cornal
 no les permite salir
 por corto... y que hasen? Cusir
 por la mitad un brial.
 Una vez que está cusido
 se lo nugan por detrás, 
 y ya tiene usted sin más
 ni más, un moro vestido.

 El paper dels festers com a objecte de diverti-
ment per part de la burgesia s’advertirà de forma 
més palesa al sainet posterior Tona y Toni o la festa 
de Sen Chordi (1871), tal i com fa notar Jordi Botella, 
qui ja ha analitzat aquest aspecte de forma adequa-
da2. Encara l’any 1919, malgrat la incorporació inci-
pent però decidida de sectors burgesos a la festa 
començada amb el canvi de segle, trobem vestigis 
clars d’aquesta separació de papers a una carta pri-
vada escrita a un treballador alcoià per un paisà que 
viu a València3:

"Esos jolgorios [les festes] están bien para des-
pués de bien comidos, bien vestidos y bien descan-
sados. Estarían bien si los hiciesen los señores bur-
gueses y sus respetables familias. Esos canallas 
que aconsejan y piden fiestas para que acudan 
forasteros y hagan gasto y admiren sus comercios 
llenos de artículos que venden a buen precio y que 
son robados a la clase obrera...".

El caràcter escassament formalitzat i ritualitzat 
dels actes del 22 d’abril es posa de manifest, també, 
en el fet que no deixa de ser dia de feina: recordem 
que fins i tot hi ha mercat. El tio Chuan es compro-
met a tornar després de l’entrada: "en acaband de la 
entrada, / vindré a dar-li mencha’l burro / y a fer els 
demés quefers". Però, sobretot, l’activitat de la fàbri-
ca no s’interromp probablement fins a l’hora de 
l’entrada, i això si l’amo vol: Teresa la Xirivia i la tia 
Replena pregunten fins a quan es treballa, a la qual 
cosa Don Pascual respon "que hasta mich dia".
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Coloma- en aquestes dates6. Si alguna cosa posen 
ben bé de manifest les obretes de 1855 és, sens 
dubte, la falsedat del plantejament essencialista. Els 
textos són com són i no com ens agradaria que 
foren. ¿Serà per això que els primers sainets festers 
són tan ignorats? 2

NOtES

1. La descripció de Llobet i Vall-llosera (1853) és, en realitat, un 
testimoni "exterior" a la festa.

2. El sainet fester, Alcoi, 1995, pp. 94-95.
3. Agraïm a l’amabilitat del Dr. àngel Beneito el fet d’haver-nos 

facilitat una còpia d’aquest document.
4. Josep Torró & Lluís Torró, “La necessitat d’una història social de la 

festa”, dins Abencerraigs. Any de capità, Alcoi, 1995, pp. 20-23.
5. Vegeu Gil-Manuel Hernàndez i Martí, La festa reinventada. 

Calendari, política i ideologia en la València franquista, 
Publicacions de la Universitat de València, 2002.

6. Com bé ha establert Jordi Botella, El sainet fester, cit., pp. 193-196.
Visiente Un pas d’el Valle d’Andorra
  del gran profesor Barbari
 ...

Chuan Anem al rigodonet.

Pep  Descansem ans un poquet.

Chuan Este ball nou serà un tro
  de bulla.
 

Una última observació podria referir-se a la falta 
total d’afany trascendent i a l’escàs, per no dir nul, 
pes de l’element sacre en el contingut d’aquestes 
obretes. Fins i tot el paper Sant Jordi és extremada-
ment discret i passa pràcticament inadvertit. A 
Mentres pasa la diana ni se l’esmenta (una vegada 
que s’encomana Don Pascual ho fa a Sant Jeroni); a 
La nit que venen... sols trobem una al·lusió dins 
d’una cançoneta que canta Tonet ("Les dotse toca-
des / Sen Chordi no vé; / pareu-me la taula / que yo 
dinaré") i a una frase de Pep ("Sen Chordi sempre 
provís"). Tanmateix, el tio Chuan no dubta a jurar per 
Sant Hipòlit.

Açò no ens ha de sorprendre. La festa s’entenia 
llavors d’una forma molt diferent. Va començar a 
canviar, a partir del 1900 amb la transformació estèti-
ca i musical aportada per un sector de la burgesia 
que s’hi incorporà4. El que va passar després del 
1939 és, però, una altra cosa. En qualsevol cas, la 
hipertròfia de la carcassa religiosa fou el resultat 
d’una acció ideològica i política introduïda en els 
anys 40, semblant a la transformació que es va ope-
rar dintre de les falles valencianes a les mateixes 
dates: utilitzant la festa com a vehicle de legitimació 
social del nou ordre nacional-catòlic5. La idea tras-
cendent d’un continuum o d’una ànima immanent a 
la festa s’elabora -principalment de la mà de Rafael 
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En el programa que configura la Trilogia dels 
Moros i Cristians d’Alcoi, és a dir, els dies cen-

trals de l’any fester, les Ambaixades ocupen un lloc 
perifèric, quan ja la festa entra en la recta final. Fins 
i tot, dins el mateix dia 24 d’abril, popularment cone-
gut com Dia dels Trons, el protagonisme recau 
sobretot en la batalla d’arcabusseria, el contingut de 
la qual, plàsticament, és molt efectista pel fum, la 
pólvora i el soroll. L’Alardo podria rivalitzar amb les 
Entrades per als forasters i curiosos, encara que les 
característiques de l’acte ho dificulten. Pel que fa als 
alcoians, no hi assisteixen massivament com a 
públic i també la participació festera de motu propio 
és reduïda; de fet, l’organització la imposa al fester 
que vol accedir als actes més preuats: esquadres i 
dianes.

En conjunt, tota la tercera jornada de festa té en 

comú una configuració pseudoteatral, amb argu-
ment, personatges i l’ús d’un escenari tan especial 
com és el Castell, símbol de l’Alcoi miticofundacional 
i epicentre de la Festa. Hem parlat de la batalla 
d’arcabusseria; deixarem a banda en aquest article 
l’acte menor, suposadament humorístic -el 
Contrabando- i l’epíleg de l’Aparició, per centrar-nos  
en les Ambaixades.

Com quasi tot en la Festa de Moros i Cristians 
d’Alcoi, les Ambaixades han estat sovint objecte 
d’estudi. Se n’ha parlat tant de l’aspecte teatral com 
de la forma literària del text. Se n’ha investigat 
l’autoria i teoritzat sobre altres aspectes. Però no 
hem conegut cap intent seriós d’analitzar pública-
ment el seu contingut ideològic o polític del text que 
pretén compendiar l’argument oficial de la celebra-
ció. I el cas és que aquest missatge, no gens subli-

Les Ambaixades.
Festa, teatre o xenofòbia?

Miquel Santamaria
Fester de la filà Navarros
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minal, és força explícit i juga un paper important 
perquè les Ambaixades són una de les referències 
més importants per a la percepció de la Festa, en 
fixen el contingut i la justifiquen, en certa manera, 
amb un vernís historicista que permet al públic 
empassar-se una col·lecció de tòpics de factura ben 
grollera.

En aquesta línia, cal recordar com l’Ambaixada 
va representar la Festa d’Alcoi a la ciutat de València, 
quan la commemoració del 750 Aniversari de la fun-
dació del Regne, i va ser declamada des de les 
Torres dels Serrans, en 1988. Poc després, l’any 
1994 era declarat per la UNDEF (Unió d’Entitats 
Festeres de moros i cristians) l’Any de les Ambaixades 
i es celebrava un congrés monogràfic a Villena. Tot i 
que Alcoi no n’és membre de la Unió (això només ja 
seria motiu d’un llarga reflexió) alguns d’aquells 
ponents eren teòrics de l’ortodòxia alcoiana més 
pregona. Se’ns fa, doncs, imprescindible ser cons-
cients del que es declama cada 24 d’abril, i pensar 
alhora que el públic -foraster o autòcton- pren l’acte 
com la quintaessència o l’arrel de la festa. No podem 
demanar-li que, automàticament, arribe a plantejar-
se la crítica que tan fàcilment podria fer-se en altres 
circumstàncies, perquè enmig de l’ambient frenètic 
de la festa, és ben difícil ser conscient de la dutxa 
ideològica que cau des dels merlets del castell.

Defugim, però, els judicis a priori; parlem de l’acte i 
del contingut de l’Ambaixada. Evidentment, ens trobem 
davant d’un fet teatral, en sentit ampli, tal com ara 
s’entén. La teatralització no pot considerar-se com un 
factor negatiu en una festa com la nostra, sempre que 
hom siga conscient dels seus límits, però és perillosa 
quan crea imatges “pre-elaborades” que fàcilment 
s’assumeixen com “la versió que cal acceptar”. Qui ho 
va inventar, no ho dubtem, tenia unes intencions ben 
explícites. Pensem en el context: al segle XIX, després 
de les guerres napoleòniques, i en l’època del redi-
buixat dels estats arreu d’Europa, quan els romanticis-
mes ideològics es decantaven en política cap a opcions 
de redreçament nacional. També era un moment on 

podien començar a apuntar-se algunes renaixences 
culturals que podien fer pensar en plasmacions estatals 
concretes. Des de les visions imperials, tots els recur-
sos havien de ser bons per combatre els desviaments 
ideològics i, en el cas espanyol, a més existia l’adob de 
la tradició anti-islàmica, encara més afermada per la 
contrarreforma, primer, i l’erudició carpetovetònica, 
després. Així, els antics ocupadors del territori patri, els 
musulmans andalusins i els seus hereus moriscos, 
eren uns enemics estrangers i perillosos. Les guerres 
d’àfrica dels segles XIX i XX val a dir que no ajudaren 
gens a canviar aquesta concepció. Al llarg d’aqueixos 
anys, d’altra banda, la Festa anava configurant-se tal 
com la coneixem ara. En el lapse, el sant Jordi alcoià 
havia canviat el drac de tota la vida per unes figures 
humanes en plena agonia. També en aqueix temps la 
burgesia anava substituint les classes populars quant 
al protagonisme en la Festa. La societat vivia moments 
de crispació i qualsevol assumpte en podia esdevenir 
casus belli si podia ensumar-se cinc cèntims de replan-
tejament ideològic. Poc després, la fugissera Segona 
República s’ofegava en un mar d’oportunitats perdu-
des... i no cal parlar de com van anar les coses per a 
les generacions que visqueren les dècades posteriors. 
Arribaríem, així, a l’últim terç del segle XX. Tímidament 
s’encetava una obertura que ara ja podem anar valo-
rant en conjunt, sospesar-ne les contradiccions i els 
equívocs no resolts, fins dibuixar un mapa d’inoperància 
quasi absoluta.

Però anem al que tenim, el text, i donem pas a una 
lectura assossegada. De seguida toparem amb els 
fonaments ideològics perquè és ben cert que no s’hi 
juga d’amagat. Els versos són una contínua declama-
ció de propaganda nacionalista i catòlica, esquitxada 
fins i tot de xenofòbia, que conta la versió de la història 
que més interessava a la ideologia oficial del temps en 
què va sorgir i es va escriure. Si a hores d’ara encara 
no es qüestiona, això és significatiu. Aplicar ací la 
tradició no cal dir que resulta indigerible.

Les Ambaixades presenten la clàssica divisió de la 
península entre bons (els cristians, hereus de totes les 
bones accions i defensors de la seua terra), contra 
l’enemic extern, el negre, el moro, usurpador de terres 
i béns, traïdor i mentider, ambiciós i, finalment, justa-
ment castigat per la gosadia d’atacar Déu (el vertader, 
és clar, el nostre) i la pàtria (l’eterna, la nostra). I la 
història la conten els que guanyen, o siga, nosaltres. 
I, amb això, la línia argumental pot resoldre que guan-
yarem sempre, perquè estem protegits i som invulne-
rables i, a més, tenim la raó, totes les raons.

El plantejament general és, doncs, d’una gran 
confrontació entre dues nacions. Primera pífia. Les 
proporcions de la batalla eren minses, encara que 
potser no les conseqüències. Aquest enfrontament, a 
més, se’ns presenta en el context de guerra religiosa 
entre dos móns: l’islam i el cristianisme, suposada-
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ment irreconciliables i contraposats. No hi ha referèn-
cia al tercer gran component religiós medieval -el 
jueu- oportunament eliminat per la intolerància al 
segle XV. Ara bé, pel que fa a aquest punt, sabem 
que era normal el transvasament de mercenaris d’un 
bàndol a l’altre. El famós Cid, posava la seua espasa 
al servei del moro de Saragossa, que era qui li paga-
va millor. El rei musulmà de València, havia aconse-
guit el tron gràcies a les tropes castellanes arribades 
de Toledo, ciutat que se’ls havia retut poc abans. En 
la presa de Morella, el noble aragonés Blasco 
d’Alagó s’ajudava dels reis moros de València per 
fer-se amb aquest famós castell. Els exemples són 
abundosos: el mateix Jaume I pactava amb qui li 
venia de gust, cristià o no, per aconseguir els seus 
propòsits. I precisament un dels enfrontaments cons-
tants era amb els cristianíssims castellans. 

Pel que fa a l’argument concret, la representació 
fa que els moros prenguen el castell per poder des-
prés recuperar-lo els cristians amb la intervenció de 
sant Jordi. Això, potser, seria disculpable considerat 
com a recurs de l’argument teatral. De fet, no està 
documentat cap assalt a la vila d’Alcoi, sinó que pos-
siblement la primera part del xoc fóra per la rodalia. 
En canvi, res no es diu sobre el vertader xoc, imme-
diatament posterior i al Barranc de la Batalla, que va 
comportar una gran derrota cristiana. No furgarem 
tampoc en la barreja de fets i dates -és el 1276, el 
1304 o un embolic sorgit del record difuminat 
d’ambdues batalles?-; ni en la imaginació rutilant de 
les cròniques, molt posteriors, que s’hi fan servir 
quasi com a actes notarials.

Pensem que no cal insistir massa perquè és molt 
fàcil tombar una bastida tan feble a la llum de la cièn-
cia històrica actual.  Per això, potser, val més fer la 
reflexió des de la pura i dura lectura del text (versió 
en valencià de Joan Valls), del qual n’hem extret 
algunes de les frases més cridaneres, tot i que mol-
tes altres serien un exemple igualment expressiu. 
Per si us són útils, tingueu a mà la definició de “nete-
ja ètnica” i els mapes de la Bòsnia dels noranta i la 
Palestina actual.

Així es parla de la superioritat moral dels cris-
tians, adobada d’un discurs ideològic digne del 
Concili de Trento:

 Ambaixador Cristià:

 et diria que en mi obra una força superior...

 en forma de triomf sacramental,
 va salvar tot el món que era captiu
 de l’horrible opressió del seu pecat...

 va vèncer Lucifer, també la mort...

 el pèrfid Alcorà, secta malvada...

Dels moros, allò millor que se’n desprén és que 
són guerrers conqueridors i ambiciosos:

 Ambaixador Moro:

 nostres armes ditxoses
 per vós ja son triomfals,
 altívoles i ufanes,
 de l’infeliç i pobrissó cristià.

 Ambaixador Cristià:

 l’ambició i la cobdícia que vos cega
 per voler ocupar nostres villatges,
 i opine que les vostres ambicions
 vos costaran al fi cares, molt cares.

Són cruels:

 Ambaixador Moro:

 La bèl·lica fúria dels meus soldats
 esclatarà cruel, sense medir
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 ningun escull d’estat, edat ni sexe...

Són falsos i traïdors:

 Ambaixador Cristià:

 ja conec la teua astúcia,
 puix quan vosaltres tracteu
 al cristià amb delicadesa
 és que vos mou l’interés

Són estrangers (granadins-africans):

 Ambaixador Moro:

 El complit Alamar, rei granadí (...)
 m’ha encarregat (...) i així et dic
 en son nom...

 Ambaixador Cristià:

 Les africanes hostes vore espere
 alternant amb la queixa i el sospir...

Els moros odien els cristians i no creuen en 
Jesucrist com a profeta:

 Ambaixador Moro:

 Sobre vosaltres, cristians maleïts,
 caurà l’odi del meu rei i senyor

I referint-se a Jesucrist:

 És un profeta fals!

I, ara, per contraposició, observem com es pre-
senten els cristians. Abans que res, la seua identitat 
nacional: el rei Jaume és aragonés, tant se fa que 
parlés català i hagués nascut a Montpeller:

 Ambaixador Moro:

 i oblides eixe rei aragonés
 que es creu que este bell regne ha dominat

 Ambaixador Cristià:

 feliç aragonés d’excelsa fama,
 les victòries del qual justes s’igualen...

En la mateixa línia de referència constant al regne 
d’Aragó, oblida que els repobladors d’Alcoi eren, 
majoritàriament, catalans:

 Ambaixador Cristià:

 Alcoians! Per sant Jordi i Aragó!
 A defensar la fe de Jesucrist!

No sabem si açò té alguna cosa a veure amb el 
fet que no hi haja pogut quallar una filà amb el nom 
de Catalans. De tota manera, per si de cas, no va 
mal un reforçament del sentiment unitari:

 Ambaixador Cristià:

 En els cims intrincats de Covadonga
 un petit grup d’asturs vos arrasaren...

 Ambaixador Moro:

 Don Pelayo i el gran Cid
 pregueu al cel que renasquen;
 invoca a eixe sant quimèric,
 invoca a Fernan González...

Això sí, que no hi haja dubte, Alcoi és la terra dels 
cristians des de sempre. No hi fa res que els seus 
habitants, en 1276, foren nouvinguts d’encara no feia 
de vint anys, ni que la seua arribada fóra per conques-
ta i aixafament militar dels anteriors pobladors, els 
musulmans, antics hispanoromans, entre els quals hi 
havia els besnéts dels ibers de la Serreta. El cas és 
que, per als conqueridors feudals, no tenien cap dret, 
posseïen terres i, dissortadament per a ells, una orga-
nització social que no es basava en la guerra.

 Ambaixador Cristià:

 Esta vila que esteu ara ocupant
 és ma pàtria, senyor, és, sí, ma mare...

 Sepulcre dels meus pares i els meus avis,
 els ossos d’ells en pau ací descansen...

 A la vora del Serpis, riu tranquil
 que Alcoi, ma pàtria, generosament banya

 Pensatiu l’alcoià plora febril
 del funest desconsol sa pena estranya,
 i mil llàgrimes tristes ha vessat
 en vore’s del seu poble desterrat.

 En contemplar sa pàtria, dolça amada,
 en poder del cruel mahometà;
 la mitja lluna ufana i exaltada,
 posseint els seus bens tan inhumà.

Vista des dels segles posteriors és curiosa la pre-
venció cristiana de restar com a captius en poder 
dels musulmans, quan l’autor del text sap, com tots 
al segle XIX, que van ser els moros els esclavitzats, 
mà d’obra submisa i servidors sotmesos als amos 
cristians, fins l’extermini final o deportació en 1609:

 Ambaixador Cristià:

Les Ambaixades.Festa, teatre o xenofòbia?
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 I veja’s l’alcoià lliure i en pau
 de l’enemic que vol tornar-lo esclau.
Davant d’un text tan explícit, sobren més parau-

les. Només farem tres matisacions finals:

En primer lloc, que tot el que hem exposat pot 
extrapolar-se, corregit i augmentat, a les ambaixades 
de totes les festes de moros i cristians. Les excep-
cions, si n’hi ha, serien tota una sorpresa i dignes 
d’estudiar-se fil per randa.

Després, i ara ja pel que li toca a Alcoi, un aspec-
te col·lateral: no pot deixar de sorprendre la resistèn-
cia a valencianitzar el recitat del text. S’ha admés, 
certament, la llengua històrica, és a dir el valencià, 
per al curt fragment d’oració de l’ambaixador cristià, 
previ al parlament de la vesprada. La bíblia festera, 
l’enciclopèdia Nostra Festa, s’afanya a justificar-ho 
“por características y significado...”. En altres parau-
les, com que és una reflexió íntima, li val el valencià. 
Però per a les coses importants... ja sabem què hi 
ha. No semblen rellevants ni s’hi apliquen l’alcoiania 
ni la fidelitat històrica. 

I, per citar una nota positiva que ens permeta pen-
sar en camins d’evolució i nous vents, recordarem 
l’acte extraordinari celebrat a l’Atzuvieta pels 
Abencerraigs en 1994. Un intent seriós, noble i con-
vincent de compensació històrica, certament oblidat a 
hores d’ara com una taca d’oli enmig de la mar, però 

ple de significació i acord amb l’esperit de la concòrdia 
que, pensem, ha de ser consubstancial a la Festa.

Una reflexió final més allà de l’afer concret de 
les Ambaixades, encara que també els siga aplica-
ble. Quina cosa i a partir de quin moment és tradi-
cional? Podem justificar-ho tot per la seua suposa-
da tradicionalitat? I si la resposta es afirmativa, no 
ens posa això davant d’una alternativa dramàtica 
en cas de demostrar-se la falsedat històrica? Algú 
ho hauria d’anar pensant tot això. En un món globa-
litzador i sembla que sense límits, només podran 
mantenir-se vigents les tradicions que aconsegues-
quen trobar sentit actual. L’argument de l’existència 
per se ja no basta. La Festa no és aliena als grans 
canvis i ha absorbit una pluja creixent d’elements 
espuris -televisions, impermeables, dinars panta-
gruèlics, boatos multitudinaris de guerreres -això sí, 
hollywoodianes i de luxe-, turistes perplexos, tribu-
nes plenes de compromisos, mercadeig de cadires 
i balconades, industrialització i economia a l’engròs 
que se li aplica directament...- Fa molt de temps 
que no fem la Festa que conegueren els nostres 
avis. Tots en som conscients?. Ho som, a més, de 
la profunditat dels canvis soferts tan sols des dels 
nostres pares fins ara? I encara més: la generació 
que ara en tenim més de quaranta, ens hi hem mirat 
bé com eren les festes de la nostra infantesa? Si ho 
fem, potser convindrem que la vertadera tradició 
és... el canvi continu. Podríem fer-ho amb trellat, 
bon gust i, si no és demanar massa, sense que la 
divergència d’opinió siga motiu de discòrdia civil. 
Aquesta ha de ser la força i el secret de la Festa 
d’Alcoi. Si ens entestem a negar-ho, un dia qualse-
vol la casa ens caurà al damunt. Seria una llàstima 
que, molt abans d’això, la major part d’Alcoi fóra a 
Benidorm el 22, 23 i 24.
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L’Institut era d’aquells que tenen fama de   
moderns. Els professors i professores procura-

ven seguir tots els suggeriments dels corrents 
pedagògics més innovadors. Amb més o menys 
fortuna, en aquell Centre els alumnes i les alum-
nes aprenien a fer-se adults i a enfrontar la vida 
amb les eines que els seus professors procuraven 
de bastir-los. Les assignatures no eren sinó un 
mitjà per a copsar de manera ordenada l’hàlit de la 
realitat.

Aquell matí la classe de 2n d’ESO estava triant el 
tema d’estudi de la quinzena.

-Cris, atenta! Hem decidit que aquesta setmana 
estudiarem les Festes d’Alcoi! -va exclamar el pro-
fessor mentre continuava ordenant la feina.
-Els equips seran els de sempre. Avui farem l’índex 
de treball, demà anirem a la Biblioteca a treure la 
primera informació i ja sabeu que heu de dur tots els 
llibres i revistes que tingueu per casa  -conclogué de 
manera un tant rutinària.

L’ambient de la classe estava un poc inquiet. 
Sempre havia estat així en aquesta època, ja entra-
da la primavera i prop de les vacances. I és clar, molt 
prop de les Festes de Sant Jordi. De tota manera 

Carles Ribera
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Lola Sanfrancisco

s’havia de rematar el trimestre: alguns controls i els 
famosos treballets.
-De tota manera -va pensar Cris, que era una de les 
alumnes més despertes- potser, aquest any ho 
havien encertat. El treball seria sobre les Festes i 
això en principi la motivava més que  qualsevol altre 
tema.

El professor sense més introduccions va preguntar:
 -Què us agradaria saber sobre les Festes?

La classe amb una mica de mandra va encetar el 
debat:
-Com es fa el Café Licor! - va cridar el Pep entre les 
riallades generals.
-No, no, millor quin va estar el seu origen! -aclarí el 
Manel contemporitzant.
-Potser, cada equip podria estudiar una Filà: història, 
particularitats, el vestit, quants són,...  -afegí Roser, 
seriosa com sempre.
-I els “boatos”, per què no estudiem els “boatos”? -va 
dir un altre alumne que semblava molt interessat. 

Finalment, entre tots i totes decidiren aprofundir 
en el tema dels càrrecs, Capitans i Alferes: com es 
trien? quin pressupost tenen? en què s’inspiren les 
representacions? com s’organitzen?...

Just quan decidien aquestes qüestions, va sonar 
el timbre que anunciava la fi de les classes.

-Aneu pensant en el tema i demà continuarem! Va 
dir el professor abans de marxar.

Aquella vesprada Cris va tornar a casa encuriosi-
da i va començar a repassar les Revistes de Festes 
que guardaven en casa. Ràpidament li va venir al 
cap una idea: -les dones, sí, les dones! -va exclamar 
per damunt de la música que omplia la seua habita-
ció. La participació de les dones en la Festa era tema 
de conversa entre els seus amics i amigues. La veri-
tat és que últimament participen molt en tots els 
acompanyaments i de manera variada. Això sempre 
havia estat així? -i va anar decidida a buscar 
l’enciclopèdia festera que presidia la prestatgeria del 
menjador de casa. Mentre passava pàgines, obser-
vava les fotografies i pensava que ella des de ben 
xicoteta s’havia vestit de Muntanyesa i ara, d’un 
temps ençà, ja no. -Has crescut -li havia dit el seu 
pare. 

Desprès d’això tampoc s’havia plantejat eixir 
acompanyant cap càrrec. No tenia diners per això. 
Eixir en els “boatos” és molt car! Algunes amigues 
seues sí que ho havien fet. Però clar! Ho feien en les 
Filaes on es vestien els seus pares i com se sap, 
pagaven ells. Així i tot sabia que moltes xiques 
havien d’estalviar durant tot un any i renunciar a 
altres coses per poder participar-hi.
-La Festa estan encarint-la poc a poc -havia sentit dir 
als seus pares.

Va sentir la necessitat de compartir els seus pen-
saments i va telefonar Rebeca, una de les seues 
millors amigues.
-Hola, Rebeca, estic pensant en el treball sobre les 
Festes. Recordes què dèiem l’altre dia?  Com és que 
les dones no podem eixir a festes com ho fan els 
xics?  En altres pobles si que ixen!
-Perquè a ells no els interessa! -va contestar enèrgi-
cament. -Com que és una representació històrica i...! 
Com que ací les coses només es fan per tradició -va 
continuar irònicament.
-I què té a veure això? Difícilment cap desfilada, ni 
cap vestit passarien una mínima revisió històrica, ni 
tan sols la música. La Festa té poc a veure amb els 
fets històrics encara que en són el seu origen. I 
també hi ha moltes tradicions que han estat modifi-
cades al llarg de la història de la Festa! -va contestar-
li Cris amb un to que mostrava  ganes de saber-ne 
més.

La conversa podia semblar una més entre tantes 
de les que es produïen cada dia a l’Institut, al carrer, 
al bar, en el si de les famílies, entre amics i amigues; 
sobretot des de fa pocs anys, concretament des del 
1997, quan Núria, la primera festera de ple dret, va 
"creuar" a la filà Alcodians. Notícia que va ocupar 
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pàgines i pàgines en molts diaris, fins i tot de tirada 
estatal, durant més de dos mesos, com si la ciutat 
s’hagués paralitzat i no hi ocorregueren més coses.

Aquesta vegada el tema es va traslladar a les 
aules. El dia següent, i sense massa discussió, tota 
la classe va arribar a l’acord que aquesta quinzena 
estudiarien el paper de la dona en la Festa de Moros 
i Cristians d’Alcoi.

El discurs que cadascú mantenia s’havia 
d’objectivar perquè ara s’havia convertit en tema 
d’estudi i no valien les postures personals o massa 
emocionals. No era una guerra de gèneres. Tots i 
totes tenien interès en esbrinar les causes i el procés 
que estava seguint la polèmica en tots els àmbits i 
des de tots els punts de vista. Potser els resultats del 
debat canviarien la visió que alguns i algunes tenien, 
o potser seguirien pensant el mateix, però ara sí que 
sabrien ben bé en quines raons recolzaven la seua 
idea.

Els alumnes i les alumnes van encetar el treball 
amb interès, que va anar creixent al ritme de les tro-
balles que anaven fent. L’aula inflada d’aire del 
carrer, de la vida, de les qüestions que realment 
interessen i tractades de manera seriosa. Les idees 

s’hi anaven amuntegant.
Sembla ser que no hi ha, ni ha hagut mai, cap 

problema perquè les xiquetes, fins una certa edat, 
puguen participar, amb un disseny de vestit inspirat 
en “l’oficial” de la Filà, almenys en certs actes fes-
ters: “entrades” i “processons”, actes en els quals els 
pares desfilen orgullosos mostrant la seua xiqueta 
per allà on passen.  Fins i tot en algunes filaes la 
seua participació ha estat indispensable, exemple 
d’això són els “Maseros i Contrabandistes” on les 
dones vestides de “llauradores” i “andaluses” han 
dotat sempre d’un caràcter especial les seues desfi-
lades. També és sabut que, per raons que presumim 
però que ignorem, les dones es van incorporar als 
acompanyaments dels Càrrecs Festers des de finals 
dels anys 70 i que fins i tot abans participaven en 
grups reduïts: l’esposa, filles i altres familiars  de qui 
feia el càrrec.

La conclusió és òbvia, aquella participació, a 
més de complaure les relacions afectives dels qui 
“manaven” tenien un efecte “estètic” manifest. I res 
més. La dona alcoiana, invariable habitant de bal-
cons i cadires havia trobat una xicoteta escletxa per 
participar-hi. Això sí, sense perdre el seu paper de 
planxadora de vestits, admiradora fidel i mantenido-
ra inalterable de tradicions, tan graciosament 
dibuixat en sainets, acudits i cançonetes festeres. 
Amb açò, la Festa va guanyar en complexitat, en 
diversitat i segurament també en espectacularitat. 
L’acompanyament dels càrrecs es converteix així 
en una cursa desesperada per lluir-se i millorar el 
que s’ha fet l’any anterior.  És el moment dels 
“ballets” -cada vegada més espectaculars i nombro-
sos-, dels grups de “guerreres” -no acceptades en 
la versió historicista però ben assumides en la ver-
sió esteticista-, companyies de percussió, portado-
res de ventallots, de plomes, d’encensers i tot allò 
que la imaginació Hollywoodenca ens ha explicat 
que formava part de l’ambient medieval.

Però i la Filà?
Reducte masculí de companyonia, fenomen 
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sociològic curiós i no gens exclusiu d’Alcoi. Detall 
brillant de la societat masclista compartit amb orga-
nitzacions folcloricoculturals i festeres d’altres pobla-
cions i nacions de la nostra esfera cultural (societats 
gastronòmiques, clubs d’oci i tertúlia, altres repre-
sentacions festeres, etc.) Organitzada pels homes i 
per als homes, no específica com hem dit d’aquesta 
Foia muntanyenca sinó de planes i costes, de valls i 
muntanyes al llarg de tota la bola del món. Però, amb 
una evolució diferent.

Amb un breu comentari s’explica fàcilment. La 
dona en la societat occidental ha donat un salt  molt 
important: alliberament psicològic i social, autonomia 
econòmica i igualtat jurídica plena. En un camí difícil 
i sense acabar, ha assolit parcel·les de participació 
amplíssimes en tots el camps. Això, ha evidenciat la 
caducitat de certes estructures hereves de situacions  
afortunadament ja passades.

Què impedeix que la Festa d’Alcoi s’adapte a les 
noves o les ja no tan noves circumstàncies? Aviat 
esclata la polèmica. Algunes dones no es conformen 
amb el seu paper estètic o d’acompanyament i rei-
vindiquen la seua participació de ple dret en la Festa. 
Volen pertànyer a la Filà amb tot el que això implica.

Aparentment això significa: pagar la quota, vestir-
se amb el disseny de la Filà, participar en tots els 
actes, votar en l’assemblea i, fins i tot, ocupar 
càrrecs directius. Però és molt més que això. 
Significa realment trencar amb una estructura social 
de convivència i d’ambient en la Filà que eviden-
tment ha de canviar. Aquest suposat trencament 
complica molt qualsevol aproximació de les dones al 
nucli de la Festa: la Filà, que fins ara ha estat reduc-
te exclusivament masculí i on s’ha esculpit a força de 
tòpic i tradició un ambient singular. Nosaltres ens 
preguntem si, a la vista de les relacions actuals entre 
homes i dones, la pertinença de ple dret de la dona 
a la Filà en modificarà tant i de manera tan negativa 
el suposat ambient masculí. Segurament no. Pensar 
un altra cosa probablement és falsa superioritat mas-

culina -ens ho passem millor, serà diferent, a elles 
aquest ambient no els agradarà,... estúpides afirma-
cions que amaguen poregoses sensacions provi-
nents de complexos d’inferioritat, nascuts de dificul-
tats de relació amb l’altre sexe, de les quals ningú no 
és culpable i, alhora, ho és tothom. Nosaltres tenim 
la sensació que el suposat ambient de la Filà 
s’enriquirà i millorarà, en la mesura que uns i altres 
ens ho proposem com fem cada dia en les relacions 
quotidianes.

Ara bé, i sense deixar de ser optimistes: per què 
fins ara només tres (o quatre) dones han pogut 
introduir-se com a festeres de ple dret en la Filà? Per 
què cada cert temps ens assabentem de nous casos 
de discriminació:  cups d’admissió, negativa a fer 
formacions mixtes, votacions en assemblea que 
rebutgen inscripcions de festeres infantils, i d’altres?

Si observem l’actual reglamentació festera1 i lle-
gim les declaracions dels responsables màxims de 
l’Associació de Sant Jordi no hi ha cap impediment 
legal perquè les dones ingressen  en les Filaes. La 
normativa festera deixa les mans lliures a cadascuna 
de les Filaes perquè pose les seues normes a l’hora 
d’admetre nous festers o festeres2 i, si bé en els 
estatuts de les Filaes no s’observa cap article que 
contradiga la norma permissiva general, sí que és 
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ben cert que aquestes han endurit extraordinària-
ment les condicions per ingressar-hi amb obstacles 
com: el gran nombre de signatures que han d’avalar 
l’ingrés de la persona que ho demana, l’obligatorietat 
del suport d’un ampli percentatge de festers de 
l’assemblea i d’altres que fan ara per ara quasi 
impossible l’ingrés d’una dona. Aquesta ha estat la 
reacció del món de les Filaes a l’excepcional entrada 
d’una dona -desprès dues més, en les Filaes 
Alcodians i Navarros (ara mateix en sabem del cas 
d’una altra en la Filà Domingo Miques). En alguna 
Filà s’han proposat mesures discriminatòries com 
ara la impossibilitat de fer formacions (diana, esqua-
dra,...) mixtes que no fan sinó confirmar que l’opinió 
majoritària dels directius festers és contrària a la 
incorporació de la dona a les Filaes (encara que 
s’amaguen de dir-ho públicament i clarament en els 
mitjans de comunicació) o és una actitud poregosa 
davant l’opinió del gros dels festers que sembla que 
també s’hi manifesten contraris. Sota les paraules de 
tranquil·litat com: paciència,  les coses vindran de 
manera natural, etc, hi ha por a manifestar-se a favor 
de la igualtat de drets?, hi ha temença de perdre 
algun  privilegi? potser es pensa que la Festa se’n 
ressentirà? Si és així, vist que el canvi sembla inevi-
table, per què no s’envien missatges clars  a la 
població festera i no festera per  solucionar-ne el 
problema?

I dels altres problemes o reptes que la Festa te 
plantejats? -de menor importància moral, això sí- 
com, a mode d’exemple: la durada dels actes, 
l’encariment de les despeses, el canvi d’itinerari, la 
necessitat d’oferir més festa en el carrer, la necessi-
tat que els alcoians i alcoianes no pertanyents a una 
Filà s’impliquen més en la Festa i la senten com a 
pròpia...), d’aquestos sí que se’n pot parlar?

Hi ha d’altres raons en les quals recolzen les opi-
nions contràries i són les fonamentades majoritària-
ment en el sentiment essencialista. Els qui pensen 
que la Festa d’Alcoi no pot canviar, i no pot fer-ho 

perquè perdria els seus encants, són els qui compa-
ren l’assumpte “de les dones” amb l’oposició al canvi 
de l’itinerari de les Entrades, el canvi de dates de la 
trilogia al cap de setmana i altres qüestions menors. 
També hi ha qui argüeix la tremenda complicació 
organitzativa que suposaria l’increment del nombre 
de festers i festeres en les Filaes: locals, durada dels 
actes, etc.

Nosaltres pensem que tots aquestos problemes 
de caràcter organitzatiu tenen una solució més o 
menys difícil i que no passa per la discriminació de 
les dones. No som davant d’un problema entre gène-
res sinó de maduresa social, d’avanç cap a la lliber-
tat. En aquest cas, no hi ha homes i dones, hi ha 
persones amb capacitats, interessos i emocions 
individuals que han de conformar el futur de la Festa 
del poble i de la ciutat mateixa. Tots, ells i elles, con-
formen la realitat present i activa d’Alcoi. Tot futur 
passa per tenir cura de les consciències de les per-
sones, festeres o no, que fan de la Festa un espai de 
joia, diversió i identitat cultural col·lectiva. Fruït des 
de tots els punts de vista possibles: plaer estètic, 
orgull ciutadà, disbauxa, devoció religiosa o recrea-
ció històrica.

Amb aquestes paraules Cris, Tomeu, Rebeca i 
Feli  van sospirar i van signar el treball.

A l’endemà en la classe s’avivaria el debat. Potser 
alguns dels arguments s’haurien d’implementar més 
i millor, potser caldria oposar raons a les emocions. 
Però a la fi, s’avançaria. Com s’ha avançat afortuna-
dament en el sistema educatiu, en el sistema jurídic 
i també en tots els ordres de la vida social. 2

NOtES

1. “Art. 52. Las personas que se inscriban y perte-
nezcan a una filá para el cumplimiento de sus fines 
con carácter permanente tienen la cualidad de 
fester”, Estatuto de la Asociación de San Jorge.

2. ”Art. 57. Para ingresar en una filà, se requiere ser 
presentado y admitido sgún el Reglamento de 
cada filá y del presente Estatuto”, Estatuto de la 
Asociación de San Jorge. 

Carles Ribera

Una filà sense dones: Tradició? Fidelitat històrica? Discriminació? Conveniència?  Falsa superioritat?
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Seran més justes
   

Hermínia Blanquer

Maribel Borràs

Les festes del meu poble les 
organitza, sota els auspicis de 

l’Ajuntament, una associació pri-
vada formada per quatre mil fes-
ters i sis festeres. Les dones hi 
som a desgrat de bona part dels 
quatre mil.

Les injustícies, per ser tradicio-
nals, no deixen de ser injustícies. 
Sempre que la dona accedeix a una 
tasca que li havia estat vedada, a 
l’home li sembla que perd poder. La 
primera volta que una dona va eixir 
a festes d’Alcoi amb tots els drets 
va ser el 1998, Núria Martínez va 
encetar una tasca que acabarà 
quan a les filades hi haja la mateixa 
quantitat de femelles que de mas-
cles.

Les festes amb les dones no 
seran més vistoses, ni estaran més 
ben organitzades, tampoc no tin-
dran més pau. Les festes amb les 
dones no seran més lletges, ni esta-
ran pitjor organitzades, tampoc no 
hi haurà més baralles. Només seran 
més justes i per això molt millors. 

Els temps canvien, la Festa no. 
Molts confonen tradició amb anqui-
losament. Les tradicions ens unei-
xen, ens distingeixen dels altres per 
a enriquir-los, per a oferir-los expe-
riències diferents. Les novetats han 
enriquit la festa; una, la música, ha 
esdevingut imprescindible, els balls 
(majoritàriament de dones) han 
pujat el nivell de les desfilades.

Quant a la fidelitat a la història, 
hem de reconéixer que no sabem 
massa del que ocorregué real-
ment. Però qualsevol de nosaltres 
pot fer una extensa llista de coses 
que segurament no van ocórrer 
mai al nostre poble: dones vesti-
des de farbalans, els músics de 
Quatretonda darrere dels qui ana-
ven a la guerra, el disseny i el nom 

de moltes filades...
Eixir a la Festa et fa sentir bé i aquesta joia l’han de poder assaborir les 

dones. Hi ha certa desinhibició en el canvi de roba que comporta eixir, i mol-
tes altres ajudes per a un canvi d’actitud: la música que et ressona dins el pit, 
la gent que somriu, l’alcohol i la litúrgia en què col·laborem els festers.

Disparar el dia dels trons és molt divertit. No sé ben bé per què, potser els 
gestos són compassats, reiteratius, potser no penses en res més en l’estona 
que dura l’acte. No pensar en cap altra cosa és difícil d’aconseguir. L’alardo 
és el temps més rítmic. Les accions regulars: carregar el trabuc, esperar el 
torn i prémer el gallet em recorden balls antics com els de les tribus africanes 
que repeteixen els moviments fins arribar a una espècie d’èxtasi. El moment 
culminant de l’alardo és el pas per la plaça, quan tota la filà dispara a l’uníson 
a les ordres del primer tro, ràpidament, amb exactitud, sense pensar si qui 
tens al costat t’agrada o no, això no importa. De tot aquest goig només 
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podem gaudir sis dones, la resta són tot mascles.
Anar a un assaig és gratificant, moltes dones es moren per anar-hi. No 

milloraria l’ambient dels assajos si estigueren oberts a tothom? Si les parelles 
o els grups d’amics i amigues tingueren la possibilitat d’anar-hi? 

Una dona a la filà no es pregunta si li agrada o no que hi siguen els 
hòmens. De dones, n’hi ha de tots els tipus: pesades, simpàtiques, alegres, 
d’esquerres, de dretes, feministes, religioses. Com que ens jutgen a totes 
dins el mateix cabàs, sembla que ho hem d’explicar.

Els que tenen a les seues mans el canvi es llaven les mans com Pilat i 
allarguen i posterguen les decisions per barrar el pas al sexe femení. Caldria 
també un poc de coherència, hi ha hòmens que estan en contra de la parti-
cipació de la dona però, per si de cas, han apuntat les seues filles a les filades 
que ho han permés. El que es diu posar-li un ciri a Déu i un altre al Dimoni. 
Aquesta actitud afavorirà la presència de la dona d’ací uns anys, quan a ells 
ja no els assenyalen amb el dit, però també pot perllongar indefinidament 
aquesta situació de desigualtat.

Les coses bones també s’han de dir, però: les filades no fan una discrimi-
nació sexual total, per exemple els homosexuals, sempre que siguen mas-
cles, són tan ben rebuts com qualsevol altre. 

La filà, d’altra banda, està plena de dones: les cuineres, cambreres, con-
serges, músiques; totes ben rebudes també, és clar, aquestes dones no 
poden opinar. Els integristes de la festa segurament pensen que les millors 

femelles són les que no parlen.
I l’altra discriminació, la dels 

diners, infame per afectar doble-
ment les dones. La festa és molt 
cara, molta gent no se la pot perme-
tre, i els locals de les filades són, 
com tota la resta, privats. Hem de 
fomentar actes molt més populars 
com els soparets o la nit del Mig 
Any. Hem de buscar altres camins 
per a la participació. Igual com les 
dones joves o amb bon tipus tenen 
la possibilitat de participar en les 
filades de càrrec només per una 
vegada, podríem buscar formes de 
participació puntual també per als 
hòmens i les dones que no tinguen 
aqueixes característiques. Amb açò 
no vull allargar la durada de les des-
filades, potser també haurem de 
buscar solucions al tedi que provo-
quen, però aqueixes solucions no 
passen per continuar evitant que 
altres dones formen part de les fila-
des, pot ser que alguna tinga una 
idea que cap de nosaltres no ha 
pensat i hem de propiciar que 
l’expresse.

El dia que vam “creuar” a la 
meua filà no havíem dut avaladors 
(per a entrar en la meua filà neces-
sites dues persones que 
t’”apadrinen”, per dir-ho així), però 
els vam trobar allà mateix: els dos 
primers hòmens a qui vam pregun-
tar es van oferir a fer-nos 
d’avaladors. El món està ple de 
valents, n’hi ha més del que sem-
bla.

Quan vaig entrar dubtava entre 
si el millor model seria el d’altres 
pobles: fer un vestit diferent per a 
hòmens i per a dones, i fer esqua-
dres per separat. Algú em va dir 
que el millor seria que cada dona 
decidira què volia fer. Tenia raó i jo 
m’hi he decidit: crec que vestir-me 
diferent seria autodiscriminar-me, 
jo no estaria amb la gent que apre-
cie en les desfilades, estaria amb 
les dones tant si les aprecie com si 
no. Ara que ja anem a l’escola 
junts, que fem esport junts i que 
cada vegada més compartim les 
mateixes responsabilitats, millor no 
tornar enrere. 2

Seran més justes

Paco Grau
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La història, en el sentit més ample del terme, aglutina i sintetitza. És  
necessari que siga així per evitar confusions, per concretar i no dis-

persar. Però, açò que en un principi se’ns presenta com una mena de 
virtut, a vegades es transforma en un perillòs defecte si parlem, com en 
aquest cas,  d’una utilització-manipulació de les dades que ens condi-
ciona l’objectivitat de la visió històrica. 

Aquesta questió és encara més evident en la història de les arts i els 
seus estils. L’evolució artística se’ns presenta en períodes temporals 
clarament delimitats, en estils perfectament definits i en plantejaments 
estètics concrets. Els nostres artistes apareixen quasi presoners d’un 
temps amb els límits estrictament marcats, classificats amb diferents 
etapes dins del seu  propi procés creatiu, a vegades immòbil i d’altres 
sospitosament avançat pel canvi de segle. Però tots sabem que açò no 
és del tot cert, que aquest no és el funcionament real i que els creadors 
no están adscrits a cap model de funcionament invariable. Els diferents 
estils, les innovacions, les transformacions, les modes... l’evolució d’un 
art fet i fet,  no té una única paternitat i , lógicament, no canvia de la nit 
al matí, no sap de dates concretes ni de segles divisors. L’evolució no 
és tant sols una conseqüència del pas del temps, sinó una realitat 

donada per la conjunció de diver-
sos tipus de factors, uns d’ordre 
artístic, altres d’ordre estètic, 
social...  i altres menys idealistes, 
com ara la funcionalitat, els inte-
ressos o el pragmatisme més pur 
i dur. En aquest sentit no podem 
parlar, si és que volem fer-ho 
amb un mínim rigor, d’una evolu-
ció marcada solament per fets 
puntuals, o en el cas que ens 
ocupa, per determinades compo-
sicions o autors concrets. 
Cauríem fàcilment en l’error que 
volem tractar d’evitar.

De la música festera s’ha par-
lat molt i escrit encara més, però 
lamentablement en la major part 
de les ocasions des d’aquesta 

Secrets, mentides i cintes de video
Mahomet i el I Centenari de la  música festera alcoiana 

Àngel Lluís Ferrando Morales
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visió parcial, on les composicions 
més significatives i els autors 
emblemàtics -o més convenients 
en qualsevol cas-  han estat 
motiu de paradigmàtics pilars on  
recolza l’evolució de la nostra 
música, les innovacions més sor-
prenents o la inspiració més 
transgressora. Des de la visió 
que tractem de donar, doncs, no 
hi cap aquest tractament de les 
dades. Cal ser tan objectius com 
siga possible.

Els arxius de les nostres 
societats musicals -en molts 
casos inexpugnables- ens apor-
ten les úniques dades fiables per 
a poder fer un treball més o meys 
sincer al voltant de les primeres 
obres musicals de la nostra festa. 
Es allí on trobem documentació 
d’aquestes primeres composi-
cions, encara que el pas del 
temps, els diferents trasllats, les 
cessions, etc. han fet, si més no, 
difícil trobar-hi determinades 
coses. No obstant, aquest es 
l’únic camí possible per enfron-
tar-nos a la primera composició 
ad hoc per a la festa.

Com tots sabem l’any 1982 es 
va celebrar el I Centenari de la 
Música Festera Alcoiana i el 
motiu oficial d’aquesta celebració 

era el pasdoble de Juan Cantó Francés (1856-1903) titulat Mahomet, 
composat en 1882 i estrenat el mateix any en les nostres festes. Es 
parlava que Mahomet aportava novetats trascendentals per a la festa i 
la seua música, que sens dubte, el feien mereixedor d’ aquesta magna 
celebració. No entrarem en més detalls pel que fa a l’oportunisme del 
Centenari1 -ho deixem a la reflexió particular- aportant solament les 
encertades paraules d’una ponència sobre el tema d’ Adrián Espí: “... 
no se atinó demasiado a la hora de las conmemoraciones...”. 

Fins i tot els organitzadors i defensors d’aquell Centenari sabien de 
l’existència d’altres composicions cronològicament anteriors. Al mateix 
arxiu -el de la Música Vella- hi apareix un altre pasdoble del mateix 
compositor amb data de 24 de Març de 1880 anomenat La primera 
Diana. Ni tant sols podem afirmar que aquesta siga la primera música 
pensada per a la festa, ja que també s’han trobat al mateix arxiu dues 
petites composicions de caire militar (1878?) de Camilo Pérez Laporta 
amb referències al toc de “fajina”2. Si tenim en compte que la  música 
festera és indiscutiblement hereva de la música militar i en aquell 
moment d’allò més variada3, aquestes composicions podrien formar 
part, amb la major naturalitat, dels acompanyaments festers de l’època, 
i fins i tot haver-se escrit per a l’ ocasió. El de La primera Diana podria 
ser un exemple d’aquest darrer cas,  com sembla que ens indica la data 
que apareix al costat de la signatura del compositor al final del manus-
crit: “Alcoy, 3 de marzo de 1879” . 

Llavors, si la data no és la novetat, què aporta vertaderament 
Mahomet a la música festera? Solament una breu - i fins i tot superfi-
cial-  anàlisi del pasdoble ens presenta la contestació de la forma més 
diàfana: ben poca cosa. Es tracta d’una composició realitzada amb 
l’ofici i la factura del bon compositor decimonònic que era Juan Cantó, 
però honestament, sols podem acceptar com a novetat una referència 
clara a la festa de moros i cristians en el seu nom. Lamentablement 
per al Centenari de la Música Festera Alcoiana ni tan sols es tracta 
d’una novetat notable perquè, com hem dit abans, en 1880 el mateix 
compositor escriu La primera diana, que si és ben cert que no ens 
aporta una prova concloent pel seu títol, la seua data de composició 
no deixa massa marge per pensar en un altra “primera diana” que no 
siga la nostra. 

Secrets, mentides i cintes de video

Carles Ribera

José Barber
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En qualsevol cas, no podem de cap manera acceptar innovacions 
temàtiques o de velocitat en Mahomet  -com es va tractar de presentar 
al públic en 1982- que el convertien en el primer pasdoble ad hoc4  per 
a les festes alcoianes i les seues entrades. Fins i tot quan avui revisem 
l’enregistrament del pasdoble que es va realitzar per a l’ocasió5, ens 
sembla quasi ridícula i musicalment difícilment sostenible la deliberada 
-i absolutament inadequada-  lentitud en la lectura de l’obra, que afecta 
negativament el discurs musical i l’estructura temàtica i formal d’una 
composició clarament concebuda per a una velocitat major. Encara que 
no sabem amb exactitud6 on es troba el manuscrit de la partitura, el 
que apareix a l’ edició de la partitura impresa7 és la sola indicació de 
pasdoble sota el títol. En el moment de la composició de Mahomet era 
molt freqüent que les partitures portaren només aquesta denominació o 
la indicació de temps de pasdoble com a única referència de velocitat. 
Aquesta indicació però, ens aporta molta més informació que sembla 
en un principi. La velocitat estava implícita en la denominació8: dues 

passes per segon, o el que és el 
mateix, la xifra metronòmica 120. 
És lógic pensar que, per omissió 
del matís o xifra, s’interpretaria 
acostant-se el més possible al 
canon metronòmic del pasdoble 
militar, conegut i assumit per 
tothom. En partitures d’anys pos-
teriors -on ja apareix la indicació 
metronòmica- aquesta hipòtesi 
es confirma i es manté amb lleu-
geres variacions pràcticament 
fins els anys vint del passat 
segle. 

Així les coses, el més proba-
ble és que l’estrena de Mahomet 
no presentara major novetat i 
expectació que la pròpia que 
generara per a una minoria musi-
calment formada, una estrena de 
Juan Cantó o,  per al públic en 
general, l’estrena de qualsevol 
nova composició festera per a 
banda. D’un altre costat, un canvi 
estètic tant important com el que 
defensava el Centenari, haguera 
portat sens dubte alguna conse-
qüència molt evident i immediata, 
o almenys, influenciat decisiva-
ment les composicions i els com-
positors contemporanis. 
Adjudicar-li doncs més trascen-
dència a l’assumpte és, si més 
no, no voler ser objectiu.  

En aquest sentit, els darrers 
anys han aportat un nou docu-
ment visual de gran interès. Es 
tracta d’un antic documental9 de 
les nostres festes de 1923, que 
projecta molta i nova llum al vol-
tant de la festa als inicis del segle 
XX i l’evolució dels actes festers 
i la seua música aplicada10, i 
aporta també una nova visió de 
l’organització i de la concepció 
que s’hi tenia dels diferents 
moments de la festa, tot posant 
encara més de manifest el feble 
fonament on recolza la  tesi que 
defensa un sobtat i revolucionari  
canvi en la forma de concebre la 
música festera -i per tant també 
la festa- de la mà de Juan Cantó 
Francés i el seu pasdoble 
Mahomet. 2

NOtES
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1. El Centenari, encara que cenyint-se 
al marc de la música alcoiana, tenia 
com a íntima voluntat erigir-se en el 
Centenari de “tota la música feste-
ra”, presentant el cas d’Alcoi com a 
pioner  i paradigma de la composi-
ció pensada únicament per a la 
festa.

2. El militar toc de “fajina” ordena la 
retirada per al descans de la tropa o 
la crida per a determinats actes. 

3. La premsa de l’època informa del 
repertori per a festes que prepara 
cada banda. Es barregen un munt 
variadíssim de composicions: pas-
dobles de tot tipus, fragments 
d’òpera, ballables (vals, mazurca, 
schotis, polka,...) marxes fúnebres, 
sarsuela, etc

4. “... Mahomet, compuesto y estrenado 
en 1882, pieza clave de la comnemo-
ración 

 [ I Centenario de la Música Festera 
Alcoyana], partitura que, por su origi-
nalísima concepción que le dio su 
autor, marcó un hito en la fiesta alco-
yana de Moros y Cristianos (...) 
pasodoble modélico y de un corte 
musical de lo más nuevo y ad hoc 
para la fiesta de Moros y Cristianos y, 
en particular, para el acto de la 
Entrada de Cristianos, pieza que  fue 
todo un suceso artístico.”

 E. Valor: “Aportación alcoyana para 
una história de la música en la 
Fiesta de Moros y Cristianos” . 
Premio de ensayo 1982. Ed. 
Asociación de San Jorge.

 
5. “Al-Azrach”. Ed: A.L.G. 1981

6. És molt probable que la partitura 
general es confeccionara a partir de 
les parts –els coneguts repertoris per 
al carrer conservats a l’arxiu de la 
“Música Vella”– per a cada instru-
ment.  Aquest fet, a més de ser un 
greu inconvenient per a l’obtenció de 
dades i detalls sobre la peça,  oculta 
molts matisos que generalment el 
compositor sols escriu en la partitura 
general - més encara tractant-se de 
papers per al carrer - i ve a aportar-
nos més arguments per a valorar el 

poc rigor amb què es va treballar i  la 
manifesta precipitació que va acom-
panyar el Centenari. 

7. Edició de la Asociación de San Jorge. 
1981. Única font impresa fins el 
moment.

 
8. Hi ha una relació directa entre el 

pasdoble militar - la propia paraula 
ho diu- i el pas ordinari de la tropa,  
que marxa a raó de 120 passes per 
minut. 

9. Documental realitzat per la empresa 
cinematogràfica alemanya Basta- 

José Barber

Secrets, mentides i cintes de video

Carles Ribera

Film de Berlín l’any 1923. Va estar 
realitzat en format de 16 mm i amb la 
velocitat de l’ època. Posteriorment la 
pel.licula ha estat restaurada, proces-
sada a la velocitat actual i traslladat a 
format de vídeo.

10. Encara que es tracta d’un documen-
tal sense so, les imatges aporten 
dades sobre les formacions instru-
mentals, la velocitats de la música- 
pel pas dels festers- , plantilles de les 
bandes, etc.
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A l’hora de donar una visió de la literatura relacio-
nada amb els moros i cristians d’Alcoi, el balanç 

és ben magre. No per la possible manca de qualitat 
dels textos, sinó més aviat per la minsa ambició 
amb què els autors s’han acarat a un tema que, 
segons el meu parer, oferia un ample univers en el 
seu tractament. 

D’alguna manera els autors s’han estimat més 
oferir una visió costumista, amable o malencònica 
tot i que davant seu disposaven de tot un fenomen 
sociològic com és la festa alcoiana. Per no parlar 
de la reencarnació d’un mite com el de sant Jordi 
amb tots els  valors  que l’acompanyen (redemp-
ció,  cavalleria…) capaços  d’activar la imaginació 
literària.

Aquesta circumstància explica que ben pocs tex-

tos siguen extrapolables més enllà de l’àmbit local. 
En el fons la seua raó de ser no aspira a una altra 
cosa que no siga una imagineria hermètica constituï-
da al voltant de la figura de Sant Jordi, d’un costuma-
ri pintoresc, de l’exaltació d’un temps idíl.lic i d’un 
pòsit -l’alcoiania- on s’arreceren les virtuts locals.

Tot això no lleva que, personalment,  considere  
positiva la creació de tot un grapat d’autors que des-
prés de quasibé dos segles mantenen una tradició  
literària amb una personalitat ben marcada. En 
determinats gèneres, com és el cas del teatre i la 
seua aportació al sainet valencià, la seua importàn-
cia serà inqüestionable. Tanmateix, en poesia i 
narrativa, les obres estaran sotmeses a l’evocació 
religiosa, el  previsible batec sentimental o la des-
cripció de costums. Poques seran les  ocasions en 
què algun autor es permeta donar un pas de rosca ja 
siga en el registre formal o en l’aprofundiment d’una 

Literatura i festa de
moros i cristians d’Alcoi

Jordi Botella 
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temàtica que vaja més enllà dels tòpics.

D’alguna manera es perd, doncs, una excel·lent 
ocasió de construir una obra literària sobre una 
matèria prima amb un pes sociològic i que alhora 
disposa d’una mitologia pròpia (un Sant redemptor; 
vencedors i vençuts; procés de conquesta; conflicte 
de cultures; canvis de llengües i religions…) Tot ple-
gat, pense, elements amb què podrien bastir-se tex-
tos capaços de reflectir   algunes de les contradic-
cions del món contemporani. 

Pense que es desaprofita un discurs que la festa 
alcoiana permetria activar. Probablement, el seu 
majoritari tractament  enyoradís o, fins i tot,  farcit de 
llocs comuns, explique que la major part dels nostres 
creadors més solvents s’hagen abstingut de mam-
prendre la pròpia història, deixant que fóra malmesa 
en mans dels diletants i, en el pitjor dels casos, mani-
pulada fins el punt de convertir-la en un estereotip, 
maniqueu a voltes, amable altres, però sempre de 
volada ben curta i amb certa propensió al providen-
cialisme.

ii

El teatre és, d’entre tots els gèneres que volten la 
festa d’Alcoi, aquell que posseeix una major perso-
nalitat. Emmarcat dins de la tradició costumista del 
segle XIX, el sainet fester vindrà a enriquir  el teatre 
popular valencià.

Ja en els primers textos  que coneixem, Mentres 
pasa la diana  i La nit que venen els musics, 1855, i 
Tona y Toni, o la festa de Sen Chordi, 1871, de Juan 
Bautista Lloréns, apareixen perfilats els trets que 
caracteritzaran la tradició posterior: protagonistes 
populars; contrast entre personatges d’extracció 
urbana-industrial i els  d’extracció rural, com són els 
músics; festa entesa com a signe d’identitat: tot un 
ventall de fenòmens sòciolingüístics; evocació d’un 
temps idíl·lic… Aquesta època l’anomene 

fundacional.

La tradició mai no restarà interrompuda. (Les 
investigacions d’Adrián Miró en aquest sentit són 
valuosíssimes) En 1928 comença la segona època, 
la de Supervivència, amb La nit de Panches-buides 
de Vicent Caro Sadam i Chaume Ferrer Vercher. 
Quatre anys més tard, un actor, Enrique Valls, estre-
na i edita Matí de Glòria. Ja en 1944 un breu opus-
cle, Estampas festeras, sota el patrocini de Falange 
Española, ix al carrer incloent Una costum popular 
alcoyana de José Llorca Pascual, 1916, Camí de la 
Plasa, de Gonzalo Cantó, 1929, i El pregó del Tio 
Graella, del  propi Rafael Coloma.

L’any 1963 significa l’inici d’una etapa que jo iden-
tifique com Edat d’Or. Joan Valls i Armando 
Santacreu, estrenen alhora El Primer Tro i Primer la 
festa que els mobles. Tota aquesta dècada i la 
següent estaran protagonitzades per aquests dos 
mestres de l’escriptura teatral festera caracteritzada 
per l’anàlisi dels tipus populars, la facilitat per traslla-
dar a l’escena temes coetanis i, sobretot,  dignificar 
l’idioma en el cas de Valls, i disposar d’innumerables 
recursos còmics en el cas de Santacreu

Paral·lels a aquests, Camilo Bito i Ernest Valor 

J. C. Ripoll
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aportaran la seua visió personal. Altres autors, tots 
ells procedents d’àmbits ben diversos, seran Antoni 
Revert, Juan Alfonso Gil-Albors i Adrián Espí Valdés.

Fins els inicis dels noranta no pot parlar-se d’un 
nou període. L’any 1991 significa l’arrancada d’una 
nova generació. Per això identifique aquest cicle, en 
què encara ens trobem, com Expectatives. Dues 
obres en són significatives El fantasma de Jordà,1991, 
de Ximo Llorens, i Les xiques del boato,1993, de 
Ramon Climent Vaello. La primera perquè significa el 
començament del nou cicle; i la segona per la seua 
repercussió entre el públic. L’aparició de nous autors 
com Jordi Peidro, Miquel Peidro, Jordi Grau, Màrius 
Candela, Enrique S. Ribelles o Fernando Anduix 
permetrà albirar el futur del sainet des d’una òptica 
innovadora.

¿Hi ha algun altre teatre al marge del sainet fes-
ter que tinga relació amb els moros i cristians 
alcoians? Comptem amb un melodrama històric de 
1876, Alcoy contra Al-Azrach o Sen Chordi firam! 
firam! d’Antonio Vilaplana Sempere. Tanmateix el 
seu camí no va ser continuat tot i que, com dèiem 
al començament, tant els personatges com el con-
text on es produeixen (ja siga social o històric) ho 
permetien.

iii

La poesia patirà de la mateixa síndrome localista. 
Només que ara en compte d’adoptar un aire costu-
mista, s’estima més la vessant religiosa o l’evocació 
intimista.

La festa, doncs, actuarà com a referència on conflui-
ran la pròpia experiència  transfigurada en la figura del 
Sant, la simbologia primaveral, el tridu de què es compo-
sa la celebració o la divagació pseudohistoricista.

On vénen a coincidir tots aquests aspectes -igual-
ment succeïa en el sainet fester i, tal com després 
veurem, el model es trasllada a la narrativa-  és en 

l’escenografia d’un temps idíl.lic que sempre es 
remunta al passat més immediat i que es caracterit-
za per la seua mancança de conflictes, la bonhomia 
dels seus integrants i la creença en un Alcoi símbol 
de perfeccions gràcies a la tutela providencial de 
sant Jordi.

Cal destacar la figura de Joan Valls que en una 
doble vessant, popular i culta,  contribuirà al conreu 
d’un gènere tan poc permeable com aquest. Tant en 
una línia com en l’altra paga la pena subratllar el seu 
esforç per dignificar la llengua i alhora incrementar 
una qualitat artística massa sovint procliu a l’efusió i 
l’hagiografia.

Tampoc hauríem d’oblidar, encara que fóra com a 
cas anècdòtic, que el  màxim referent de la lírica 
valenciana del darrer segle, Vicent Andrés Estellés, 
s’haja afegit a la mitologia alcoiana amb el seu 
poema  Lloc on va morir Al-Azraq. 

Pel que fa a les generacions posteriors, pocs 
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Igual que la poesia, aquest gènere tindrà la seua 
projecció a través de la Revista de Festes editada 
per l’Associació de Sant Jordi. Pocs són els autors 
que al marge de les col·laboracions puntuals de 
cada edició, publiquen volums monogràfics. En 
aquest sentit convé subratllar que així com en el 
terreny de la lírica destacaríem els reculls de Julio 
Berenguer Barceló i Adrián  Espí Valdés, en el de la 
narrativa curta assenyalarem la contribució de dos 
autors -Antoni Calero  Picó  i Antoni Revert Cortés- 
amb experiència en el camp de la prosa de viatges i 
de l’assaig històric, respectivament.

Haurem de recórrer a la prosa fundacional de 
Jordi Valor i Serra qui intuirà per primera vegada la 
capacitat fabuladora que pot suggerir tot el context 
de la festa alcoiana. Aquest autor en 1960 publica 
Rescoldo de l’Islam, recull de narracions amb un cert 
aire de melodrama historicista. Escrit en castellà, 
aquest llibre intueix algunes de les possibilitats 
narratives vinculades als moros i cristians que no 
estiguen subjectes al llast costumista tradicional.

Esperarem quasibé quaranta anys perquè un 
jove autor escriga ja en un format que supere les 
dimensions de la narració curta  per a servir-se de 
l’univers de la festa alcoiana per construir una ficció. 
Silvestre Vilaplana Barnés amb La mirada d’Al-
Azrach, 1999, tot servint-se d’un esquema de novel.
la juvenil demostrarà allò que dèiem al principi: 
l’univers de la festa alcoiana, amb tots els seus mites 
i particularitats sociològiques latents, permet 
l’elaboració de tota mena de projecte literari sense 
que, per això, hi haja d’estar sotmés a cap restricció. 
En aquest sentit, qui açò subscriu ha intentat amb la 
novel·la La caixa negra, 2002, una temptativa 
d’actualització de tota aquesta mitologia local. 2

seran els moments en què els autors s’arrisquen 
dins d’un gènere amb registres tan encotillats.

Josep Sou, a partir d’exercicis dins de l’àmbit de 
la poesia visual i objectual tractarà d’oferir una nova 
òptica; Manel Rodríguez-Castelló en la seua 
Ambaixada de Benialí, 1996,  marca un camí alterna-
tiu al text que es recita a Alcoi el Dia de l’Alardo; i qui 
açò subscriu fa també les seues provatures en 
aquest terreny. La primera amb Invocació de l’Atzúvia, 
1994, i la segona amb la sextina Jo que guiava l’host 
que guanyà Alcoi, 2002. Tots dos textos, mitjançant 
la tonalitat èpica del primer i el formalisme provençal 
del segon, aspiren a conjugar  tradició i modernitat.

iv

Quant a la narrativa sorgida al voltant de la festa 
d’Alcoi hem de concloure  amb el mateix correlat que 
definia el teatre i la lírica: una imatgeria en què 
s’equilibren el costumisme i el sentimentalisme.

El conte -tret d’algunes excepcions en va ser el 
format més usual- representarà un camí intermedi 
entre el costumisme del sainet i el sentimentalisme 
de la poesia.  
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REfLExIÓ AL VOLtANt DELS CARtELLS DE 
LES fEStES D'ALCOI

Un comentari més o menys universal és que els 
alcoians som una mica especials: en podrien 

ser exemple la revolució del petroli, el tema de 
“Más moral que el alcoyano”, la cavalcada del reis 
mags “La més antiga del món”, això de creure’s de 
capital, la professionalitat dels seus treballadors, 
el parlar “l’alcoià” i és clar: Les millors festes de 
moros i cristians. I ja sé que en manquen més, 
però crec que no cal abusar.

Doncs bé, fer un cartell a Alcoi també té les 
seues complicacions. D’una banda, el cartell si el 
guanyaves per concurs, com abans, l’havies de fer 
dues vegades: una primera per al jurat i l’altra, en 
un format bastant més gran, per exposar-lo a la 
plaça. Aquest darrer fet ha provocat que molts 
artistes foranis que sospesaven la possibilitat de 
presentar-s’hi no ho hagen fet, i hagen optat per 
d’altres concursos amb menys condicionants tèc-
nics. Vull recordar que concursos de cartells tan 
pròxims i importants com són el de Carnestoltes i 
el de les Fogueres a Alacant i el de Falles de 
València es realitzen mitjançant un concurs públic. 

D’altra banda, a Alcoi tothom entén de cartells 
(demane perdó al lector per no haver-hi inclòs 
abans aquest do especial). Aquesta característica 
ha premiat i aplaudit cartells que posseïen un mar-
cat caràcter figuratiu i realista, i n’ha repudiat 
d’altres perquè tenien un plantejament, diguem-
ne, més “artístic”. Cal recordar que una obra 
amplament criticada va ser l’ou d’Arjona. Al llarg 
dels anys el cartell de festes ha sofert canvis amb 
el plantejament estètic però sempre dins uns 
límits; el punt d’inflexió es va marcar en l’any 1986 
en què es premià l’obra de Rosanna Crespo i 
Enrique Soler, cartell que, al meu parer, obria defi-
nitivament el camí perquè en propers certàmens 
els concursants desplegaren plantejaments 
estètics més oberts, uns plantejaments que fins 
aleshores havien estat, d’alguna manera, repri-
mits.

 
qUÈ HI VA PASSAR?

A finals de l’hivern de l’any 1987 es produeix el 

trencament estètic entre el jurat designat aquell 
any i els concursants, que havien apostat per nous 
plantejaments plàstics (no negaré que, potser, 
estigueren encara per polir). Així, es declarà 
desert el concurs per a la selecció del cartell que 
hauria de lluir a la façana de l’ajuntament d’Alcoi i 
que proclamaria el començament de les festes de 
Moros i Cristians, que com quasi tots sabem se 
celebren en honor de Sant Jordi. 

Aquesta situació trenca la tradició de tants anys 
ininterromputs de concurs públic. El jurat declarà 
públicament la manca de qualitat de les obres presen-
tades i dies desprès el govern municipal, a les mans 
del grup socialista, nomenava Manolo Boix l’artista 
que havia de realitzar el cartell aquell mateix any. De 
passada, i aprofitant el seu poder, van proclamar com 
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a bona la idea de nomenar “a dit” l’autor del cartell; i 
dic autor i no autor/a perquè en setze anys encara no 
han optat per encarregar-lo a cap dona*.

A l’any següent alguns cartellistes, artistes, i majo-
ritàriament alumnes de l’Escola d’Art d’Alcoi convo-
quen un concurs alternatiu de cartells finançat per un 
col·leccionista d’antiguitats. Això va crear un malestar 
i va haver un cert enfrontament amb el poder socialis-
ta d’Alcoi que en aquell moment era molt ferm.

Aquesta ferida queda oberta, i per condicionants 
polítics el PSOE, que no trau majoria a les eleccions 
del 1995, ha de governar amb el suport d’Esquerra 
Unida. La critica que susciten els  cartells de 1995 
amb Anzo i de 1996 amb Artur Heras fan que el 
govern de coalició convoque el concurs. Per segona 
vegada el certamen queda desert i hom té la sensació 
que aquest ja no tornarà a tenir mai més cap conti-
nuïtat. Se li torna a fer l’encàrrec a Manolo Boix que, 
amb presses i corregudes, n’elabora un. En la inaugu-
ració afig quatre enormes fotografies, que s’exposaran 
a la façana del consistori, d’un Sant Jordi que ha 
modelat i que exposa al vestíbul de l’ajuntament.

L’any 1999 el Partit Popular arriba al govern muni-
cipal d’Alcoi, i la repercussió que té aquest fet pel 

que fa al cartell de festes rau en la idea populista que 
en té i amb la qual espera satisfer l’electorat. És així 
com comencen els encàrrecs del cartell als artistes 
locals -i no ho dic amb cap sentit pejoratiu, ja que 
l’obra pictòrica d’alguns d’ells és, al meu parer, de 
gran qualitat- i aquesta és, en aquests moments, la 
situació del cartell de festes de moros i cristians a 
Alcoi.

Pels motius esmentats pense i pensaré que 
l’evolució del cartell al llarg d’aquests setze anys ha 
tingut malauradament un marcat component polític, 
haja ocupat el govern municipal el Partit Popular o 
els grups anomenats d’esquerra.

Sóc un ferm partidari que, com que hi ha més 
anys que botifarres, caldria establir seriosament i 
sense problemes un criteri que consistira en fer-ne 
l’encàrrec un any i un altre any fer el concurs. Així, 
d’una banda tindríem una obra d’un artista reconegut 
i d’una altra un cartell d’un artista novell, o no tant, 
sense el reconeixement suficient com per encarre-
gar-li directament l’obra.

PERDONEU-ME SI VOS HE OfÈS

Com que comentaré els cartells i potser conside-
reu que la meua opinió no és bona o és poc encerta-
da, voldria també ser rebedor del vostre càstig o 
aprovació i confessar-vos que els anys 1980  i 1983 
vaig ser premiat al concurs de cartells de les Festes 
de Moros i Cristians. La primera vegada crec que fins 
i tot formava part del jurat Alexandre Soler a qui 
agraesc el seu vot -segons em van contar va defen-
sar la meua obra- . La segona vegada que el vaig 
guanyar se’n va parlar molt, ja que vaig fer dues 
propostes de cartell, una més original i l’altra més 
convencional. Va guanyar la segona opció, en què 
vaig utilitzar d’una forma, que jo també considere 
flagrant, la imatge fotogràfica d’uns trompeters feta 
per Crespo Colomer (fotògraf que  juntament amb 
Paco Grau són els referents a l’hora de captar els 
millors moments de la festa).

Comentaré alguns aspectes generals. Aquestes 
obres tenen una característica comuna: són obres 
figuratives, cosa que no em sorprén gens en qualifi-
car de poc atrevits i evidentment políticament massa 
correctes els qui decidien qui faria l’obra -”no sea 
que el pueblo nos critique, porque al pueblo hay que 
darle las cosas fáciles” - .

A més s’observa que l’idioma utilitzat en tots els 
cartells és el valencià, el text “ALCOI” està escrit 
d’aquesta forma i no com voldria algun altre sector 
crític, “ALCOY”. Sí que cal observar la subtil modifi-
cació en el cartell de l’any 2001 i que també apareix 
en el següent del 2002, es canvia el terme “Festes 
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És un cartell fi i delicat, molt elegant i suggestiu 
amb l’aportació estètica pròpia a què ens té acostu-
mats Boix. Juga amb molta saviesa amb els ele-
ments bàsics de la festa: el bàndol moro representat 
per una figura sencera que agafa una espingarda 
amb les mans i el bàndol cristià simbolitzat per una 
bandera amb la creu situada a la part inferior dreta 
de la composició. El moro, mancat quasi de color, 
centra l’atenció de la imatge. No defineix cap filà, 
sinó que és un disseny propi semblant al que podria 
dur un alt càrrec àrab. La capa que l’envolta el des-
taca del fons del cartell.

La composició és aparentment d’una clara sime-
tria axial però amb certs tocs que la desequilibren 
harmoniosament per donar-li més caràcter. Així hi ha 
un petit intent de composició mitjançant les diago-
nals: una, més evident, la que puja des de la part 
inferior dreta on es troba la creu per anar a la mà 
esquerra i que segueix cap al pic de la capa negra 
que s’adreça cap el vèrtex superior esquerre; d’altra 
banda, la continuació del braç dret amb el cap que 
mira de perfil a la dreta compensa l’altra diagonal.

Cromàticament el cartell té una sensació d’obra 
monocroma sols interrompuda per la capa negra del 
moro i la creu roja de l’estendard. Al fons utilitza el pa 
d’or, la qual cosa no s’havia permés fins aleshores 
als cartells que es presentaven al concurs.

La tipografia utilitza un tipus amb remats que 
reforcen l’elegància del cartell, el text que millor 
lectura té és ALCOI. Els textos FESTES DE SANT 
JORDI · MOROS I CRISTIANS també queden 
situats en la part alta de l’obra amb una lectura prou 
correcta.

Personalment considere aquesta obra com un 
bon cartell amb un estil i plantejament estètic molt 
depurat. Quasi sempre que he vist un obra plàstica 
realitzada per Boix m’he trobat amb el dilema de 
pensar que les seues obres posseeixen unes carac-
terístiques molt arrelades enel  camp de la il·lustració 
gràfica, i no ho dic amb menyspreu, ja m’agradaria a 
mi, i a més d’un, arribar a la seua altura.

 

1988 Rafael Armengol
Rafael Armengol naix a Benimodo en 1940, estu-

dia a l’Escola de Belles Arts de València. Viu i treba-
lla a Benimodo. 

Ací tenim una petita selecció de les exposicions 
individuals i col·lectives realitzades des de l’any 
1990: Galeria Arte-Xerea, València. ARCO 92, 
Madrid. Galeria Tàbula, Xàtiva. Sala de Cultura 
Carlos III de la Universitat Pública de Navarra, 

de Sant Jordi · Moros i Cristians” pel de “Festes de 
Moros i Cristians · en honor a Sant Jordi”.

1987 Manolo Boix
Naix a L’Alcúdia, València, l’any 1942. Llicenciat 

en Belles Arts, ha fet, com a pintor, diverses exposi-
cions dins i fora del país, i ha aconseguit el Premi 
Nacional d’Arts Plàstiques l’any 1980.

Com a il·lustrador, ha col·laborat en diverses 
revistes: La ballena alegre, La codorniz, La hoja del 
mar, El viejo topo, Quimera, The New York Times 
(Book Review).

 Dins del camp del llibre de bibliofília, i com a 
gravador, ha editat deu llibres. Els més importants 
són: Tirant lo Blanch, El riu, Devastació de Tricomart 
i Ocells, Miralls.

Com  il·lustrador de llibres infantils i juvenils ha 
obtingut els premis següents: Premio Lazarillo 
(1972). Manzana de oro BIB’73, Bratislava 
(Txecoslovàquia). Premi Nacional d’il·lustració del 
Ministeri de Cultura (1986). Manzana de oro BIB’87, 
Bratislava (Txecoslovàquia).

ANàLISI DEL CARTELL
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a cavall d’un moro i d’un cristià en un pla de mig cos, 
els personatges posseeixen un marcat caràcter foto-
gràfic amb l’aportació tècnica que dóna l’estudi 
cromàtic de la llum, ja que depenent del color que 
il·lumina el quadre l’espectador n’observa tan sols un 
dels dos. Tècnicament és un obra ben executada on 
Armengol dóna a conéixer els estudis que havia rea-
litzat amb altres obres que havien passat per les 
sales d’exposicions, ací fa un pas endavant en 
col·locar un obra d’aquestes característiques en un 
espai exterior.  Per a alguns crítics l’obra no repecta-
va les bases del concurs, ja que per a aconseguir 
l’efecte òptic calia que hi haguessen dos punts de 
llum externs.

Tipogràficament ha utilitzat lletres majúscules i 
d’una grandària considerable que en condicions 
normals tindrien una bona lectura però que amb el 
plantejament cromàtic que en va fer posseïen 
poca visió.

La composició de l’obra està molt equilibrada ja 
que en haver dos personatges amb poses i enqua-
draments similars la simetria axial es fa evident.

Considere que és un obra amb un tractament 
correcte que pot enganxar l’espectador pel novedós 
joc de llums. Com a cartell que s’imprimeix en offset 
per a l’exterior perd aquest valor i queda una obra 
mancada de força i sense l’ emoció que li cal a un 
cartell publicitari.

 

1989 Antoni Miró
Naix a Alcoi l’any 1944. Actualment hi viu i treba-

lla, al Mas de Sopalmo. En 1960 rep el primer premi 
de pintura de l’Ajuntament d’Alcoi, en 1965 realitza la 
seua primera exposició individual al CEA (Alcoiart-l). 
Alcoi. Funda el grup Alcoiart (1965-1972) i en 1972 
el “Gruppo Denunzia” a Brèscia (Itàlia).

Esmentar en aquestes pàgines la multitud 
d’exposicions, obra permanent en museus, premis, 
mencions i llibres editats per Miró seria quasi una 
part d’un estudi específic d’aquest artista alcoià tan 
prolífic. Com a mostra sols anomenaré alguns paï-
sos que han conegut la seua obra: França, Regne 
Unit, Itàlia, Estats Units, Alemanya, Suïssa, Canadà, 
Bèlgica, Ucraïna, Polònia, Cuba, Korea, Rússia, 
etc...

Posseeix una ingent quantitat d’obra repartida 
pels museus de tot Espanya: Alcoi, Xàtiva, Elx, 
Monòver, València, El Puig, Vilafamés, Sevilla, 
Bilbao, Eivissa, Màlaga, Mataró, Lanzarote, Osca, 
León, Banyoles, Tenerife, Cuxà, Madrid, Lugo, 
Sabiñánigo, Vitòria,  Donostia-Sant Sebastià, 

Pamplona. Sala Municipal de Exposicions de la 
Casa de la Cultura de l’Ajuntament d’Alzira. 
Col·lecció del Museu de la Resistència Salvador 
Allende, Santiago de Xile. Dels menjars, Galeria 
Arte Xerea, València. Homenatge a Miguel 
Hernández, Alacant. Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende, València. La col·lecció de l’IVAM, 
Adquisicions 1985-1992, IVAM Centro Julio 
González, València. Homenatge a Vicent Andrés 
Estellés 1993, Casa de la Cultura, Xàtiva. Un segle 
de pintura valenciana, IVAM Centre Julio González, 
València. Col·lecció AVUI, Centre de Cultura 
Contemporània, Barcelona. “Heras, Boix, Armengol” 
IVAM Centre Julio González, València. 

Armengol posseeix  un repertori iconogràfic molt 
ric i variat, reutilitza imatges obtingudes tant de refe-
rents pictòrics, obres que van des de Boticelli, Piero 
de la Francesca, Vermeer… a Matisse o Warhol; 
com de documents fotogràfics trets dels mitjans de 
comunicació social i imatges captades pel mateix 
artista. Amb aquest pretext iconogràfic, Armengol 
inicia una relectura que li permet concloure, gràcies 
al magistral domini dels mitjans gràfics i pictòrics, 
creacions en què la bellesa plàstica ens suggereix 
claus plenes de crítica i ironia. 

ANàLISI DEL CARTELL

En aquest cartell Armengol contraposa la imatge 
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Màlaga, Marbella, Barcelona.
Així com d’altres museus a l’estranger: Londres, 

Lancshire al Regne Unit; Caldarola, Tirano, Trevi, 
Montedoro, Milà, Sassoferrato a Itàlia; l’Havana a 
Cuba; Slovenie, Lodz, Lublin, ‘Szczecin, Eslovenia, 
Cracòvia, Bytom a Polònia; Santiago de Xile a Xile; 
Berlín, Dresdens, Leipzig, Hamburg a Alemanya; 
Viena a àustria; Ginebra a Suïssa; Lviv, Kiev a 
Ucraïna; Greenville, Portland, Oregón, Minneapolis 
a Estats Units; Budapest, Hajdúszoboszló a 
Hongria; Brussel·les a Bèlgica; Kaliningrad, 
Petrozavodsk a Rússia; Copenhaguen a Dinamarca; 
Buenos Aires a l’Argentina; Lisboa, Portugal; 
Chevilly Larve, Seringes a França; Vancouver al 
Canadà; Florianópolis al Brasil; Sabac a Iugoslàvia; 
Panamà; etc...

A Antoni Miró el podem definir com un artista que 
sap la importància que té el fet de donar-se a conéi-
xer i que domina d’una forma magistral, com hem 
vist abans, el marketing publicitari -crec que és, 
sense cap mena de dubte, l’artista del País Valencià 
i de part de l’estranger que més exposicions i publi-
cacions ha realitzat- .

Cal dir que és un gran treballador donada la gran 
quantitat d’obra que produeix, i també un gran inves-
tigador: igual fa una escultura en fosa, que la fa en 
xapa reblada o soldada; igual pinta a l’oli d’una 
manera convencional, que utilitza “objects trouvés” 
que incorpora a les seues composicions, o fa colla-
ges. Tot, tant suports com tècniques, és abordat per 
Antoni Miró amb bon criteri.

A Miró també cal reconéixer-li el mèrit de tenir, 
des dels seus inicis, una forta implicació amb els 
moviments culturals, socials i polítics progressistes 
del País Valencià. 

Plàsticament el podem incloure en l’anomenat 
“Realisme social”. En són un exemple el conjunt de 
treballs recollits sota les respectives nominacions gene-
rals “d’Amèrica Negra”, “El Dòlar” o “Pinteu pintura”. 

ANàLISI DEL CARTELL

En aquest cartell Antoni Miró realitza una com-
posició inspirada en imatges del món de l’art com la 
Batalla del Puig, obra del Mestre Marçal del segle 
XV. Per a mi l’obra té un marcat i volgut missatge 
que sospite que a més d’un espectador li deu haver 
passat desapercebut. En primer lloc el text ALCOI 
és el més gran i contundent que s’ha realitzat al 
llarg d’aquestos darrers setze anys, en canvi la 
resta del text queda molt apagat i perd lectura en 
pintar-se amb unes tonalitats que s’integren exces-
sivament amb el fons, amb la qual cosa l’artista se 
situa clarament enfront dels que volen que Alcoi en 

valencià s’escriga amb “Y”, la i grega.

Les imatges ens parlen d’altres coses. Per 
exemple hi ha dos personatges a cavall, tots dos 
amb un cuirassa envoltada per una tela d’un simbo-
lisme ben clar; al meu parer, el cavaller que està en 
un segon pla de la composició és el rei en Jaume I, 
fet que podem deduir pel casc amb el drac alat a 
sobre (clara referència historiconacional), la tela 
que porten cavall i cavaller és d’allò més represen-
tativa, perquè defineix els signes d’identitat d’una 
forma no gens subliminar. L’altre personatge ens fa 
pensar en Sant Jordi per la corona de sant que 
porta i per les teles que cobreixen cavall i cavaller. 
El personatge del moro està d’esquena situat en un 
primer pla a la dreta de la composició, i veiem com 
la llança del cavaller que representa al rei en Jaume 
s’insereix al cap del sarraí.

Així, desprès d’haver analitzat el cartell, li trobe 
una forta vessant política i ideològica de la qual 
l’autor no ha volgut desfer-se’n, sinó, ben al contra-
ri, remarcar-la clarament.
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1990  Miquel Calatayud 
Calatayud va nàixer a Asp (Alacant) en 1942. 

Va estudiar a l’Escola d’Arts Aplicades de Múrcia 
fins a 1960, es llicencià en Belles Arts a València 
en el 1966 i es va donar a conèixer en el món de 
la historieta en 1971 amb Trinca, una rampa de 
llançament d’autors espanyols de l’època. Mentre 
la majoria dels seus companys restaven més inte-
ressats per un realisme amb una tendència cap a 
l’exactitud i unes històries que miraven cap a la 
introspecció psicològica, Calatayud buscava els 
colors plans i la definició de figures, així com 
guions més entretinguts i banals, més recolzats 
en l’aventura que en la reflexió, que acabarien 
convertint-lo en 1984, en el puntal de l’anomenada 
“nova escola valenciana”, de la qual, d’una altra 
banda, tampoc no s’ha sentit mai pare ideològic.

Posteriorment, i desprès de col·laborar en Cairo, 
Rumbo Sur i en altres aventures editorials, la 
il·lustració ha ocupat gran part del seu temps.

Miguel Calatayud és un autor que s’ha carac-
teritzat sempre pels seus grans dots per evitar 
convencionalismes innecessaris, i intentar apro-
fitar d’una manera aparentment casual els recur-
sos narratius del seu dibuix en evolució perma-
nent.
ANàLISI DEL CARTELL

Al cartell es veu la imatge d’un moro a la dreta 
i la d’un cristià a la part esquerra, aquests perso-
natges semblen entaular una lluita amb l’espasa 
-em recorda, salvant evidentment les distancies, 
una obra de Crespo Colomer en què els sergents 
moro i cristià lluiten dalt del castell, pujant per una 
rampa que dóna accés a la torre-. A més veiem 
com es completa la composició amb la presencia 
de dues banderes amb la creu i la mitja lluna que 
s’entrecreuen generant una espècie de tornado. 

La tipografia sembla petita, ocupa molt poc espai 
a la part superior del rectangle. Així  i tot, però, es 
retalla clarament del fons i es troba prou integrada en 
la composició.

L’estètica utilitzada en l’obra és autènticament 
Calatayudiana, amb una composició dinàmica, un 
cromatisme càlid amb unes imatges que es retallen 
clarament del fons. Miquel Calatayud domina l’àmbit 
de la il·lustració gràfica i el cartell amb mesura i 
saviesa.

Considere que és un cartell amb molt d’estil, 
lúdic, creatiu i amb una gran càrrega poètica, i que 
incorpora plantejaments estètics que cal tenir molt 
en compte.

1991  Alexandre Soler
Alexandre Soler Pérez naix a Alcoi el 16 de juny 

de 1946. Cursa estudis a l’Escola de Belles Arts 
d’Alcoi. Ingressa en l’Escola Superior de Belles Arts 
Sant Carles de València i, a més, realitza pràctiques 
lliures de dibuix al Cercle Artístic de Sant Lluc de 
Barcelona. En un primer moment participa en diver-
sos concursos de pintura i dibuix, entre els quals 
caldria destacar la Menció Honorífica del Premi 
Internacional de Dibuix “Joan Miró” a Barcelona.

Realitza exposicions individuals a la Casa de 
Cultura d’Alcoi i a la Galeria -Llibreria Llorens d’Alcoi.

De les exposicions col·lectives destacaria 
l’Exposició Homenatge a Pablo Picasso, l’Exposició 
“Alcoiart” a Benicàssim, l’Exposició?inauguració 
Galeria d’art “Canigó”, obra a La Mostra Cultural al 
País Valencià i l’exposició col·lectiva “Art Alcoià. 
Generació 50”.

Pel que fa a muntatges, atrezzo i efectes espe-
cials, i en general realitzacions escenogràfiques en 
el món del teatre i del cinema, Soler té un currículum 
nombrosíssim, de fet tinc al meu davant el catàleg de 
l’exposició individual que va fer a la Casa de la 
Cultura d’Alcoi a l’any 89 (fixeu-vos-hi si ha passat 
temps) i per encabir-hi tot el que ha fet en teatre, en 
cinema i dissenys de festes s’hi ha hagut d’utilitzar 
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una tipografia molt reduïda.

ANàLISI DEL CARTELL

Al cartell veiem dues imatges símbol etern de les 
festes: el moro i el cristià. En aquest cas subjectant les 
insígnies de cada bàndol. En analitzar detingudament 
la imatge s’albira un fet un tant estrany: les dues imat-
ges ens recorden -això sí amb l’habillament típica-
ment medieval- l’estètica de les figures egípcies. Les 
banderes que subjecten els personatges per la forma 
i per les cordes que en pengen ens recorden les bam-
bolines dels decorats teatrals, així mateix com el fons 
totalment fos que retalla les imatges. Els personatges 
estan vestits amb un esquema gràfic tan evident que 
la realització material de les vestimentes que s’hi 
basara no seria cap problema. Així doncs, tot el cartell 
ens fa veure que es tracta d’un artista vinculat al món 
de la festa i al món del teatre. 

La solució gràfica d’incloure tot el text dins de 
l’escut, situat estratègicament al centre del cartell, 
resulta totalment integradora i ens recorda molt el 
plantejament del cartell realitzat pel pintor Camilo 
Llàcer l’any 1907, d’una estètica art nouveau, sobre-
tot pel que fa al tractament de la tipografia, amb lle-
tres molt personalitzades i quasi sempre escrites en 
majúscules.

Compositivament la solució d’aquest cartell sem-
bla, com que hi ha tanta simetria, molt estàtica, els 
personatges i elements que configuren el cartell 
estant tan junts que formen una única figura. Soler té 
una forma molt subtil d’aconseguir el volum en les 
imatges, quasi diria que amb un toc de plantejament 
plàstic del romànic, on la forma es retalla brutalment 
del fons i fins i tot casdascun dels elements que la 
formen: és a dir, que cada element del cartell està 
molt marcat, molt definit per una línia de contorn d’on 
els elements no se’n poden sortir, tot el que hi ha 
està molt delimitat.

També podem observar com cromàticament la 
imatge queda una mica enfosquida per l’ús tan espe-
cial que fa dels colors, ja que utilitza uns tons molt 
engammats, sense estridències, com si el cartell 
tinguera una pàtina que li confereix un acabat rústic, 
primitiu, autènticament medieval.

Hem de felicitar Soler, que en cap moment ens 
decep i sempre any rere any aporta nous valors 
creatius a la festa.

1992  Adrià Pina
Naix a l’Alcúdia (València) l’any 1959, de l’any 71 

al 79 guanya nombrosos certàmens d’artistes joves 
a Salamanca, Zamora, Jaén, Almeria  Girona i 
Sagunt.

La seua obra segueix madurant i guanya més 
certàmens com: el “Ciutat de Xiva”; el “Josep de 
Ribera” a Xàtiva;  el VII Saló de la Tardor de Pintura 
a Sagunt; el “Claros” de Sueca; el “Vila de Godella”; 
el Concurs de Pintura d’Alzira; Bunyol a València; el 
“Ciutat de Benicarló” a Castelló; la III Biennal de 
Pintura “Ciutat de Logronyo”; el Premi “Eusebi 
Sempere” d’Onil; el XXI Premi Internacional de 
Dibuix Joan Miró, a la Fundació Joan Miró de 
Barcelona; el IX Certamen de Pintura “Vila de Pego”; 
la V Biennal de Jove Pintura Contemporània, a 
Barcelona; el VIII Concurs Nacional de pintura a 
Dénia; el XXIX Concurs Nacional de Pintura 
d’Amposta; la “medalla d’honor” en el X Premi BMW 
de Pintura, Madrid.

Des de l’any 84 i quasi ininterrompudament tro-
bem obra d’Adrià a la mostra d’Art Contemporani 
ARCO.

Així mateix realitza nombroses exposicions 
col·lectives i individuals en moltes ciutats  de dins i 
fora de l’Estat: com a l’Alcúdia, Alzira, Xàtiva, Torrent, 
l’Eliana, València, Borriana, Alcoi, Saragossa, Madrid, 
Barcelona, Castelló, Múrcia, Granada, Sevilla, 
Bilbao, Cadis, New York, Chicago, Colònia, Londres, 
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París, Seül, etc.

ANàLISI DEL CARTELL

El cartell és d’una gran simplicitat. Hi ha tres ele-
ments fonamentals: el fons, on s’aprecien les imat-
ges monocromes d’un cristià i un moro en un pla de 
tres quarts pintats amb un to marró, està una mica 
texturitzat amb un dominant ocre clar. El segon ele-
ment que configura el cartell és el text pintat en 
negre i gris i situat a la part superior, que és de bona 
lectura perquè no hi ha cap element que faça nosa. 
L’element central, i on Adrià ha centrat la tasca pic-
tòrica, resideix en la cuirassa, suposadament de 
Sant Jordi. Com veiem vol remarcar d’una forma 
molt contundent l’efecte tridimensional en deixar 
totalment plans els personatges del fons, en canvi la 
cuirassa està treballada amb el màxim efectisme 
pictòric i per acabar l’efecte de sortida cap endavant 
representa l’ombra que projecta la cuirassa respecte 
del fons.

El text se situa dalt del cartell i posseeix una 
lectura prou correcta ja que no és interromput per 
cap element i el contrast entre el fons i les lletres 
sembla òptim.

Realment es pot dir ben poc sobre aquesta obra 
ja que els elements són tan escassos i estan concre-
tats d’una forma tan clara que sols es pot opinar de 

la idea que ha tingut Adrià d’utilitzar la cuirassa de 
Sant Jordi com a element simbòlic i representatiu del 
cartell de festes. La col·locació d’aquest element en 
un primer pla recorda molt els plantejaments estètics 
de l’art Pop, que Adrià Pina coneix prou bé i aplica a 
moltes de les seues obres.

1993  Enric Solbes
Enric Solbes Cabrera naix a Alcoi el 14 d’abril de 

1960, va acabar els seus estudis a la Facultat de 
Belles Arts de Sant Carles de València l’any 1984, i 
es va llicenciar per l’especialitat de gravat. 

Durant aquestos anys de formació realitza una 
nombrosa obra pictòrica i gràfica adreçant principal-
ment el seu bon gust plàstic al camp de la il·lustració, 
tant la infantil com la publicitària. Treballa per a les 
editorials més importants del país: l’editorial Gregal, 
Santillana, Anaya, La Magrana, Proa, Tàndem, 
Cruïlla;  i de l’estranger: l’Editrici Democratica 
Sarda (Itàlia); i també treballa per a entitats com la 
Generalitat Valenciana i la Diputació de València. 
Ha realitzat, a més, nombrosos cartells. Evidentment 
ha fet moltes exposicions individuals i col·lectives. 
Actualment viu a Alzira (València).
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ANàLISI DEL CARTELL

Al cartell apareix tot allò que per Enric Solbes 
és representatiu de les festes i del seu poble, 
Alcoi; amb una estètica “Deco” ens mostra els 
pixadors del carrer Sant Tomàs, un arc de la Plaça 
de Dins, la xemeneia que hi ha on ara es troba 
“Mercadona”, la cúpula i el campanar de l’església 
de Santa Maria, el recent estrenat pont de 
Fernando Reig i, ja per concloure, el perfil del 
barranc del Cint. Com a símbols de la festa veiem 
tres cristians que amb la porra a la mà sembla que 
desfilen; un músic que toca el trombó i un altre, de 
qui només veiem la mà, que dóna un cop musical 
al timbal; dues banderes, una amb la creu i l’altra 
amb la senyera estratègicament situada perquè 
uns creguen que té la franja blava i perquè uns 
altres, com Enric i jo, pensen que estèticament, i 
també històricament, no li va bé. Finalment i des-
tacant-se cromàticament mitjançant la utilització 
del color complementari hi ha el perfil d’un moro 
que sembla com si projectara una pel·lícula o com 
si ens diguera d’una manera publicitària “Veniu a 
veure les festes de moros i cristians com jo les 
veig”. Dins del moro hi ha símbols que ens recor-
den elements de la cultura àrab.

Desprès d’haver esmentat els elements que 
conformen el cartell, analitzaré l’esquema composi-
tiu: el perfil del moro hi és en un primer terme i s’hi 
destaca mitjançant el blau ultramar pur -aquell que 
s’utilitzava als llavadors per tintar i blanquejar roba- 
que el retalla d’un fons tot engammat amb domi-
nants taronja. Aquest fons posseeix també diferents 
subplànols però com que estan treballats amb una 
gamma cromàtica semblant s’integren totalment 
com a fons . En la part alta del cartell el text desta-
ca clarament: Alcoi pintat de blau i negre i la resta 
en roig fosc, les lletres forment part de la cultura 
plàstica de l’artista ja que les ha utilitzades en molts 
dels seus treballs. És una evolució de tipografia 
personal, d’estil decó, que trobem retolant els refu-
gis que hi havia a València.

Quan vaig veure el cartell a la plaça em vaig ale-
grar molt, sabia que Enric no ens decebria i així va 
ser. I, encara que m’acusen de xovinista, no puc 
estar-me de dir que Enric, com a alcoià, va tenir clar 
què volia representar i va fer un cartell ple d’imatges 
i símbols propis de la festa amb una aportació estèti-
ca molt elegant i acurada.

 

1994   Jordi Ballester
Naix a València l’any 1941. Va estudiar a les 

escoles superiors d’Arquitectura de Mèxic, Roma i 
Madrid, i més tard en la de Belles Arts de Sant Carles 
a València. Destaca com a especialista en disseny 

gràfic desprès de dedicar-se, durant més de trenta 
anys, a diverses àrees sempre relacionades amb el 
món de la imatge. En la primera dècada realitza 
obres amb el pseudònim de “Equipo Realidad”, i fa 
exposicions en moltes cuitats del món. L’acceptació 
de la seua obra va tenir la màxima expressió en 
l’antològica que li dedicà l’IVAM (Institut Valencià 
d’Art Modern) en 1993. La seua pintura figura en 
col·leccions privades i importants museus de diver-
sos països: Holanda, EUA, Itàlia, Suïssa, França, 
Japó, Espanya, etc. Actualment fa classes de Dibuix, 
de Composició i de Visió Espacial a la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. 
Ha dirigit treballs publicitaris en empreses d’àmbit 
internacional.

ANàLISI DEL CARTELL

En aquest cartell apareix, per primera vegada en 
l’etapa en què s’encomanen a dit, la imatge de Sant 
Jordi. Aquest és representat per un noi jove que a 
peu dret agafa una llança i descansa sobre l’escut 
mirant-nos tranquil·lament. La imatge està clarament 
inspirada en l’obra que l’any 1417 va esculpir 
Donatello: Sant Jordi també agafa l’escut amb la mà 
esquerra, l’altra mà li queda lliure, duu una faldilla 
curta i una capa que li penja dels muscles i els 
cabells rulls.

El personatge de Sant Jordi es retalla molt bé del 
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fons blau. Hi ha una llum focal que il·lumina el sant 
que ve des de d’alt per l’esquerra; a la zona del cap 
hi observem un fi i singular perfil blanc que ens sem-
bla substitutiu de la típica coroneta de sant; la llança 
que porta a la mà sembla infinita ja que s’hi prolonga 
i tapa fins i tot, amb una mica de picardia, el dia 23, 
data de la seua onomàstica. L’escut té un color prou 
original ja que a Alcoi estem acostumats que siga 
blanc amb una creu roja i en aquest cas el fons és 
roig amb la creu daurada. El fons posseeix un acabat 
singular ple d’estrelles i amb uns efectes de llum 
prou reeixits.

Jordi Ballester fa bo el coneixement que posseeix 
del món del disseny gràfic. És per a mi, sense cap 
dubte, l’autor que millor i amb més gust ha distribuït 
el text obligatori que cal encabir al cartell de festes, 
em sembla una de les solucions més bones. Crec 
que funciona bastant com a cartell publicitari, i si el 
comparem, per exemple, amb el dissenyat per Boix 
en 1987 (tots dos tenen un personatge central mirant 
i s’assemblen en la composició: l’espingarda del 
moro i la llança al sant Jordi coincideixen en gran-
dària i trajectòria), estèticament podem estar més a 
favor del cartell de Boix - pot ser més original-  però 
el de Ballester em sembla més comunicatiu.

Un altre detall que cal considerar en el camp de 
la publicitat és el concepte Discurs-relat: en el dis-
curs el/s personatge/s ens miren volent fer-nos partí-
ceps del que diuen, ens impliquen en l’obra, com en 
aquest cas en què el sant ens mira. Els altres cartells 
fets fins aquell moment participaven del que es diu 
relat, parlant en tercera persona i sense involucrar-hi 
l’espectador.

Així doncs, crec que podem concloure que aquest 
cartell de Jordi Ballester ha aportat valors interes-
sants al món de la cartellística festera.

 

1995  Anzo
José Iranzo, anomenat Anzo dins del món de 

l’art per diferenciar-se així d’un altre pintor amb el 
mateix cognom, va nàixer a Utiel (València), va 
estudiar a l’Escola de Belles Arts Sant Carles de 
València i a l’Escola Superior d’Arquitectura de 
Barcelona. Fundador i membre del grup “Nueva 
generación”, les seues obres estan repartides per 
tota la geografia espanyola i també a l’estranger: hi 
ha obra seua al Museu Espanyol d’Art Contemporani 
de Madrid, també al Contemporani de Barcelona, al 
d’Art Modern de Brasil, al Museu of Fines Arts 
d’Egipte, etc.

Evidentment ha fet un gran nombre d’exposicions 
individuals i col·lectives arreu del món i un bon gra-

pat de crítics d’art han lloat la seua obra. La de finals 
dels 50 i principis dels 60 es va basar en l’abstracció 
americana; desprès cap a l’any 64 creà obres figura-
tives amb un marcat contingut social, moltes 
d’inspiració televisiva, i tècnicament molt en la línia 
de l’equip realitat, Genovés o Antoni Miró. Al meu 
parer, el moment de més èxit en l’obra d’Anzo va ser  
quan, als inicis dels 70, va fer una sèrie d’obres de 
caràcter geomètric i tecnològic on  incloïa una imatge 
d’un personatge que quedava totalment aïllat i solita-
ri envoltat per una sèrie d’elements plàstics molt 
gelats, composicions que va realitzar -si no vaig 
errat- almenys fins a mitjan anys 80, moment en què 
vaig perdre-li la pista.

ANàLISI DEL CARTELL

Quan el van elegir autor del cartell de l’any 95 
vaig imaginar una obra que trencaria prou amb el 
que s’havia vist fins aquell moment. Emocionat vaig 
assistir -com sempre- al descobriment del cartell, i 
una part de mi es va enfonsar en veure què havia 
pintat Anzo, allò que contemplava “esbalaït” no 
haguera passat mai a ser finalista en cap concurs 
de cartells i, el que és pitjor, quan l’ajuntament 
d’Alcoi l’encarregava a un artista, agradara més o 
menys, el que volia era posseir una obra singular de 
tal o tal artista, però aquest podia haver-lo pintat 
qualsevol cartellista de segona, entre els quals 
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humilment m’incloc. 

Al cartell es veu la imatge de quatre personat-
ges d’una esquadra de moros, en concret de la filà 
verds, que miren amb complaença l’espectador, és 
a dir, el fotògraf; tres duen el cigar típic a la mà; i 
al seu darrere hi ha el castell de festes dissenyat 
per Cabrera amb la bandera cristiana penjada al 
balcó. Els personatges, i en general l’obra, estan 
prou mal pintats: no hi ha gràcia, desimboltura ni 
frescor en cap pinzellada. 

Per assenyalar-ne algun aspecte positiu, cal dir 
que, tot i que la tipografia no està lletra per lletra 
ben traçada, l’àmbit visual i de lectura del text és 
prou bo, s’hi destaca molt correctament dels ele-
ments que l’envolten. Al meu paper, seria el primer 
o segon cartell dels setze analitzats amb millor 
lectura i distribució del text.

I per a concloure, pense que Anzo no va fer bé els 
deures a l’hora de plantejar-se la realització del car-
tell. i això malauradament es nota.

 

1996   Artur Heras
Aquest pintor va nàixer a Xàtiva l’any 1945, i va 

estudiar Belles Arts a València. Formava part de la 
tríade d’artistes del País Valencià més estimats per 
la meua generació, ens hi referíem com si es tractara 
d’una davantera d’un equip de futbol:  Boix, Heras i 
Armengol.

Artur Heras ha exposat individualment en mol-
tes galeries (Parpalló, Art-sud, Fira Interarte, Arte-
Xera, etc.) i a més ha dissenyat un gran nombre de 
cartells com ho demostra l’exposició anomenada 
“100 carteles de Artur Heras”, en la galeria Casa 
del Poeta, Mèxic D.F. De les exposicions 
col·lectives cal destacar les realitzades al Museo 
de la Resistencia Salvador Allende, Santiago de 
Xile; l’Homenatge a Miguel Hernández, Alacant; La 
col·lecció de l’IVAM, Adquisicions 1985-1992, 
IVAM Centre Julio González, València; II Bienal 
Internacional del Cartel, Museo J.L. Cuevas, 
Mèxic; “Artistes amb el tercer món”, València; 
Museo de Antropologia, Madrid; Un segle de pintu-
ra valenciana, IVAM Centro Julio González, 
València.

Artur Heras forma part de l’elenc d’artistes plàs-
tics que han projectat la idea d’art del País Valencià 
arreu del món. 

ANàLISI DEL CARTELL

Al cartell hi ha una imatge central d’un paisatge 
que ens recorda el decorat de fons del betlem de 
Nadal. El paisatge sembla un desert àrab al fons 
qual s’albira un poblet amb unes construccions típi-
cament morunes. En primer terme de la composició 
Heras ha retolat el nom d’Alcoi amb una sèrie ele-
ments singulars: la A és un prisma triangular en 
l’interior del qual es retalla un arc de ferradura; la L 
és una palmera que ix d’una espècie de badall rec-
tangular, necessari per a construir el peu de la ela, 
la C evidentment és la mitja lluna, la O un globus 
terraqüi i finalment la I una xemeneia típica de la 
industrialització a Alcoi. Aquests elements són 
il·luminats a contrallum, i omplin l’espai groc del sòl 
amb una ombra projectada prou dura. Com ja hem 
dit, més enrere trobem la imatge del poblet amb 
símbols cristians envoltat d’unes formacions mun-
tanyoses que no representen de cap manera les 
que volten Alcoi.

La imatge central és emmarcada als laterals 
esquerre i dret per imatges de les xilografies que es 
troben al Casal de Sant Jordi i que representen algu-
nes de les filades que ixen a festes fa més de cent 
anys. A la part alta del marc hi ha el text Festes de 
Sant Jordi · Moros i cristians amb bandera mora i 
cristiana a cada lateral, a la part inferior s’acaba de 
completar el text: a la zona del desert es troba Alcoi 
i la data de celebració de les festes, i finalment, a 
sota, i dins del marc negre, el text d’interès turístic 
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internacional. 

De tots els cartells fets fins aleshores, aquest 
és el que més s’allunya de la imatgeria típica 
alcoiana, és sense dubte el que més trenca i per 
tant el que menys ha agradat al públic en general. 
El valore positivament per arriscar en el planteja-
ment i eixir-se’n del que podria ser  “més fàcil”. De 
tota manera personalment no m’atrau el cartell, les 
imatges centenàries dels festers em semblen ràn-
cies i un poc posades amb calçador; la tipografia 
la trobe elegant i ben composada però una mica 
petita; i el tema central, tot i que l’he qualificat 
d’original, pense que Heras és un artista que 
podria haver aprofitat molt més aquesta idea o si 
més no millorar-ne el plantejament estètic, i enca-
ra que semble molt gastat hagués pogut insinuar 
una mica el barranc del Cint.

 
  
  
     

1997  Manolo Boix
Com que ja hem contat la vida i miracles de 

Manolo Boix quan parlàvem del cartell de l’any 87, 
ara només hauríem d’indicar que l’ajuntament mai 
no havia elegit un autor per segona vegada per a 
fer el cartell de festes. Crec recordar que tot va 
estar motivat per les presses que hi havia per pen-

jar el cartell a la plaça. Aquell any, i pressionats pels 
grups de l’oposició i a la vista del dos darrers car-
tells -no massa acceptats per part del públic- es va 
convocar el concurs públic de cartells de festes i es 
declarà una altra vegada desert. L’elecció de Manolo 
Boix crec que es degué al fet que és un artista pro-
lífic capaç de treballar amb saviesa i rapidesa, i que 
a més ja sabia com anava la cosa i podia, així, 
aportar a la plàstica festera uns nous aires com 
efectivament va demostrar en passar de l’estètica 
de l’època medieval a una estètica més refinada 
com va ser la del Renaixement. Aquest fet no és per 
a mi un aspecte positiu ni tampoc negatiu, em limite 
només a constatar-lo. 

ANàLISI DEL CARTELL

Sobre un fons daurat es perfila la imatge d’un 
Sant Jordi matadracs, representat per un xiquet 
molt jove que recorda molt al xiquet que el darrer 
dia de festes, 24 d’abril, cap a les nou de la nit 
llança un munt de fletxes pels merlets del castell. 
Del braç esquerre li penja un escut que té un perfil 
semblant al de la vila d’Alcoi. Amb la mà esquerra 
agafa la bandera cristiana i en l’altra té una fletxa 
que és a punt de ser llançada. El cos del xiquet 
s’impulsa recolzant-se sobre els estreps del cavall 
i adopta una expressió facial de força com volent 
llançar la fletxa amb la major potència possible. La 
figura del cavall blanc queda de perfil a l’espectador, 
l’animal està engalanat amb rics detalls daurats 
des de la cua fins al cap. El cavall queda estàtic 
mentre les seues potes trepitgen el drac, que 
queda sota el cavall i el cavaller regirant-se i amb 
expressió de dolor i impotència esperant rebre la 
darrera punxada que el rematarà definitivament.

Els elements que formen la composició del cartell 
són: en un primer pla el drac, el cavall i Sant Jordi; 
en un segon pla el fons daurat i en un tercer el text 
amb tota la informació adient a l’esdeveniment que 
publicita. El focus de llum que il·lumina l’escena ens 
ve des de dalt i suggereix que una força divina ajuda 
a Sant Jordi a vèncer el drac.

La tipografia com he dit és prou petita, i les 
línies són alternativament en roig i negre. Tot el 
text està en cursiva i tan sols Alcoi està retolat en 
majúscules.

Plàsticament el cartell és molt en la línia de Boix. 
Sí que n’admire aquesta vegada l’atreviment de 
posar als peus del Sant un drac i no l’habitual moro, 
de fet he sentit a dir que algunes filades tenen el 
cartell penjat cap per avall -com si es tractés del 
retrat de Felip V que hi ha a Xàtiva-. A més, en aquell 
moment el tema de la xenofòbia i de la immigració 
era el nostre pa de cada dia i sacsejava els pilars i 
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escalfava els ànims de la societat alcoiana. 
 

       

1998  Joan Genovés
Joan Genovés (València 1930) és un dels pintors 

més representatius de la “Crónica de la realidad 
española” apareguda als anys 60 i que s’inseria en 
el si del pop art europeu. És típic veure a les seues 
obres representacions de personatges i gentades 
amb un sentit narratiu on normalment hi ha movi-
ments violents que dramatitzen el pànic i el dolor. Va 
ser un artista de referència en el període de la tran-
sició desprès de la mort de Franco. En plena transi-
ció democràtica d’Espanya va pintar un quadre titulat 
“El abrazo” (1976), que imprés després com un car-
tell va acabar convertint-se en el motiu central de 
l’amnistia de la societat espanyola. Desprès 
d’aquesta època, que alguns crítics es van atrevir a 
denominar com a “pamfletària”,  Genovés reprén la 
representació de diminutes figures humanes distri-
buïdes en el quadre. D’aquesta època és el cartell de 
les festes d’Alcoi.

Enumerar tot el que ha exposat Genovés formaria 
part d’una publicació específica. Com a petita mostra 
citarem algunes ciutats on ha exposat: Alcoi, Alacant, 
València, Múrcia, Albacete, Madrid, Santander, 
Logronyo, Saragossa, Vitòria, Bilbao, Salamanca, 
Càceres, Córdoba, Eivissa, Berlín, Lisboa, Zuric, 
Rotterdam, Roma i Torí, Londres, Tokio,  l’Havana, 
San Juan de Puerto Rico, Río de Janeiro, Caracas, 
Bogotà, New York, Toronto, Montreal, etc.

ANàLISI DEL CARTELL

Genovés ens ha pintat un cartell on es veu una 
imatge en picat, quasi a vista d’ocell, d’un grup de 
quatre esquadres de festers que baixen desfilant, al 
capdavant hi ha un cabo i més endavant encara el 
cabo batidor, a esquerra i dreta del que se suposa el 
carrer s’amuntega un grup de gent que acudeix 
corrents a veure l’espectacle. El text es reparteix en 
dues zones: a la part de dalt el text principal i a la 
part baixa la data i el text secundari. Cal destacar 
també que el fons del cartell és totalment blanc.

Crec que Genovés ens ha volgut mostrar que 
quan s’engega la festa el públic hi arriba massiva-
ment mogut per l’espectacle que es genera; aquest 
concepte és presentat positivament i no com en les 
primeres manifestacions que feia d’homes corrent 
que fugien o no sabien cap a on anaven. El cartell va 
ser motiu de moltes controvèrsies en la premsa local, 
on fins i tot en va apaéixer un de semblant, també 
obra de Genovés, que anunciava un esdeveniment a 

Madrid. D’altres judicis, molt més àcids encara, 
l’identificaven irònicament, i amb termes populars, 
amb el sexe de la dona.

Genovés és per a mi, possiblement, l’artista amb 
més currículum dels setze que he comentat, el que 
més obra té repartida arreu del món. Però el cartell 
que va realitzar no em commou; des del meu punt de 
vista aqueixes figures diminutes perden força (en 
altres obres seues aquestes imatges en veure’s de 
més a prop posseeixen un major impacte visual). 

També es nota que és un encàrrec fet a algú que 
no estava ben documentat, ja que la imatge que 
representa, quatre esquadres formant i els cabos al 
capdavant, és per a l’alcoià un fet insòlit (possible-
ment per això la gent va corrent a veure-ho). La 
tipografia em sembla molt col·legial, possiblement 
haguera estat adequada si haguera triat un tema  de 
la festa molt més joiós. Genovés amb aquesta obra 
no va connectar amb el públic alcoià perquè no tot el 
que es fa com a obra artística s’adequa a un mitjà 
publicitari com és el cartell, ni es pot forçar tant per-
què allò que un fa aprofite per a simbolitzar determi-
nats esdeveniments. 

1999  Sento Masià
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càrrega formal, plàstica i conseqüentment visual.I 
així, amb aquesta tessitura, afrontarà el repte de fer 
el cartell de l’any 1999. 

ANàLISI DEL CARTELL

En aquest cartell trobem la imatge central d’un 
home a cavall, l’animal que aixeca les potes davan-
teres d’una forma molt semblant al quadre de 
Velázquez anomenat “El Conde duque de Olivares” i 
el cavaller guarnit amb una cuirassa -amb una creu 
al pit- que li cobreix tot el cos duu al cap el casc 
representatiu del rei Jaume I. El personatge subjecta 
amb fermesa una bandera que per efecte del vent,  o 
per voluntat de l’artista, fa que no es veja clarament 
la seua identitat. Als peus del cavall es retalla la 
silueta del barranc del Cint, i sembla com si en sor-
gira el nom d’ALCOI; Sento, al meu parer, arreplega 
la idea popular molt extesa del terratrèmol que va 
determinar l’actual ubicació d’Alcoi.

Al voltant del cartell s’escampen tots els escuts 
de les filades repartits d’una forma singular, els 
escuts estan pintats en color. La imatge i el text 
sense color, pintats amb un efecte de clarobscur 
amb textura en unes tonalitats terroses. El fons pos-
seeix també traços texturats d’aquest color. L’obra té 
molt poc contrast, la qual cosa fa que es retalle molt 
del fons.

En la part inferior, i a l’esquerra, se situa el text 
del cartell composat d’una forma prou equilibrada; el 
text FESTES DE queda en negatiu respecte a la 
resta, i així sembla que el títol principal siga “Festes 
d’Alcoi”. 

Finalment crec que el cartell ens transmet sensa-
ció de dinamisme, d’empenta, a causa del moviment 
que imprimeix el conjunt que formen el personatge i 
el cavall. Sento és prou atrevit en fugir d’un cartell 
amb color. En certa manera, el fet de contornejar el 
cartell amb els escuts de les filades recorda el cartell 
d’Heras de l’any 96, que va utilitzar imatges cen-
tenàries de les filades per emmarcar els laterals que 
envoltaven la imatge central.

 

2000  Manolo Antolí
Naix a Alcoi el 4 de març del 1953. Als catorze 

anys ingressa a l’Escola Municipal de Belles Arts 
d’Alcoi, i té com a professor R. Llorens Ferri. Més 
tard estudia a l’Escola Superior de Belles Arts de 
Sant Carles de València fins el 1975. Immediatament 
passa a impartir classes a l’Escola d’Arts Aplicades 
i Oficis Artístics d’Alcoi. En aquest període Antolí 
s’implica més  en el món de la il·lustració, i que es 
gradue en A.A. i O.A. de València en aquesta espe-
cialitat. L’any 82 reprén I’activitat pictòrica  i partici-

Naix a Alcoi l’any 1940. Llicenciat en Belles Arts, 
és cofundador del Grup “AIcoiart”C.E.A., Alcoi. 
Exposicions: Sala “H. Los Angeles”, Dénia; Sótano 
Medieval, Polop de la Marina; Galeria “Elia”, Dénia; 
Saló de la Tardor, Alcoi; Caixa d’Estalvis del Sud?Est, 
Murcia; Sala La Decoradora, Alacant; Casa de 
Cultura, Alcoi; Galeria Hoyo, València; Galeria àgora, 
Barcelona; Galeria 6 Presències, Alcoi; Club d’Amics 
de la Unesco, Alacant; Galeria Mignon, Cádiz; Caixa 
d’Estalvis de Jerez; Caixa d’Estalvis del Sud?Est, 
Benidorm; Homenatge a M. Millares amb artistes de 
“El Paso” i alacantins; Galeria “Alcoiarts”, Altea; 
Galeria Capitol, Alcoi; Galeria Shopping Center, 
Brussel·les (Bèlgica); Galeria Voltone de la Molinella, 
Faenza (Itàlia); Galeria L’Aprodo di Nino Botarelli 
Iseo, Brescia (Itàlia); Galeria “Fiamma Vigo”, Venècia; 
Galeria Novart, Madrid; Galeria Impact, Alacant; 
“Ocho aspectos del realismo actual”, Barcelona; 
Obra en el Museu d’Art Contemporani de l’Alt Aragó 
(Osca); Obra en el Museu d’Art Contemporani d’Elx; 
Obra en la Diputació d’Alacant; Mostra Cultural del 
País Valencià.

Sento és un creador que sempre ha estat a la 
recerca de nous elements de configuració plàstica, 
és un artista innovador, que gaudeix cada vegada 
que s’encara amb una obra nova. Un dels aspectes 
a destacar de la pintura de Sento Masià en els últims 
anys és la matèria, les textures amb tota la seva 
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pa en diferents certàmens. Ha fet exposicions 
col·lectives i individuals, i ha guanyat diversos guar-
dons en certàmens d’àmbit local, provincial i nacio-
nal. 

ANàLISI DEL CARTELL

Al cartell trobem tres personatges en un primer 
pla: a l’esquerra la imatge d’un moro vell amb barba 
blanca, turbant al cap i vestit amb una túnica roja; 
enfront, a la dreta, hi ha un cristià més jove que 
porta casc i la part superior d’una armadura que li 
protegeix muscles i pit, a sota porta una túnica 
blava amb l’escut quadribarrat bordat al pit. Tots 
dos personatges es troben encarats de perfil, enca-
ra que sembla que el moro mira el cristià i que 
aquest, en canvi, baixa la mirada.

Una mica més enrere hi ha una franja amb una 
textura pètria on es cisella tot el text del cartell, 
excepte ALCOI que apareix a la part superior del 
cartell en lletres molt més grans. Si ens hi fixem 
detingudament, podem observar el joc que Manolo 
Antolí ha realitzat amb el text: a la primera línia 
l’equilibri d’espais entre les lletres, anomenat pels 
tècnics tracking, i l’espai entre paraules resulta 
d’allò més normal; en canvi en el text MOROS I 

CRISTIANS sembla tot una unitat, ja que 
l’interlletratge i l’espai entre paraules és idèntic; en 
la data tot torna al seu lloc i finalment en el text 
D’INTERÉS TURÍSTIC INTERNACIONAL l’espai 
entre paraules torna a separar-se considerable-
ment.

La imatge que prioritza la nostra visió és sens 
dubte la de Sant Jordi que amb la bandera a la mà 
i sobre un magnífic corser ens mira, i al seu darre-
re el text que ens mancava, ALCOI, tapat mínima-
ment pels casc. Cal remarcar com a element final 
d’aquest joc d’imatges la subtil representació del 
barranc del Cint als peus del cavall.

Antolí en aquesta obra aconsegueix la tercera 
dimensió, sobretot m’admira com, llum sobre llum, 
aconsegueix dotar el cavall d’una lluentor especta-
cular, li hem d’aplaudir el savoir faire. Però com a 
amic i coneixedor de la seua obra, el dia que vaig 
veure per primera vegada el cartell a la plaça -i 
coneixent l’ambivalència de registres que pos-
seeix- em vaig quedar amb les ganes de trobar-hi 
la seua vessant d’artista que arrisca. És possible 
que guarde per l’estudi algun primer esbós de 
l’altre cartell que també li haguera agradat fer. De 
fet, el títol que li va posar “irònicament” ens orienta 
sobre la idea que havia de fer un cartell com espe-
rava la societat alcoiana, en què apareguera quasi 
tot: i així el va fer.

2001  Paco Barrachina
Naix a Benifallim (Alacant), en 1940. És un artista 

amb un bon coneixement del dibuix que treballa molt 
bé la figura humana i en especial el retrat. Considerem 
Barrachina com un pintor realista que dota les seues 
obres d'una llum especial, no diria que sorollista però 
sí mediterrània.

Molts elogis ha rebut Barrachina per part de la 
crítica, llegiu sinó aquestes paraules: "El realismo de 
Paco Barrachina se observa que no es un mero rea-
lismo digamos copista de la realidad, mimético, sino 
que su realismo es de dentro afuera ... Por ende se 
produce un figurativismo que supera a la propia rea-
lidad, dándole a ésta su toque personal, lo que hace 
de él un pintor especial, a veces un tanto impresio-
nista, con contornos evanescentes, y otras, acade-
micista, con cromatismos heterodoxos, pero siempre 
atrayente y sugestivo. La expresión, el trazo, la 
forma y el plano son elementos indispensables para 
lograr una buena pintura. Si a esto le añades el color 
tendrás la obra bien hecha, como diría el maestro 
D´Ors".
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ANàLISI DEL CARTELL

Barrachina ens ha pintat un cartell on es veu, des 
d'un punt de vista lleugerament elevat, un home ves-
tit amb l'abillament que tots assimilem al de l'insigne 
màrtir (com diu la cançó). Sosté un colom a la palma 
de la mà dreta, i no se sap ben bé si té les ales ober-
tes per envolar-se o és que és a punt de plegar-les 
per seure tranquil·lament. Del coll de l'au penja una 
cadena amb una creu i una mitja lluna daurades. 
Sant Jordi amb l'altra mà subjecta les regnes d'un 
cavall blanc. El fons es forma amb una sèrie de pin-
zellades prou soltes que ens insinuen que hi ha terra 
i cel. El conjunt de l'obra el completa  el text habitual 
situat en la part superior esquerra.

Si analitzem el cartell amb una mirada més 
reflexiva veiem una obra amb una qualitat pictòrica 
apreciable, prou realista en la definició dels perso-
natges centrals i amb un toc a la manera de Paul 
Cezanne en les pinzellades del sòl. Per bé que en 
molts altres cartells, com per exemple el de Jordi 
Ballester o el de Manolo Antolí, s'ha recorregut a la 
utilització de models com a principi estructurador, en 
aquesta obra no ha estat així: em recorda, més aviat, 
aquells muntatges que féiem a la Facultat de Belles 
Arts amb models i que desprès dibuixàvem o pin-
tàvem, de vegades amb una estètica academicista i 
d'altres amb més llibertat plàstica. 

Vull deixar ben clar que el cartell de Barrachina 

és, sens dubte, el cartell més quadre de tots els 
setze: ha baixat el Sant Jordi del cavall i el Sant no 
està, com és freqüent, ni  matant moros ni dracs; de 
fet Sant Jordi sembla un home reconciliador, deslliu-
rat de la seua santedat i que, en agafar el colom, 
ofereix la pau als dos bàndols.

Finalment, en el transcurs de les representacions 
de cartells de festes, la seua obra em sembla molt 
positiva. Així i tot seguesc opinant que sembla més 
un quadre pintat a l'oli amb un text que no un cartell.

1998  J . Cerdà Gironès
Cursa estudis de Belles Arts i de Dibuix Tècnic a 

l'Escola de Maestria Industrial d'Alcoi.

De ben jove ja obté alguns premis de dibuix i pin-
tura. N'hauríem de destacar els següents: Menció 
d'Honor atorgada per la Conselleria de Cultura; 
Segon premi Nacional "Vila de Crevillent"; Segon 
Premi Nacional "Minicuadros" d'Elda; Menció d'Honor 
"V Certamen de jardines" a Madrid; Primer Premi 
Nacional "XIV Exposición Pequeño Formato", Madrid; 
Segon Premi "II Concurso Círculo Industrial" d'Alcoi; 
Menció d'Honor de "San Isidro" a Madrid; Menció 
especial tema "Jardines", Madrid; al "Museu Mariano 
Benlliure de Crevillent" hi ha exposada obra seua;  
Primer premi "Jardines 1996", Madrid;  Premi Espiral 
de les Arts "Salón otoño 1996", Madrid.

ANàLISI DEL CARTELL

En el cartell de Cerdà trobem una imatge inspi-
rada en la desfilada del bàndol cristià el diumenge 
de glòria. Aquesta imatge pel que fa al contingut del 
cartell és innovadora ja que reflecteix la major part 
del ingredients de la festa, com són els tres ele-
ments vius de la festa: els festers, els músics i el 
públic. 

D'una altra banda, i pel que fa al lloc des d'on es 
capta la imatge, veiem un entorn màgic: el carrer 
Sant Nicolau, amb l'enramada i els balcons ador-
nats amb els cobertors amb la creu, s'integra a la 
plaça, al fons de la qual hi ha el castell. I oblidava 
una cosa més fonamental encara en les festes: el 
sol radiant que il·lumina l'escena. La imatge té un 
toc de pintura impressionista ja que la sensació que 
ens produeix és clarament efectista. 

El text no s'integra amb la imatge, sinó que es 
col·loca en les zones lateral dreta i part baixa, retola-
des amb tipografia d'estil gòtic, amb el perill que això 
comporta si se n'abusa dels títols en majúscules. 
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S'hi observa un element de compensació al pro-
tagonisme de la glòria de les filades cristianes: en 
la torre més alta del castell s'albira la bandera mora 
que oneja, la qual cosa no s'acobla a la realita, ja 
que la bandera s'hissa quan els moros conquerei-
xen la fortalesa.

Crec que l'autor ha pintat un cartell que ens 
mostra la seua forma d'entendre la pintura, i cal que 
l'acceptem com una obra respectable, encara que 
no estiguem d'acord amb el seu plantejament 
estètic. Li trobe a faltar més bon criteri a l'hora de 
triar la composició dels elements imatge-text, man-
cança global d'impacte visual (cal estar-ne a prop 
per gaudir dels elements que l'integren), i en gene-
ral crec que Gironés és un pintor que domina millor 
els petits formats i que té mancances a l'hora de 
combinar una imatge amb un text. 

 
CONCLUSIONS

Si ho mirem positivament veurem davant nostre 
una plèiade d'obres, de cartells realitzats per un 
grup d'homes que han marcat i marquen amb deci-
sió les tendències estètiques del nostre país, artis-
tes reconeguts en el món de les arts, uns en l'àmbit 
internacional i d'altres en àmbits més pròxims, però 
no per això menys dignes. En aquestes obres cada 
pintor ha reflectit la seua visió plàstica de les festes 

de moros i cristians, unes vegades han ben connec-
tat amb l'espectador i d'altres no tant; així mateix, i 
pel que fa al concepte de cartell, n'hi ha hagut de 
bons i de no tan encertats, però el que sí que ens 
han deixat aquestes obres és un gran recull 
d'estètiques variades -sempre, és clar, parlant en 
un àmbit de figuració realista-. 

Per a concloure he de tornar a reivindicar la 
situació ideal que políticament i estètica considere 
més correcta i que obriria la porta, tancada des de 
fa anys, a un gran grup d'artistes que podrien apor-
tar-hi nova saba a la cartellística alcoiana: un any 
l'Ajuntament nomena l'artista que pintarà el cartell i 
a l'any següent convoca un concurs públic. 2

* Aquest article fou redactat abans que es nomenara una dona 
com a autora del cartell de festes de l'any 2003, la qual cosa fa 
que la proporció homes dones 16:1 comence, a partir d'aquest 
moment, a igualar-se. Així ho espere.
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Quan un s’enfronta a una obra d’art, quan s’enfronta 
de veritat a una veritable obra d’art, té a l’instant la 

possibilitat immediata del gaudi, del rapte, de l’emoció, 
però quasi de sobte arriba la invariable obligació que 
ens imposem “d’entendre-la”. Açò ocorre infal·liblement 
amb els poemes, que llegim d’una tirada, de colp, i 
resten ressonant en el fons de la nostra ànima, i el 
trànsit s’assembla molt al que vivim quan som davant 
d’un bon quadre, amb una inocència acultural que 
sovint se’ns resisteix, i sentim alguna cosa inefable 
que resta ressonant allà on se’ns quedà el poema, en 
el fons de l’ànima, en un interior indefinible. L’instant de 
puresa sol durar-nos poc, però, i aleshores intentem 
assaltar aqueixes obres com s’assalta una fortalesa, 
alçant plànols i descobrint punts dèbils o forts, estri-
pant metàfores o analitzant distribucions de volums o 
la poc o molta emoció del traç.

Però si assaltar fortaleses pot tenir el seu sentit, 
assaltar poemes o quadres no el té. Recorde haver 
assaltat, encara quasi un adolescent, un sonet que un 
poeta del 27 dedicava a Victòria de Samotràcia. (No 
recorde el poeta, ni l’autor de l’escultura, i no cal dir 

que tampoc els versos del sonet). Recorde les ales de 
marbre que eixien de l’esquena d’una dona de marbre 
que era absolutament bonica. Em posava al davant 
una foto petita, en blanc i negre, de la tal Victòria, i al 
costat el sonet. I cada metàfora desxifrada m’imbuïa 
d’un plaer i una satisfacció tan grans que em provoca-
ven una erecció. Quan vaig acabar d’espanyar la tota-
litat del jeroglífic -el de mots, no el de marbre, que ho 
deia tot d’una sola vegada- vaig haver de donar curs 
natural  a tanta erecció. (I ara us estalvie els detalls; 
açò no és “Crónicas Marcianas”). No cal dir que això 
és el que vaig aprofitar de l’experiència.

No tracte de dir  amb tot açò que no calga pensar. 
És obligatori de fer-ho. Som pell, però també pensa-
ment. El que passa és que, si aspirem a encarar-nos 
amb una obra d’art, hem de fer-ho havent assumit 
l’inextricable de l’amalgama que som: som pell i pen-
sem, una pell que pensa, o una ment dins d’una pell. 
No hi ha prevalència. Ni tan sols un procés que ho 
explique, per més que la neurobiologia ens amargue 
ara la vida demostrant, per exemple, que quan ens 
enamorem ens hi estem comportant com una pila de 

Oxímoron
Gustavo Cardenal

Il·lustracions Jordi Vila
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Volta.
Si fórem així, com un ordinador o com una pila de 

Volta, podríem igualment desxifrar les obres d’art o 
xifrar-les, com el poeta del 27 va fer amb la Victòria de 
Samotràcia. Des d’aquella experiència del sonet i la 
foto fins avui he aconseguit anar aprenent, i així, he 
pogut encarar-me amb aquest llibre -Oxímoron, de 
Jordi Botella, amb gravats de Jordi Vila- amb una nete-
dat major, encara que també és cert que sense tantes 
ereccions.

Comprendre és superior a entendre. Llegir 
Oxímoron i intentar de passada descobrir el mateix 
missatge en els gravats que l’acompanyen és un doble 
error. D’una banda, en un poema de veritat no viatja un 
missatge sinó una flama, i de l’altra, uns gravats de 
veritat no són les il·lustracions aquelles amb les qual 
Editorial Bruguera  pretenia fer més digeribles per als 
xavals les novel·les de Jules Verne intercalant-les a 
cada dues pàgines de text. Un poema és una creació 
feta de paraules, i un gravat una altra creació feta de 
traços. La condició referencial de les paraules i els 
traços és distinta, són llenguatges distints i tan propis, 
i les creacions que armen són distintes i són pròpies, i 
no per això són independents, i això és el que dóna 
sentit d’unitat i pertinença al conjunt: poema i gravats 
podrien viatjar tot sols, viatjarien pitjor però. Plegats 
poema i gravats aconsegueixen no diré pas que un 
efecte de sinergia, que és un terme que sembla escau-
re només a coses com els cotxes, com això de les 
“prestacions”, sinó un efecte de plenitud, de rodonesa, 
d’unicitat, una sensació de tall místic que acaba fent-te 
pensar i sentir que el poeta i el pintor van fer petar la 
claca en el mateix màgic punt de la màgia subtilíssima, 
i van convocar tots els ocells perquè ens volaren per 

dins dels ulls.
Oxímoron, el poema de Jordi Botella, està subjecte 

a una humilitat molt d’anar a peu i sembla imbuït 
d’aqueixa veneració que tota persona intel·ligent sent 
davant la grandesa, i per això està edificat de paraules 
petites, sense malabarismes lèxics, sense pirotècnies 
verbals. I alhora participa de l’atreviment de l’heroi 
embarcat en una tasca impossible. Perquè la proposta 
d’Oxímoron és ni més ni menys que un intent de sínte-
si de la peripècia sencera de la Humanitat. Parla de 
Lucy, nom donat a qui fins ara sembla ser el més antic 
avantpassat de l’home que pot ésser considerat com a 
tal, un fòssil, un maluc de dona trobada en algun indret 
d’àfrica, i ens porta a base de pinzellades fins a Mallory, 
aquell escalador del qual hom diu que pot ser que fóra 
el primer home en abastar el cim  de l’Everest, i el 
cadàver del qual va ser trobat no fa massa a uns cen-
tenars de metres del pic, convertit en una moixama 
seca i molt blanca, conservat durant moltíssims anys 
pel clima extrem de la muntanya. Mai no es va saber si 
va morir abans o després de coronar el cim. Abans 
d’intentar l’empresa, Mallory, interrogat per la raó que 
l’hi  impulsava va dir, simplement, que “perquè hi era”. 
Entre la moneta Lucy de cul grimpaire que va eixir 
d’àfrica i va poblar el Món sencer i aquest Mallory que 
no sabem si va triomfar s’estén tota la nostra història. 
Lucy pot deixar passar el temps, els dies, menjant el 
que hi trobe i dormint en qualsevol lloc. Sobtadament, 
però,  comença la dimensió intel·lectual, la capacitat 
per a l’abstracció. “Allò inexcusable” creix i depassa els 
límits escarits de mantenir-se viu, i tot l’horitzó s’ompli 
d’objectius. Aleshores és quan igual apareix resplendint 
un camí que un nou país, igual una àrida extensió de 
desert que un cim solcant el cel més al capdamunt que 
res. L’afany de conquesta, si és pur, no busca rendibili-
tat: és un mer afany que s’hi torna ingovernable i que 
fa que Lucy inicie un camí desnaturalitzat, un atemptat 
contra tot allò que hi havia convingut, un esforç gratuït 
que no tendeix a l’obtenció de res inequívocament 
pràctic. Així, és la nostra l’evolució de Lucy, la mona 
grimpaire que es lliura a l’atzar de seguir una pulsió que 
no sap entendre ni pot controlar. Després, passat el 
temps, haurem d’entendre i explicar que aquesta 
empremta emprenedora hauria de fer-nos superar la 
condició d’animalons col·locats ortodoxament en el lloc 
que els pertoca com a animalons, entre altres éssers 
animats i inanimats, per fer-nos abastar les cotes, tin-
gudes per altes, d’éssers pensants que manegen bona 
part dels seus destins. Lucy es lliura al desert, del qual 
ignora si tindrà final o si oferirà res de bonic en el cas 
que en tinga, només per la raó que “hi és”, una mica 
més enllà del rierol on beu o dels arbustos les baies 
dels quals menja. D’aleshores ençà, mil·lennis de dre-
ceres, de pedregars, de boscos i mars, de gels, de 
pintures impreses en la roca, de victòries sobre allò 
inhòspit del medi, de diferents i progressivament més 
complexes estructures socials, han donat com a colofó 
un culte i vital Mallory, cim evolutiu, arrecerant en ell 
mateix la immemorial pulsió, per convertir el seu destí i 
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el nostre en un cuir sec exposat a la intempèrie. 
“Perquè hi és”.

Mallory o Lucy. La peripècia vital d’un home és la 
de tota la humanitat. Un cordó umbilical indestructible 
continua unint-nos a Lucy, la Verge Mare, verge tan 
follada, tan ultratjada, tan posada a prova, tan portada 
cap ací i cap allà, però verge a la fi incòlume anant al 
pas, un dos, un dos, des del més remot fins qualsevol 
dels múltiples cimals equivocats d’avui.

Mai no ha hagut un veritable objectiu més enllà de 
no detenir-se, de seguir amb les passes i els dies, les 
estacions i les eres, objectiu poc precisable, poc dirigit 
o dirigible, sols desitjat en el seu boirós aspecte abs-
tracte. És una abstracció el que ens mena. Això uns ho 
han anomenat Déu. Altres Fe, que és mot d’un sac 
pròxim. Pense que és gratuït i a la vegada irrenuncia-
ble, ineludible com una condemna. Ser en el món i 
saber que s’hi és potser és la gran transgressió. Això 
no obstant, plantem cara a aquesta revolució de les 
neurones que ens va fer així de rars i de sublims. Que 
ens va dotar per sempre més de la mateixa única i 
pluralíssima mare, una mare repetida, mare amatíssi-
ma, santa i puta i sobretot putejada, que ens va orde-
nar viure i ens va condemnar al desassossec.

Des que Lucy va baixar de l’arbre i va abandonar 
predis tan coneguts i feraços tan sols per la nebulosa 
pulsió que hi havia altres coses que “hi són”, caminar en 
el temps es va tornar un itinerari de deserts i estepes, un 
esforç no gens pràctic que, en contra del que pensen 
tant els evolucionistes com els brokers de borsa, no 
contempla l’aritmètica elemental del guany com una 
conseqüència coherent amb el desenvolupament del 
procés. Lucy no va saber mai si hi hauria alguna cosa 
més amable del costat dellà de tundres i fronteres i 
règims, de l’altre costat de serralades i ordes establerts i 
convencions socials que servien perquè els seus múlti-
ples fills tiraren endavant l’anècdota d’una vida  sempre 
curta que perdurava, però, no se sap ben bé si com un 
estigma després de cada un nou infantament.

A la fi, no res de nou sota el sol: l’espècie porta 
Història endavant la seua peripècia creient com a molt 
que lluita contra l’hostilitat  del Medi -i el medi moltes 
vegades, cada vegada més, són el propis membres de 
l’espècie, els semblants, jo diria els polítics, els econo-
mistes, gent que ha substituït Déu i les ideologies per 
altres coses com la Rendibilitat i el Mercat-; l’espècie 
fa cap endavant el seu camí, el cas és que no lluita 
contra l’hostilitat del Medi, però. (Si així fos seria pos-
sible, encara  que remota, l’esperança última de la 
victòria). Lluita en realitat, desigualment, contra la pul-
sió pura de la conquesta pura. L’excrescència, que es 
deriva d’un procés així, no és una altra cosa que el 
Progrés, entés en abstracte i tan ampli com hom vulga. 
Però l’essència, allò que fa bullir l’olla, aquelles coses 
que romanen i mantenen la seua enorme potència de 
llevat, és l’absoluta bellesa del gest gratuït, un motor que 

no mesura els èxits assolits segons taules de rendiment, 
una mirada agosarada cap a les altures, un lladruc de 
protesta proferit contra Déu un instant just després 
d’inventar-lo. I d’aquesta matèria imperible, que desafia 
igual l’agressió de la neu i la pedra i els escarpaments, 
que la tan patent i actual de tanta gent lletja i dolenta que 
ens fa malbé cada trenc d’alba des de les seccions de 
política i economia de tots els periòdics, doncs bé, 
d’aquesta matèria tan vulnerada i tan invulnerable, tan 
mare, són fets aquest poema i aquests gravats. (Que 
només per anècdota hi són en el paper i no en la roca 
d’una cova on Lucy els contempla entre les oscil·lacions 
de llum de la foguera davant la qual s’escalfa). La matè-
ria solar, angular, de mineral impropi que s’arbra sense 
parar, que es dóna en flors que no duren res però que hi 
roman, amb la solidesa tossuda de la pedra, només per 
perpetuar-se en el seu destí de seguir donant-se en flors. 
Flors imperfectes, efímeres,  corol·lari formós. I sobretot, 
arrogància, perquè ben mirat en aquesta merda de món, 
només hi cap la derrota, la seua assumpció, però...

Merda Tibetana / La Verge Lucy / i jo som ara als 
peus de la paret / on Mallory dorm la llarga nit / dels 
segles... / Ella i jo som els vells caçadors. / Penjats als 
precipicis d’onsevol / furguem amb pals els nius de mel 
/ ignorant què ens espera quan s’acabe / l’Edat del Gel.

És així, d’aquesta manera tan vital i a mi em sem-
bla que tan meravellosa, com Jordi acaba el seu 
poema.

     Traducció: Jesús Pons

Oxímoron
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Quin lloc ocupa
la dona al Marroc?

Laila Salime
E-mail: marroc.contact@caramail.com

actualment la condició 
de la dona al Marroc és 
molt més enganyosa del 
que sembla. existeix una 
veritable paradoxa entre 
el discurs fet oficialment 
sobre el subjecte, les 
estadístiques, i el paper 
que hi juga realment la 
dona. aquest article es 
proposa de presentar la 
situació de la dona a tra-
vés de tres elements dife-
rents: a) el moviment 
associatiu femení, b) les 
estadístiques sobre la 
dona i c) les reivindica-
cions de les dones al 
Marroc.

Hui en dia és cada vegada 
més freqüent llegir en els 

documents relatius a la qüestió 
del desenvolupament una 
referència a la condició de la 
dona i a la necessitat de la inte-
gració del gènere “Gender” a 
l’hora d’establir una estratègia 
de desenvolupament.

Al Marroc igual que en altres 
països, el discurs sobre la con-
dició de la dona i la seua inte-
gració en el desenvolupament 
com a condició sine qua non 
d’una millora de la vida social 
va començar a principis dels 
anys noranta1. Però comencem 
primerament examinant el clima 
en què estava immersa la socie-
tat marroquina d’aquesta època.
L’Ajustament femení com a res-

posta a l’Ajustament Estructural

A finals dels anys noranta, el 
Marroc abandonava el programa 
d’ajustament estructural imposat 
pel Banc Mundial que havia apli-
cat durant tota la dècada. I com 
va ocórrer en altres llocs, es va fer 
palès que els costos socials rela-
tius a l’ajustament eren enormes i 
que els havien suportat de mane-
ra desmesurada els segments 
més vulnerables de la societat 
marroquina, és a dir, els pobres i 
les dones. A més a més, es va 
produir un augment de la propor-
ció de dones en la població acti-
va, sobretot en sectors no estruc-
turats que només oferien condi-
cions de treball fluctuants i sem-
pre molt precàries.

També, per fer front a la crisi 
econòmica, a l’atur i a la inflació, 
les dones van reaccionar buscant 

i creant noves eixides de treball. 
Així, en l’entorn urbà, es va pro-
duir una reconversió de joves 
diplomades cap a activitats arte-
sanals (sobretot les relatives a la 
creació i a la realització de vestits 
tradicionals). Pel que fa al camp, 
assistim, com en qualsevol crisi 
econòmica, a un èxode rural de 
xiques joves poc o gens escolarit-
zades cap a l’entorn urbà per 
ocupar un mercat de treball 
domèstic o obrer. (Salim,1998)

El moviment2 de les dones

Aquest moviment es manifes-
ta a través d’accions i d’iniciatives 
feministes realitzades a nivell 
individual o col·lectiu. Als anys 
noranta es va produir un ressorgi-
ment del moviment associatiu 
marroquí, sobretot del femení. En 
resposta al desengatjament de 
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l’estat, decididament immers en 
la política de liberalització econò-
mica, aquestes noves associa-
cions van lluitar en tots els àmbits 
de la vida econòmica i social. Així 
van veure la llum grups i associa-
cions que intervingueren en la 
lluita contra l’analfabetisme, en el 
desenvolupament rural, en la 
salut, en la integració de la dona 
a la vida professional, en el suport 
a la xicoteta i mitjana empresa, 
etc. Uns altres grups van dedicar 
tots els seus esforços en el camp 
de la política a la defensa dels 
drets humans, específicament els 
de la dona i fins i tot en la promo-
ció del seu estatus. La necessitat 
de les dones de constituir-se en 
associacions roman sempre 
d’actualitat i la xifra estimada3 
d’agrupacions, que és de 35 en 
1998, sembla ser bastant obsole-
ta.

Les reivindicacions de les 
dones van començar de debò a 
principis d’aquesta dècada. Ja en 
1992, en ocasió de la reforma de 
la Constitució, s’adreçà al Rei una 
petició, amb un milió de signatu-
res, que reclamava la revisió del 
Codi d’Estatus Personal, el qual 
es remunta a l’any 1957. Es van 
organitzar conferències i debats 
en tot el territori marroquí i “per 
primera vegada en la història del 
Marroc, les dones, amb les prò-
pies mobilitzacions van aconse-
guir imposar una discussió públi-
ca sobre un tema controvertit: el 
lloc de la dona en la societat.” 
(Denoeux & Gateau, 1995: 29)

Aquesta lluita de les dones 
continuà així i fou encoratjada per 
l’estat marroquí, a la recerca 
d’una imatge de marca a 
l’estranger. En efecte, a principis 
dels anys noranta, van coincidir 
diferents campanyes i publica-
cions que criticaven la situació 
dels drets humans al Marroc. Així 
doncs, el moviment associatiu, i 
precisament el feminista, va 
constituir per a l’estat un excel·lent 
aparador per a atényer la tan 
buscada legitimació/modernitat 
als ulls de l’opinió internacional. 

En 1995, es produirà el nomena-
ment de la primera dona minis-
tra4 en la història del país, fet que 
s’inscriu al meu parer en el mateix 
ordre d’idees.

A més d’aquestes accions de 
gran envergadura, unides amb 
aquelles de proximitat mampre-
ses quotidianament pel moviment 
associatiu feminista, el moviment 
de les dones pot ser estudiat 
igualment des de l’angle de les 
publicacions i dels estudis fets 
per les dones o sobre les dones. 
Aquestes publicacions relaciona-
des amb tots els aspectes rela-
tius a la condició femenina tenien 
per objectius:

1- la recopilació de dades relatives a 
les dones o que els puguen interes-
sar, 

2- el diagnòstic clar de la situació, 

3- la sensibilització sobre la legitimi-
tat de les reivindicacions femenines. 

Després d’algunes iniciatives 
d’investigadors implicats en la 
societat civil, com Mernissi i 

Belarbi (per citar-ne només dos), 
van veure la llum col·leccions5 de 
llibres escrits individualment o en 
grup. Els temes tractaven sobre 
la dona i la llei, l’educació, la par-
ticipació en la vida política, en els 
mitjans de comunicació, en la 
feina, etc. Mernissi ho defineix 
així: aquestes publicacions tenen 
com a finalitat “informar el ciutadà 
sobre la condició femenina, tema 
de discòrdia i de conflictes porta-
dors de violència. Posar a les 
mans del ciutadà llibres simples, 
clars, que li donen la informació 
necessària per abordar el debat 
sobre la dona. La democràcia és 
debatre problemes, i per 
debatre’ls intel·ligentment, cal 
tenir tenir un mínim d’informació” 
( Mernissi, 1992: 8)

Estadístiques oficials
sobreles dones

El primer estudi sobre la con-
dició de la dona, en el seu aspec-
te més global, es remunta a 1992. 
Aquesta publicació elaborada pel 
Centre d’Estudis i de 
Investigacions Demogràfics: 

Quin lloc ocupa la dona al Marroc?
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CERED tractava sobre la demo-
grafia femenina, sobre l’educació, 
sobre el treball, sobre l’entorn 
jurídic i social de la dona al 
Marroc i sobre les dones i 
l’estratègia de desenvolupament 
social. Però caldrà esperar l’any 
1995 per veure la sistematització 
del repartiment de les estadísti-
ques nacionals en termes de 
masculí, femení, en la publicació 
de la Direction de la Statistique 
titulada El Marroc en Xifres. I fou 
en 1998 quan aparegué la prime-
ra publicació oficial, com sempre 
a iniciativa del CERED.

Quines són aquestes estadís-
tiques? Com hi conflueixen fac-
tors diversos, presentaré les 
xifres corresponents als tres prin-
cipals indicadors socioeconòmics 
en taules. Exposaré aquestes 
dades sense fer-ne cap comenta-
ri per permetre que cadascú en 
faça la seua pròpia lectura.

A més d’aquestos indicadors 
estadístics, podríem negligir els 
relatius a la participació de la 
dona en la presa de decisions. 
Així, sobre un total de 24.253 
càrrecs electes locals, només 80 
són dones.  Les taxes de repre-
sentativitat no sobrepassen 
doncs el 3%. Al parlament marro-
quí, a les dues cambres, aquesta 
representativitat és de l’ordre de 
0.7% (4 dones en total). Així les 
coses, he de preguntar-me si no 
seria més sensat parlar 
d’infrarepresentativitat!

Després de la presentació 
d’aquestes estadístiques, la 
qüestió sobre el lloc que ocupa la 
dona al Marroc torna amb més 
força! Tanmateix, el risc de donar 
una resposta inapropiada basant-
se únicament en les estadísti-
ques acabades d’esmentar esde-
vé considerable. Aquestes, si bé 
són útils per a donar una ullada a 
la condició de la dona, resten 
mudes quant a la reacció de la 
societat i dels que han de fer-hi 
alguna cosa.

En 1999, la societat marroqui-
na manifestava la seua percep-

ció sobre l’interès i la importància 
que donaven a la condició de la 
dona. En el mateix any, el depar-
tament ministerial encarregat 
dels Afers Socials presentava al 
govern un Pla d’integració de la 
dona en el desenvolupament, pla 
elaborat conjuntament amb orga-
nitzacions no governamentals 
feministes i d’investigadors. Les 
recomanacions d’aquest pla 
havien tocat moltes vegades fons 
de cara a la promoció de l’estatus 
de la dona suggerint reformes, 
tant de caràcter jurídic (edat per 
casar-se, tutela), de caràcter 
econòmic (accés als mitjans de 
producció), de caràcter polític 
(accés a alts càrrecs de l’Estat), 
com de caràcter social (accés a 
l’educació). És cert que aquest 
“petit” departament ministerial no 
imaginava que el seu projecte 

havia de tenir tant de ressò en el 
si de la societat marroquina! Al 
llarg d’un any, forts debats entre 
antagonistes del Pla van estar 
presents en els mitjans de comu-
nicació, però igualment en les 
llars marroquines, dividint les 
famílies, els partits polítics, 
homes entre homes i dones entre 
dones. Les dues marxes organit-
zades tant per recolzar (Rabat) 
com per denunciar (Casablanca) 
aquest pla i que en la seua totali-
tat havien mobilitzat al voltant de 
dos milions de Marroquins van 
ser la prova irrefutable de la 
importància que la societat 
marroquina atorga a la qüestió. 
Cap projecte governamental no 
havia aconseguit fer eixir al carrer 
tants marroquins!

Aquest  pla quasi oblidat  fou, 
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Quin lloc ocupa la dona al Marroc?

Font: Dones marroquines en xifres, ministeri encarregat de la condició de la dona, la pro-
tecció de la família i de la infantesa i la integració dels discapacitats.

Any L’entorn urbà L’entorn urbà
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4.910.231
1.719.456

Masculina Femenina
4.097.604

2.577.5682.684.654
1.692.215

5.858.672 5.857.372
5.116.957
4.116.957
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4.354.801
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4.378.706

6.362.0007.787.0008.062.000
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6.311.566
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NIVELL DE LA POBLACIó SEGONS EL SEXE I EL LLOC DE RESIDèNCIA

Femení
ACTIVITAT I ATUR

Taxes d’activitats
14.4
79.5

1995
Femení

Taxes d’atur

Any

17.5
75.1
1998

24.4
22.3

1998

19.2
34.5
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Sexe

83.0
Masculí

Urbà Rural
49.9

45.5Femení
21.0

66.9 48.3
61.9
33.8

Nacional

Global 33.7

·EDUCACIó  Taxes d'analfabetisme (10 anys i més)

7.474
 Inscrits en les universitats

Total
247.576

 Inscrits en instituts i escoles superiors
15.121 7.125

2.846
107.444

Femení

 Inscrits en organismes pedagògics

EDUCACIó  Estudiants de l’ensenyament superior públic (curs 1999-2000)

270.131 117.445Totals

Font: El Marroc en Xifres, 1995 i 1998
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Quin lloc ocupa la dona al Marroc?

D
e pinte 
am

ple

sense dubte, el primer projecte 
global que formulà clarament una 
sèrie d’accions a emprendre per 
la millora de l’estatus de la dona. 
Les associacions feministes, des-
enganyades perquè un govern 
que s’havia definit d’esquerres en 
aquest aspecte havia trencat el 
compromís, han aprés, no obs-
tant això, una bona lliçó: només 
poden comptar amb elles matei-
xes per tornar a fer que el debat 
sobre la dona estiga a l’ordre del 
dia.

Les reivindicacions actuals

La primera acció que les asso-
ciacions van emprendre per fer 
front al revès que va suposar el 
Pla va ser la de constituir-se en 
una organització. En juliol de 1999, 
naix l’organització de Suport al Pla 
d’Integració. Altres organitzacions 
feministes van veure la llum. 
L’objectiu final era la constitució de 
grups de pressió perquè s’escoltara 
la veu de la dona. Aquestes orga-
nitzacions van engegar campan-
yes d’informació i de sensibilitza-
ció (taules rodones i publicacions 
sobre el pla, entre altres) també de 
cara a l’opinió pública, i de cara a 
centres de decisió: departaments 
ministerials, grups polítics, dipu-
tats, etc.

Una altra línia d’actuació que 
mamprengueren altres associa-
cions fou la referida a les conven-
cions internacionals sobre els 
drets humans, sobretot els especí-
fics de la dona a més dels dedicats 
a la lluita contra totes les formes 
de discriminació de les dones i 
ratificats pel Marroc. Es van iniciar 
accions per a pressionar el govern 
perquè prenguera mesures con-
cretes que traduïren l’esperit dels 
pactes als quals s’havia adherit. La 
qüestió de la quota està igualment 
vigent i les associacions assegu-
ren que el 10% esgarrapat al 
govern no és un fi en sí mateix, 
sinó solament un avanç per a 
aconseguir la paritat.

Conclusió

És cert que queda molt per fer 
perquè la integració de la dona 
marroquina no siga un simple dis-
curs utilitzat amb una finalitat elec-
toral o com a ostentació de moder-
nitat. Les associacions feministes 
semblen haver adquirit molta 
maduresa en la defensa i en la 
coordinació de les seues accions. 
Les freqüents aparicions a la tele-
visió de líders d’aquestos grups 
comencen a igualar a les dels 
responsables governamentals!

Quin lloc ocupa la dona al 
Marroc? Molt important sense 
dubte, car aquest tema no deixa 
indiferent huí en dia a cap marro-
quí. 
NOtES

1. Aquest discurs es va materialitzar en el 
primer estudi estatal publicat sobre les 
dones en 1992. Es titula: Dones i des-
envolupament al Marroc.

2. El moviment de les dones al Marroc té 
el seu origen a l’època del protectorat i 
en la lluita per la independència. En 
1944, una dona apareixia entre els sig-
nataris del manifest per la independèn-
cia presentat a França. Aquesta anàlisi 
es limita a la dècada dels noranta, 
dècada en què aquest moviment va 
atényer tota la seua magnitud i en què 
va començar a parlar-se’n.

3. Aquesta xifra fou avançada pel Centre 
d’Estudis i de Recerques Demogràfics en la 
seua publicació titulada: Gènere i 
Desenvolupament: aspectes sociodemogrà-
fics i culturals de la diferenciació sexual.

4. Es tracta de la categoria d’Alt Comisari 
dels Discapacitats.

5. Veure les col·leccions següents: 
“Femmes Mahgreb Horizon 2000 
(1991)”, “Marrocines Citoyennes de 
demain (1992)”, “Aproches (1995)”, 
totes aparegudes en la mateixa edició: 
“Le Fennec”.

6. Veure “Dones Marroquines en Xifres”.
7. Aquest projecte de llei fou aprovat pel 

Consell de Ministres el 5 de març de 2002. 
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Traducció: Lucía Folguera
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Les esposes marroquines.
 Antigues estratègies i noves visibilitats

Yolanda Aixelà Cabré

Habitualment s’escriu sobre la 
situació de les dones marro-

quines tot posant en relleu la seua 
subordinació i dependència res-
pecte als homes. Bona part de les 
publicacions construeixen el seu 
discurs des del concepte patriar-
cat fins al punt que la seua imatge 
de dones submises i pudoroses 
forma part ja de l’imaginari 
col·lectiu europeu i magribí. 

No és l’objectiu d’aquest arti-
cle criticar aquests posiciona-
ments des d’un marc teòric, sinó 
des de les pràctiques socials: 
l’anàlisi etnogràfica de les reali-
tats quotidianes de les dones 
marroquines permet de qüestio-
nar aquesta pressuposició en fer 
paleses les responsabilitats 
femenines en l’estructura familiar 
i les estratègies que hi han des-
envolupat per a esquivar 
l’androcentrisme marroquí. A 
continuació, faré visible alguna 

de les aportacions menys cone-
gudes de les dones/esposes al 
benestar familiar i a la continuïtat 
sociocultural marroquí.

Ser esposa al Marroc

Les dones marroquines quan 
contrauen matrimoni compleixen 
amb una de les seues màximes 
obligacions de gènere: ser espo-
ses i mares. El canvi d’estatus de 
fadrines a casades els atorga 
una independència que en oca-
sions no havien pogut disfrutar 
en el domicili patern. Com a 
esposes adquireixen tota una 
sèrie de drets i deures maritals. 
Els seus drets són la indepen-
dència patrimonial, la nafaqa -el 
dret a ser mantingudes- i el dret 
a dot. Els seus deures són tenir 
cura de la unitat familiar, del 
marit i de la descendència. La 
seua autoritat no s’hi qüestiona 
per bé que ha de mantenir un 

cert equilibri amb la del cònjuge. 
D’altra banda, la seua mobilitat 
espacial és elevada ja que apro-
fiten la família extensa, el fet que 
en el seu nucli familiar convis-
quen tant parents consanguinis 
com per afinitat, per a delegar-hi 
algunes de les seues responsa-
bilitats familiars i eixir en com-
panyia d’altres dones a visitar 
altres dones, parents o amigues. 
També cal destacar que, en 
l’actualitat, moltes dones casa-
des treballen en la societat urba-
na -en la societat rural ho han fet 
sempre- encara que en xifres 
inferiors a les de dones fadrines 
o divorciades. En aquests casos, 
la seua activitat laboral, en 
l’economia informal o en la for-
mal, comporta l’obtenció d’un 
sou que, tot i que minso, els per-
met una certa capacitat de movi-
ments, sobretot en aquells casos 
en què els seus marits incomplei-
xen la nafaqa.
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Esposes “soles”

Hi ha dos factors que poden 
provocar que en la trajectòria 
biogràfica d’una dona casada s’hi 
trobe “sola” per un període de 
temps més o menys prolongat i 
haja d’assumir totes les respon-
sabilitats de la família: l’emigració 
del marit i la poligínia. 

D’una banda, l’emigració del 
marit, tant al Marroc com a 
l’estranger, significa deixar la 
muller a càrrec de la unitat fami-
liar. L’absència del marit implica 
l’administració de la casa, 
l’atenció dels fills i d’altres fami-
liars, les tasques domèstiques i, 
en cas de no rebre l’esperat 
suport econòmic, el suport fami-
liar, sobretot si la descendència 
encara no té oportunitats de 
col·laborar en l’economia domès-
tica. 

D’altra banda, la poligínia és 
una fórmula matrimonial més o 
menys estesa al Marroc que per-
met als homes tenir simultània-
ment un màxim de quatre dones. 
Encara que no siga una pràctica 
estadísticament important (no hi 
ha xifres oficials), la seua exis-
tència fa que, en moltes oca-
sions, els marits que la practi-
quen no puguen romandre cons-
tantment en la unitat familiar. En 
aquestes situacions, les dones 
també assumeixen pràcticament 
la totalitat de les responsabilitats 
familiars.

Dones casades “soles”
que pacten matrimonis

L’absència del marit de la llar 
familiar també fa que els homes 
desatenguen alguns dels seus 
màxims interessos quant a la 
descendència: la negociació del 
seu enllaç. Pactar matrimonis és 
una forma de crear xarxes fami-
liars fora del grup (exogàmia) o 
de reforçar-ne les relacions del 
propi (endogàmia) que consti-
tueix un dels principals sistemes 
amb què hom pot acaparar poder 
i prestigi social. Al marge de les 

importants diferències existents 
entre la societat rural i la societat 
urbana, la veritat és que són mol-
tes les dones que en absència 
dels seus marits negocien el 
matrimoni dels fills i les filles. És 
probable que no siga el cas dels 
fills, especialment d’aquells que 
són primogènits, però sí el de les 
filles en general. Aquest paper 
que fan moltes dones marroqui-
nes en el seu rol de esposes/
mares il·lustra una de les estratè-
gies femenines per a guanyar 
respecte i prestigi en el seu 
entorn espacial i quotidià.

xX X X X

Les dones marroquines estan 
transformant la seua imatge de 
dones supeditades al marit sense 
capacitat de moviments des de 
mitjans del segle XX. Es tracta 
d’una transformació que encara 
no hi té tot el reflex jurídic neces-
sari per a reconéixer la seua 
independència però que, des de 
les pràctiques socials, pressiona 
els legisladors a reconsiderar els 
seus drets i deures com a ciuta-
danes. La reforma de la 
Mudawana suposa un repte per a 

una societat marroquina que ha 
de començar a reconéixer que 
l’imaginari col·lectiu sobre les 
dones marroquines no coinci-
deix amb les pràctiques socials 
de la vida quotidiana: la incor-
poració de canvis legislatius en 
la Mudawana suposaria el reco-
neixement que les accions i 
vindicacions femenines 
col·lectives fa temps que van 
per davant de la llei. 2

NOtES

1.Professora d’Antropologia a la 
Universitat d’Alacant, i autora de 
Mujeres en Marruecos. Un análisis 
desde el parentesco y el género. 
Barcelona: Bellaterra, 2000

Traducció: Jesús Pons

Les esposes marroquines. antigues estratègies i noves visibilitats
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En la sessió sobre “Patrimoni 
documental” que es va realit-

zar amb motiu de les Jornades 
de debat: Alcoi, ciutat i Patrimoni, 
que el Centre Alcoià d’Estudis 
Històrics i Arqueo-lògics va orga-
nitzar el novembre de 1999, es 
va posar de manifest la necessi-
tat que hi havia d’engegar pro-
jectes adients que evitaren la 
pèrdua i el deteriorament del 
nostre patrimoni arxivístic i docu-
mental -entés amb el sentit més 
ampli, és a dir el bibliogràfic, 
l’hemerogràfic, el fotogràfic, el 
fonogràfic, l’audiovisual, etc.-, 
així com estimular les iniciatives 
que afavoriren la seua recupera-
ció. En ella els components de la 
Taula van recordar que, a més 
de conservar el llegat documen-
tal que hi ha dipositat a l’Arxiu 
Municipal, la qual cosa és 
d’obligat compliment, havien de 
posar-se els mitjans necessaris 
que garantiren la protecció, la 
difusió i l’estima de la documen-
tació històrica que conserven 
algunes institucions religioses, 
algunes associacions, algunes 
entitats i empreses o la de parti-

culars que poguera ser d’especial 
rellevància per a la història de la 
nostra ciutat. Les fórmules per a 
fer-ho són variades i veritable-
ment beneficioses per als seus 
propietaris, pel que tots, els pos-
seïdors i la ciutadania en gene-
ral, podien eixir guanyant. 

Per sort, la sensibilitat social 
que hi ha cap aquests temes és 
cada vegada més positiva i la 
resposta no es va fer esperar. 
D’un temps ençà s’ha pogut 
arreplegar un grapat de docu-
mentació fotogràfica i audiovi-
sual, així com accedir a testimo-
nis i a memòries personals que 
foren escrites en moments molt 
determinats del passat recent de 
la nostra ciutat o a inventariar la 
documentació històrica d’algunes 
empreses, d’entitats i de particu-
lars que, a poc a poc, ens per-
meten enriquir el patrimoni 
col·lectiu i conèixer millor ves-
sants poc tractades de la nostra 
història.

N’és una mostra la documen-
tació que restava oblidada, tot i 
que pulcrament empaquetada i 

alçada a la part més alta d’una 
prestatgeria de l’Institut Pare 
Eduard Vitòria, amb el significa-
tiu epígraf de “Período Rojo” 
marcat en el fardell, i que gràcies 
a la col·laboració de Francesc 
Blay, catedràtic d’Història del 
centre, vàrem poder efectuar 
una primera aproximació a la 
informació que contenia. La tro-
balla era interessant perquè ens 
permet reconstruir la marxa de la 
institució educativa durant el 
període de guerra: la paperassa 
incloïa tota la documentació que 
havia generat l’Institut durant la 
passada guerra civil i que grà-
cies, segurament,  a l’excés de 
zel d’algun funcionari que la va 
desagregar de l’administració 
general del centre, s’ha pogut 
recuperar.

La posterior ordenació dels 
documents en sèries1 i subsè-
ries, que abasten informació 
sobre Administració, Profes-
sorat, Alumnat, Cursos especials 
i Biblioteca, ens permet seguir i 
documentar la marxa del Centre 
en un moment tan especial i deli-

El fons documental de l’Institut 
Pare E. Vitòria corresponent al 

“Período Rojo, 1936-39” 
àngel Beneito Lloris

Juana Mª Balsalobre García

IES Pare E. Vitòria.
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cat com fou el període de guerra. 

En ells trobem informació 
sobre el personal que componia 
per aquelles dates el claustre de 
professors2, així com les suc-
cessives altes i baixes que s’hi 
anaven produint a causa de la 
mobilització del professorat, una 
d’elles la de Matías Uribes 
Moreno, un metge afiliat al Partit 
Comunista que només iniciar-se 
la contesa va marxar voluntari al 
front i en finalitzar la guerra va 
ser afusellat per “auxilio a la 
rebelión”; o la de Justo García 
Morales, un professor  de 
Llengua i Literatura que va cur-
sar la carrera de Filosofia i 
Lletres amb Ortega i Gasset, 
amb Américo Castro  i amb 
Pedro Salinas i que va ocupar 
càrrecs de responsabilitat en la 
Biblioteca Nacional en la Secció 
de “Manuscritos i Raros”; o les 
depuracions i les baixes per des-
afecció a la República que hi 
hagueren, una d’elles la de 
Fernando Cámara Niño, conegut 
catedràtic d’Història Natural que 
en instaurar-se el nou règim va 
ocupar la direcció del centre. 

Les sèries amb informació 
sobre els alumnes que estaven 
matriculats a l’institut per aque-
lles dates també són força inte-
ressants en incloure quantitat 
d’instàncies de matrícula -oficial 
i gratuïta-, de sol·licituds d’ingrés, 
de llistes d’alumnes oients, beca-
ris o d’assistents per cursos, de 
fulls d’exàmens emplenats i 
corregits, d’expedients personals 
o de fitxes d’alumnes. Per elles 
sabem que la majoria dels alum-
nes matriculats eren d’Alcoi o 
dels pobles dels voltants però 
que també concorrien a les clas-
ses escolars que procedien de 
Madrid o d’altres localitats  que 
s’havien traslladat a Alcoi fugint 
dels bombardeigs. Un d’ells era 
Manuel Bastos Bastos, fill de 
l’afamat metge  del Cos de 
Sanitat Militar Manuel Bastos 
Ansard3 que va venir destinat a 
Alcoi per a fer se càrrec de 
l’Hospital “Sueco-Noruego” de 

seguida que se’n va anar la lega-
ció sanitària escandinava. 

Els documents que s’han 
recuperat també ens permeten 
seguir la marxa diària del centre 
perquè especifiquen el calendari 
escolar, els horaris que regien, la 
dedicació del professorat a les 
classes o les activitats que es 
mamprenien. Crida l’atenció la 
gran acollida que van tenir els 
cursos d’estiu que s’organitzaren 
per aquelles dates. En un 
moment tan conflictiu com aquell, 
on sembla que la cultura era la 
darrera cosa que importava, al 
“Cursillo de Cultura General” que 
va organitzar l’institut es matricu-
laren 125 persones4 amb la 
intenció d’adquirir coneixements 
de llengua castellana, d’història, 
d’economia, de matemàtiques, 
de francès, de ciències naturals, 
de física i química o de taquigra-
fia.  

També paga la pena esmentar 
el meritori interès que tenien els 
estaments educatius5 per afavorir 
i potenciar el funcionament de la 
Biblioteca. La documentació exis-
tent deixa constància de la ferma 
voluntat que hi havia per part del 
professorat, del sindicat 
d’estudiants i de les autoritats 
educatives de mantenir el servei 
de lectura obert i en funciona-
ment, actitud que a hores d’ara 
ens sembla força meritòria. De 
fet, la Biblioteca del centre va 
rebre una substanciosa partida de 
llibres, se la dotà d’un bibliotecari, 
de més personal auxiliar, es dis-
posà d’un generós horari d’atenció 
al públic que en garantia el servei 
durant el curs escolar i a l’estiu, 
etc.  

Per la correspondència que 
va mantenir el centre entre el dia 
2 d’abril de 1936 i el 18 de febrer 
de 1939, sabem la relació que hi 
havia entre l’institut i altres ins-
tàncies educatives i polítiques, 
com era el rector de la Universitat 
Literària de València, la directora 
de l’Escola Normal de Magisteri, 
el Cap de la secció  de Beques, 

el Consell Municipal d’Alcoi, el 
President de la Junta Local de 
Defensa Passiva6, la FUE o la 
UGT; mentre que un grapat de 
telegrames ens assabenta de les 
ordres, de les disposicions i dels 
manaments de caire educatiu 
que rebia la Direcció del centre, 
documents, uns i altres, que ens 
ajuden a esbrinar el quefer diari 
d’eixa institució educativa.  

Però,  aquesta documentació 
que s’ha recuperat no solament 
esdevé de consulta obligada per 
a tot aquell que desitge aprofun-
dir en l’estudi de l’Educació a 
Alcoi o en la particular història 
d’aquest centre educatiu, també 
es fa necessària per a conèixer 
altres vessants de caire més 
social i humà o polític que tin-
gueren lloc a la ciutat en aquell 
moment tan peculiar i límit de la 
nostra història.

Les relacions entre el profes-
sorat i els diferents estaments 
educatius o entre l’habilitat paga-
dor deixen traslluir la inquietud 

que produïa entre els docents no 
rebre el salari de forma regular i 
l’afeixugament econòmic que 
patien; les contínues baixes a 
causa de la mobilització del per-
sonal docent o les desercions 
que de tant en tant es produïen 
deixaven el centre educatiu cada 
vegada menys operatiu, la qual 
cosa produïa el desencís entre 
els pocs professors que resta-
ven; també és palès el manifest 
protagonisme dels estudiants en 
la vida del centre i en la presa de 
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decisions, fruit de la política par-
ticipativa i assembleària del 
moment; la manca de paper, de 
llibres o de qualsevol subsistèn-
cia era cada vegada més 
peremptòria, conseqüència 
d’una economia de guerra, i 
també impedia el normal desen-
volupament de les classes; etc.

A més a més, també és inte-
ressant escorcollar en la 
sol·licitud de matrícula que for-
malitzaven els alumnes en la 
qual, a més d’esmentar el jornal 
que guanyaven els  seus pares o 
tutors, les hores de feina que 
realitzaven o d’exposar la seua 
situació laboral, s’adjuntava una 
certificació d’antifeixisme o 
d’afecció al règim que expedien 
els partits polítics o els sindicats, 
condició indispensable perquè la 
“Comisión depuradora” permete-
ra l’admissió en el centre. En les 
certificacions també hi consta 
una altra informació, a hores 
d’ara  força interessant, com és 
el nom i els cognoms del presi-
dent o del secretari que signava 
el vistiplau, la capçalera del par-
tit polític que emetia l’informe, el 
seu segell de cautxú i l’adreça 
on tenia la seu social7. Paga la 
pena destacar la capçalera del 
“Sindicato de la Madera” de la  
CNT-AIT, el de la “Industria Textil  
y Fabril”, la dels “Trabajadores 
de Comercio y Oficinas” d’UGT, 
la de la “Federación Univer-
sitaria Escolar, FUE”, la del 
“Sindicato de la Edificación, 
CNT-AIT” la de la “Sección de 
Artes Gráficas, CNT-AIT”, la del 
PCE  o la del PSOE, etc.

NOtES

1. Per una informació més exhausti-
va pot consultar-se la comunica-
ció que vam presentar a les V 
Jornades d’Història Local,  titula-
da “Fons arxivístic de l’Institut 
d’Ensenyança Secundària Pare 
Eduard Vitòria d’Alcoi” o la còpia 
que hi ha a la Biblioteca del cen-
tre, on està dipositat aquest arxiu. 

2. A hores d’ara aquesta font 
d’informació esdevé oportuna 
perquè es celebrarà d’aquí a poc 
temps, el dia 8 de novembre del 
2004, el 75é  aniversari de la 
celebració del primer claustre.

3. Per aquelles dates estava al 
càrrec de l’Hospital de Sang que 
s’havia muntat a  l’Hotel Palace 
de Madrid, però el Comitè d’Ajut 
escandinau va decidir, amb bon 
criteri, que fóra Bastos el qui 
s’encarregara de dirigir l’hospital 
de sang d’Alcoi quan ells marxa-
ren. 

4. La quantitat és elevada en saber 
que el total d’alumnes que assis-
tien a les classes “reglades” era 
de 288.

 
5. Va intervenir la Direcció General 

d’Instrucció Pública i Belles Arts, 
el President de la  Secció del 
Consell Central d’Arxius i 
Biblioteques i la secció 
d’Intercanvi i Adquisició.

6. Durant temps es feren gestions 
perquè s’excavara un refugi al 

pati de l’institut.

7. A més de la d’Alcoi també hi ha 
documentació de Cocentaina, de 
l’Orxa, d’Albaida, de Muro, d’Ibi, 
de Dénia, d”Ontinyent, etc.

El fons documental de l’Institut Pare Eduard Vitòria corresponent al “Período Rojo, 1936-39”  
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Calidoscopi

El Sindicat Únic de 
l’Ensenyament, adscrit a la 
CNT-AIT, tenia la seu social 
al carrer Fermín Galán, 21 

d’Alcoi.

gràcies a la documentació escri-
ta que va generar l’IES Pare 
Eduard Vitòria durant la passada 
guerra civil, a hores d’ara podem 
conèixer el funcionament del 
Centre en temps de guerra: el 
nombre d’alumnat i del professo-
rat que hi havia, la seua proce-
dència, els horaris i les assigna-
tures que impartien, els exàmens 
que es realitzaven o els cursos 
de cultura general que es feien 
per a la població adulta,  entre 
altres coses.  A més a més, s’ha 
conservat una documentació 
força interessant, la correspon-
dència que mantenia el Centre 
amb les agrupacions locals dels 
partits o amb els sindicats d’Alcoi 
i d’un grapat de pobles de la 
comarca. Podem saber els logo-
tips que emprava cadascuna de 
les organitzacions, així com el 
seu domicili, el segell que les 
identificava o el nom i la signatu-
ra del secretari o del president.  

El Sindicat del Ram de l’Alimentació, 
adscrit a l’AIT, tenia la seua seu a 
la Plaça de la República número 
6. A la bandera pot llegir-se: La 
emancipación de los trabajadores 
debe ser obra de los  trabajadores 
mismos.

Carta del Sindicat Local 
d’Indústria, adscrit a la 
Confederació Nacional del 
Treball. Per ella sabem on era 
la seu local del Sindicat i el 
nom del Secretari.
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Matrícula Oficial d'un jove 
alcoià: Adrián Miró García, 
amb la intenció de inscriure's 
de 5t Curs de Batxillerat. Corria 
el dia 8 d'octubre  de 1936

 Expedient Escolar de Manuel 
Bastos Bastos, el fill del metge 
de Sanitat Militar, Manuel 
Bastos Ansart.
El Dr. Bastos va venir a Alcoi 
per tal d'ocupar-se de l'Hospital 
Sueco-Noruego quan la lega-
ció sanitària escandinava va 
traspassar l'hospital al Govern 
de la República. 
Manuel Bastos, era un eminent 
doctor, de reconegut prestigi 
internacional especialista en 
ferides de guerra. És l'inventor 
d'una tècnica oclusiva cone-
guda com "mètode espanyol",  
que el Dr. Trueta va difondre 
amb profusió. 
 

Encapçalament de la carta 
enviada a l'institut -per aque-
lles dates el centre educatiu 
estava als darreres de l'actual 
Mercat de Sant Mateu- per la 
Federació Local de la Unió 
General de Treballadors 
d'Alcoi. 

C
alidoscopi
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El Secretari de les Indústries Metal·lúrgiques 
Alcoianes Socialitzades, R. Baldó, certifica que 
Enrique Picher Doménech, de 38 anys d’edat, és 
lleial al règim actual, i ho fa constar perquè el seu 
fill puga ingressar en l’institut.

Quan Madrid va començar a 
ser bombardejada, molts joves 
abandonaren la capital i es 
desplaçaren a cuitats de rera-
guarda. El Secretari del Sindi-
cat de Tramvies de Madrid, 
Antonio Castellano Cortecero, 
certifica que Leandro Estéban 
García és afecte al Règim, i el 
seu fill pot optar a una plaça 
en l’institut d’Alcoi. 

Sigles del Sindicat Provincial 
de Treballadors del Comerç de 
Madrid. Estava adscrit a la 
UGT i tenia la seu a la Casa 
del Pueblo, carrer  Piamonte 
número 2. 
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En l’article ens centrarem en la 
utilització de les noves tecno-

logies en una aula de diversificació 
curricular,  concretament en l’ús de 
calculadores gràfiques amb unitats 
CBL® que prenen dades reals en 
temps real. La intencionalitat és 
múltiple. En primer lloc mostrar 
que amb noves tecnologies podem 
abordar els problemes millorant les 
condicions en la resolució; en 
segon lloc que es pot fer en classe 
amb alumnat que té dificultats per 
a cursar el currículum de forma 
ordinària. I plantegem també  que 
d’aquesta manera es pot treballar 
en totes les classes. 

En diversificació curricular es 
pretén que l’alumnat que compleix 
16 o 17 anys d’edat en l’any natu-
ral de l’inici del curs i amb un risc 
considerable de no obtenir el títol 
de graduat en educació secun-
dària cursant el currículum ordi-
nari, el puga obtenir, fent diferent 
l’oferta educativa: canviant 
l’organització del currículum, la 
metodologia i adaptant els criteris 
d’avaluació. Hi ha àmbits, científic 
i linguisticosocial, que engloben la 
proposta curricular de diverses 
àrees amb 6 hores de classe 
cadascun. L’àmbit Científic inclou 
la proposta de Matemàtiques i la 
de Ciències de la Natura (Física i 
Química, Biologia i Geologia).  

L’actuació des de l’àmbit es 
basa en la idea que cal fer realment 
alguna cosa distinta que comporte 
un veritable canvi sobre una dinà-
mica que clarament els conduiria 

a un fracàs anunciat. El canvi es 
propicia des de la proposta de 
treball i des de la forma i els mitjans 
emprats.

Des de la proposta de treball 
amb la realització de projectes, 
s’intenta estudiar alguna cosa relle-
vant de Ciències de la Natura que 
permeta l’aprenentatge dels contin-
guts matemàtics necessaris per a 
aqueix estudi. La rellevància afecta 
fonamentalment el contingut (que 
inclou la metodologia i l’avaluació). 
Realitzar projectes permet estudiar 
continguts de les distintes àrees de 
manera funcional, amb la participa-
ció activa i pròxima de l’alumne. Els 
estudiants participen en l’elaboració 

del guió de treball al voltant de 
temes que els interessen, arrelant 
en ells un component afectiu 
envers allò que aprenen, participen 
en l’avaluació dels aprenentatges 
realitzats, així com dels materials 
utilitzats i la forma de treballar-los. 
Segons quina siga la proposta, 
l’alumnat, d’entre un ventall de 
possibilitats, podria fins i tot parti-
cipar en la tria del tema d’estudi. Al 
llarg del curs tenim en compte la 
progressió en els aprenentatges, 
considerant fonamentalment varia-
bles que tenen relació amb els 
procediments que es despleguen 
quan es realitzen tasques cada 
vegada més complexes.

Des dels mitjans, perquè 

Física i
Ensenyament

“Les noves tecnologies a l’aula: un 
exemple d’aplicació

amb alumnes del PDC”
Carlos D. Cano Valero (cdcv29@inicia.es) 

 i Salvador Caballero (scaballero@telefonica.net) 
Assessors de Diversificació Curricular · Cefire d’Alacant
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"Les noves tecnologies a l'aula: un exemple d'aplicació amb alumnes del PDC"

quotidià observat i que cal expli-
car. Observació.

2n Proposar-los activitats que els 
faciliten un plantejament clar de 
la situació: delimitar el problema 
plantejat. Simplificació.

3r Plantejar-los qüestions que els 
permeten analitzar els factors 
que influeixen sobre la situació 
plantejada. Hipòtesi.

4t Proposta de dissenys experi-
mentals, la instrumentació dels 
quals incloga l’ús de les noves 
tecnologies: calculadora 
gràfica, CBL i sensors adequats.

5è Presa de dades automatitzades 
i el seu emmagatzemament en 
un PC.

6è Anàlisi de les dades obtingu-
des, recerca bibliogràfica de 
dades complementàries que 
faciliten la interpretació. 
Recerca  en  In te rne t 
d’antecedents històrics relacio-
nats amb el fenomen estudiat: 
científics implicats, època en 
què van portar a terme les 
seues investigacions, experi-
ments que van realitzar,… a fi 
d’integrar el fenomen estudiat 
en un determinat context social 
que facilite una altra  visió de 
la ciència.

7è Comentar finalment les possibles 
aplicacions d’aquestos fenò-
mens, bé per a desenvolupa-
ments tecnològics, bé per a iniciar 
noves línies d’investigació.

Plantejament del problema

La pràctica que ací es comenta 
ha estat realitzada amb alumnes 
de 4t d’ESO, pertanyents al grup 
de Diversificació Curricular, dins 
del segon projecte denominat: 
L’Atmosfera: la nostra capa protec-
tora, en el bloc Fenòmens atmos-
fèrics: propietats de l’aire. S’hi 
tracta de determinar la influència 
d’una magnitud com és la calor 
específica de les substàncies 
sobre la climatologia en les zones 

comporta considerar treballs de 
recerca i  de t ractament 
d’informació, i perquè implica 
utilitzar noves tecnologies que 
són a l’aula (dotada d’un equip 
informàtic multimèdia, amb 
impressora, i calculadores gràfi-
ques) i unitats CBL® i CBR® 
(adquirides pel centre i que cons-
titueixen un laboratori portàtil). 
Aquestos dispositius, com expo-
sarem a continuació, permeten la 
presa de dades reals en temps 
real i fer estudis de distints tipus 
que faciliten la comprensió dels 
problemes que apareixen en els 
projectes. Encara un aclariment 
més abans de comentar l’activitat 
realitzada: l’alumnat té una gran 
facilitat per a utilitzar les noves 
tecnologies.

 
Plantejament didàctic

La introducció de l’ús de 
sensors per a la presa de dades 
en els laboratoris escolars hauria 
de dur-se a terme de forma gene-
ralitzada en tots els centres, i 
passar a formar part dels dissenys 
experimentals realitzats per 
l’alumnat. 

El seu maneig és senzill i ve 
facilitat per una sèrie de progra-
mes que s’encarreguen del 
control dels esmentats sensors 
mitjançant la calculadora gràfica. 
Els avantatges són diversos, 
destacant-hi la sensibilitat dels 
sensors, que permet un major 
control de les distintes variables; 
a més a més la presa de dades 
és automàtica cosa que possibi-
lita una major comoditat i fiabilitat 
així com una major rapidesa en 
el seu tractament i organització.  
D’altra banda, com que són 
dades digitalitzades, és possible 
de transferir-les a un altre grup 
de treball o a un ordinador per a 
la seua anàlisi posterior, amb els 
avantatges que això comporta.

Cadascuna de les propostes 
de treball s’ha desenvolupat 
d’acord amb el següent esquema:
1r Plantejar una situació proble-

màtica tot partint d’un fenomen 

costaneres, i d’altres efectes quoti-
dians. 

Al llarg d’aquest projecte 
l’alumnat ja haurà treballat concep-
tes com: propietats de l’aire, 
massa, densitat, fred i calor, termò-
metres, registres termomètrics, i 
moviment de l’aire: vents.  Havent 
arribat en aquest punt, i planteja-
des possibles causes d’aquest 
moviment, els proposem la següent 
activitat:

ACtIVItAt 20 BRISA  MARINA

Explica de forma detallada 
les diferències que observes 
en els  següents esquemes.

La finalitat és cridar l’atenció de 
l’alumnat sobre un fet quotidià, 
pròxim a la seua experiència  i 
proposar que comente fil per randa 
tot allò que hi recorde. 

 
És necessari d’indicar-los que 

els comentaris han de ser tan 
precisos com siga possible, i que 
han d’assenyalar totes aquelles 
dades que puguen centrar el 
problema.

m A l’estiu, quan al matí són la 
platja, la brisa bufa des del mar 
cap a terra.

m Comença cap al mig dia. De 
bon matí no s’aprecia.

Podem orientar l’alumnat plante-
jant qüestions com:

1) Hi ha diferències entre la tempe-
ratura de l’arena de la platja i 
l’aigua del mar al mig dia?

2) A què pot ser degut?

3)  I a poqueta nit? I durant la nit?

4) Descriu la sensació de  tocar amb 
la mà la pota metàl·lica d’una 
taula i la de tocar el tauler de 
fusta. Hi ha alguna diferència?

5) La temperatura de  la pota i la 
del tauler, és la mateixa?  (equi-
libri tèrmic)
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Figura 1

6) Com explicaries el que ocorre? 
(velocitat de transferència 
d’energia)

D’aquesta forma, mitjançant 
les activitats 1, 3, 4 i 5  centrarem 
poc a poc l’atenció de l’alumne en 
el problema que ens interessa 
(calor específica, equilibri tèrmic, 
velocitat de transferència 
d’energia: conductivitat), i estruc-
turarem les observacions més 
rellevants; i per mitjà de les acti-
vitats 2 i 6 se’ls convida que 
proposen, analitzen i discutes-
quen diverses hipòtesis al voltant 
d’aquestes qüestions. Així, al cap 
d’un temps de discutir entre ells 
les distintes propostes, sorgeix la 
següent hipòtesi: “en posar en 
contacte dos cossos a distinta 
temperatura, arribaran a la 
mateixa temperatura final”, fet 
que forma part de la seua expe-

riència quotidiana. L’aspecte nou 
a investigar és la possibilitat que 
“ho facen a distinta velocitat”, 
depenent d’una sèrie de factors 
com: la temperatura inicial i final, 
la “quantitat” de les substàncies i 
la seua naturalesa.

Amb la finalitat de delimitar el 
problema, se’ls proposa investi-
gar com influeix la naturalesa de 
les substàncies en la velocitat 
d’escalfament (per a variar la 
seua temperatura), i com contro-
lar la resta de factors perquè no 
interferesquen en els resultats. 

Disseny experimental 

Com a conseqüència, propo-
sen agafar la mateixa “quantitat” 
de dues substàncies distintes, que 
inicialment es troben a la mateixa 
temperatura i escalfar-les, enre-
gistrant-ne la temperatura cada 

cert interval de temps. Cal subrat-
llar que “la mateixa quantitat” signi-
fica “la mateixa massa”, no pas el 
“mateix volum” (concepte de 
densitat). Pel que es refereix a com 
escalfar-les, sorgeix el problema 
d’assegurar un mateix flux 
d’energia: com proporcionar la 
mateixa quantitat de calor en el 
mateix temps? Per a aconseguir-
ho, decideixen usar un bec de 
Bunsen “escalfant primer una 
substància i després l’altra, en les 
mateixes condicions inicials: amb 
el mateix recipient, partint de la 
mateixa temperatura i amb el 
mateix bec”.

L’experiència es va dur a terme 
en el Laboratori de Química de 
l’IES “Sixto Marco” d’Elx; l’alumnat 
es va distribuir en grups de quatre, 
i les substàncies emprades van ser 
aigua de l’aixeta, oli d’oliva i glice-
rina.

Pel que fa als instruments de 
mesura necessaris, davant de la 
proposta tradicional de termòme-
tres i cronòmetres, s’hi va proposar 
l’ús de les calculadores gràfiques 
i de l’ordinador de l’aula. L’equip 
mínim necessari consisteix en una 
calculadora gràfica TU-82 o TU-83 
on s’emmagatzemen les dades i el 
programa de control dels sensors 
(Chembio®),  la unitat CBL, enca-
rregada de digitalitzar-ne el senyal, 
i el sensor de temperatura (fig. 1). 

Després de decidir el disseny, 
es va proposar a l’alumnat que 
pensara com seria la gràfica que 
obtindria, i que la dibuixaren. Les 
distintes gràfiques proposades, 
tenen en comú que:

"Les noves tecnologies a l'aula: un exemple d'aplicació amb alumnes del PDC"

   brisa tèrmica mar- terra (diürna)

   brisa tèrmica terra-mar (nocturna)
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m en augmentar el temps, 
augmenta la temperatura.
m tracen  línies rectes per a 
expressar la relació entre ambdós 
magnituds.
m parteixen d’un mateix punt 
(temperatura ambient com la inicial 
de les substàncies). 
m les rectes posseeixen distinta 
“inclinació”, de forma que a major 
“inclinació”, més ràpidament 
canvia de temperatura la substàn-
cia en qüestió. 

A continuació l’alumnat va 
preparar el material necessari, i el 
va muntar com mostra la imatge 
(fig. 2). Va programar la calcula-
dora per a prendre 200 dades de 
temperatura a intervals de  2 s amb 
una duració total de cada experièn-
cia de 400 s (un fet irrealitzable 
amb la instrumentació habitual), 
visualitzant la corba simultània-
ment a la presa de les dades en la 
pantalla de la TU-83. 

 
Un cop acabada la primera expe-

riència emprant aigua, l’alumnat va 
enviar les dades al PC de l’aula, per 
mitjà del TI-Graph Link® (cable de 
connexió entre PC i calculadora) i 
un programa denominat graphical 
análisis®, on es tabulen les dades 
obtingudes i que ens mostra la 
gràfica corresponent (fig. 3). 

Tot seguit s’hi va repetir el 
mateix procediment per a cadas-
cuna de les substàncies restants, i 
es van representar les dades obtin-

gudes en la mateixa gràfica. El 
resultat obtingut el veiem en la fig. 
4.

La corba inferior correspon a 
l’aigua, la corba  central a la glice-
rina i la superior a l’oli d’oliva.

Interpretació dels resultats

A la vista d’aquestos resultats, 
l’alumnat pot apreciar fàcilment 
que el comportament d’aquestes 
substàncies no és el mateix en ser 
escalfades, encara que sí que 
sembla que segueixen la mateixa 
pauta.  Veiem que partint totes 
pràcticament de la mateixa tempe-
ratura, al cap d’un mateix interval 
de temps (400 s) arriben a tempe-
ratures finals distintes. 

Ja en aquest punt, i amb la 
intenció de facilitar-los-en l’anàlisi, 
els proposem una sèrie de qües-
tions com per exemple:

7) Quina substància s’ha escalfat 
més ràpidament?. Quina subs-
tància varia la seua tempera-
tura més lentament?

8) Agafa un interval de temps i 
determina-hi per a cadascuna 
de les substàncies el canvi de 
temperatura.

A continuació els suggerim que 
relacionen  matemàticament  els 
intervals de temperatura calculats 
en forma de proporcions, agafant-
ne un com a referència, per exem-
ple de l’aigua, i que interpreten 
aquestes relacions en termes de 
“rapidesa d’escalfament respecte 
a l’aigua” d’una substància. 
Tindríem així una magnitud vàlida 
per a descriure el comportament 
d’una substància, i emprar aquesta 
dada amb la finalitat de poder 
realitzar prediccions. Cal recordar 
que per a poder “comparar” els 
resultats, ha estat necessari dispo-
sar de la mateixa quantitat de subs-
tància i proporcionar el mateix flux 
d’energia.

Amb la finalitat d’introduir el 
concepte de calor específica d’una 
substància, els formulem la 
següent qüestió: 

9) Per a provocar el mateix canvi 
de temperatura (1 grau)  quina 
substància “necessita” menys 
calor? Mitjançant aquesta 
pregunta podem reflexionar 
sobre la conveniència de definir 
aquesta magnitud, en ser 
expressada com a energia 
“necessària” per a canviar la 
temperatura d’una determinada 
quantitat de substància en un 
grau. Des d’aquest nou “punt de 
vista”, aquelles substàncies que 
“necessiten menys calor” 
canviaran més ràpidament la 
seua temperatura.

A continuació se’ls proposa dur 
a terme una revisió bibliogràfica per 
tal d’obtenir-ne informació, consultar 
taules de dades i interpretar-les en 
vista de les investigacions realitza-
des, i que els permeten predir el 
comportament d’altres substàncies 
no investigades. Així mateix els plan-
tegem d’anar a l’aula d’informàtica 
a la recerca d’informació en Internet 
al voltant del concepte de Calor 
Específica de les substàncies: defi-
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nició del concepte, antecedents 
històrics, científics implicats, nacio-
nalitat, dates i experiències realitza-
des a fi i efecte de situar històrica-
ment els conceptes investigats.

En comparar els resultats obtin-
guts amb les dades de la taula, 
s’observa fàcilment que a menor 

CE  de la substància, més ràpida-
ment canvia de temperatura. Ara, 
els suggerim de tornar a revisar les 
qüestions prèvies formulades en 
el plantejament inicial del problema 
(de la primera a la sisena) perquè 
reflexionen novament tenint en 
compte els resultats i puguen arri-
bar-hi a determinades conclusions.

Una altra qüestió molt impor-
tant a analitzar és la “forma” de les 
corbes obtingudes. Tota substàn-
cia en contacte amb una altra a 
distinta temperatura variarà la 
seua en funció del temps seguint 
la “Llei de Newton del refreda-
ment”, l’expressió matemàtica de 
la qual és:

T=Tamb+(T0-Tamb)e-kt 

on T0 és la temperatura inicial 
del sistema.

Les hipòtesis inicials de 
l’alumnat consistien en depen-
dències lineals, això no obstant, 
en observar detingudament les 
gràfiques, s’aprecia una certa 
“curvatura”. Una forma de centrar 
l’atenció dels alumnes en aquest 
tema és formular alguna pregunta 
del tipus: Què li ocorre a una 
substància si és escalfada indefi-
nidament? (canvis d’estat) 
Podríem prolongar les corbes 
obtingudes tant com vulguem? 

Per investigar què pot ocórrer, 
se’ls suggereix que repetesquen 
l’experiència en les mateixes con-
dicions emprant etanol com a 
substància problema, i que inten-
ten predir com serà la corba obtin-
guda, i que la comparen amb 
l’experimental. En la fig. 5 hem 
representat les dades obtingudes 
en aquesta experiència correspo-
nents a l’aigua (corba inferior), a 
l’etanol (central) i a l’oli d’oliva 
(superior). A la vista dels resul-
tats, podem concloure que no 
podem canviar la temperatura 
d’una substància en una quantitat 
arbitràriament gran d’una forma 
lineal. Aquesta última activitat pot 
donar lloc a iniciar una nova 
investigació, centrada en el tema 
“canvis d’estat de les substàn-
cies”.

Conclusions, possibles línies 
d’investigació

De la forma que hem descrit, 
treballant en l’elaboració de pro-
jectes, i amb les noves tecnolo-
gies, vam aconseguir, sobretot, 
que l’alumnat fóra protagonista 
en el procés d’aprenentatge, i 
amb això motivar-lo especial-
ment per a realitzar les tasques 
proposades. D’altra banda, vam 
posar de manifest, de forma 
pràctica, tot el procés del treball 
en ciències, en el qual, a partir 
d’un problema -aparentment sim-
ple-, han hagut de delimitar-lo, 
definir-ne condicions d’estudi, fer 
proves, estudiar-ne els resultats, 
contrastar l’experiència amb el 
que s’esperava, buscar informa-
ció, redefinir el problema, tornar 
a experimentar, arribar a conclu-
sions, plantejar noves possibili-
tats d’estudi. I per fer tot açò, cal 
temps. L’alumnat ha pogut com-
provar que un treball ben fet 
necessita temps, i que val la 
pena dedicar-n’hi. Així, amb 
aquesta dinàmica, no cal explicar 
el mètode científic, n’hi ha prou 
amb la reflexió i l’explicitació del 
treball  realitzat. Molt directe.

A més a més, vam aconseguir 
que apreciaren que quan treba-
llem continguts de “ciències” ens 

cal posar en funcionament contin-
guts tradicionalment “matemàtics” 
(estudi de taules, gràfiques i fun-
cions i les seues relacions) però 
en context. I, finalment, que valo-
raren la utilitat de les noves tecno-
logies en la realització dels experi-
ments i en la recerca d’informació 
rellevant, que s’adonaren de les 
facilitats i les possibilitats de futur 
que aporten les noves tecnologies: 
rapidesa d’accés i de tractament 
de la informació, potència de càl-
cul...2
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Alcohol 

Substància
Aigua (líquid) 

Glicerina 0.60
0.59
1.00

Calor específica

TAULA DE CALORS
ESPECÍFIQUES CE (CAL/GºC) 

Fusta 0.57
Oli d'oliva  0.40

Ferro 0.113
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L’ús d’Internet és tan generalitzat 
que cal rebre amb agraïment 
reflexions des de qualsevol camp 
del saber al voltant del seu impacte 
sobre les persones i sobre el nostre 
món. Al començament d’aquest 
llibre se’ns diu que “Internet es el 
tejido de nuestras vidas”. Potser la 
frase semble exagerada, però si 
continuem llegint fins al final de 
segur que no ens ho semblarà tant. 
A hores d’ara ja tenim prou sabut 
que qualsevol innovació tecnològica 
duu implícitament canvis de para-
digmes, canvis socials, econòmics 
i, fins i tot, ètics. Internet es basa en 
una estructura de xarxa i aquesta 
estructura aplicada a la informació 
permet la comunicació de molts  a 
molts i a escala global. “Del mismo 
modo que la difusión de la imprenta 
en Occidente dio lugar a lo que 
McLuhan denominó la Galaxia 
Gutemberg, hemos entrado ahora 
en un nuevo mundo de la comuni-
cación : la Galaxia Internet”, escriu 
l’autor en l’Obertura del llibre.

Galaxia Internet respon a preguntes 
que els ciutadans, usuaris o no de 
l’invent, ens hi fem. Qui ha estat 

l’inventor? No hi ha excés 
d’informació? No s’assembla el web 
a la biblioteca de Babel de Borges, 
“biblioteca febril, cuyos azarosos 
volúmenes corren el incesante albur 
de cambiarse en otros y que todo lo 
afirman, lo niegan y lo confunden 
como una divinidad que delira” ? 
Fins ara la llibertat d’expressió a 
Internet és absoluta, no caldria esta-
blir algun control o filtre? Es deixarà 
controlar o filtrar? Què passa amb 
el problema del copyright? La difusió 
d’Internet minvarà les diferències 
entre països rics i països pobres? 
Arribarem a treballar tots des de 
casa i a través de l’ordinador i la línia 
telefònica? No s’està generant un 
món dividit entre els qui tenen Inter-
net i els qui no en tenen? O la divisió 
està entre els qui saben com usar-la 
i els qui no saben? Augmenta la 
rendibilitat econòmica d’una 
empresa pel simple fet d’usar Inter-
net? Com afecta als moviments 
socials? Podrem votar on line? L’ús 
de la xarxa, millora la sociabilitat o 
agreuja l’individualisme? Puc nave-
gar-hi segur sense posar en perill la 
meua privacitat? Totes aquestes 
preguntes i moltes més troben 
resposta en els 10 capítols d’aquesta 
obra, tots els quals van acompan-
yats amb els corresponents enllaços 
de lectura (la clàssica bibliografia) i 
amb enllaços electrònics.

Manuel Castells respon també a les 
reticències d’un grup no minoritari 
d’intel·lectuals que s’han apressat a 
assenyalar-nos els efectes devasta-
dors de la xarxa. Fa pocs dies es 
podia llegir en una notícia del diari 
El Pais: Umberto Eco considera que 
“el único antídoto contra la esquizo-
frenia de una cultura cada vez más 
unida a Internet son los libros”. 
Sembla que Internet és un verí que 
inocula l’esquizofrènia en la cultura. 
I això ho diu Umberto Eco, el qual 
ens consta que ha reflexionat serio-
sament sobre els avantatges i els 
problemes de la xarxa. Manuel 
Castells també veu els problemes i 
les solucions, no les que podrien ser, 
sinó les que la mateixa xarxa, la seua 
mateixa estructura, els seus usuaris 
estan ja generant. El to general del 
llibre és positiu i fins i tot - diria jo - 

joliu. I s’agraeix aquest to en aquests 
temps tan incerts de part del doctor 
Manuel Castells, sociòleg i profes-
sor en diverses universitat europees 
i americanes, autor de 21 llibres, 
entre ells la trilogia La era de la infor-
mación: economia, sociedad y 
cultura (1996-2000).

La xarxa és un doble d’aquest món, 
una “imago mundi” (imatge del 
món), però la imatge es nodreix del 
món, esdevé el seu espill. Crec que 
aquesta és l’expressió literària d’una 
idea que recorre tot el llibre de 
Castells: la societat fa Internet, Inter-
net és la societat. Per això ell ha 
encunyat el concepte de societat en 
xarxa (sociedad red), una societat 
en la qual ja vivim, ens agrade o no, 
siguem internautes o no, i que ell 
defineix com una societat l’estructura 
social de la qual està construïda a 
l’entorn de xarxes d’informació a 
partir de la tecnologia d’informació 
microelectrònica estructurada en 
Internet.

Tot i que la primera edició és de 
novembre de 2001, l’obra manté 
plenament la seua actualitat. El 
possible lector de 2003 té, a més, 
l’avantatge que ara pot disposar 
d’una edició de butxaca molt més 
barata.

f. xavier Martí i juan

 
CASTELLS, Manuel
La Galaxia Internet
Plaza & Janés, Barcelona 2001, 
317 pàgines.
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El Papa maleït

GARCIA GRAU, Manel
El Papa maleït, 
Ed. Planeta, Barcelona 2003, 
294 pàgines.

El doctor Jaume Lavèrnia, emi-
nent medievalista i catedràtic de 
la universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana, es troba a la 
Bibliothèque Nationale a París un 
llibre relligat amb pell de cabrit 
escrit en català que parla sobre el 
papa Benet XIII. L’autor és el 
ceretà Lluís Colbert i Carbó, admi-
nistrador i escrivà de Pero 
Martínez de Luna, més conegut 
per Benet XIII o papa Luna. El cos 
de la novel·la, per tant, és la 
transcripció literal d’aquesta tro-
balla documental. Gràcies a la 
memòria i a les notes que durant 
30 anys ha anat esgrafiant el bo 
de Colbert podem recuperar i albi-
rar una mica els fils i l’ordit del 
cisma d’Occident, capítol de la 
història de l’església i d’Europa 
ben sucós i apetitós per a historia-
dors del ram i també per a fabula-
dors i atiadors del foc de la llegen-
da negra i de la contalla esotèrica.

Aquesta no és una novel·la bio-
gràfica, tot i que el títol ens ho fa 
pensar. Certament Colbert conta 
els fets des de la proximitat al 
papa: viu amb el papa des que 

fou cardenal  i fins la seua mort, 
però sobretot és un servent fidel i 
un convençut defensor de la 
causa benetiana. No obstant això, 
en la narració Benet XIII no sura, 
ni resplendeix ni enlluerna. La 
vida del papa Luna sempre m’ha 
semblat la història d’un enterca-
ment, la història d’una patètica 
tossuderia que pot ser atribuïda a 
parts iguals a l’estereotipada 
cabuderia aragonesa, a la decre-
pitud de la vellesa i a la viscositat 
del poder diví. Jo no gosaria 
negar-li a Benet XIII - doctors 
tenia i té l’església - que tenia 
raons teològiques i canòniques al 
seu favor, però sí que gose dir 
que perdé la raó. I, perduda la 
raó, es perden les raons. Colbert 
no desxifra - cosa que sí que fa 
contínuament amb la seua 
memòria - les entreteles psicolò-
giques de l’entercament papal, 
perquè Colbert està enlluernat pel 
personatge, però desconeix la 
persona. Cal dir a favor de Colbert 
i per excusar la seua incapacitat 
per mostrar-nos les interioritats 
del papa que l’enterc és víctima 
d’un deliri d’autosuficiència o 
d’una fantasia d’omnipotència i 
que acaba els seus dies cons-
truint-se un castell inaccessible i 
inexpugnable al bell mig d’una 
quasi-illa (península, Peníscola). 
Les persones que són així són 
impenetrables.

Em tot cas El Papa maleït sí que 
és una novel·la històrica. Colbert 
sí que aconsegueix transmetre’ns 
la mirada d’un home culte de la 
seua època no solament sobre 
els afers del cisma d’Occident, 
sinó també sobre altres fets con-
temporanis com la condemna i 
mort de Joan Hus, el compromís 
de Casp, la disputa de Tortosa, 
les matances  de jueus, la perse-
cució de begards i beguins o la 
més desconeguda - almenys per 
a mi - participació de la Corona 
d’Aragó en la conquesta i evange-
lització de les Illes Canàries. 
També ens conta altres fets 
menors ocorreguts a Peníscola o 
a Benicarló o a Lleida. Les dades 
històriques, abundoses i ben 

documentades, ens basteixen un 
panorama d’una puixant Corona 
d’Aragó en l’àmbit europeu i medi-
terrani en els darrers anys del 
segle XIV i les primeres dècades 
del segle XV. 

Sense voler-ho Colbert o, fins i 
tot, a desgrat seu el protagonista 
de la seua narració, insistesc, no 
és el maleït papa, sinó ell mateix. 
Les paraules més captivadores 
de la seua obra són aquelles en 
què ens parla de la seua vida, 
dels seus orígens, de la seua for-
mació a Lleida, de l’amor fugaç 
que hi va tenir, del anys de servei 
a l’inquisidor Eimeric, dels atrafe-
gats dies al costat del papa Luna, 
dels seus amics i les seues con-
verses… Al principi sembla que 
Lluís Colbert vol fer una biografia 
vindicativa del senyor al qual ha 
estat servint amb tanta diligència i 
del qual ha rebut mostres fefaents 
de confiança, però al final resta 
clar, i ell mateix ho reconeix, que 
ho ha fet per redimir-se. 
L’escriptura, diu, “m’ha salvat de 
no morir a causa de la bogeria, de 
la pena o de la renúncia a les 
raons de la meua vida” (p. 259). 
Escriure era per a ell una necessi-
tat: “la de curar de desesperança 
la meva ànima i de saber que la 
meva vida havia estat útil” (p. 
259). Són raons més que sufi-
cients per haver estat escrivint 
durant 20 anys, període de temps 
durant el qual, a més, féu un viat-
ge, fugint de la persecució, pels 
monestirs més importants de 
l’antiga Corona d’Aragó 
(Benifassà, Poblet, Santes Creus, 
Montserrat, San Juan de la Peña). 
Aquesta és també la novel·la 
d’una peregrinació, del viatge 
espiritual de Lluís Colbert, que 
alhora que va reconstruint una 
història a partir de records i note-
tes, intenta donar sentit a la seua 
vida mitjançant l’escriptura. 

Aquesta és la primera novel·la de 
Manel Garcia Grau (Benicarló 
1962), professor de valencià de 
l’IES Penyagolosa i de la 
Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana. En el camp de la lite-
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L’Ovidi
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l’obra té la virtut d’adquirir consistèn-
cia en la pròpia defensa de la tasca 
professional de Montllor. Qui coneix 
una mica la història que envolta 
l’Ovidi, sap que el tractament que 
sempre se li ha donat a l’alcoià, tant 
abans com després de la seua 
desaparició, ha sigut el de víctima, 
aquell artista indefens i injustament 
maltractat per tothom. Davant això, 
hem d’agrair a Núria Cadenas 
l’apologia de l’Ovidi des de l’òptica 
dels més propers, és a dir, la visió 
d’aquells que han conegut la seua 
valentia, la seua dignitat i la seua 
decisió. No tothom tindria la mateixa 
idea d’ell: el llibre, però, argumenta 
aquest aspecte audaç de l’Ovidi fins 
a no oferir cap dubte que ha sigut 
una persona que ha fet, ha dit, ha 
pensat i ha actuat sempre com ha 
volgut. I a veure qui s’atreveix a 
compadir-se’n ara.

Potser en algun moment el lector 
es troba desorientat, sense saber 
en quin passatge de la vida de 
l’artista es troba, però és el preu 
que s’ha de pagar en atorgar a la 
prosa tant i tant d’èmfasi. L’absència 
d’aquesta linealitat expositiva es 
compensa amb l’agilitat que 
ofereeix el recurs de simular un 
diàleg amb el biografiat, fòrmula 
que allunya l’obra de l’assaig. 

L’Ovidi és, doncs, un tribut, un 
compte pendent, una obra neces-
sària, un símbol, i moltes altres 
coses. Però no és una hagiografia: 
l’autora sap deixar clar que l’Ovidi 
era més humà que ningú, amb virtuts 
i defectes, i que en això també jeu 
una de les seues grandeses: la de 
ser un com la resta. 

N’hi ha més: el mateix homenatge a 
l’Ovidi reverteix en tribut a les seues 
passions, com a les seues ciutats: 
Alcoi i Barcelona. Hi són també els 
seus amics. Hi és la gent de l’Ovidi, 
la seua feina, les seues il·lusions. Hi 
ha Ovidi per dins, per fora, de dreta i 
de l’inrevès. Potser cap persona no 
cap en cap llibre, però l’Ovidi és l’Ovidi, 
o almenys això és el que el lector creu 
que ha descobert. El llibre és l’Ovidi.

Pau grau

L’Ovidi és el llibre
Diu la Núria Cadenas als agraï-
ments que l’Ovidi no cap en un 
llibre. I resulta difícil estar en posició 
de respondre-li, a la vista del formi-
dable treball realitzat per la jove 
periodista barcelonina en quant a 
recopilació documental, síntesi i 
posterior elaboració de L’Ovidi, la 
biografia del cantautor i actor alcoià 
editada per Tres i Quatre. L’intent 
de fer-lo cabre, però, paga la pena, 
puix sembla increïble que tanta vida 
càpiga en un mateix volum.

Més que una biografia, L’Ovidi és un 
tribut, una obra concebuda des de 
la passió, agitada pels vents 
d’ignorància que continuen batent 
sobre les finestres de la cultura 
d’aquest país. I aquest sentiment 
visceral que s’endevina en la pròpia 
concepció del llibre insufla força a 
cada pàgina, a cadascun dels 
nombrosos passatges, anècdotes, 
detalls i episodis que composen 
l’obra.

Afortunadament, i malgrat el coratge 
de la redacció i la subjectivitat amb 
què presumiblement es llegirà 
aquest llibre (pocs senten indiferèn-
cia davant la sola menció d’Ovidi 
Montllor: causa simpatia o rebuig), 

Núria Cadenas Alabèrnia
L’Ovidi
3i4, València 2002
298 pàgines

ratura ha destacat fins ara per la 
seua obra poètica. Ja en són 12, 
els llibres de poemes publicats. 
Amb Els noms insondables (1990) 
obtingué un dels Premis Octubre i 
amb l’últim poemari, Al fons de 
vies desertes (2002), el premi 
Agustí Bartrà de Terrassa. També 
cal assenyalar la seua tasca com 
a assagista i estudiós de la litera-
tura catalana. L’últim llibre publi-
cat del gènere assagístic es titula 
Les suspicàcies metòdiques 
(2002). Sens dubte la transposició 
del seu potencial poètic a la narra-
ció l’ha enriquida substancial-
ment. Els tons lírics destaquen en 
la figura de Colbert, humanista, 
escrivà eficient, simpatitzant dels 
husites, estupefacte davant la 
intolerància religiosa, esperit tor-
turat, contradictori, medieval i 
modern alhora. Aquesta és la 
novel·la de la lleialtat, virtut que 
no és antiga ni moderna sinó de 
qualsevol temps - encara que ara 
no es practica molt -, la lleialtat de 
Colbert al seu senyor i papa Benet 
XIII.

Esperem que aquesta primera 
incursió de Manel Garcia en la 
narrativa no siga l’última i que 
continue enriquint el món de la 
ficció en la nostra llengua, siga en 
el subgènere històric o biogràfic o 
en qualsevol altre.

f. xavier Martí i juan
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El dia 24 de setembre de 1929 el 

Ministeri d’Instrucció Pública i 

Belles Arts publicava en la Gaceta 

de Madrid el Reial Decret núm. 

2033 pel qual es creava un 

“Instituto nacional de Segunda 

enseñanza” a la ciutat d’Alcoi.

El 8 de novembre de 1929 se 

celebrava el primer claustre de 

l'institut que havia començat a 

funcionar el 24 d’octubre a l’edifici 

de la “Real Fábrica de Paños”.

El 1956 el claustre proposa el 

nom del Padre Eduardo Vitoria 

per a l’institut.
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