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De quan era molt molt menut

L es dues primeres fotos de la meua personeta, encara de 
mesos, en una sostingut per la meua mare i en l’altra 

pel meu pare, estan fetes les dues al Passeig Ribalta, concreta-
ment a la coneguda popularment com a Basseta dels Peixets. 
I és que ja us he explicat en Pel meu país que Ribalta va jugar 
un paper molt important durant els primers anys de la meua 
vida. Més enllà de l’anècdota dels coloms i el lleuero que us hi 
explique, tinc un record, que deu ser “induït” per la poca edat 
que hi tenia, que justament en aquesta Basseta cridava els 
ànecs i els cignes dient-los: “Papats, cocots, vingueu a Tonín!”, 
on els papats són els ànecs (per patos), i els cocots els cignes 
(supose que per onomatopeia), i Tonín jo; sabeu que els xi-
quets molt menuts no es designen a ells mateixos amb el “jo” 
o l’“em”, sinó amb el seu nom, en el meu cas doncs Tonín. 

Per cert, i continuant amb la tal Basseta, seria cap a finals 
dels cinquanta o primers del seixanta, l’ajuntament fran-
quista va debatre de comprar “una góndola” per ficar-la a la 
Basseta, supose que per a realitzar passejos romàntics. El cas 
és que feia poc havien comprat dos cignes, i sembla que els 
dos eren mascles i doncs no van criar; i llavors, un regidor, 
amb tota la seua ignorància franquista, va proposar que “si 
comprem una góndola, comprem també un góndolo, i així 
criaran”. No sé si és cert o si es tracta d’una llegenda urbana, 
però capaços d’amollar-ne una de semblant ho eren, i molt.

És també un record induït, seria impossible que jo ho 
recordara per me, una carta que se suposava que jo li ha-
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via escrit al meu oncle Manolo, el germà més menut del 
meu pare, que quan jo vaig nàixer havia marxat a fer la mili. 
La carta en qüestió, en espanyol, naturalment, començava: 
“Querido tio Manolo; sabrás que Tonín ya anda”. Fixeu-vos-hi 
la contradicció, se suposava que la carta li l’escrivia jo, veges 
tu, però de moment passava a parlar de mi —Tonín— en 
tercera persona. Com siga, a mi m’ho van explicar reitera-
dament, tant que encara avui recorde les paraules exactes, 
i la veritat és que, per la raó que siga, em feia molta molta 
gràcia. 

També devia ser jo molt menut, i aquest no és un record 
induït, sinó conservat, quan mon pare, normalment quan jo 
era al llit, em cantava una cançoneta, en castellà, que deia: 
“Tonín (és a dir, jo) es un muñeco/ de trapo y de cartón/ se lava 
la carita/ con agua y con jabón”. Nyas, coca! I també recorde 
un dels pocs contes que em contaven en valencià, vull dir 
en estil directe, és a dir, el parlar dels personatges. Era el de 
Hansel i Gretel, però en versió valenciana; quan tiraven al 
foc la bruixa malèfica, aquesta cridava: “Mare se me creme, 
mare se me creme!” [sic] i la xiqueta, és a dir Gretel, però 
sense eixe nom, li responia: “Tu no volies cremar al meu 
germanet? Pos ara te cremes tu!”. Ah, i també Cigronet, que 
era “a la panxa del bou/ que ni neva ni plou”.

Però tornem a Ribalta. A l’entrada al Passeig, venint des 
de la Farola a mà esquerra, el fotògraf Riau —quin nome-
net!, segurament per allò dels santfermins de Pamplona; o 
pels riau-riaus de la Marina?— tenia dos cavallets de car-
tró folrats de tela, sobre els quals podies seure a fi que t’hi 
fera una fotografia. Supose que molta gent de Castelló de 
la meua edat deu tenir una foto semblant, perquè era molt 
popular, i molts xiquets, en anar al “Paseo”, no paràvem fins 
que els pares —les mares, normalment— acceptaven que 
ens la fera. A la meua corresponent, estem el meu cosí Jose i 
jo asseguts en els tals cavallets, i el nostre comú cosí Mario, 
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de València, un dels fills de ma tia Pura —vegeu Pel meu 
país—, dret darrere nostre, com aguantant els animalets. I, 
darrere de tot, es llegeix perfectament un cartell, en la llen-
gua “del imperio” —en quina altra si no?—, que diu “Cuida 
este parque, que es tuyo”. Bo és saber-ho, no?
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De menut, a la Consolació

R ecorde que un dia, un company de classe, devíem tin-
dre uns cinc anyets, es va posar a cantussejar una can-

çó, crec que seria la de la pel·lícula Los cañones de Navarone, i 
em va explicar que era la seua “canción favorita”. Jo li vaig dir 
que des de llavors també seria la meua, però es veu que no, 
que no era tan fàcil, perquè ja estava “pillada”, i jo me n’havia 
de buscar una altra. El xiquet en qüestió, Tianín, ha arribat 
a ser, a més de cap de l’empresa consignatària familiar, pre-
sident de la Junta de Festes, president del Consell Social de 
l’UJI… Sí, el xiquet en qüestió era, i és, Sebastià Pla.

Una vegada ens van anunciar que ens n’aniríem “d’excur-
sió”. I l’excursió en qüestió va ser ni més ni menys que fins 
al Lledó, la qual cosa, per a xiquets de 5-6 anys era, efectiva-
ment, tota una aventura. De fet, recorde que ens vam endur 
cantimplora i tot, poca broma, que me’n van comprar una 
només per a l’esdeveniment en qüestió. I ens vam menjar la 
berena allà als bancs de darrere del llavors només santuari, 
i que tinc una foto, on es veu a la madre Natividad i a una 
altra monja que ens acompanyava.

Es veu que, de menut, jo tenia bastant facilitat per a apren-
dre’m llargues tirallongues de poemes, en castellà, evident-
ment. Recorde un que acabava dient: “Rueda la rueda/ muele el 
molino/ y allá en el fondo/ del caserío/ en vez del hombre/ trabaja 
el río”. Però sobretot un poema llarguíssim del Romancero, so-
bre la història de don Rodrigo, “el ultimo rey godo de España” 
(sic), després de ser derrotat pels musulmans a la batalla de 
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Guadalete. El poema començava: “Las huestes de don Rodrigo/ 
desmayaban y huían/ cuando en la octava batalla/ sus enemigos 
vencían”, i acabava, després de vinga versos, amb allò de “Oh 
muerte, ¿por qué no vienes/ y llevas esta alma mía/ de este mi cu-
erpo mezquino/ pues te lo agradecería”, que no sé jo si eren textos 
per a un xiquet de sis anyets, però vaja. El fet és que sovint 
recitava aquests i altres poemes al pati, davant de les xiques 
majors —recordeu, el col·legi era mixt, però amb classes se-
parades, i els xics només anàvem fins als set anys. Toia Pérez, 
de la qual parle més endavant en Pel meu país, per a expli-
car la seua intervenció en l’autorització del repetidor de TV3, 
m’explicava que en aquell temps ella em tenia bastant mania, 
perquè em trobava “una miqueta repel·lent”. Què hi farem! 

A la madre Társila, la que menjava “paciencias”, aquelles 
galetetes rodones, perquè deia que així n’aconseguia més, 
de paciència, per a fer front a la molta feina que nosaltres li 
donàvem, jo l’anomenava “la que me va convèncer”. I és que 
una vegada m’havien castigat per alguna cosa que havia fet, 
i que afectava algú, no recorde si una monja o, més proba-
blement, un altre xiquet; i és el cas que m’havien exigit que 
li demanara perdó, i es veu que jo, cabut, m’hi havia negat, i 
per això continuava castigat. Fins que aquesta monja m’ho 
va estar raonant i “em va convèncer” que demanara el tal 
perdó exigit, i d’ací el nom que jo li havia donat.

Resulta que n’hi havia quatre que érem els més amics en-
tre nosaltres; i dos, Aurelio Galindo i jo, preníem la comu-
nió el mateix dia, per la qual cosa els altres dos es van haver 
de partir, i venir cadascun d’ells a un dels convits. Aquests 
dos eren Sánchez —sempre ens dèiem tots pel cognom— i 
Amorós. El primer era el fill d’un conegut fotògraf del carrer 
Major, amb l’estudi a l’altura de Santa Clara, que després el 
germà menut va ser també fotògraf, i ajudava la gent de la 
Colla Ecologista. L’altre, Amorós, vaig estar anys i anys sense 
veure’l, fins que un dia va aparèixer fent-nos unes fotos quan, 
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responent a una convocatòria de la Plataforma per la Llen-
gua, ens manifestàvem a la porta del Corte Inglés de Caste-
lló, als pocs dies de la seua obertura, exigint la presència del 
valencià a la retolació; després l’he anat veient intermitent-
ment i m’ha explicat que una germana seua va ser regidora 
del PP de la ciutat —efectivament, hi va haver una regidora 
Carmen Amorós— i que tots dos quasi que ni es parlen, per 
raons polítiques. I també estudiava amb mi Pepito Masip, 
que el seu pare era “alguna cosa” relacionada amb el bisbat, 
i ell va ser fa uns anys “regidor no electe” del PP en aplicació 
de la “normativa de grans ciutats” referida a Castelló.

Les mongetes tenien a l’entrada del centre un curiós “cu-
adro de honor” en el qual figuraven cada any les fotografies 
amb les cares dels i, sobretot, les alumnes més avantatjades 
de cada curs. L’any anterior al de la meua marxa es veu que 
em tocava a mi figurar-hi, mira, coses dels “empollonets”, 
però van voler, amb una certa raó, que hi figurara un tal 
Jorgito, que era del nivell anterior, és a dir, d’aquells que ja 
marxaven en finalitzar el curs. I la direcció del centre va ar-
ribar a una curiosa “solució salomònica”: ens van fer la foto 
a tots dos plegats, per primera vegada en la tradició del tal 
“quadre”, segons em van explicar. Encara la conserve.

El tal Jorgito era Jorge Batiste, al qual la seua mare anome-
nava, una mica fantasiosament, “el superhombre”. Eren origina-
ris del Principat, com ja podia fer-ho sospitar el nom de Jordi, 
bastant infreqüent en el Castelló de l’època; i, com a bons 
“catalans vinguts a Castelló”, parlaven a tothom fill inclós, en 
castellà; no eren, ni de bon tros, l’únic exemple d’una actua-
ció semblant. A Jorgito l’he retrobat molts anys després, sem-
pre de passada, com a membre de la gaiata número 7; com 
passa amb tants coneguts d’època infantil, ens mirem, potser 
ens reconeixem, però no ens diem res. Han passat tants anys!

Després de prendre la comunió, havia d’eixir a una proces-
só del Lledó —seria l’any següent, perquè jo la vaig prendre 
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a primers de juny, i la festa patronal ja havia passat— i em 
vaig posar a plorar assegurant que no volia aixafar l’enrama-
da que hi havien llançat, perquè era per a la Mare de Déu, i 
es veu que finalment m’hi van haver de traure. I, parlant de 
processons, crec que era a la del Corpus —aquesta sí que se-
ria el mateix 1962— anava a eixir amb un company de clas-
se que li dient Paquito Fullera, que vivia al carrer d’Amunt i 
es veu que eren una família “de postín”, o “d’abolengo”, com 
deien en festes, i el van apartar del meu costat perquè es veu 
que jo no era de la seua classe; de la seua classe social, vull 
dir, que no, que no ho era, i a molta honra. El va apartar no 
sé si era la seua mare o, millor, crec, una tia seua.

A un dels que estudiaven amb mi a la Consolació li de-
ien Barberà. Jo sabia que era el fill d’una botiga del carrer 
Colom que es deia Barberà, Mon i Tomàs, però del que no 
n’era conscient era que el seu oncle, germà de son pare, era 
Josep Barberà Ceprià, l’escriptor teatral que estava creant ei-
xos anys els personatges de Cento, Centa, Centet i Centeta, 
i que aviat seria el primer llibre en valencià que jo llegiria. 
De fet, no ho vaig saber fins fa pocs anys, quan vaig veure un 
dia que Manolo el saludava i jo, que encara el recordava de 
temps infantils, li vaig preguntar que de què el coneixia i ell 
em va explicar que era el nebot del seu oncle. Quines voltes 
que dóna la vida, veritat?

Per cert, les mongetes estaven bastint-se un col·legi nou, 
el que tenen encara avui a l’avinguda del Lledó. Nosaltres 
ja no arribaríem a anar-hi, però sí que vam intervenir-hi 
en la seua construcció. Un dia ens van explicar que estaven 
construint la capella, i que l’havien de dotar d’ornaments i 
vasos sagrats, i que entre tots nosaltres anàvem a pagar crec 
que era un calze, per la qual cosa ho havíem d’explicar als 
nostres pares i havíem de dur al dia següent a classe “la vo-
luntat, a partir de cinco duros”. Una voluntat ben curiosa, 
no us ho sembla?
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El Cid, Charlton i Frasher Heston i Peníscola

L a filmació a Peníscola de la pel·lícula El Cid —per 
cert, quina quantitat de bestieses històriques per me-

tre quadrat!—, l’any 1960 va suposar a tots els pobles de la 
comarca, i al mateix Castelló, una autèntica commoció. Per 
exemple a Alcalà, a mig poble el van agafar com a extra, i 
sembla que pagaven bé, segons els barems de l’època. Quan 
la van estrenar, al Rex, amb tot luxe, hi ha un moment que 
el Charlton Heston/El Cid, assenyalant la ciutat, crida: “Mi-
rad Valencia!”. I llavors es va sentir perfectament la veu del 
graciós de torn que, des de galliner, va amollar: “Què burro, 
no sap que és Penyíscola!”. Cal destacar també que, malgrat 
el treball de la gent de l’atrezzo, en un moment donat es veu 
una persiana de raylite en una de les finestres peníscolanes. 
I que durant l’estrena va ser un no parar de gent que cridava 
“Mira, eixe sóc jo!”, i fins i tot s’hi va veure un mort, després 
de la corresponent batalla, que es bellugava una mica. “Los 
muertos que vos matades…”.

Charlton Heston es quedava durant el rodatge a l’hotel 
anomenat llavors Fabra —era de la família de l’Alberto Fa-
bra— avui Real, i per les nits s’hi feia servir paella —pobre 
Jaume I, què hauria dit si l’arriba a veure, ell que ens va fer 
jurar als valencians que mai no menjaríem paella a la nit! 
El cas és que mig Castelló anava a veure’l menjar, com allò 
de “el rey come” que feien els Àustries. I el seu fill, Frasher 
Heston, va venir també a Castelló, durant les Festes de la 
Magdalena d’aquell any, i va eixir al Pregó Infantil, lògica-
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ment vestit del Cid, i va ser notícia destacada per tot arreu, i 
els xiquets ens matàvem per fer-nos fotos amb ell, que jo en 
tinc una, sense anar més lluny.

Sobre tot el tema del Cid, em diu l’amic Lluís Gimeno 
que “[Charlton Heston] anava a jugar al tenis acompanyat de 
l’actor Raf Vallone i del director de la pel·lícula, a les pistes que 
hi havia a l’Stàdium, nom que rebia el Castàlia. Allà vaig anar 
a demanar-li un autògraf per a una cosina meua. I ara m’ha 
vingut al cap que l’ajuntament (m’ho pense) li va organitzar 
una “corrida de toros”, a la qual vaig assistir acompanyat de les 
meues cosines, una de les quals era fan completa de l’actor (potser 
n’estava mig enamoriscada i tot)”. 
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Als escolapis o l’Escola Pia

A la Consolació, els xiquets només anàvem fins als set 
anys o, el que era el mateix, fins que havíem pres la 

comunió; les xiquetes era diferent, hi feien tot el Batxille-
rat. I doncs, es tractava de decidir, per part dels meus pares, 
on continuaria els estudis. Tret d’alguna acadèmia estranya, 
com ara Akademos, al carrer Cavallers, només hi havia dues 
opcions: o l’institut Ribalta, únic en tota la província, o l’Es-
cola Pia. Per saber a què atenir-nos, recorde que vam anar 
ma mare i jo a parlar amb don Marcial, que vivia davant ma-
teix de casa, en un pis a la part del carrer Major que avui en 
dia ha quedat formant part de la plaça Cardona Vives. Don 
Marcial era professor, no sé de quina assignatura, al Ribalta, 
i ens hi va desaconsellar d’anar-hi (jo) i dur-me (els meus 
pares) perquè, segons ens va explicar “els alumnes llegien 
tebeos i no n’aprenien”. Un curiós cas d’autocrítica, no ho 
creieu així? En canvi, des de les monges de la Consolació ens 
pressionaven perquè anara als escolapis, i davant l’objecció 
econòmica, les mensualitats eren cares per a les nostres pos-
sibilitats, es van oferir a aconseguir-me una mena de beca.

Als Escolapis hi havia un sistema paral·lel d’ensenyament, 
aquest sí gratuït, que volia ser la continuació dels planteja-
ments de Josep de Calassanç, d’educació dels xiquets sense 
possibilitats econòmiques. Però aquest ensenyament gratuït 
estava, diguem-ho així, discriminat. De fet, els alumnes ni 
tan sols entraven per la mateixa porta que els altres, sinó 
per una lateral que donava al carrer Menéndez y Pelayo, just 
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quasi davant d’on anys després jo tindria el Secretariat de 
l’Ensenyament de l’Idioma. Aquesta “línia secundària” la 
duien dos mestres, don Leví i don Manuel, i hi van anar per 
exemple, si no ho recorde malament, els germans Rambla, 
Xavier i Pere, que després, al Batxillerat, ja es van unir amb 
els “normals”, crec que amb el pas per alguna mena de semi-
nari entremig. Però a mi les mongetes em van aconseguir 
un altre tipus de beca, que era que pagava molt poc, o no 
pagava cap mensualitat, no ho sé exactament, però anava a 
classe amb tots els de pagament, i de fet ningú no la va sa-
ber, al llarg dels meus estudis, aquesta gratuïtat. Supose que 
els ho dec als escolapis, i ho dic sense segones intencions.

Els dos primers cursos, quan teníem vuit i nou anys, fè-
iem una mena de Preparatòria per al Batxiller, que comen-
çàvem als deu, i eren sis cursos, quatre d’Elemental i dos 
de Superior, on ja ens partíem entre Ciències i Lletres. I bé, 
d’aquests dos anys de Preparatòria se n’encarregaven dos 
professors, don Epifanio, un seglar, i un capellà, el padre 
Carlos. Però no és que els tinguérem un any cadascun sinó 
que, tots dos, agafaven un curs i li donaven classe durant 
els dos anys, i després tornaven a començar per baix. A mi 
em va tocar el padre Carlos, i la veritat és que no tinc cap 
queixa del seu ensenyament. Un ensenyament memorístic, 
no cal dir-ho, com llavors s’estilava, però que em va facilitar 
un bon fonament per als cursos superiors.

Durant eixe temps va tenir lloc una variació molt impor-
tant d’una activitat paraescolar que hi dúiem a terme diàri-
ament. I és que de dilluns a divendres, tots els dies assistíem 
a missa, a la capella del mateix col·legi, i la missa era en llatí, 
com ho havia estat a la Consolació quan vam prendre la 
Primera Comunió. “Introibo ad altare Dei. A Dei qui laetificat 
iuventute mea…” i així fins a l’“Ite, missa est”, que ens apre-
níem de memòria, “de carretilla”, com es deia, a més amb 
l’agreujant que encara no havíem donat mai llatí, i doncs 
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no sabíem ben bé què estàvem dient. Home, una mica sí, 
que el català no deixa de ser un llatí evolucionat des de fa 
segles, però recorde que després, quan en el Batxillerat vaig 
començar a conjugar els verbs llatins, va ser només llavors 
quan vaig comprendre per exemple que “introibo” era un 
futur i no un present, i que doncs no volia dir que estic en-
trant, com semblava a simple vista, sinó que hi entraré, i així 
tot. Doncs és el cas que un dia, el padre Masip —hi havia 
dos de Masips, perquè eren germans, i per a diferenciar-los 
els diem “el Bueno” i “el Malo”, i aquest era el dolent— allà 
en la capella, ens va explicar que el concili —estàvem en 
ple Vaticà II— havia acordat que, a partir d’aquell moment, 
la missa ja no es diria en llatí sinó en “idioma autóctono”. 
I, naturalment, “l’idioma autòcton” de tots els súbdits del 
Generalísimo Franco era l’espanyol, a la manera de l’arque-
bisbe de València Marcelino Olaechea, i així va ser, a partir 
d’aquell moment la missa, tant les paraules del capellà com 
les nostres respostes, van passar a ser en “la lengua del Im-
perio”. Haurien de passar encara anys, perquè els meus ulls 
veieren el primer Ordinari de la missa en valencià!

I, parlant de misses, el diumenge havíem d’anar obligatò-
riament a la que muntaven a la parròquia de la Trinitat, al 
costat mateix del col·legi, on et posaven un encuny en una 
mena de carnet que tots teníem, i que si et castigaven per 
alguna falta i tenies punts de la missa això et descomptava 
castic. I, si per alguna raó no hi podies assistir, havies de de-
manar al capellà de la parròquia a la qual anares que et sig-
nara com que hi havies assistit, i et valia igual que l’encuny. 
No sé si alguns falsificaven signatures, la veritat és que jo 
era “bon xiquet” i no ho vaig fer mai, però supose que seria 
relativament fàcil.

Res a veure amb les misses sui generis que ens vam muntar 
el darrer curs de Batxiller i següents, amb Josep Lluís (era 
Porcar, no?) d’oficiant. Ens aplegàvem un grup de gent, del 
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col·legi i de fora, en una sala “normal”, fèiem un cercle de 
cadires, Josep Lluís es ficava simplement una estola per da-
munt del vestit de “paisà”, consagrava amb pa normal, a les 
homilies podíem intervenir-hi totes i tots —podeu pensar 
que jo ho feia bastant— i així anava tot. Imagineu-vos, eren 
els temps de la teologia de l’alliberament, de cristians per 
al socialisme —jo, per exemple, vaig entrar al PSAN com a 
cristià declarat—, d’allò que “al proletari se l’estima defen-
sant-lo, al burgès se l’estima combatent-lo”… En aquestes 
misses estranyes vaig conèixer, per exemple, Josep Castell, 
que després tindria tanta relació amb mi fins al dia d’avui.

Els meus dubtes van començar després, recorde aquella 
narració, històricament impossible, quan li diuen a Buda, 
“mestre, en el remot occident ha sorgit un nou mestre que 
ensenya que hem d’estimar els nostres enemics i fer el bé a 
aquell que ens faça el mal. Què en penseu?” A la qual cosa 
Buda respon, “em sembla malament. Si estimem els que fan 
el mal als nostres estimats, com els demostrarem a aquests 
que els estimem?”. No sé, en qualsevol cas, m’ha quedat, fins 
al dia d’avui, un gran respecte per allò que en diríem “els 
cristians sincers”, a més d’uns certs “coneixements teològics” 
que de vegades m’agrada “posar a prova” amb l’amic Xavi 
Olivares, “Panollet”.

Tornem enrere, però. En primer de Batxiller teníem de 
Religió un capellà molt vellet, que estava, com se sol dir, 
“ja més allà que ací” i que, pobre home, tenia més manies 
que fet a encàrrec. Recorde que ens obligava a canviar tot el 
llibre, esborrant-lo i escrivint amb el bolígraf per damunt, 
coses com ara on deia “Adan y Eva tuvieron dos hijos, Caín y 
Abel” posar “Los dos hijos de Adan i Eva fueron Caín i Abel”. 
Com us ho conte. I així, totes les explicacions de l’Antic Tes-
tament, que se’n diu aviat.

Recorde que, quan tindria 12-13 anys, un dia ens van co-
mençar a fer assajar l’himne del club esportiu Castelló, eixe 
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“Pam, pam, orellut” enganyós, perquè la lletra està en caste-
llà —per cert, no seria hora que el valencianitzaren?—, ens 
van fer ficar el xandall groc de gimnàstica i, un diumenge, 
cap al Castàlia falta gent, a cantar-hi l’himne a crit pelat 
abans del partit. Mira, coses que passen.

En els últims cursos del Batxillerat teníem un professor 
de Ciències Naturals al qual tothom li dèiem l’“Oyes”. L’ho-
me, que devia ser de per la Manxa, en el castellà del qual 
territori pronuncien “oyes” en comptes d’“oye”, ho deia i ho 
repetia sempre, fins a l’extrem que, si us he de ser sincer, 
encara avui no me’n recorde realment com li deien de cog-
nom. Aquest senyor, que sembla que tenia alguna cosa a 
veure amb la plaça de Bous, no sé si era veterinari o què 
dels animalets aquells, tenia unes formes molt sui generis de 
puntuar. De vegades, en pla loteria, posava un 10, un 5 i un 
0 així, aleatòriament. Es deia que una vegada havia posat 
un “examen sorpresa”, que un alumne l’havia seguit quan 
havia eixit del col·legi, que havia llançat tots els exàmens a 
una paperera propera, que l’alumne els havia recollit i re-
partit entre els seus titulars… i que al dia següent l’“Oyes” 
va començar a dir les notes del tal examen, de manera ab-
solutament improvisada. L’“Oyes” tenia obsessió pels noms 
científics dels animalets, més que no de les plantes, i també 
es veu que estava convençut que saber-los, si eres d’Almasso-
ra, tenia doble mèrit; perquè sovint ens repetia que “un chico 
de Almazora, oyes chico, de Al-ma-zo-ra, se sabía tooooodos los 
nombres científicos, oyes chico, es tonteria, aquí el que no estudia 
no aprueba”. Total, que un dia, l’home tenia una tortuga, en 
homenatge a ell direm que era una testudo graeca, i un dia 
li volia donar una tomata, déu sabrà per què, així enmig de 
la classe, i va i se m’adreça a mi i em diu: “A ver, usted, usted, 
Royo —o siga, un servidor— vaya al padre Esteve y le dice 
que le dé un tomate, pero con mucha carotina, oyes chico, com 
muuucha carotina”; o siga, una tomata ben roja. I allà et veus 
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Tonico que abandona tot decidit l’aula de ciències, que es-
tava en un cambra diferent d’on fèiem les classes “normals”, 
que puge l’escala, i em veig al Mono —recordeu, de les me-
mòries?— pel passadís, i el cride i li dic: “Padre Esteve, padre 
Esteve, que el… que el…” i va i m’adone llavors que no recor-
dava el nom real de l’“Oyes”. I ara què li dic, jo, a aquest? No 
li vaig a dir l’“Oyes”! Però va ser qüestió només de segons, 
de seguida vaig improvisar: “Que dice el profesor de Ciencias 
que me de un tomate para la tortuga…”. I no va arribar la sang 
al riu, i sí la tomata a l’animalet, però de bona que em vaig 
lliurar!

Teníem de literatura el professor Isidoro Andrés, que des-
prés ha donat nom a un col·legi actual de la ciutat. Don 
Isidoro tenia el costum d’emprar molt la paraula “memo”, 
que diràs que no era d’ús corrent en el castellà d’anar per 
casa que parlàvem l’alumnat escolapi de l’època. Per aques-
ta raó, una mica com en el cas de l’“Oyes”, s’havia guanyat 
ell mateix el malnom d’“El Memo”. Imagineu-vos quan, en 
finalitzar una classe, va i ens amolla: “En esta clase hay un 
memo”. I nosaltres assentint-hi. “Y ha estado hablando durante 
toda la clase”. I nou assentiment per part nostra. Ell es referia, 
és clar, a un company que havia estat xerra que xerraràs tota 
l’hora, però no em negareu que la situació no era una mica 
còmica. No era mal professor, don Isidoro, però voler que 
una vegada, quan estàvem llegint el poema aquell de Don 
Rodrigo, el darrer rei got “d’Espanya”, quan diu que la serp 
“ya me come, ya me come/ por do más pecado había”, fera refe-
rència, “al cerebro, donde había tenido los malos pensamientos”, 
i dir això a uns inquiets alumnes de 15-16 anys va ser una 
mica massa fort, no us sembla?

Hi havia als Escolapis un capellà una mica estrany, el pa-
dre Escriche, que no impartia cap assignatura, que jo recor-
de, sinó que funcionava com una mena de psicòleg del cen-
tre, que fins i tot tenia un despatxet propi, al qual s’accedia 
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per una escaleta que hi havia en un racó del primer pati. 
Aquest senyor era un decidit partidari de l’anomenat “mè-
tode Ramain”, “inventat” per una senyora francesa, Simone 
Ramain (1900-1975), que no us vaig a explicar, entre altres 
raons pel fet que jo no el vaig entendre mai. El cas és que el 
tal padre Escriche em va triar a mi entre una colla de gent 
que li havíem fet unes proves, i que em va tenir durant me-
sos fent-me fer exercicis estranys; recorde, per exemple, que 
un d’ells consistia a retallar contínuament tota mena d’ob-
jectes. Fins que a la fi em vaig cansar, li vaig dir que m’ho 
deixava, perquè entre altres coses em frenava els estudis, tot 
i que se suposava que era un sistema per a desenvolupar 
la intel·ligència. No sé si me la va desenvolupar molt o no, 
però a la fi vaig acabar fart i tens, molt tens, per tot aquest 
tema.

Durant els darrers cursos del meu Batxillerat va haver als 
escolapis un embolic gran que fins i tot va fer rodolar caps 
i va costar el càrrec a alguns directius. Es tractava d’un cas 
d’especulació urbanística, en el qual els va eixir el tir per la 
culata. Consistia a vendre el llavors i actual edifici, ubicat 
a la plaça que du el seu nom, per fer-hi pisos i dotacions, i 
traslladar el col·legi a l’extraradi castellonenc, a la zona sud 
de la ciutat, a un solar situat entre dues carreteres, una mica 
com havien fet uns anys abans tant la Consolació com les 
Carmelites. I el negoci hauria suposat molts milions, de pes-
setes, és clar, amb totes les operacions de compravenda. De 
fet, van demanar una mena de préstec per a comprar els 
nous terrenys a diferents pares d’alumnes d’alt poder adqui-
sitiu, i pensaven pagar la seua construcció amb la venda de 
l’edifici històric. De fet, fins i tot recorde que ens van dur en 
una mena d’excursió, a veure el tal solar i fer-nos somniar en 
l’edifici que s’hi s’aixecaria, tot i que, com era lògic, nosaltres 
ja no podríem fer-ne ús, perquè ja us dic que érem als dar-
rers cursos dels nostres estudis. Però…
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Però el cas va ser que, els uns pels altres, ningú no havia 
estudiat amb cura els documents originals en els quals l’ar-
xipreste Joan Cardona Vives atorgava els terrenys a l’orde 
dels escolapis, a perpetuïtat… sempre quan aquell solar es-
tiguera destinat a l’educació dels infants; en el moment que 
deixara d’acomplir aquesta condició, revertiria a l’església 
secular, és a dir, a la diòcesi, “per a bé d’ànimes”. Adéu venda, 
adéu negoci, adéu futur col·legi! I ara, torna els diners del 
préstec als pares, i tot a canvi d’un solar que no tenia un 
especial valor urbanístic! Sembla ser que, enmig de l’escàn-
dol corresponent, va “saltar” el rector del centre, el padre 
José Castelar, àlies “El Masca”, supose que per eixe tic com 
de mastegar contínuament un objecte inexistent en la boca. 
I el cas és que no era mala persona, en absolut, aquest padre 
Castelar, i de fet crec que tenia molt a veure amb la beca 
que us he explicat que jo tenia. Però, és clar, algú va haver de 
pagar els plats trencats.

Pel que fa als meus amics, recorde Pepe Pitart i Pedro 
Portolés, dels quals ja he parlat a les memòries, i també San-
tiago Martí, que vivia al carrer de la Vieta i, no recorde ben 
bé a sant de què, em va deixar perquè me la llegira L’araña 
negra de Blasco Ibáñez. I també recorde Tico, que era veí de 
Pedro; aquest no venia als escolapis, i de vegades anàvem a 
jugar a un descampat que hi havia darrere de casa seua, al 
carrer Sant Francesc, just on ara és el garatge on aparquem 
el nostre cotxe.

No voldria deixar el tema de l’Escola Pia sense recordar al-
guns altres professors que hi vaig tenir: per exemple, el padre 
Antequera, que els primers anys de Batxiller ens va ensenyar 
Llengua i Literatura (espanyoles, of course), i crec que en vaig 
aprendre bastant, amb ell; el Pla, un curiós professor d’His-
tòria, em sembla que era de per la Safor, crec que el teníem 
en quart de Batxillerat —va ser qui ens va preparar i dur a 
Cesta y Puntos, ja us n’he parlat— que era d’aquells dels mè-
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todes “de tota la vida”, i ens feia formar en rogle, del primer a 
l’últim, i ens formulava preguntes que, segons si les encertà-
vem o no, ens anàvem passant els uns als altres, i pujant cap 
amunt o baixant cap avall; el Sanchis, que ens donava Grec 
a la gent de lletres; Vicent Gómez, professor de Llatí, que de 
vegades ens “deixava traduir” imperator per “emperador”, en-
cara que fora un text anterior a l’època de Juli Cèsar…

Fora ja dels Escolapis, com ja he explicat en les memòries, 
vaig cursar el curs Preuniversitari —el Preu— a l’institut 
Ribalta. Allí, a banda de Trullén, el professor d’història del 
qual ja us he parlat, vaig tenir de Llatí una professora que 
tothom coneixia com “la Mosca”. La veritat és que no sé l’au-
tèntica raó d’aquest malnom, que nosaltres ja vam heretar 
de cursos anteriors. El cas és que la tal Mosca estava sorda, 
però que molt sorda. I un dia, va decidir que férem “una 
traducción sin diccionario” —no em sembla un mal sistema, 
aquest, a mi, sempre he sostingut que cal afrontar el llatí 
com si fora “català antic”. El cas és que, davant les protestes 
generalitzades, va afegir, “y si alguna palabra no la entienden, 
me la preguntan”. L’anècdota no va passar a la meua classe, 
sinó a una altra, uns anys després, que hi anava Rubén. I 
un xicot, que tenia fama, i sembla que merescuda, de molt 
brutot, li amolla “oiga, que quiere decir “puella”? La Mosca, 
que caminava entre els bancs en direcció contrària, no el va 
escoltar. I ell, que insisteix: “Que qué quiere decir “puella”?. I 
la professora sense immutar-se; i, de moment, es gira, mira 
amb cara innocent els alumnes, i els amolla: “Por cierto, al-
guno de ustedes me puede decir que significa “puella”? I el bru-
tot, indignat, amolla un sonor: “Me caguen la puta!”, a la qual 
cosa la Mosca, somrient, li respon: “Muy bien. Doncella!”. 
Aquesta professora va ser la mare de l’actor Raül Torrent, 
del qual us he parlat en Pel meu país, i de la seua germana 
Rosalia, actual directora del Museu d’Art Contemporani de 
Vilafamés i artista reconeguda ella mateixa.
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Amics, coneguts i saludats dels quals no n’he parlat

A ndrew Bolton. Amadeu Marín, del qual us he parlat a 
les memòries, en acabar la carrera de Filologia se’n va 

anar un any a Perpinyà a fer-hi de lector d’espanyol, amb la 
idea d’així ajudar l’ensenyament del català, com de fet així 
ho va fer. I hi va conèixer una persona bastant estranya, l’An-
drew Bolton, que hi feia les seues mateixes funcions, però en 
el seu cas d’anglès en comptes d’espanyol. L’Andrew era un 
jove de Cornualla, Kernow, que havia après en la seua terra 
l’idioma original, el cornuallès, una llengua cèltica, parenta 
del gal·lès o del bretó, que s’havia perdut a primers del se-
gle XIX i que un grupet de gent havia recuperat cultament 
amb la idea de reinfondre-li vida de manera artificial, i que 
fins i tot havien impulsat un Partit Nacional de Cornualla, 
a imitació de l’SNP escocès, que llavors, a primers dels anys 
vuitanta del segle XX, era molt menys conegut i poderós 
que no ara, perquè llavors no estava de moda això del naci-
onalisme a les Illes Britàniques.

L’Andrew Bolton, arribat a Perpinyà, havia tingut el gust 
d’aprendre català, d’una forma ben acceptable, i va fer una 
bona amistat amb l’Amadeu, que temps després el va con-
vidar a passar uns dies a Castelló. L’Andrew era allò que en 
diríem “una persona una mica rareta”, i no només pel gust i 
la promptitud d’aprendre una llengua estrangera minoritària 
com era la nostra, sinó per molts altres hàbits quotidians. Per 
exemple, quan va saber que venia “a Espanya”, es va fer una 
assegurança de vida per por… dels atemptats d’ETA! Que sí, 
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d’acord, que durant aquells anys aquesta organització estava 
prou activa, però que les possibilitats que a Castelló li pogue-
ra afectar un atemptat… L’Andrew era britànic, molt britànic. 
Mireu si n’era, de britànic, que quan l’Amadeu i la seua lla-
vors dona, Mari Arnanz, el duien al Monterrey —us he parlat 
ja d’aquest bar restaurant— per a unir-se a la tertúlia que hi 
muntàvem entre tots, allà a les vuit i mitja ja començava a 
adormir-se, i Mari se li plantava al costat i, amb veu molt seri-
osa i imperativa, li cridava: “Andrew Bolton!” I ell, llavors, es 
despertava, tot seriós, i reprenia el fil de la conversa que man-
teníem, sempre amb el seu aire de bon jan, aquell seure en 
angle recte i aquella immobilitat dels braços que tant els ca-
racteritza, i els diferencia enmig d’una tertúlia mediterrània.

I, parlant d’aquest tema dels braços, ja us he explicat que 
Ignasi Amela, el nostre company de pis, gesticulava —i con-
tinua gesticulant— d’una manera exagerada, fins i tot per 
als nostres usos valencians. Recorde quan ens referia que 
havia anat a comprar una bombeta, i al venedor li ho expli-
cava fent gestos, movent en una direcció i l’altra el canell, 
fent el signe d’enroscar-la. I ell, quan es va llicenciar en Fi-
lologia Anglesa va anar a Escòcia, a fer-hi pràctiques, i ens 
contava després que la gent li preguntava “si estava malalt”. 
I, per a explicar-nos-ho, bellugava els braços, amunt i avall, 
endavant i endarrere, com si fora un molí de vent. No m’es-
tranya que els pobres escocesos… 

Us he parlat ja, a les memòries, de Josep Maria Ripollés, 
“Toti”, i una mica també de Ferran Bagan; aquests dos, a pri-
mers dels anys vuitanta, eren parella, i jo anava amb tots dos, 
molt sovint, a sopar divendres i dissabtes, sobretot al bar 
Roca, a la ronda Magdalena, llavors un de sol, perquè encara 
no s’havia produït l’actual partició entre l’Antic Roca i el Nou 
Roca. I moltes nits ens trobàvem també al pub Mow, al carrer 
Catarí Alegre Renau, prop de l’avinguda del Lledó, on jo me’n 
duia els meus quaderns i els retoladors, per a dibuixar-hi el 
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que els amic anomenaven “sumeris” —els havia batejat així, 
al Col·legi Universitari, el borriolenc Germà Chiva—, i seia 
en el sofà que hi havia a l’entrada, on sovint s’asseien també 
Ferran i Toti. I el primer d’ells, que és d’aquestes persones que 
et conten un acudit que, en boca d’un altre, quasi que ni et 
fa somriure però que, explicat per ell, fa a tothom “descollo-
nar-se”, començava, per exemple: “Ara entraran… Salomó i la 
reina de Saba”, i llavors entraven dues persones, les que foren, 
i només de pensar a associar-los amb aquests personatges…

Ferran Bagan era fill del bar Bagan, al costat mateix de la 
plaça de Bous. Com que també hi tenien habitacions, sovint 
anaven a quedar-se a dormir gent de les “cuadrillas”, no els 
torejadors principals, és clar, que aquests dormien en bons 
hotels del centre, sinó la gent subalterna, i això li donava peu 
a anècdotes que ell feia esdevenir divertidíssimes (aquella 
que deia “hay un torero en mi cama”, per exemple). Ferran era 
d’origen xurro, d’un poble de l’Alt Millars, però parlava el 
valencià amb tota normalitat i de fet va acabar de professor 
de català en un institut. Tenia una germana, Teresa, també 
professora. He esmentat també en Pel meu país d’altres amics 
de la seua colla, com ara Lledó Maicas o Conxín Sangüesa. 
En canvi, no us n’he parlat d’Elenita Saez, filla d’una família 
d’aquelles de “quiero y no puedo”, crec que vivien per l’Hort 
dels Corders, que quan tenien convidats a dinar traïen la 
vaixella de plata, però si els fills anaven a agafar part del 
formatge que hi exhibien, els feien notar que no, “que es para 
los invitados”. Aquesta Elenita va anar una temporada amb 
Joanma Pérez, esdevingut després l’actor Conino Gurillo, i 
era germana de Manolo Saez, un pintor dels “modernos” que 
es van forjar al voltant de la galeria Cànem de Pilar Dolz. I 
hauria de parlar-vos també, dins d’eixa mateixa colla, d’uns 
que no eren de Castelló sinó de Vila-real, Joanvi Sempere i 
la seua dona Pilar Muñoz, un mestre que va acabar regidor 
del PSOE, igual com després el seu fill.
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El Club dels Carmelos

E ls darrers anys que anava als Escolapis vaig començar 
a sovintejar el Club dels Carmelos, fins a l’extrem que 

pràcticament durant dos, tres anys vaig centrar-hi la meua 
vida. El Club s’havia constituït al voltant del convent que els 
frares carmelitans tenien al carrer Ros d’Ursins, justament el 
vial que duia el nom de Godofred Ros d’Ursins, l’arquitecte 
que hi havia bastit l’església modernista als tals frares. L’es-
tatus del tal Club no estava massa clar, ens reuníem en una 
casa adjunta a la parròquia, que era propietat dels frares, i 
d’alguna manera ells ens supervisaven les activitats, tot i que 
en la pràctica teníem un marge d’autonomia bastant gran. 
Però la veritat és que a hores d’ara no sabria dir-vos ben bé 
com ni via qui vaig anar a parar en aquest lloc.

D’alguna manera estàvem estructurats en dos nivells, “los 
mayores” i “los pequeños”, tot i que les diferències d’edat sovint 
eren mínimes, d’un o dos anys com a molt. I què hi fèiem? 
Una mica de tot, des d’organitzar excursions; per exemple, 
crec que va ser des d’ací d’on va eixir l’excursió aquella a Mo-
rella que, com us he explicat a Pel meu país, va donar origen 
al comentari del senyor sobre els comunistes i els “villan-
cicos”. O també, recorde que en vam fer una altra al Desert, 
al Desert de les Palmes s’entén, perquè, com els frares d’allí 
i els de Castelló pertanyien a una mateixa ordre, i estaven 
en contacte directe entre ells, ens van cedir les claus de les 
ermites que tenen disperses per tota l’antiga zona de clau-
sura, i que ja no utilitzaven. Recorde que jo hi vaig acabar 
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fent nit, ara no recorde amb quins companys, a l’ermita de 
Sant Josep, on per cert vaig aprofitar una llosa de rodé tan 
abundant a la zona, per a dibuixar-hi un “Sant Josep sumeri”, 
és a dir, un dibuix dels meus, que volia representar el “pare 
putatiu” de Jesús i que vam deixar al costat de l’altar.

Recorde també que escoltàvem discs, en un vell repro-
ductor musical que funcionava quan volia, i que hi vam es-
coltar, per exemple, les primeres gravacions de Llach — “Fe 
no és esperar, fe no és somniar…”, “El bandoler”…—, i crec 
que també algunes coses de Maria del Mar i de Raimon, 
tot encara molt incipient. I recorde, aquest sí perfectament, 
que escoltàvem un disc del George Moustaki, que contenia 
la cançó segurament més coneguda d’aquest cantant greco-
francés, Le métèque. De fet, a una xica que li deien Teresa li 
vam traure de mal nom “Teresa le métèque”, per a diferenci-
ar-la d’una altra, que es deia Maria Teresa, Maria Teresa Cla-
rós, i la raó era que la primera era una autèntica fan d’aquest 
cantant i d’aquesta seua cançó. I també hi vam descobrir les 
primeres cançons folk que ens arribaven des de Barcelona, 
de la Vall del riu Vermell a Deu pometes, de l’Ai adéu, cara 
bonica a aquelles en hebreu, com l’Hevenu shalom alejem, o 
una cosa de semblant.

Recorde alguna gent que hi vaig conèixer, com ara Luisi-
to, Lluís Beltran Serrano, que vivia a les Palmeretes i era fill 
del farmacèutic del carrer Sant Fèlix, cantoner amb Sagrada 
Família; amb Luisito vaig fer una bona amistat i, temps des-
prés, vam arribar a anar de viatge junts per diferents llocs de 
l’estat, com he contat ja a les memòries; després va estudiar 
pèrit agrònom, va ajudar els inicis de la Unió de Llauradors 
i ara fa molts anys que viu pel Camp de Túria. Lluís era molt 
de la broma i, me’n recorde com si fora ara, que hi havia una 
xica, Pili, molt calladeta, a la qual un dia li va fer dir unes 
paraules i, girant-se cap a tota la resta, ens va amollar: “Ho 
veieu, com sí que sap parlar?” Aquesta Pili, Pili Alcalà, era 
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filla de qui després va ser senador pel PSOE castellonenc, 
Luís Alcalà, que va morir el 1989, encara exercint com a tal, 
en unes circumstàncies una mica estranyes. També hi eren 
del grup una xica anomenada Maria Jesús, crec que Gimeno 
de cognom, amb la qual vaig conservar durant alguns anys 
el contacte i crec que encara va arribar a escriure’m a la mili 
i tot; i una altra, Araceli Vicente, que la família provenia de 
Vilafranca dels Ports.

Pel que fa a “los pequeños”, a banda d’un xicot d’origen basc 
que tots el coneixíem pel sobrenom d’Urtain —si recordeu, 
un conegut boxador de l’època—, recorde que hi venia Mi-
guelo, Miquel Àngel Badenes, “dels Badenes de tota la vida” 
de les Palmeretes, germà menut de Josep Maria Badenes, el 
dirigent primer del PSPV i després del PSOE; aquest Migue-
lo durant molts anys ha treballat en banca. Em sona també 
Tute, Tote o algun nom semblant. I, evidentment, Salvador, 
Salvadoret Esteve Rodríguez, que la família era mig del 
Principat, son pare crec que de la rodalia de Tarragona, i 
vivien davant mateix del club i la parròquia; però de Salva 
ja n’he parlat a bastament en diferents llocs de Pel meu país, 
com un dels primers militants del PSAN a Castelló i com 
una persona ben activa políticament durant els anys de la 
Transició.

No acabe d’establir el lligam, però per aquella mateixa 
època, i en part perquè tots estudiàvem als Escolapis, recor-
de el cas de Ricardo Alvarez Cavallé, nascut a Santa Bàrbara, 
al Montsià, fill de jutge i que ell mateix ha seguit la carrera 
judicial, i la que va acabar sent la seua dona, Adela, i de José 
Luís Vidal Pérez, amb el qual durant uns anys vaig mantenir 
una forta amistat. I hi havia també una certa relació amb 
Xavier Rambla, “El Mandarín” de nom artístic, del qual sí 
que us he parlat a les memòries.
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A l’ombra del campanar… d’Alcalà de Xivert

E videntment, a Pel meu país us n’he explicat ja certes coses, 
sobre el poble de mon pare i d’on provenim tots els Royo, 

almenys els de la meua família. Però me n’he deixat moltes al-
tres al tinter, i aquest és un bon moment per a explicar-vos-les. 
Ja us he contat la presentació del meu llibre a la Casa de la 
Cultura, inclòs aquell comentari de Ximo sobre “gaspatxer a 
l’exili”; però el que no us hi he dit és que a l’acte era present 
la llavors alcaldessa socialista, Isabel Soriano, i que aquesta va 
venir a saludar-me i m’explicava que, de xicotets, havíem jugat 
junts pel carrer de Sant Roc, el de la part de darrere de la casa 
pairal dels meus avis, com ara us explicaré. Jo no la recordava 
de res, però evidentment vaig decidir que, si una senyora al-
caldessa deia alguna cosa, sempre havia de tenir la raó.

Us deia que la casa pairal de la meua família donava a 
dos carrers, i a més amb la diferència d’una altura entre ells. 
L’accés principal es feia pel carrer Sant Ferran, un dels més 
importants de la població. Llavors, quan hi entraves, hi ha-
via una primera gran sala i escales cap a dalt i cap avall; les 
que pujaven, anaven al gran menjador, a la cuina i les habi-
tacions, aquestes al segon pis, d’uns mobles massissos i ben 
antics; la que baixava, donava a una mena de corral de terra, 
que incloïa el comú, d’aquells de “tota la vida”, i per allí ei-
xies a peu pla a l’entrada des de l’altre carrer, el Sant Roc. 
Acostumat a un Castelló pràcticament pla, aquesta diferèn-
cia d’altures entre els dos carrers de menut em sorprenia 
moltíssim, i em semblava ben estranya.
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Parlant de la meua família paterna, a les memòries us es-
mentava que no sabia ni tan sols el nom de pila de ma tia 
monja, germana de mon pare. Doncs bé, ara, d’una tacada, 
he sabut el seu nom, Maria Josefa, i la data de la seua mort, 
el 22 d’octubre del 2009, al convent de la seua orde a Pam-
plona, on havia passat, això sí que ho sabia, quan va deixar, 
ja fa molts anys, la leproseria de Trillo, a Guadalajara, on jo 
vaig anar amb els meus pares a visitar-la de menut.

A banda del record de la gran llar de foc —durant molt 
de temps, vaig creure que parlaven de “l’hallar de foc”, 
que sona semblant—, davant de la qual jo em quedava 
sovint embadalit, veient cremar-se els troncs i revolotejar 
les guspires, recorde haver vist nevar en dues ocasions, en 
moments de l’hivern que va coincidir que em trobava al 
poble —penseu que a Castelló, com us he explicat a les 
memòries, només he vist nevar o quasi-nevar tres vegades 
en tota la meua vida—, i recorde anècdotes tan curioses 
com la pujada de l’estàtua de Sant Joan Baptista a la façana 
de l’església. Encara que, com és ben sabut, la “joia artísti-
ca” de la població és el seu grandiós campanar, la veritat 
és que l’església parroquial és també una preciositat del 
segle XVIII; la seua façana estava ornada amb una dotzena 
d’imatges, de sants i santes que, com era d’esperar, després 
del fallit cop d’estat del 36, els “incontrolats” de torn es 
van distraure a enderrocar, a pedrades o amb cordes, en 
comptes d’estar al front plantant cara als feixistes. Bé, el 
cas és que, durant els anys setanta del segle passat, la par-
ròquia, l’ajuntament o tots dos en comandeta van acordar 
refer aquestes imatges i tornar-les al seu lloc original. I van 
començar per la de Sant Joan, patró de la població, més 
exactament, la festa de la seua Degollació, que se celebra el 
dia 29 d’agost. Eixos dies, jo em trobava al poble, havia pu-
jat justament a festes, tenia llavors uns deu anys, i em vaig 
fer una fotografia al costat de la imatge, tota lligada amb 
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cordes, poc abans que la grua començara a hissar-la fins a 
la fornícula corresponent.

Durant els meus anys d’adolescència, em va pegar un poc 
per l’Arqueologia. I, quan anava a Alcalà, eixia una mica 
d’exploració, un poc com déu em donava a entendre, i bus-
cava “restes arqueològiques i fòssils”, no sé quina estranya 
associació d’idees es dóna sovint entre aquestes dues matè-
ries. Bé, el cas és que el terme d’Alcalà ha estat històricament 
prolífic, en troballes arqueològiques, entre les quals caldria 
destacar la necròpolis ibèrica de la Solivella, un important 
jaciment amb materials de comerç fenici entre les seues tro-
balles. I bé, per una altra part del terme, en la partida que 
es coneix com el Palau —El Palau? Podria ser la referència a 
alguna mena d’edificacions?—, vaig trobar, en un petit turó 
pel qual havien passat el tractoret, gran quantitat de frag-
ments de ceràmica, de la part superior de terrisses ibèriques, 
que em van fer pensar en un possible túmul cinerari, que 
havia quedat a sota de la rella quan es llaurava “a mà”, però 
que la màquina, en aprofundir una mica més, havia seccio-
nat les parts superiors i tret a la llum els seus fragments. En 
vaig agafar alguns, alguns testets encara seran per casa, però 
d’altres activitats més “contemporànies” em van distraure i 
la veritat és que no havia tornat a pensar massa en el tema 
fins ara. I, per cert, parlant d’arqueologia, tot i que ja us he 
parlat en Pel meu país del company de batxiller Vicent Ma-
teu Manyà, i lamentat la seua prompta mort, no he dit que 
compartia amb mi aquesta afecció arqueològica, de vegades 
d’una manera molt sui generis, i que pujàvem sovint ell i jo a 
la muntanyeta de la Magdalena i recollíem, simplement en 
superfície, petits fragments de ceràmica, normalment mu-
sulmana, per la zona on uns anys abans s’havien dut a terme 
algunes excavacions.

Però tornem a Alcalà. He d’esmentar que a la partida Cor-
ral del Royo, l’homonímica de la meua família, s’han trobat 
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“làpides romanes”, segons la informació historicoturística de 
la població, sense més dades. I no puc deixar, lògicament, de 
parlar del castell de Xivert. Ara ja feia molts anys que no hi 
pujava, quan vaig tornar fa uns dos anys, amb Manolo i Xavi 
Olivares, i efectivament està tot molt refet i millorat. Però de 
menut, i després d’adolescent, havia pujat diverses vegades, 
amb el meu pare i la meua mare; recorde per exemple una 
volta que havien dut a terme ja la repoblació amb pins de tota 
la muntanya, i no havien tingut més ocurrència que plantar 
els arbrissons enmig, exactament enmig, de la senda que fa-
cilitava l’accés fins al cim. Ocurrències de l’ICONA franquis-
ta. Aquest camí, evidentment, va quedar ja per sempre més 
impracticable. Ah, i una curiosa història que m’explicava el 
meu pare: relativament a prop del castell hi ha una penya que, 
depèn des d’on la mires, et pot recordar vagament una cara 
humana; doncs segons ell era “la cara de Mahoma” que els 
moros de Xivert allí adoraven (sic, i perdoneu els islàmics ul-
tramonoteïstes). I és més, que si miraves a la part superior de 
la tal penya, hi havia unes lletres escrites que deien “Mahoma” 
(novament sic, no sé si en lletres llatines o aràbigues; o badalls 
de la pedra?). Per cert, parlant d’Alcalà i els moros, el poble 
plantava i collia blat —i feien els gaspatxos que li donen el 
malnom, tot siga dit—, no com les poblacions del voltant, 
que produïen molt de panís, i els gaspatxers tenien una dita, 
en pseudocastellà: “Pan de panizo/ que Dios no lo hizo/ Que li 
hizo Mahoma/ pues que él se lo coma”. Què t’ha paregut, calçut? 

I, que no se m’oblide, per la part baixa de la muntanya de 
Xivert dec tenir encara un oliverar, “l’olivaret” que deia ma 
mare. L’havia adquirit el meu avi i, per la raó que fora, me’l va 
deixar a mi; no al meu pare, no, directament a mi. Vaig anar 
algunes vegades, de menut —no cregueu, devien ser sis o vuit 
oliveres només— però ara no sé tornar-hi. Durant anys ens el 
treballava el marit de ma tia Adela —recorde que de cognom 
es deia Conesa, i que era de Càlig— i ens donaven normal-
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ment cinc litres anuals d’oli —la veritat és que era ben gus-
tós— com a la part que ens corresponia del producte assolit. 
Mon tio Manolo, quan encara era a l’ajuntament, una vegada 
em va telefonar i em va dir que, en una revisió del cens agrari, 
l’havia posat al meu nom, però anys després vaig voler que el 
nostre regidor Ximo Pitarch, que duia justament Agricultura 
entre altres competències, m’ho trobara, però mai no m’ho 
va buscar. I, de vegades, quan passem per Alcalà amb la meua 
neboda, Manolo, per temptar, li explica: “Mira, Anna, Toni té 
per eixa muntanya un olivar… però no sap on és exactament”. 
I ella em mira, irònica, i llança un “Quines coses que et pas-
sen, Toni…”, o alguna expressió semblant.

En canvi, a l’ermita de Santa Llúcia, que està al cim d’una 
muntanya que domina Alcossebre, no havia estat mai fins 
aquesta excursió de fa dos anys que us deia. Clar, la gent 
sol pujar en una mena de romeria el 14 de desembre, festa 
de la santa, i per eixes dates jo no havia estat mai al poble, 
ni de xiquet ni de jove. Per cert, l’ermita, efectivament, està 
dedicada també a Sant Benet, el fundador dels benedictins 
i copatró d’Europa segons l’església catòlica. En relació a 
aquest doble patronatge, mon pare sempre deia: “Santa Llú-
cia i Sant Benet/ que els dos eren germanets”. Germanets 
una santa màrtir romana de primers del segle IV i un mon-
jo d’Aniana del segle IX? Misteris de les tradicions populars. 
Voldrà dir potser que són cotitulars de l’ermita, al mateix 
nivell, i que en aquest sentit són “germanets”?.

Per a acabar amb el tema d’Alcalà, he d’anotar algunes co-
ses més referides als meus parents. A Pel meu país us deia que 
al meu nebot i fillol li deien Joaquinito —el tal “Joaquinito” 
deu tenir ara prop de seixanta anys— però no us sabia dir el 
cognom; però ara sí, ja el sé, Conesa, el cognom és Conesa, 
Joaquim Conesa Royo. I al marit de ma tia Consuelo li de-
ien Pasqual Arnau, i doncs els meus tres cosins, Maria Con-
suelo, Pepita i Pasqualín, són Arnau Royo dels dos cognoms.
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El Col·legi Universitari de Castelló, un cuc molt inquiet

Q uan cursàvem segon de carrera en el CUC, va tenir 
lloc la mort de Picasso, en l’exili francès. Tot i que 

nosaltres eixe any no teníem història de l’art, que l’havíem 
donada ja en Primer, Ramon Rodríguez Culebras, ja us l’he 
nomenat, va parlar amb un professor de Segon perquè li 
“cedira” l’alumnat durant una hora i va organitzar una con-
ferència-projecció sobre la figura del gran pintor hispano-
catalanofrancès —abans ho hauríem escrit amb guionets, 
però les ordres de l’IEC, de vegades incomprensibles…—, 
que ens va donar ell mateix. Però, quan va anar a posar en 
marxa el projector, no li funcionava, i el seu comentari, ell 
sempre tan elegant, va ser: “Claro, la han violentado…” Don 
Ramon era així.

I, parlant encara de don Ramon, de vegades aconseguia 
l’autobús que tenia la Diputació i ens n’anàvem per pobles 
de l’interior, a visitar les seues manifestacions artístiques i, 
si calia, a fer un bon tast de vi o un menjar especial, que 
al cap i la fi tot és cultura. Don Ramon va aconseguir uns 
“maridatges” de vi, poesia i cultura dignes de ser recordats! I 
una vegada, quan arribàvem a Llucena, vam parar a l’ermita 
de Sant Vicent, ell hi duia la clau —recordeu que era l’encar-
regat diocesà d’Art— i ens va ensenyar el seu interior, criti-
cant reiteradament la restauració de què havia estat objecte, 
i que havia resultat un autèntic “xurro”. Un cervell lluminós 
havia instal·lat una escaleta metàl·lica per a pujar no sé on, 
i don Ramon ens va incitar a saltar-hi a sobre, “a ver si con-
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seguís romperla”, cosa que no vam poder, evidentment, per 
a desgràcia de l’art castellonenc; però ell bé que li botava 
damunt, irritat, a veure si ho aconseguia.

En la carrera de Filosofia i Lletres, al CUC, estudiàvem 
fins a quatre llengües, sense comptar el castellà —no cal ni 
dir-ho, el català n’estava per complet absent. Ja us he expli-
cat en Pel meu país diferents anècdotes, algunes no per a bé, 
sobre els professors de llatí i de grec. Us voldria parlar ara, 
doncs, dels altres dos, ben diferents entre ells, els d’anglès i 
de francès.

El professor d’anglès era un capellà que ens donava tam-
bé la “maria” de Religió. La veritat és que ni tan sols no me’n 
recorde de com li deien realment (potser Ripollés?) ja que 
tothom li dèiem “Facilito”. La raó del malnom era que tenia 
el costum de dir, “esto es muy facilito, solo le tienen que me-
ter el ‘did’“ —no sigueu malpensats, que estava parlant de 
l’anglès—, i d’ací li va quedar. Una altra de les seues frases 
favorites, que usava indistintament en la llengua britànica i 
en classes de religió era, “yo no suspendo a nadie, se suspenden 
ustedes”, traduït en termes religiosos per “Dios no condena a 
nadies, se condenan ellos”. Afegiu a aquestes habilitats ora-
tòries el fet que, segons ell, “yo uso métodos audiovisuales”, i 
es treia una llapissera i ens feia dir “this is a pen”, i després 
un bolígraf i havíem de repetir “this is a pencil”. Sí, no us 
heu equivocat de lectura, estem parlant dels primers cursos 
d’una carrera universitària.

Facilito també ens feia cantar: per exemple, la cançó “for 
is a jolly good fellow” dels aniversaris. I, com que n’érem molt 
de la broma, li van traure la versió “facilito no tiene pilila”, 
que es cantava amb la mateixa música, de manera que, men-
tre la major part de la classe cantava la lletra “oficial”, una 
part entonava la “versió alternativa”. El mal va ser que, un 
dia, pel que siga, es va sentir molt més la lletra que li negava 
capacitats reproductives que no l’altra, i va esclatar l’escàn-
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dol. Jo no sé si per refermar la seua masculinitat o què, el 
cas va ser que, al cap d’uns mesos, es va quedar prenyada una 
xica a la qual ell li donava classes particulars —Reyes, la filla 
de Lidón, jo la coneixia, i la meua família també, havíem 
estat quasi veïns, sa mare tenia una paqueteria al costat de 
l’antiga Creu Roja, un temps abans havia pretès que jo li do-
nara… classes d’anglès. Afortunadament, em vaig negar!— i 
va córrer la remor, de la qual no en tinc proves, sobre una 
suposada paternitat. Insistisc, ell, ja us ho he dit, era “capellà 
en exercici” i, això no us ho havia dit encara, devia tenir lla-
vors més de cinquanta anys. Crec que la cosa va acabar amb 
dimissions i trasllats de tota mena.

El professor de francès, afortunadament, era tota una al-
tra cosa. A Albert Fernàndez Albalate, amb el qual he man-
tingut durant tots aquests anys una bona amistat, l’havíem 
tingut ja, també de llengua gal·la, en el Preuniversitari del 
Ribalta. Per cert, el meu company de pupitre durant aquell 
curs era Manolo Rodríguez —podeu pensar, Rodríguez, 
Royo, l’ordre alfabètic…— al qual li dèiem de malnom “El 
Guerri”, no sé si recordeu la cançó El guerrillero, quan diu 
“Quisiera/ quisiera tener un hijo/ brillante/ brillante como una 
flor/ ligero/ ligero como los vientos/ para lla/ para llamarlo Ma-
nuel/ y apellidarlo Rodríguez/ el más preciado laurel”. Doncs 
bé, un dia l’Albert li preguntava al Guerri una determinada 
traducció; Manolo no era una eminència en llengües, dit 
siga des de tota la meua estima, i jo li anava xiuxiuejant la 
traducció en veu baixa. Però es veu que em vaig distraure, 
i li anava traduint rutinàriament, de manera que li vaig fer 
dir “manzanas de tierra” a unes creïlles —”pommes de terre”, 
que avui en dia això del francès no és tant ni tant cone-
gut—… i després volia matar-me, i amb raó.

Bé, el cas és que, ja al Col·legi Universitari, Albert, ell sí, 
tenia mitjans audiovisuals reals per a ensenyar-nos la llen-
gua de Molière. Recorde que anàvem a la sala de projecci-
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ons, on ens passava unes pel·lículetes amb dibuixos, en les 
quals, per exemple, un client esperava en un restaurant que 
li serviren, ja que trigaven potser una mica massa, i final-
ment s’adreçava a crits a un cambrer, indignat, tot dient-li: 
“Garçon! Vous vous moquez de moi?”, i el pobre treballador 
que li responia: “Excuse-moi, monsieur. Tout le monde m’apelle, 
et je sois tout seul a la terrasse!”. Doncs no vam muntar gresca 
ni res, durant molts dies, amb aquestes parauletes! Imagi-
neu-vos el borriolenc Germà Chiva, us he parlat ja d’ell, el 
del “vols que et done una llet?”, repetint-les una i una altra 
vegada, amb veu d’innocent!

Albert Fernàndez és el pare, a banda d’unes filles, Patrí-
cia i Mila, també “de la corda”, d’Albert Fernàndez fill, un 
dirigent de Comissions, sempre present a totes les convo-
catòries de la llengua i el país, i que recentment ha estat 
escollit secretari general d’aquest sindicat a les comarques 
de Castelló; i que està casat amb Berta Llopis, de la qual ja 
us he parlat a les memòries, perquè va ser tècnica del Casal 
de Vila-real anys abans que ho fora Manuel Carceller.

I, sobretot, us he de parlar de la dona d’Albert el profes-
sor, Mila Barberà. Mila és una de les filles que va tenir l’es-
criptor castellonenc Josep Barberà Cebrià, l’autor d’obres 
com Del meu raval, del qual ja us hi he parlat. El que no us 
vaig dir llavors és que Mila va ser la meua catequista, quan 
havia de prendre la Primera Comunió, que ens la donava a 
la llavors església de Sant Miquel, al carrer Enmig, i que ens 
feia aprendre algunes cançonetes, entre les quals la nadala 
Fum, fum, fum en català, cosa gens normal en aquell temps 
i espai. Recorde que a mi això de “mengen ous i botifarra” 
em feia molta gràcia, perquè jo entenia la tal botifarra “a la 
valenciana”, és a dir, negra; i no m’imaginava massa uns ous, 
per exemple estrellats, combinats amb un mos de botifarra 
negra. Com quan, la primera vegada que vaig anar amb els 
meus pares a Barcelona, dins d’un menú en castellà ens van 
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oferir “botifarra amb mongetes”, com a toc folklòric regi-
onal, i jo vaig creure que eren roses o pop-corns refregades 
amb una botifarra negra; i no, eren “fesols amb llonganissa” 
de tota la vida!
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“Sumerios”, poesia, i noces de tota mena

P otser alguns de vosaltres, els que em coneixeu més, 
heu sentit parlar dels meus “sumerios”. Aquest nom de 

sumeris el va traure per als meus dibuixos Germà Chiva, 
el de Borriol, quan estudiàvem al Col·legi Universitari de 
Castelló. Reconec que són uns dibuixos estranys, difícils de 
classificar; hi ha arribat a haver algú que els ha qualificat de 
“tàntrics”. En fi, siga com siga, si ho trec ara a relluir és per-
què un amic, Rafa Xambó —us hi situeu? l’època del PSAN 
a la Universitat, a les meues memòries?— m’ha recordat que 
li vaig il·lustrar un llibre de poemes de Miquel Martí i Pol 
amb dibuixos dels meus, com a regal per a la seua boda, o 
no sé quina celebració cerimonial semblant. I sí, és cert, i no 
va ser l’únic. Durant alguns anys, el meu regal predilecte per 
a esdeveniments semblants va ser algun poemari, d’autors 
com, a banda de Martí i Pol, el Joan Salvat-Papasseit; i és que 
els seus versos, a banda de ser magnífics, que ho són, tenien 
uns espais grans que hi permetien dibuixar aquests “sume-
ris”, sobretot en aquella edició facsímil semiclandestina que 
havien tret, si no ho recorde malament, la gent del PSAN 
provisional, després IPC. I segur que més d’un i més de dos 
dels meus amics d’aquells temps deuen conservar encara, 
espere, aquests “llibres il·lustrats”.
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“Si em pose a cantar cançons/ en cantaré més de mil”

R epetides vegades, en les memòries, he fet esment de les 
cançons que cantàvem en determinats moments; per 

exemple, les adaptacions antifranquistes de cançons popu-
lars, com ara “Perdona al gallego, señor/ Perdona al galle-
go, perdonale señor. No ves que ya está viejo y chochea…”, 
amb la música de la cançó de missa Perdona a tu pueblo, 
señor. O l’altra adaptació de la nadala d’origen americà Jin-
gle bells, “Ding dong dang, ding dong dang,/ Franco a fer la 
mà/ Ding dang dong, ding dang dong,/ Franco és un cabró”. 
Sense oblidar aquella altra de la cançoneta popular Deu po-
metes, quan deia “Deu ministres té el govern/ de deu un, de 
deu un./ Deu ministres té el govern/ de deu un en penjarem. 
Si mireu Franco d’on ve/ veure-ho el govern com dansa,/ 
si mireu Franco d’on ve/ veure-ho com dansa el govern”, i 
s’anava llevant un ministre cada vegada; i, en arribar a “Cap 
ministre té el govern”, tots començàvem a aplaudir, perquè 
s’havia acabat… la cançó. La gràcia estava quan la cantàvem 
en públic, mentre la majoria cantava la versió “oficial”, una 
part entonàvem la política, i entre el guirigall que sonava…

He esmentat l’adaptació política d’una cançó religiosa; 
en aquest sentit, no hauríem tampoc d’oblidar la coneguda 
No podemos caminar que, en comptes de continuar el seu 
camí “normal”, derivava a “amb fang fins als collons./ Do-
na’ns una solució/ un fuera borda, señor”.

I una versió “girada cap al nacionalisme” de la cançó po-
pular que Al Tall recollia, i que començava “Sanchis Pastor 
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m’ha dit”. La lletra d’aquesta versió deia: “Sanchis Guarner 
m’ha dit/ que si vull anar a votar/ que em faran sereno/ del 
Rat Penat./ Sanchis Guarner per a president, turururu…”, 
això en l’època de la batalla entre blavers i catalanistes pel 
control de “l’entitat degana del valencianisme”, i que ens van 
guanyar literalment a cops. Sense oblidar aquella altra lletra 
que es va inventar Joan Serrano, de Monòver, “Soy del Pecé/ 
la envidia os corroe./ Soy del Pecé/ jamás seré del PSOE./ 
Oe, oe, oe/ Soy del Pecé/, del País Valencià/ queremos l’Eta-
tuto/ y la Generalidá./ Carrillo será/ rey de una nueva Es-
paña/ aña, aña, aña,/ para poder hacer/ lo que le de la gana/ 
ana, ana, ana./ Soy del Pecé/ del País Valencià…”.

Recorde també una adaptació que vam fer —que vaig 
fer, seria més exacte— de la cançó popular que comença A 
ta mare l’han vista, que li vaig “dedicar” a “Amparito Cuixes 
Gordes”, sí l’Empar amb família de Burjassot que li havia 
“robat el cor” a l’Estellés —vegeu les memòries— i que, com 
recordareu, era una destacada dirigent del Partit Comunista 
a la Facultat. Empar defensava una línia “valencianista” dins 
del PC, de manera que aspirava que esdevinguera un Partit 
Comunista del País Valencià, a la manera del PSUC a Cata-
lunya. La lletra “retocada” deia: “A Amparito l’han vista/ en 
el barranc de l’Assut,/ amb les cames obertes/ que li xorrava 
el psuc, que li xorrava el psuc,/ que li xorrava el psuc./ a Am-
parito l’han vista/ en el barranc de l’Assut.” Segurament avui 
el feminisme no consideraria la lletra “políticament correc-
ta”, però llavors l’enfrontament del PSAN amb el PC estava 
en plena vigència… i tot s’hi valia. 

I aquella versió del Tengo una muñeca, vestida de azul, que 
diu “Tengo una señera/ vestida de azul/ con su camiseta/ y su 
franja “blu”./ La llevé al Parterre/ se me costipó/ la tengo al cui-
dado/ de Milans el Boig”.

Això per no parlar de l’adaptació de la cançó de Raimon 
De vegades, la pau que, fent referència a una de les places més 



50

emblemàtiques de la nostra ciutat, la plaça de la Pau, deia: 
“De vegades la Pau/ és només això,/ una buida placeta/ per 
a no fer res,/ de vegades la Pau”. O les versions d’una cançó 
de Paco Ibáñez, aquesta en castellà, “Policia para el pobre/ po-
licia necesaria/ como el pan de cada dia”, que rematàvem amb 
l’“estamos tocando el bombo/ estamos tocando el bombo”, sense 
oblidar la tos que ens sobrevenia a molts quan arribàvem 
a allò de “que trabaja con otros a ejem… (en l’original “Es-
paña”)/ a ejem… en sus aperos”. I això sense oblidar que, quan 
ens encantaven els Beatles, ningú no sabíem anglès; i les 
seues cançons tenien lletres tan originals com: “No li miris 
l’ou/ l’ou…” o aquell altra, “llet i vi/ llet i vi…”. Doncs això. 

I recorde vagament una cançó que em cantava ma mare: 
“…mare/ jo no vull obrir/ que serà la guàrdia/ la guàrdia 
civil”.

Ah, i vull fer-vos una precisió a la informació que us done 
a les memòries sobre el cantant aquell “El Portugués”. Us 
assegurava que les dades sobre ell i les seues cançons me les 
havien facilitades Ximo Monfort i la seua companya, que es 
deia Maribel, però que no sabia el seu cognom, i així figura 
a l’índex onomàstic, com “Maribel, dona de Ximo Monfort”. 
Doncs ara finalment ja el sé, aquest cognom, era Sastre, Ma-
ribel Sastre. Les coses com han de ser. I parlant de cantants, 
Natàlia Feliu, la d’Onda, tenia una altra cançó que deia” 
Guerrillero, guerillero,/ guerillero portugués” (sic).
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Unes notes de temàtica gai

E ncara que ara li diguen LGTBI, històricament a Cas-
telló el que hi ha hagut ha estat moviment i temàtica 

gai. La veritat és que de les lesbianes en coneixíem alguna, 
però no hi estaven especialment actives, i la resta… En les 
memòries ja n’he explicat alguna cosa, de com es va articu-
lar el moviment a Castelló, però voldria anotar ara alguns 
aspectes dels quals no hi he parlat. Per exemple, de quan es 
va muntar un “pub gai” a Castelló, a l’altre costat de l’antiga 
via. Clar, el problema en una ciutat com Castelló és que té 
València “massa a prop”, i la gran ciutat oferia dos clars avan-
tatges: permetia un major grau d’anonimat, que molts bus-
caven, sobretot els primers anys, i oferia una major “oferta”, 
quantitativa i qualitativa, pel fet que recollia gent de molt 
diverses provinences. 

Però l’altre gran “problema” del pub en qüestió va ser que, 
se suposava, era un lloc on tothom que hi anava entenia, i 
això facilitava molt poder lligar, o almenys intentar-ho, amb 
qualsevol que et poguera agradar. Ara bé, en un moment 
determinat es va posar “de moda” al conjunt de la ciutat, de 
manera que a molts heteros els pegava per anar “al pub dels 
mariquites, que hi ha molta marxa”, i ja tornàvem a ser-hi, 
que no sabies si el xic que t’agradava havia anat al pub a 
causa de les seues preferències sexuals, o bé malgrat aquestes 
preferències. Crec que no va durar molt de temps, potser 
perquè valia més la pena tornar al “sistema antic”, mirar de 
lligar en pubs conjunts. Et podies endur un bon tall, evi-
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dentment, però també t’hi podies trobar una sorpresa molt 
agradable. I no continuaré.
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Els meus veïns de pis i carrer

A la casa de Colom-Major, nosaltres vivíem al segon i 
tercer pis, com ja us he explicat. A la planta baixa i al 

primer vivia la “sinyo” Trini, una senyora imagine que viuda, 
que tenia dos fills, el xic no recorde com li deien, que era 
una mica coix, i la filla Luisita, que vivia amb ells també la 
seua mare, una dona que havia estat mestra, i per això calia 
dir-li “donya”, crec que donya Trinidad. La “sinyo” Trini havia 
tingut sabateria, a la part cantonera de la casa, que tenia un 
bonic sostre que jo havia pensat sempre que era pintat, a 
primers del segle XX, semblant a les pintures del sostre del 
Teatre Principal, i un dia vaig saber que no, que no era cap 
fresc, sinó un llenç que s’hi podia desmuntar, no sé si hi 
serà encara. El cas és que a Trini li havia quedat una gran 
existència de cordons de sabata, i sempre que se’m trencava 
algun, baixava i me’n regalava un de nou. Fins que em vaig 
fartar de fer-me els nusos de les sabates, i vaig començar a 
emprar sempre mocasins o “manoletines”, sense cordons, i 
així fins al dia d’avui.

Quan la meua àvia (em) va comprar un televisor, com 
ja he explicat, la “sinyo” Trini i la seua família van agafar 
el costum de pujar a veure-la a determinades hores, amb 
cadires i tot, com havíem fet nosaltres abans per a passar a 
l’altra banda del carrer, fins a l’establiment d’Igualson. A tot 
açò, la casa cantonera on vivíem era propietat d’un senyor 
que residia en la part “ampla” del carrer Navarra, recorde 
confusament haver acompanyat de vegades de menut la 
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meua mare a pagar-hi el lloguer. Després la va comprar el 
comerciant que tenia, té encara crec, dues botigues més al 
carrer Major, una de les quals la de Loren’z, que va obrir 
novament l’establiment del cantó de la planta baixa i que 
durant un temps passava vestits a la meua mare —que, re-
cordeu-ho, era modista— perquè els retocara i els fera els 
“arreglos” corresponents, encara que em sembla que després 
es van barallar, no sé per quina raó, supose que seria per 
algun tema de diners. De fet, tot l’edifici, que continua avui 
tal com estava durant aquells anys, em sembla que segueix 
sent propietat d’aquest senyor, que el té a la venda o lloguer, 
sense cap resultat positiu a hores d’ara.

Ja us he explicat que al costat de casa, paret amb paret, hi 
havia la tenda de vins “El Campanar”, que per cert tenia uns 
taulellets molt bonics, a l’escala que pujava cap al primer 
pis, dedicats a Sant Josep. El seu propietari era Cirilo, mai 
no havia sabut el seu cognom, sempre ha estat, per a mi 
i per a tota la meua família, Cirilo Campanar, així, sovint 
sense ni “el del”. Ara he sabut, via Ximo Igual, el carnisser 
d’Almassora que em duia xapetes de tots els països exòtics 
per on anava, que es deien Nebot. Cirilo tenia tres fills, tots 
xics: un major, que no sé ni com li deien; el mitjà, Cirilín, 
que molts anys després va convertir el local de vins, tancat 
feia temps, en una galeria d’art, que no va durar molt oberta. 
Ell vivia, encara viu, just a l’altre costat de la plaça Cardona 
Vives, al costat d’on era el cine Avenida i ara està l’important 
despatx de notaris. Del segon germà no me’n recorde ni del 
nom. El tercer, que seria un any o com a molt dos més gran 
que jo, es deia Víctor, va estudiar al Principat per a cuiner, 
i sembla que va arribar a ser un xef de fama. Diguem que 
Víctor era una mica, com deia ma mare, “merles amb oli”, en 
italià en dirien “troppo finocchio” i en espanyol parlarien 
de la coixesa dels coloms. I no, no sigueu malpensats, que 
érem encara només dos xiquets.
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Unes cases més enllà, per la part del carrer Colom, encara 
en el nostre mateix pany, prop del carreró Ausiàs March, 
vivien els Fabregat. N’eren deu, una xifra molt elevada fins 
i tot per a l’època, quan Franco donava allò de les medalles 
a la natalitat i les famílies “agraciades” eixien en el Nodo i 
tot. El seu pare era germà d’aquell Benjamín Fabregat, far-
macèutic al carrer Saragossa, que havia estat alcalde de la 
ciutat durant els anys quaranta i que va ser l’“inventor” de 
les festes de la Magdalena tal com les entenem actualment, 
en una operació de neteja de la imatge feixista del franquis-
me i d’integració de la part moderada i burgesa de l’oposi-
ció republicana. Jo vaig estudiar als Escolapis amb un dels 
deu germans, Javier, però tampoc no hi vam fer una especial 
amistat.

Com ja us he dit, davant de casa, a l’altre costat del car-
rer Colom, on avui s’han construït les dependències noves 
de Santa Maria, estava la tenda d’electrodomèstics Igualson, 
un nom darrere del qual s’“amagava” el de Guillermo Igual 
Sonido, que crec recordar que vivia pel carrer Cavallers o 
Mealla, i que la seua mare tenia bastant amistat amb els 
de la nostra casa. Com he explicat ja a les memòries, pri-
mer baixàvem tota la família a veure —bé, mon pare crec 
que no—, dins de l’establiment i asseguts en cadires que ens 
hi baixàvem, alguns programes de la tele, fins que ens vam 
comprar —a ells, és clar— el nostre televisor familiar. I, ja 
al carrer Major, però en la part que es va “menjar” també 
l’edifici de l’església, hi havia un estanc, oficialment regen-
tat per una senyora molt velleta, que n’era la titular —seria 
vídua de militar o alguna cosa semblant, mai no ho vaig 
saber— però que gestionaven en realitat una dona —és pos-
sible que el marit fora guàrdia municipal?— i la seua filla. 
A la filla, major que jo, la vaig retrobar molts anys després, 
casada amb Tico de Juan, que era president de la Federació 
de Colles, alternant-se amb Juanjo Trilles.
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Hi havia llavors un carreró en forma de L invertida, que 
avui s’ha “menjat” la cocatedral, que començava al carrer 
Colom, entre Santa Maria i la tenda d’Igualson, i desembo-
cava al carrer Major, una mica més cap al cantó de Colom 
del que ho fa ara Arxipreste Balaguer; perquè us feu una 
idea, tenia la mateixa forma que el carreró de l’Ecce Homo. 
S’hi trobava la tenda de queviures —d’“ultramarinos”— de 
Benjaminet Pitarch, a la qual jo anava a comprar des de ben 
menut —”Benjamín, que ma mare diu que em done….”, i 
ací venia la comanda—. Era la típica tenda de l’època, amb 
la seua bota de sardines —d’on ve l’expressió “anar com sar-
dines en bota”—, amb la seua olor característica, indefini-
ble, i els muntons de creïlles, de taronges i altres fruites, i 
tota mena de bosses i pots que començaven ja a fer-se veure.

Jo sabia que Benjamín era de Borriol, que era el president 
de l’associació de tenders Sant Miquel… i que era, en pa-
raules familiars, “molt beatet”. Benjamín tenia dos fills, xic i 
xica, i tots dos li van eixir “catalanistes”, i encara més els nets, 
la qual cosa no sé si a Benjaminet li faria molta gràcia. De 
fet, ell va ser durant molts anys el president de la Nueva Je-
rusalén de Borriol, i al seu si va ser el principal opositor a la 
seua representació en valencià, com ja he explicat en Pel meu 
país. I era oncle de Josep Pitarch, el nostre amic, de Manolo 
i meu, propietari de mobles Pitarch de Borriol. De fet, Ben-
jaminet ha faltat fa molts pocs anys, i tenia el costum, quan 
em veia, a mi i a una altra gent, de ficar-se la mà a la butxaca 
i traure un grapat de caramelets.

Pel que fa al carrer Major, a la casa del costat vivien —i 
hi viuen encara— “els de Breva”, una família d’advocats, tant 
la generació anterior com la meua. En aquesta família hi 
va haver una estranya història d’una mare, una filla i un 
xiquet acabat de nàixer i la seua filiació, perdoneu que no 
entre en més detalls, per una elemental prudència. I a l’al-
tra banda del carrer, a la part que ja no existeix, perquè ha 
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quedat integrada en la plaça Cardona Vives, a banda de don 
Marcial, del qual ja us he parlat, a la planta baixa de la casa 
cantonera amb el carrer de l’Aigua, vivia i treballava tam-
bé el sabater Paco Badia, que et cosia les sabates trencades 
i t’“implantava” plantilles quan les havies desgastades per 
l’ús; i, mentrestant, pintava incansablement, sobretot pai-
satges de la plaça Major, i és per això que un ajuntament 
del PP va tenir la pensada de fer esculpir la seua imatge, 
pintant, naturalment, davant de la porta de la Comunió de 
Santa Maria, en el que antigament havia estat plaça de la 
Neu i ara, més o menys, el carrer Arxipreste Balaguer.
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L’UJI, tan a prop i tan lluny a l’hora

N o vaig viure massa de prop tot el procés de sorgiment i 
consolidació de l’UJI. Ja sabeu que l’universitari és un 

món molt tancat, bastant endogàmic, i quan et quedes fora, 
per més amics i coneguts que hi tingues… De fet, encara 
ara, sovint, quan puge físicament a les seues instal·lacions, 
encara em perd entre tots els edificis on es troben repartides 
les diferents facultats.

El que volia ara és parlar-vos d’alguns dels professors de 
la universitat castellonenca amb els quals he mantingut re-
lacions més o menys d’amistat. I, entre els que no aparei-
xen esmentats a les memòries, voldria parlar-vos de Manolo 
Quixal. Quixal és un calitjó, de Càlig, professor ja en temps 
del Col·legi Universitari i que va passar després a l’UJI. Els 
primers anys que jo vaig ser a Acció, encara en els temps 
del carrer Menéndez y Pelayo, va ser un visitant assidu del 
meu despatx, on plantificàvem tota mena de projectes de 
llengua; després, en canvi, hi vam anar perdent el contacte. 
Però d’ell vull destacar dues coses: que és un manetes i que 
li agradava enormement la cacera. Sobre les seus habilitats 
manuals, he de dir que sovint em va ajudar amb els proble-
mes elèctrics no només del local del Secretariat, sinó també 
del pis de Sant Francesc. Sobre el tema caçador, recordar les 
llargues i divertides converses que vam mantenir sobre el 
pas dels tords volant per damunt del Maestrat i les escopetes 
amb què ell i “els seus” els apuntaven; m’encantava posar-lo 
nerviós amb les meues ironies i les moltes objeccions. La 
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veritat és que aquest tema de la cacera és d’aquells que, su-
perat durant el Neolític com a forma de compensar una 
necessitat alimentària, mai no he acabat de comprendre les 
raons del seu manteniment. Però quan ells te l’expliquen, 
els brillen els ullets d’una manera…

Lògicament, alguns dels professors de l’UJI que més he 
tractat, en tots aquests anys, són els d’història, i sobretot 
aquells que estaven, i estan, implicats en tot el tema de la 
memòria històrica. Vull esmentar especialment Rosa Mon-
lleó, que s’ha especialitzat en el paper de les dones en la 
lluita i la resistència antifranquista; Rosa està casada amb 
un professor de llatí d’origen segovià, Jesús Bermúdez, Susín 
per als amics, amb el qual Rubén, que va succeir Mira en 
Cultura Clàssica quan aquest es va jubilar, ha conviscut i ha 
fet una gran amistat. Aquest “Susín” va ser ja el professor de 
llatí de Manolo, quan aquest estudiava a l’UJI.
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Anys d’estudis a la Universitat de València

E n les memòries us he parlat de com, de vegades, fèiem 
autoestop des del Col·legi Universitari per a baixar fins 

a Castelló. Doncs bé, en el cas de València, també en fèiem, 
al passeig València al Mar, ara Blasco Ibáñez, al costat de 
l’estàtua del genet aquell que agafa el relleu de la torxa a l’al-
tre atleta que ha defallit, i que ara l’han moguda una mica 
de lloc. La raó d’ubicar-nos-hi era que els cotxes que enfi-
laven direcció Barcelona, per a agafar l’autovia, s’hi havien 
d’aturar, seguint el semàfor. El sistema era el següent: només 
t’acostaves als cotxes matrícula de Castelló, —ai, quant de 
mal que ens ha fet l’Aznar amb la seua supressió de les ma-
trícules “provincials”; i és el cas que ell sabia perfectament 
per què s’ho feia—, t’acostaves, deia, només a les matrícules 
CS i, adreçant-te’ls sempre en valencià, no només per raons 
ideològiques, sinó perquè el valencià genera confiança, com 
deia aquell “no es roba en valencià”, li preguntaves: “Que va 
vosté a Castelló? Podria dur-me (o dur-nos, si n’anaves més 
d’un, com a màxim dos, més hauria fet mosquejar-se el con-
ductor)?. Et recollien sovint, i després, ja al cotxe, et solien 
explicar allò de “jo no agafe mai ningú, perquè sents cada 
cosa que passa en això de l’autoestop… Però com he vist que 
eres de Castelló…” O fins i tot “com em sona la teua cara, 
que et conec de vista, de vore’t en la plaça de la Pau —bé, ell 
deia “Pas”, com ma tia, recordeu?—, per això t’he agafat…”

Hi havia gent que et contava tota mena d’històries, de 
coses que els hi havien passat fent autoestop. Jo crec que 
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ens venien un sopar de duro, a mi mai no em va ocórrer res, 
ni de bo ni de dolent, a mi sempre m’agafaven honrats re-
presentants, matrimonis joves de vegades amb algun xiquet 
menut, i gent d’allò més normaleta en una ciutat normaleta 
com la nostra. Ah, i una cosa, que fa més divertida l’experi-
ència; recordeu que jo, ja us ho he explicat en les memòries, 
com a fill de ferroviari tenia el quilometratge de la Renfe 
gratuït, i doncs no m’hauria costat ni una pesseta tornar 
en tren fins a Castelló. Però era tan bonica aquesta “petita 
aventura” de l’autoestop!

En les memòries us he parlat ja del vila-realenc Pep Bar-
rachina, que havia compartit pis amb mi a València, el pri-
mer any que vaig ser-hi, quan vaig tenir la crisi, i que vam 
mantenir l’amistat durant tot eixe temps. Pep era fill de for-
ners i, una vegada, que ens n’havíem anat uns quants, ell 
inclòs, d’acampada al pràcticament despoblat de Benitan-
dús, els seus pares van agafar el cotxe i van venir a veure’ns 
el diumenge. Un altre i jo ens n’havíem anat caminant al 
proper Veo —recordeu, el poblet que parla valencià però 
que forma part del municipi teòricament castellanoparlant 
d’Alcúdia de Veo—, entre altres raons per a comprar-hi pa. 
I, quan ens en vam tornar i vam trobar els seus pares —que, 
us ho recorde, eren forners, a Vila-real—, i ells van veure el 
pa que havíem comprat, van cridar: “Pa xurro!”, i ja es van 
oblidar del que ells duien i tot el dinar el van fer, ells i tots 
nosaltres, amb el pa de Veo que havíem portat. Dic jo que 
per alguna cosa seria, no creieu?



62

Algunes coses que se m’havien oblidat de la mili

L a veritat és que del temps del servei militar, i de tot el 
que va comportar, em sembla que us n’he explicat bas-

tants coses, a Pel meu país, entre altres raons perquè conser-
vava, com us hi comentat, totes les cartes trameses als meus 
pares i les que havia rebut de tantes amigues i amics. Però, 
pensant pensant, encara n’he trobat alguna que altra que 
no us havia contat. Per exemple, no us havia explicat que al 
carrer de Cartagena on teníem el pis per a canviar-nos, dos 
panys de cases més enllà, hi havia una planta baixa, amb el 
seu aparadoret inclòs, que venia durant tot l’any… figuretes 
del betlem! Jo no sé qui podia entrar a comprar les tals fi-
guretes en mesos com abril o juliol, per dir-ne alguns, però 
cada vegada que passava per davant, indefectiblement, la se-
nyora en qüestió, una velleta “com cal”, tenia l’establiment 
obert, amb les seues figuretes. La veritat és que no hi vaig 
entrar mai —en aquells moments, el meu “betlemisme” es-
tava a mínims— i ara potser me’n penedisc, déu sap què 
m’hi podria haver comprat!

Tampoc no us he parlat de les cartes que escrivia —o 
ajudava a escriure— a alguns companys de mili, bé perquè 
foren pràcticament analfabets, en el qual cas anaven amb la 
meua lletra, convenientment explicada, “Que un amigo me 
ayuda a escribirte”, bé perquè, encara que en saberen —no 
molt, però— no els vingueren al cap les idees d’allò que li 
volien dir “a mi chica”. Havies de fer la tradicional introduc-
ció —”deseo que al recibo de ésta esteis todos bien, yo por aquí 
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bien, a Dios gracias”— per a passar després a recordar a la tal 
xica “que tengo muchas ganas de estar ahí contigo, para poder 
salir por el campo a pasear”. Una restricció mental en part 
lògica els impedia anar més enllà davant d’un estrany, i fins 
i tot miraven de justificar-ho: “Es que nos gusta mucho salir 
a pasear por el campo, ¿sabes?”, i tu havies de fer com que sí, 
que et creies l’explicació “oficial”, mentre pensaves allò de 
“sí, home, ara em vendràs a mi la burra!”, però què li havíem 
de fer… A algun li vaig haver d’“intercedir” i tot perquè 
“permetera” a la nòvia en qüestió anar a veure “los cómicos” 
que arribaven al poble, acompanyada de la mare (de la mare 
d’ell!), i encara després ella li/ens va contestar que a la fi 
havia pensat que, com ell no hi podia anar, doncs que ella 
tampoc no hi aniria. Ai senyor, i sobre gent així havíem de 
construir el futur!

Hi havia també escrits més especialitzats, aquells que em 
demanaven que els fera “poesías” per a les novietes, normal-
ment en castellà, però no cregueu, a alguns compatriotes 
els en vaig preparar també “en la llengua d’Ausiàs March”. 
I és que, de vegades, has de fer tots els papers de l’auca, per 
a ajudar els amics. De fet, en alguna ocasió, quan ja era a 
Cadis, amics que s’havien quedat a Cartagena em demana-
ven que els n’enviara alguna, “perquè m’ha dit que ara ja fa 
uns mesos que no li n’escric”; però aquests eren només els 
de major confiança, eh? I, parlant de novietes, quan alguna 
venia a veure’ls, sovint els feia allò, quan me les presentaven, 
de dir-los, tot seriós: “Joan (o el nom que fora), però aquesta 
no és la de la foto!”. Afortunadament per a ells, ja les havien 
advertides que jo era “molt bromista”, que si no…

I un altre tema en el qual m’estime més no pensar massa, 
per a no recordar-ho, és quan la situació politicosocial es 
va anar complicant, al llarg de l’any 76, i els treballadors de 
les drassanes Bazán, de la mateixa Cartagena, van començar 
una vaga, i es va remorejar que si ens traurien al carrer a 
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la gent de la UNIR —ja sabeu, Unitat d’Intervenció Ràpi-
da—, i vam començar a parlar entre nosaltres els “elements 
polititzats”, que què faríem si ens ordenaven carregar, i vam 
parlar de plantar cara, i de “girar els fusells”, i de si teníem 
suficient força, i si no… Afortunadament, a la fi res d’això 
no va passar però, a hores d’ara, encara em pregunte què 
hauríem fet, si no haguérem tingut cap més remei. Buf!

El mes de juliol del 1976, quan me n’anava a casa de per-
mís, va tenir lloc el nomenament d’Adolfo Suárez com a 
president del govern espanyol, per part del rei Juan Carlos. 
Suárez era llavors un perfecte desconegut per a l’opinió 
pública, fins i tot per a aquells que estàvem bastant clavats 
en política, com era el meu cas, i durant uns dies no ens 
vam fer massa la composició de lloc sobre el significat del 
tal nomenament. Recorde que jo m’havia aturat a l’estació 
d’autobusos de Múrcia, per a fer transbord del vehicle que 
m’havia dut des de Cartagena al que em duria a València, 
vaig comprar el diari, supose que l’edició murciana de La 
Verdad, i en portada anaven les fotos de tots els nous minis-
tres. Com és lògic, vaig mirar amb especial interès qui era 
el ministre de Marina —recordeu que durant el franquisme 
els “ministeris militars” estaven separats per armes, Exèr-
cit, Marina i Aviació, no com després, que els van unificar 
tots tres sota l’epígraf de Defensa—; Gabriel Pita da Veiga y 
Sanz, un almirall. Per suposat, també un altre perfecte des-
conegut per a mi; poc podia imaginar-me llavors que, uns 
mesos després, la seua dimissió en protesta per la legalitza-
ció del PC produiria una de les crisi més greus que van tenir 
lloc durant aquest període.

En Pel meu país no havia pogut recordar els cognoms d’al-
guns amics que ara Joan Tané, el de Palafrugell, m’ha facili-
tat. Així, Octavi, “Vitu”, el de Vilassar de Mar que deia “setri-
lleras”, és deia Octavi Castells Teixidor i, pel que em diu Joan, 
“era Octavi, inclús vaig anar al seu casament, venia a vendre 
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canyissos a una empresa de Palafrugell —recordeu el que us 
he explicat sobre l’empresa familiar— i vam coincidir-hi al-
guna vegada. Ara ja fa temps que no en sé res”. Ah, i el restau-
rant on van passar aquests fets es deia Casa Tomás i estava al 
carrer del Parque 5. I, respecte al que definisc a les memòries 
com “Paco, un company de Quart de Poblet”, m’ha recordat 
que es deia de cognom Valldecabres, i això m’ha fet pensar 
que era parent, crec que cosí, del conegut director musical 
Josep Lluís Valldecabres, que ha dirigit nombrosos grups 
i orfeons del país. Doncs resulta que l’he retrobat en FB, i 
per cert escrivint ja correctament en valencià! I un poquet 
d’orgull ja em dóna això!
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M’incorpore al Secretariat i trobe pis

J a us he explicat a Pel meu país que, en tornar de la mili, i 
tal com estava previst, em vaig incorporar al Secretariat 

de l’Ensenyament de l’Idioma, al carrer Menéndez y Pelayo. 
Però el problema era que la meua arribada deixava sense tre-
ball la persona que llavors se n’encarregava, Manolo Rosas, i 
això tampoc no era pla. Per això, vam estar parlant-ho i vam 
acordar que ell continuaria al meu costat, ajudant-me a dur 
a terme la transició, fins que finalment va trobar feina com 
a professor a la Normal, l’escola de mestres via la qual, anys 
després, va entrar a l’ensenyament universitari, i va arribar 
a ser degà de la Facultat d’Humanitats. En certa manera, el 
que vam fer llavors Manolo Rosas i jo va ser relativament 
semblant al que, 42 anys després, he fet amb la Marta Cub-
edo, en aquest cas per a donar-li el relleu amb motiu de la 
meua jubilació.

M’adone que hi ha una persona que treballava llavors 
al Secretariat, a València, i de la qual no n’he parlat a les 
memòries. Es tracta de Josep Pitarch, de Silla, al qual tots 
anomenàvem “Jusuf”. Durant uns anys, Jusuf va ser la mà 
dreta d’Eliseu fins que, mai no he sabut què va passar, entre 
ells van “trencar palletes”, com se sol dir, i des de llavors tira 
pestes contra Eliseu “per terra, mar i cel”. En tot cas, Jusuf 
va passar a treballar com una mena d’assessor del conseller 
il·licità Josep Lluís Barceló, un conseller del govern preau-
tonòmic presidit per Albinyana i en el qual ell representava 
la UCD, impulsant el I Pla Experimental d’Ensenyament 
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del Valencià. Amb el seu assessorament, Barceló, com diu 
la Viquipèdia, “des del seu càrrec lluità per la recuperació de 
les senyes d’identitats valencianes i impulsà el pla experimen-
tal de l’ensenyament del valencià. Dimití per problemes amb 
la direcció del seu propi partit per la seva defensa del valencià i 
abandonà la política”. Barceló va morir el 1994, no sense ha-
ver donat abans suport per a les eleccions municipals… als 
candidats de la UPV! Després, es van voler carregar aquest 
Pla Experimental, i vam haver d’oposar-nos a les maniobres 
antivalencianes de la dreta —de la dreta que no era com 
Josep Lluís Barceló— però això ja va ser una altra història.

Però tornem a Jusuf. Recorde una petita anècdota, molt 
significativa. Havíem tingut una reunió a València, la gent 
del Secretariat, era a prop el Nadal i, en acabar, Jusuf ens 
va suggerir d’anar “convidats” a fer un vermudet. Va dir de 
demanar “unes clòtxines” i jo, encara que us semble estrany, 
amb els anys d’estudis que havia passat a València, mai no 
m’havia fet conscient de l’ús de la paraula. Jo esperava que 
ens durien allò que a Castelló anomenàvem “petxinetes” o 
“tellines”… i va i veig que ens trauen musclos! No passava 
res, tant un producte com l’altre m’encanten, però ho asse-
nyale per fer-vos veure com de vegades, seria l’any 77 o 78, 
encara ignoràvem tantes coses, del nostre país i la nostra 
llengua! Ah, i parlant de tot, aquest Jusuf, potser el situareu 
més per aquest fet, és l’autor de milers d’encreuats en valen-
cià que publica des de fa molts anys el diari Levante.

A les memòries us he parlat del pis que vaig llogar al car-
rer Sant Francesc, i del fet que el contacte me’l van passar 
Elena Nomdedéu i Joan Colom, que hi vivien i que llavors 
havien agafat en lloguer el local on van obrir el pub Dadà, 
al carrer Campoamor, i com que en aquesta vivenda tenien 
el pis de dalt per a viure… Però potser no us he explicat com 
era el pis que vaig tenir més de 40 anys i on Manolo hi va 
viure més de 20. Era un quart pis, en una finca sense ascen-
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sor ni possibilitats d’instal·lar-ne, perquè l’escala no tenia 
buit on muntar-lo; i penseu que era de cinc pisos, vull dir 
que hi havia qui patia més que nosaltres, pujant i baixant. 
Home, quan el vaig agafar no, que era ben jove, però des-
prés, a poc a poc… A fi que us en feu una idea, el pis el vaig 
començar a pagar al que seria l’avi del darrer propietari, així 
que… 

L’habitatge no havia estat mai plenament condicionat 
per a viure, de fet en la majoria d’habitacions les parets ni 
tan sols estaven pintades, sinó que tenien només el lluïment 
previ. A més, en una determinada, on vaig instal·lar la col-
lecció de tortugues, havien deixat tot de marques a la paret 
les urpes d’un gosset que tenien Joan i Elena, i que sovint 
hi restava tancat. Però bé, primer com a “piset de solter” i 
després cada vegada més com a casa habitable, sobretot des 
que s’hi va canviar Manolo, vam anar adaptant-lo i fent-lo 
nostre. Tot i això, evidentment, he de dir que amb el canvi, 
i malgrat el gran esforç que va suposar el trasllat de més 
de cinc mil llibres, tortugues, xapes, dibuixos, sense comp-
tar els mobles, per una escala sense ascensor, la veritat és 
que hem eixit guanyant, i molt, en el nou pis de l’avinguda 
Casalduch —nou per a mi, és l’antic pis familiar de Mano-
lo— on per cert aquests dies estem passant el confinament 
coronavirístic.

Tornant al pis del carrer de Sant Francesc, us he d’explicar 
que, en un primer moment, no el vaig agafar jo sol, sinó 
que vaig diguem-ne “rellogar” l’habitació de dins, la més es-
paiosa, a una parella, Eduard Rius i Lluïsa, que hi van estar 
mig vivint una bona temporada, fins que es van cansar i 
es van buscar una altra casa. Aquests Eduard i Lluïsa van 
ser d’aquelles típiques parelles que, quan van acordar sepa-
rar-se, anaven més junts que quan estaven legalment casats. 
Ara fa molt de temps que no sé res d’ells, em sembla que ni 
tan sols viuen a Castelló…
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42 anys de feina donen per a molt

P er la raó que siga, no he parlat en les memòries d’algu-
na gent que ha treballat amb mi en la delegació d’Acció 

Cultural a Castelló, més o menys temps, per donar suport 
a determinades campanyes. Un d’ells va ser Enric Serra, 
d’Artana, que afirmava tot seriós que, de menut, ell pensa-
va que era “de la zona de les tres as: Artana, Aslida i Aín”; 
perquè, com ells pronuncien “a” les “e” inicials, creia que el 
nom correcte de la població veïna era “Aslida” i que Eslida 
n’era una castellanització. Enric tenia i té una gran tirada 
per l’art, concretament per la pintura, i des de fa molt de 
temps pinta tota mena de quadres, molts dels quals durant 
anys exposava i venia a la Fira Alternativa, durant les festes 
de la Magdalena.

Tampoc us he parlat d’Elena, una xica de Vinaròs, que 
vaig tenir també treballant a Acció, i era divertit perquè, 
quan passava Marta Vizcarro pel local del carrer Enmig, i 
començaven a parlar totes dues en “vinarossenc”, jo em pas-
sava l’estona burlant-me amistosament d’elles i dels seus “no 
us enriguésseu”, i similars.
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L’adaptació castellonenca dels programes de TV3

U s he explicat ja en les memòries què va fer amb el nom 
de JR la senyora del Raval. Doncs, no us ha d’estra-

nyar si us dic que un dels programes dels primers anys de 
recepció de “la catalana” a Castelló que més agradava a ma 
mare era “Felipín”. “Felipín”? Sí, és clar, l’aproximació caste-
llonenca materna a Filiprim. I, ja ficats a parlar de TV3, i 
queixar-nos una vegada més del seu “regionalisme mal en-
tés”, vull recordar que un professor del Ribalta, Ximo Tellols, 
els va escriure oferint-se a muntar des de Castelló, amb els 
seus alumnes, una de les connexions de la Marató, per a re-
captar fons contra la malaltia corresponent… i que encara 
està esperant que li contesten. Es veu que no es pot superar 
la ratlla del Sénia, no siga que tornen a entrar els tancs per la 
Diagonal. De fet, recorde una entrevista que vaig mantenir, 
en nom d’Acció Cultural, amb un alt dirigent de la cadena, 
crec que el cap d’Informatius de l’època, per a queixar-nos 
del tractament que els TN donaven —o no donaven— al 
País Valencià, i com li vaig explicar que, quan havia jugat un 
equip de futbol del País o de les Illes, semblava que fora de 
Valladolid o d’Extremadura. Em va dir que mirarien d’arre-
glar-ho… i continuem igual que el primer dia, és clar.

Els primers temps de la instal·lació del repetidor del Bar-
tolo, el despatx d’Acció Cultural era un anar i tornar, en per-
sona i per telèfon, de gent que m’explicava els problemes 
concrets que tenia a casa seua o a la seua finca de cara a la 
recepció de “la catalana”. De totes maneres, la més original 
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amb molt va ser la de l’amic Josep Miquel Llorens. Josep 
Miquel treballava a la Caixa (la Caixa de Pensions), era de la 
“vella guàrdia” del nacionalisme, i un dia va venir, tot seriós, 
a explicar-me que no podia veure la TV3 de cap de les ma-
neres; que els seus pares sí que la veien a casa perfectament, 
que els veïns de la finca idem d’idem, però que ell i la dona, 
Teresa Vicente, no hi havia manera. Jo, tot i que ni llavors ni 
ara no he estat cap lluminària tècnica en aspectes televisius, 
li vaig formular mil i unes preguntes i li vaig proposar unes 
altres tantes solucions tècniques… fins que, quan ja dúiem 
una bona estona així, Josep Miquel que m’amolla: “Bé, és 
que potser el que passa és que, com no tinc televisor…”. Vos-
altres, l’hauríeu matat o no?
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Més coses sobre la Biblioteca Catalana  
de la Fundació Huguet

J a us he parlat en les meues memòries sobre aquesta Bibli-
oteca i el grup de joves que hi col·laboràvem els darrers 

anys setanta i primers vuitanta. Però no us he contat que 
una vegada uns quants de nosaltres —jo no hi era, segur que 
sí Lledó Maicas i Nelo Martí, i em sembla que alguns més—, 
van anar a una mena de trobada de bibliotecaris, em sembla 
que va ser a Barcelona, on els van ensenyar a catalogar cor-
rectament els llibres segons un sistema determinat. I, una 
broma que va córrer entre ells, i que després ens van apegar 
a tota la resta, va ser, quan no sabíem ben bé on classificar 
un determinat exemplar, preguntar-nos si havia d’entrar, per 
exemple, en “història”, en “economia” o bé en “animales com-
portamiento”; pel que es veu, aquest apartat era una mena de 
comodí que havien trobat per a introduir-hi aquelles temà-
tiques estranyes i difícilment classificables. I, a partir d’això, 
cada vegada que entre la nostra colla sorgia una dificultat, 
del tipus que fora, ho resolíem enviant-ho a “animales com-
portamiento”.
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Celebració d’un seder a casa Rubén

M ai no he amagat enlloc el meu filojudaisme, per més 
que aquest siga un tema conflictiu i sovint objecte 

de fortes discussions al si del nacionalisme català. Ja he ex-
plicat, per exemple, un enfrontament sobre el tema, induït 
per mi, en l’interior de la directiva de la Plataforma, i encara 
recorde una moció sobre el complicat tema Israel/Palestina, 
presentada com a proposta de resolució al final d’un con-
grés del Bloc, que ens va dividir pràcticament en tres parts 
iguals entre partidaris de donar-li suport, aquells que ens hi 
oposàvem i els que van decidir abstenir-se’n.

De fet, jo sempre dic que no necessite veure més “salvatja-
des nazis”, que no ho necessite, que ja els odie suficient, i per 
això no vaig voler visitar el primer pis de la sinagoga de Pra-
ga, on s’exposen dibuixos fets per xiquets als camps d’exter-
mini, i quan alguns van proposar, de Cracòvia estant, visitar 
Austwitch, em vaig negar a anar-hi, perquè no volia patir més 
veient-ho. De fet, no he aconseguit encara veure sencer El pi-
anista, i no perquè no m’agrade el cinema de Polanski, sinó 
perquè als cinc minuts he de canviar de canal. I La llista… 
la vaig veure sencera una vegada, al cinema, crec que era el 
Rex, quan la van estrenar, però des d’aleshores, quan la passa 
algun canal de televisió, només mire els minuts finals, quan 
ja sé que s’hi han salvat tots, i les escenes tan boniques quan 
canten i van duent les pedretes d’homenatge a la seua tomba.

Doncs si jo sóc projueu, no us diré res de Rubén, que 
més que projueu sembla una mena de jueu no practicant. 
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O sí, depèn de com t’ho mires. Si em permeteu recordar 
aquella dita que explica que “els valencians no creuen en 
Déu, però sí en la Mare de Déu”, us diria que Rubén no creu 
en Déu, però sí en la Torah, o alguna expressió per l’estil, ja 
m’enteneu. Bé, el cas és que tots els anys comentàvem ell i jo 
que hauríem de celebrar un any la Pasqua jueva, el Péssah, 
i finalment ens vam decidir, i vam quedar a cada seua, en 
començar el sabath, és a dir, el divendres al vespre per als 
no iniciats, i ell ens va preparar el sopar corresponent, inclo-
ent-hi les herbes amargues i tot el que preveuen el Deutero-
nomi i la tradició posterior. De fet, fins i tot vam deixar la 
cadira buida per si venia Elies —el profeta Elies, recordeu, 
aquell que va pujar al Cel amb un carro de foc— i li vam 
passar a Anna, que tenia pocs anyets, el text —en català— 
de les preguntes que havia de formular-nos sobre per què fè-
iem allò, què va passar a Egipte la nit dels primogènits i tot 
el que li calia mirar d’esbrinar; i ho va fer molt bé, per cert, 
mentre Manolo i Ali participaven en la cerimònia-sopar, no 
sé si pensant que estàvem com una regadora o interessats 
per saber fins on volíem arribar. Que, en el cas de Rubén, jo 
no ho tinc clar, i no sé si ell mateix tampoc.
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Coses del PSAN, de dalt i de baix

E n plena batalla de València, i quan discutíem dia i nit 
amb tothom sobre si la senyera havia o no havia de dur 

la corresponent franja blava —cada vegada més gent veiem 
més clar com ens van fer caure en un parany, i que potser hi 
vam caure de quatre grapes—, anàvem una vegada a Barce-
lona, amb un cotxe, cinc membres valencians de l’executiva 
del PSAN, per assistir-hi a la reunió que, eixe cap de setma-
na, ens tocava “dalt”, i érem a més ben a prop de l’11 de Se-
tembre. El cas és que algú de nosaltres, quasi juraria que va 
ser l’Empar Saràbia, s’havia adormit durant el viatge, i quan 
érem entrant, per la Diagonal, obre els ulls i, mig allò que 
en despertar estàs obnubilat i mig que els diferents edificis 
nous del Corte Inglés s’assemblen tots bastant entre ells, va i 
ens amolla: “Mireu, al Corte Inglés han ficat la senyera sense 
blau!”. La vam haver de despertar doblement de la il·lusió i 
fer-li veure que érem a Barcelona.

Els primers anys de la Transició, sobretot quan encara no 
estàvem legalitzats, vam jugar un equívoc, inofensiu però 
divertit. Les festes del carrer Sant Blai havien recuperat el 
seu dinamisme, gràcies sobretot a l’empenta de Miquel So-
ler i de Josep Miquel Francés, que llavors encara no s’havia 
“capellanat”, i el sant i el carrer anaven plens de senyeres 
quatribarrades, inclosa la polsereta que li van col·locar al 
sant en qüestió al canell. I bé, algun any van quedar —dic 
van perquè jo encara era fent la mili— la colla de “psane-
ros” de Castelló, i sobretot Josep Castell, que bo és ell per a 
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això, que exclamaven a crit pelat: “Visca el sant! visca el sant”, 
però realment, penseu-ho, en català de Castelló son homò-
nims, el que cridaven era “Visca el PSAN, visca el PSAN!”. I, 
quan tota la gent del carrer responien “visca!”, es quedaven 
més pagats que un gat amb dues rates. Ai, mira, qui no es 
consola és perquè no vol.

Ja us he explicat a les memòries que l’any 1978 vaig ser 
escollit per a formar part de l’Executiva nacional del PSAN, 
i vaig fer, en moltes reunions, la funció d’una mena de “se-
cretari d’actes”. Recentment he trobat alguna d’aquesta do-
cumentació, que havia conservat entre els arxius i que, en 
rellegir-la, m’ha donat per a molt. Per exemple, en l’acta de 
l’Executiva celebrada a Barcelona els dies 29 i 30 d’abril del 
78 parlem sobre el Front Cultural, que no ens funciona gens 
bé, i concloem que no tenim una línia cultural clara del 
partit. “Necessitem plataformes per fer arribar les nostres 
postures a les classes populars”, assegurem. Constatem que 
el debat teòric sobre els Països Catalans està en mans de 
la gent del PSC i de Rafel Ribó, mentre nosaltres quedem 
anul·lats en una mena de ghetto com és l’UCE de Prada. Hi 
ha una llarga intervenció de Fèlix Cucurull, el gran intel-
lectual que durant eixos anys s’havia unit a l’estratègia del 
PSAN. Es passa després a parlar sobre els diferents fronts, 
com ara dona, ensenyament o sanitat, coordinats per Jordi 
Moners, amb la meua col·laboració. Parlem després de les 
futures eleccions municipals, i assegurem que cal “donar 
una imatge coherent de Benidorm a Calella”. Es fa un repàs 
de la part econòmica; constate l’anotació “50.000 pts de su-
peràvit del Congrès”, tot i que es contradiu amb la xifra que 
donem després. Parlem de l’edició del Lluita, i s’acorda que 
hi haurà articles signats —supose que és des de llavors que 
vaig començar a utilitzar el pseudònim Jordi Querol—; el 
proper número està previst per a primers de juny, i deba-
tem sobre el contingut de l’Editorial. Es parla de formació 
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de quadres, sobre relacions internacionals i els entrebancs 
per a adherir-nos a la Carta de Brest, un acord d’organitza-
cions nacionalistes a nivell europeu, on ens vetava la gent 
del PSAN-Provisional. Parlem també de l’organització de 
Barcelona, de relacions i col·laboracions amb la premsa…

Tinc també d’eixa reunió un curiós informe econòmic 
sobre el pressupost del Congrés que havíem de celebrar 
a Barcelona i València. L’informe preveu uns ingressos de 
273.000 pts per rifa de llibres, 84.000 per quotes extraordinà-
ries, 29.000 per bons “Toni M”. (sincerament, no recorde què 
o qui representa la tal M., potser Toni Miró?) i 49.000 per 
préstecs, mentre que les despeses són les següents: 87.000 de 
ponències, supose que d’editar-les, 25.000 de cartells, 33.000 
del lloguer Orf. (supose que Orfeó de Sants), 5.000 de segells, 
13.000 d’agitació, 105.000 d’autobusos, 5.800 de convidats, 
5.000 de lloguer Mic (Micalet) i 4.000 de conserges, amb 
un superàvit de 100.000 pts “excepte gastos [sic] que encara 
no…”. I després, passem ja a repassar les diferents ponències. 

També tinc un altre document en el qual encomanem a 
un militant de Sabadell, que marxa a treballar a la Catalu-
nya Nord, que s’hi apunte a Esquerra Catalana dels Treba-
lladors, el partit del Miquel Mallol, amb l’objectiu d’acon-
seguir atreure ECT cap al PSAN, de manera que l’objectiu 
final hauria de ser l’entrada del partit nord-català a la nostra 
organització. A partir d’aquest fet, Jordi Vera ha dut, fins al 
dia d’avui, una trajectòria complicada, i sovint problemàti-
ca, a la Catalunya Nord. Aquest és només un exemple entre 
molts de la documentació sobre l’Executiva del PSAN que 
tinc al pis. Concretament, si l’heu de buscar, es troba a l’ar-
mari de l’habitació dels ordinadors, sota l’epígraf 11a.

El gener del 2020 m’han convocat als actes que han 
muntat a València i Barcelona per a commemorar els 50 
anys del PSAN. Amb aquest motiu, he regirat per la meua 
documentació i he trobat diferents documents, alguns tan 
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interessants com la relació nominal, i sovint amb adreces 
i telèfons, dels diferents membres de l’Executiva del partit 
l’any 1978; o les actes de les diferents reunions d’aquest any, 
a València, Barcelona, Vinaròs i Prada de Conflent; o docu-
mentació de la comissió d’Exteriors, de la qual formàvem 
part el Josep Huguet i jo mateix; o els actes de commemo-
ració dels 10 anys del PSAN a la Plana, el 1985, amb una 
discurs meu, on reivindique la continuïtat de la línia polí-
tica del PSAN en EIC i la primera UPV, amb el menú del 
que vam sopar al restaurant Miranda, al carrer Moyano de 
Castelló. Per si a algú li interessa en un futur, insistisc, tota 
aquesta documentació es troba en una carpeta de la meua 
biblioteca, amb el número de catàleg 11a, en un armari de 
l’habitació dels ordinadors del pis de l’avinguda Casalduch.
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Els primers Aplecs de la Plana,  
punt de trobada de l’antifranquisme

E m diu Rafa Galindo —recordeu, el de Vila-real cofun-
dador amb mi del PSAN a la comarca— “recorde que la 

comissió organitzadora vam anar a visitar-te quan l’Aplec no era 
més que una idea, per tal de rebre consells, opinions i contactes. 
Pot ser que l’entrevista fora al carrer Colom, de Castelló?”. Sí, jo 
encara vivia a Colom-Major, estàvem llavors canviant-nos a 
Cardona Vives, i recorde que, quan la meua mare em va dir 
que hi havia uns xics que em buscaven, van entrar Rafa i 
alguns més a la meua cambra, i jo estava organitzant les pri-
meres xapetes de la nova col·lecció que havia reprès després 
de la boda a Tortosa —consulteu novament les memòries— 
i que, en veure-les, van dir que eren “telletes”, que era el nom 
que els donaven a Vila-real perquè les empraven per a jugar 
a “telles”. 
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Més coses sobre Jaume I

S obre el “rei Conqueridor” us n’he contat ja moltes, a 
les memòries. Però em vaig oblidar d’explicar-vos que 

el dibuixant Joan Montanyés “Xipell”, el que va fer durant 
tants anys els acudits-editorials al Levante de Castelló, em va 
fer un dibuix en el qual es veu com el rei baixa de l’estàtua 
de l’avinguda del seu nom, a Castelló, per a sumar-se a la 
reivindicació del Correllengua, i aquest dibuix me’l va rega-
lar i dedicar. Encara el tinc al pis, a hores d’ara, perquè me 
l’estime molt. 

I tampoc us he contat que en la tauleta de nit de la meua 
habitació de Cardona Vives tinc una reproducció de l’està-
tua del rei que hi ha al Parterre de València, que me la van 
regalar els meus tios Pura i Rafael per a la Primera Comu-
nió, i la vaig tenir a la casa de Colom-Major fins que ens hi 
vam canviar. Per tant, podem dir que la figura del rei sem-
pre m’ha acompanyat totes les nits des de fa molts anys. Per 
cert, darrere de la reproducció hi havia, en tela, una senyera 
amb blau. Jo mai no l’havia tocada fins que, en plena batalla 
de València, el meu pare, sense dir-me res, ja us he explicat 
que ell era així, me la va canviar per una senyera quatribar-
rada d’un dels Aplecs de la Plana. 

Aquesta estàtua del Parterre sempre m’ha atret particular-
ment, des de ben menut. Recorde que, quan era un xiquet, 
l’anomenava “el rei don Jaume a cavall”, mentre que la de 
Castelló era “el rei don Jaume a peu”. Supose que aquesta 
obsessió per l’estàtua es va reflectir després quan, al principi 
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de l’Abans moros… escric que un comando islamista la fa vo-
lar pels aires, el 8 d’octubre, el dia abans de la celebració del 
9, sí però, vull fer-ho notar, també el dia del meu aniversari.
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Com si travessàrem un túnel del temps

J a he acabat les memòries Pel meu país i les tenen els amics 
d’Onada per a enllestir la seua publicació. Jo m’he jubi-

lat laboralment com a treballador d’Acció Cultural, però en 
absolut ho he fet de les meues responsabilitats cíviques; i 
per això un diumenge de febrer vaig acompanyar Manolo 
i alguns voluntaris de la Plataforma en la parada que van 
instal·lar a la plaça de l’Ajuntament de València, dins de 
la fira que es munta el darrer diumenge de cada mes, de 
productes agrícoles artesanals de l’horta. Va anar molt bé, 
vam recollir moltes signatures per a la campanya “Som 10 
milions” però… sempre ha d’haver un però; i és que, d’una 
mena de túnel del temps, van aparèixer uns quants indi-
vidus d’aquells que diuen que la terra és plana, que dos i 
dos no sumen quatre i que el català i el valencià no són la 
mateixa llengua. 

La veritat és que hauria estat fins i tot entranyable si no 
hagueren estat pesats com a mosques colloneres, tot el dia 
voltant entorn de la nostra parada, molestant, ficant-se on 
ningú no els demanava i marejant, o intentant-ho, el per-
sonal. De tota manera, el millor moment va ser quan van 
venir a fer-nos un “regal”, supose que perquè vérem la llum i 
caiguérem del cavall com sant Pau a Damasc. I el tal “regal” 
era la reedició facsímil, de l’editorial París València, d’un 
llibre sobre gramàtica escrit pel pare Fullana; ja ho sabeu, 
l’home aquell que, amb més voluntat que grans coneixe-
ments, va voler elaborar una “gramàtica valenciana” i va aca-
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bar signant, ni que fora sense estar-ne massa convençut, les 
Normes de Castelló.

Però el més curiós de tot és que a la portada del llibre 
havien esgarrat amb fúria el lloc on diu que el tal gramàtic 
era “corresponsal de l’Institut d’Estudis Catalans”. Les parau-
les “Estudis Catalans” estaven cremades d’una manera tan 
burda que fins i tot un xiquet de pocs anys se n’adonaria. 
De fet, va ser el primer que els vaig fer notar, i llavors es van 
entrebancar, com si no hagueren estat ells els autors de la 
malifeta. I ara, damunt, diuen que volen denunciar una de 
les nostres acusant-la d’haver-los amenaçat. Sabeu l’acudit 
aquell de les monges i l’exhibicionista? Sí, home, aquell que 
unes monges avisen la policia que davant del convent hi ha 
un exhibicionista, i arriben els agents i miren i els diuen 
que no hi veuen res, i una d’elles els diu: “Així no, però si 
arrimen la taula, i pugen una cadira damunt, i es giren cap a 
l’esquerra, llavors el veuran”. Que nosaltres, instal·lats en una 
parada legalment autoritzada per l’Ajuntament, vam ame-
naçar els qui van estar tot el dia marejant pel nostre voltant 
i repartint uns papers —un xic que passava els el va corregir 
i els el va tornar, tirant-los en cara les faltes—…? Això és el 
món al revés, i seria per riure si no fora per plorar… i si no 
tenim en compte que som a l’any 2020, i que se suposava 
que la batalla de València dels nostres pecats havia quedat 
ja molt molt lluny en el temps.
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D’abans de nàixer jo

H e publicat a Facebook una foto datada l’any 1942, en 
la qual es veu la meua àvia, ma mare i el “Txatxo”, “don 

Cesàreo” —us remet a les memòries— i on hi figura un xi-
quet que no sabia ubicar. L’amic Lluís Gimeno li l’ha mos-
trada a la seua mare, Conxa Betí, “la Llandera”, amiga de la 
meua família “de tota la vida” —vivien tots al carrer de l’Ai-
gua o Cardona Vives— que viu encara, als 100 anys, i que li 
ha dit que “el xiquet és Santiaguín, un refugiat madrileny de la 
guerra, que després va tornar ací però, finalment, va fugir cap a 
Madrid i don Cesàreo (era com li deien, ja ho saps), després de 
denunciar-ho a la Guàrdia Civil, el va trobar a l’estació d’Ala-
cant via Madrid”. Efectivament, això em permet lligar caps; 
com recordareu, a Pel meu país esmente que la meua àvia 
va acollir un refugiat de Madrid, durant la guerra, anome-
nat Santiago, del qual us dic que després havia mantingut 
el contacte amb nosaltres, que va venir a Castelló una ve-
gada amb la dona i el fill, anomenat Miguelín, dos o tres 
anys més menut que jo, i que després ens va acompanyar, als 
meus pares i a mi, en un viatge que vam fer a Segòvia. Doncs 
bé, ara ja li hem pogut posar cara al tal Santiaguín! 
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“Els meus amics romanesos”

Q uan parle en les memòries d’aquella estranya guia de 
viatges, Cristina, que era romanesa i odiava alhora 

els romanesos, almenys aquells que havien vingut a viure i 
treballar al nostre país, empre una expressió que m’agrada 
molt, “els meus amics romanesos”. I és que, més enllà d’Adrian 
—el qual, com us he explicat, seria un cas a banda— estic 
orgullós de tenir molts altres amics i amigues “d’origen ro-
manès”. I, tot i que a Dariana, Dariana Groza, l’esmente molt 
de passada en Pel meu país, crec que hauria d’explicar-vos al-
guna cosa més sobre ella, i sobre la nostra relació d’amistat. 
Dariana va emigrar en el seu dia a un poble de l’Horta, va 
tenir el gust d’aprendre valencià, va ser parella lingüística, 
primer, per dir-ho així, la part passiva, i després es va llançar 
a actuar-hi activament, i va acabar sent la persona que diri-
gia i organitzava aquesta secció dins d’Escola Valenciana. 
En aquest moment la vaig conèixer, quan va venir a Caste-
lló a presidir l’acte de constitució d’aquestes parelles. Encara 
recorde una mena de “partida de tennis” intel·lectual, en un 
bar de la plaça Clavé, ella i jo parlant d’història, de cultura 
i de monuments de Romania, i Toni Vizcarro mirant-nos 
alternativament, com preguntant-se de què anava tot allò. 
Des de llavors entre tots dos es va consolidar una molt bona 
amistat que ara, quan ella se n’ha tornat a Romania per ra-
ons familiars, es manté plenament activa gràcies a les xarxes.
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A València de xiquet

J a us he explicat en les memòries que jo, quan era menut, 
anava molt sovint a València, a casa de ma tia Pura, acom-

panyat de ma mare i, de vegades, també de la meua àvia. I 
us he insinuat que ma tia Pura era molt beateta, quan us he 
contat que sempre ens donava diners perquè encenguérem 
en nom seu un ciri al Lledó. Però ara volia contar-vos més 
detalls d’aquesta curiosa beateria. Ma tia Pura, de vegades, 
es posava un vestit una mica estrany, una mena d’hàbit, per 
alguna promesa que havia fet; com siga, amb o sense aquest 
hàbit, sovint l’acompanyàvem als seus “recorreguts religi-
osos” per la ciutat. Un dels seus llocs predilectes era Sant 
Joan del Mercat, davant mateix de la Llotja, una meravella 
barroca que, juntament amb el gòtic d’aquest Patrimoni de 
la Humanitat i el deliciós modernisme del Mercat Central, 
constitueix per a mi el “triangle daurat” de València. Bé, com 
siga, ma tia Pura anava a “los Santos Juanes”, com ella li deia 
encara que parlara en valencià, no a admirar el seu interior, 
dissortadament fumat “quan la guerra” —no se’n podien 
haver anat directament al front, més de quatre anarquistes, 
en comptes de destruir el nostre patrimoni!—, sinó a resar, 
evidentment. I s’agenollava en un curiós reclinatori que, en 
el moment que percebia el pes de la persona, s’encenia un 
llum i s’hi podia llegir “oración para las casadas”, “oración para 
las solteras” i “oración para las viudas”, acompanyat del breu 
text corresponent en cada ocasió, ja que les unes i les altres, 
com es comprendrà, no havien de resar el mateix. És un dels 
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casos de major funcionalitat que he trobat mai en la “plani-
ficació” de l’església catòlica.

Després, sovint anàvem a Sant Nicolau, una altra de les de-
vocions predilectes de ma tia, però sempre entràvem pel car-
reronet que s’obre al carrer Cavallers, mai per la porta de la 
façana principal, no sé si això també formava part de la pere-
grinació parental. Llavors no estaven encara repristinades les 
meravelloses pintures del sostre, és clar. I calia anar-hi dilluns, 
el dia dedicat a les devocions “nicolauenques”. Com a Caste-
lló, per altra banda, on ma mare anava sovint, sempre en di-
lluns, a l’església-ermita del carrer d’Amunt. I, de vegades, la 
promesa era que havies de caminar des de casa fins allí sense 
intercanviar una sola paraula amb ningú. Sempre recordaré 
que la meua mare m’explicava que una vegada es va trobar 
“la dels d’Adell” —una família que vivia dalt del Rex, i un 
dels fills estudiava amb mi a la Consolació— i que la dona, 
després d’una certa vacil·lació, es va parar a parlar amb ella i 
li va explicar que ara se n’hauria de tornar a casa i reprendre 
la ruta, perquè anava a Sant Nicolau i no havia de parlar amb 
ningú, segons la promesa dedicada al sant miraculós.

Tornem, però, a València, i a les activitats religioses o pa-
rareligioses. Quan era molt menut, vaig anar amb ma mare, 
i imagine que amb la tia Pura, al Cabanyal, a veure la Setma-
na Santa marinera, que tenia i té justa fama. Devia ser l’any 
1957, a l’abril, el mateix any que, més tard, a l’octubre, ocor-
reria la Gran Riuada; una riuada que, a més de les vides i els 
habitatges que es va endur per davant, va destrossar molts 
dels utillatges que s’empraven en aquelles celebracions, ja 
que el Cabanyal va ser una de les zones més castigades per 
les aigües, i fins i tot hi ha qui diu que la tal Setmana Santa 
mai no ha tornat a ser tan lluïda com ho era abans d’aquella 
nefasta riuada.

Si era l’abril del 1957, jo tindria només dos anys i mig, i per 
tant açò que us explique és allò que es diu un “record induït”, 
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és a dir, que no ho recorde per mi mateix, sinó per les moltes 
vegades que m’ho ha explicat després la meua família. El cas 
és que estem veient les diferents processons —no massa seri-
oses, les “cuquerolles”, com diem a Castelló, ens repartien als 
xiquets cacaus i tramussos, que ja em direu seriositat de Set-
mana Santa; però els valencians som així— i un dels perso-
natges més representatius eren unes xiques anomenades “les 
samaritanes”. A partir del relat evangèlic, recordeu, Jesús és a 
Samària, i a una xica jove que s’acosta al pou amb un càntir 
li demana que li done de beure, i llavors comencen un diàleg 
sobre que Ell és l’Aigua de la Vida i tot allò. Bé, el cas és que al 
Cabanyal eixien a les desfilades, aquestes “samaritanes”, unes 
xiques “joves i templades”, vestides “descarades”, molt escota-
des, supose que amb els muscles al descobert i, això sí, pretext 
bíblic que no falte, duien el càntir corresponent en un braç, 
cosa que les lliurava de tota sospita d’escàndol. I el cas és que, 
segons m’explicaven, unes hores després, passejant pels car-
rers del Cabanyal, es veu que vaig veure passar una xica així 
escotada i tal, i jo, que bo era per a amollar-les, que dic a la 
meua mare: “Mira, mamà, una samaritana!”, no sé si amb la 
corresponent vergonya o més aviat riallada de la interessada.

Per cert, des de menut que em va intrigar el cartell que 
hi havia a l’arribada per tren a València, allò de “Valencia tér-
mino”. Lògicament, l’escrit feia referència al final del trajecte 
de les vies perquè, a diferència d’estacions com Castelló o 
Tarragona, per exemple, la via no “continuava”, sinó que era 
una “estació terme”, de la qual eixien les diferents vies cap a 
les distintes destinacions. Clar, jo entenia un accent que no 
hi havia, llegia “Valencia terminó”, i em preguntava per què 
deien que s’hi acabava, allí a l’estació, quan no havia fet sinó 
començar, i “continuava” molt més cap a dins de la ciutat. 
Mira, preguntes que un es fa de xiquet.

Recorde un any, sent menut, però no sabria dir-vos exac-
tament quin, que em van dur a la Fira de Juliol a veure la 
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Batalla de Flors a l’Albereda. Nosaltres no teníem cap llot-
ja, és clar, estàvem entre els espectadors de peu que veien 
passar les carrosses de manera merament passiva; però es 
veu que m’ho vaig apanyar per a colar-me, passant entre les 
cames dels majors, i arribar a la primera fila on, crec que no 
hi era l’únic xiquet que ho feia, recollíem les flors del terra 
i les tornàvem a llançar cap a les carrosses. Segurament, no 
devia ser ni molt legal ni molt higiènic, però tinc el record 
d’haver-m’ho passat bomba.

Una altra vegada, potser una mica més majoret, recor-
de també que vam anar al zoo que hi havia als Vivers. En 
aquest cas, tinc molt clar que venia també el meu pare. El 
tal zoològic de València, en aquell temps, només eren unes 
quantes gàbies i petits espais delimitats sempre per tanques, 
en l’interior dels quals s’hi trobaven, respectivament, grans 
feres i animals herbívors més o menys exòtics. Recorde que 
hi havia una tanca bastant gran, dintre de la qual es troba-
ven diferents cangurs. Era la primera vegada que veia en 
persona uns animals semblants, que havien popularitzat 
molt els “tebeos”, les il·lustracions de tota mena i les incipi-
ents emissions televisives de dibuixos animats. Bé, el cas és 
que vaig ficar un ditet dins de la reixa i, segons la narració 
de la meua mare, que sempre he cregut una mica exagera-
da, un cangur —un “cangurito”, com dèiem normalment, i 
sempre, insistisc, parlant en valencià— venia recte cap a mi, 
a mossegar-me el tal dit. No sé jo si es pensaria que era una 
carlota o què, el cas és que em van apartar bruscament i el 
meu pare em va renyir per imprudent. Ma mare es va passar 
anys, cada vegada que venia a compte o no, recordant-me, 
mig de broma mig seriosament, allò de “a veure si et mosse-
garà el dit com el cangurito aquell”. Coses.

La veritat és que a mi, de menut i de no tan menut, sem-
pre m’havien agradat molt els zoos, i contemplar tota mena 
d’animals en ambients més o menys naturals. Recorde haver 
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anat al zoo de Madrid, de molt menut, quan ja us dic que 
vaig anar tres vegades a la capital de l’estat; d’Espanya, com 
es deia llavors. Recorde també la reforma que van fer al de 
Barcelona, quan van deixar tots els animals possibles en un 
estat de semillibertat. I després, quan anàvem per diferents 
ciutats europees, com ara Roma o Lisboa, procurava trobar 
un temps lliure per a “escapar-nos” als zoos respectius. Hi 
ha alguns animals que sempre m’han agradat més de veure, 
com ara tot el món dels simis, no només els antropomorfs 
sinó d’altres com els babuïns, i evidentment, la zona de les 
tortugues. Però després, amb totes les argumentacions, ba-
sades en raonaments racionals, sobre el sentit o no sentit 
d’aquesta mena d’instal·lacions, m’hi he anat allunyant. 
L’excepció va ser quan van fer públic que l’estat de salut de 
Floquet de Neu no feia presagiar res de bo sobre la seua su-
pervivència i nosaltres, com tanta altra gent, hi vam anar a 
“acomiadar-nos-en”; però és que Floquet era molt Floquet, 
amb el seu afany de protagonisme, apartant imperativament 
dones i fills per a ser ell l’únic que apareguera als milers de 
fotos que li llançaven els turistes. En un humà parlaríem 
clarament de masclisme, però en un goril·la, i més encara 
albí…



91

Més coses sobre “m’agüela”

S upose que de les memòries es desprén clarament l’ad-
miració que sent per la meua àvia, una dona forta, que 

va demostrar el seu caràcter, com hi explique, quan es va 
quedar viuda amb quatre fills, la major dels quals tenia deu 
anys. I bé, deixeu-me contar-vos ara algunes coses més sobre 
ella, ja que crec que la seua forma de ser i l’estima que em 
tenia m’han marcat molt en tota la meua vida.

A m’agüela li agradava molt jugar al parxís, i tenia una 
dita que a mi se’m va quedar, i molt: allò que llances el dau 
i aquest cau recolzat sobre algun objecte, per exemple el 
mateix cantó del joc, si el parxís en qüestió té les vores re-
alçades, o sobre els diners amuntegats o sobre el que siga, i 
queda una mica de gaidó, i cadascun dels jugadors sosté que 
hi ha eixit un número o un altre, i llavors, com una manera 
de desempat, es torna a tirar, i ix clarament el número que 
tu defensaves que marcava primer, i llavors ella concloïa: 
“Lo que és de Déu, a la llum se veu”, com si es remuntara 
quasi a l’Edat Mitjana, a aquells “judicis de Déu” en què la 
victòria del cavaller o el que fora que s’hi fera demostrava 
qui hi tenia la raó. I era allò que t’imaginaves Déu Totpode-
rós centrat fixament en la partida de parxís de la meua àvia, 
atent que no s’hi fera cap trampa ni es cometera cap irregu-
laritat. No oblideu aquell gran ull —triangular, supose que 
per la Trinitat— que apareixia en els llibres de text infantil, 
flotant sobre els nostres caps, i repetint de manera reiterada 
“Dios te ve!”
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Aquesta expressió, degudament normalitzada, “el que és 
de déu, a la llum es veu”, l’he gastada sovint, parlada o per 
escrit, per exemple, quan xiulen un penalti injust en contra 
del Barça —ja ho sabeu, tot penal xiulat en contra del Barce-
lona és injust per definició— i llavors el porter culer l’atura. 
Com en una mena de “judici de déu”, insistisc, ha quedat 
clar, amb la bona actuació del Ter Stegen de torn, la injustí-
cia d’aquella pena màxima. I això fins i tot ho he aplicat de 
vegades també, per què no?, al món de la política.

Entre les jugadores que acompanyaven sovint m’agüela 
en les seues partides destacava una senyora, la “sinyo” Encar-
nación, de vegades per a mi només “la Sinyo”, natural d’Al-
massora però que havia viscut i s’havia casat al Cabanyal, a 
València —hi havia alguna cosa estranya enmig, d’aquelles 
d’“els xiquets no escolten”, “els xiquets no pregunten”, potser 
el matrimoni se n’havia separat—, i que després, tampoc no 
vaig saber mai ben bé per què, havia “tornat” a viure a Cas-
telló. La “sinyo” Encarnación tenia el costum de dir, parlant 
de temes molt diferents, que això era “de folletí”, cosa que de 
vegades irritava la meua àvia, de tant repetir-ho; en aquest 
comentari, de vegades l’encertava, d’altres no tant, però bé… 
Tenia una filla, Encarnita, casada amb un senyor que es deia 
Salvador, Salvador Lluch, ell sí de València València, que tre-
ballava de tècnic en una gran empresa de construcció, Cleop 
o alguna cosa semblant, crec que se’n deia; aquest matrimo-
ni eren molt amics dels meus tios Tere i Juanito, i sovint 
anaven de viatges els quatre junts, per exemple tinc una foto 
que són a Cotanes —recordeu, Cotanes del Monte de Pel 
meu país— en la boda del nebot del meu Txatxo. I bé, En-
carnita i Salvador es van construir anys després, en el terme 
d’Almassora, a prop de la mar, aquell estrany xalet en forma 
de pagoda xinesa que encara avui es pot veure per la zona.

Als meus tios, potser per allò que havien anat bastant 
pel “món estranger”, els agradava amollar algunes frases, en 
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una mena d’“espardenyo” francès o fins i tot anglès, com 
ara: “Monsieur, madame/ la botifarra és carn?”, “En Espanyé/ un 
uevé/ con un poco d’olié/ vale un duré” o “Yes, very well/ botifar-
ra de Teruel”. Això era plurilingüisme, i la resta bromes.
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Animalets de tota mena

S egurament ja sabeu que a mi els gossos generalment 
no m’agraden sinó més aviat tot el contrari, i els gats, 

tot i que no em molesten, tampoc no m’atrauen especial-
ment. En les memòries ja us he explicat que hi va haver 
una excepció a aquest rebuig cap als canins, i aquest va ser 
Galgo, el gos de Cotanes del Monte. Però ara us he de parlat 
també d’una gossa, que tenia la meua tia Carmen, la dona 
del germà de ma mare, quan jo era menut, i a la qual vaig 
concebre gran estima, que l’animalet compartia cap a mi. 
Es deia Reina, un nom gens original en aquella època, quan 
estava de moda la producció de Walt Disney La dama y el 
vagabundo; i era una gosseta negra, llanuda, amb la qual jo 
jugava quan la duien a casa i que algunes vegades la traíem 
a passejar el meu Txatxo i jo, per les rodalies de la ciutat, 
com tinc bastants proves gràfiques en forma de fotografies. 
Quan es va morir, em vaig endur un gran disgust, i la seua 
propietària, ma tia Carmen, molt més encara, com us podeu 
imaginar, fins a l’extrem que no va voler tenir mai més cap 
altre animalet. Parlant de propietària, de vegades ma tia Tere 
em deia, parlant de Reina, “la gossa de ta tia”, i jo, que es veu 
que de menut ja m’agradaven els jocs lingüístics, me’n reia 
molt en escoltar-ho.

Pel que fa a ocells, des que vaig nàixer que, a la casa de 
Colom-Major, vam tenir caderneres; en castellonenc es diu 
“cagarneres” i, a propòsit d’aquest canvi, Coromines explica 
que la paraula va ser atreta pel costum de defecar per tot 
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arreu que tenen aquests animalets. Després, es va prohibir 
la seua caça i possessió, i es va fer amb tota la raó del món, 
perquè són una espècie protegida i cal deixar-la volar al seu 
aire. I llavors ens hi vam passar als periquitos, els “ocells 
de l’amor” com els diuen en anglès. Ma mare va agafar el 
costum de dir-li Quico al pardalet que teníem en cada mo-
ment, i el nom es va mantenir sempre, encara que l’animalet 
en qüestió canviara per un de nou i amb independència del 
sexe que poguera tenir en cada moment el tal ocell. I els he 
continuat tenint i ara, en viure a cavall entre dues cases, vam 
optar per tenir dues gàbies i dos “Quicos”, numerats com a 
I i II, de manera que el primer era el de Cardona Vives, que 
per alguna raó té la consideració de casa-casa, encara que en 
realitat fem més vida a Casalduch, que és on viu i refila Qui-
co II. Ara, amb la quarantena, hem portat Quico I també a 
Casalduch, de manera que ara són tots dos junts —d’entra-
da cadascú a la seua gàbia, però finalment en una gàbia més 
gran—, i es munten cada “cantata del confinament” que…

I les tortugues, és clar. Ho he insinuat a les memòries, 
però ara us ho hauria de completar. La veritat és que en vaig 
arribar a tenir fins a tres, diferents i simultànies, encara que, 
com ja he confessat en Pel meu país, a hores d’ara comprenc 
que aquesta possessió constituïa una salvatjada ecològica. 
La primera, que es deia Nai, és la que em va agafar Rubén 
a la seua alqueria, i l’envàs on me la va dur era el recipient 
aquell que va despertar les sospites policials quan la falsa 
amenaça de bomba. El segon es deia Antor —empre el mas-
culí perquè jo vaig decidir, no sé amb quina raó, que l’ani-
malet era mascle—, i la tercera, que era poc més que una 
cria, la vaig anomenat Tellar. Les tenia al pis de Sant Fran-
cesc, i lògicament, anaven soltes per totes les habitacions 
—encara que els agradava sobretot el menjador, on entrava 
més la llum del sol—, i em tenien suficient confiança com 
per, a l’estiu, quan em quedava adormit damunt d’un mata-
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làs baixet, passar tocant-me el braç amb les seues urpetes. I 
no, si hi havia alguns amics de visita, això no els ho feien, o 
siga que, d’alguna manera, em reconeixien com aquell que 
els donava l’enciam que menjaven com a aliment preferent.

Amb els anys, van anar morint-se —les soterrava en algu-
na maceta gran—, i jo vaig anar prenent consciència que el 
que havia fet no estava bé, i doncs mai no les vaig substituir 
per cap altra. Ni tan sols, evidentment, menys encara, per 
aquelles tortugues de Florida, tan perilloses per a la fauna 
autòctona si per alguna raó queden en llibertat enmig de 
la natura, i que a mi sempre m’han semblat més aviat una 
mena de “tortugues de plàstic”.
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Anècdotes de la UPV, el Bloc i Compromís

A l llarg d’aquests anys de lluita nacionalista, ens ha pas-
sat de tot, en els diferents àmbits i poblacions de les 

comarques castellonenques. I possiblement una de les més 
sonades ens va succeir a Xilxes, ara fa ja algunes legislatures.

El Bloc tenia llavors dos regidors, en aquesta localitat de 
la Plana Baixa, que estaven en la més rigorosa oposició al 
PP, que manava crec recordar que amb majoria absoluta. I 
aquests havien pres el costum d’oposar-se sistemàticament 
a qualsevol proposta que formularen els regidors naciona-
listes, allò que se’n diu sense ni mirar-la, només pel fet que 
ho suggerien ells. Jo els havia comentat alguna vegada, de 
broma, que podien proposar que l’ajuntament felicitara ofi-
cialment José Maria Aznar, llavors el cap dels populars, en 
el dia del seu aniversari, a veure si també gosaven votar que 
no en aquesta ocasió.

I no va ser el cas d’Aznar, però va ser tant o més sonada. 
Durant eixos anys, hi havia un comando d’ETA que actuava 
pel País Valencià —segons ells eren el “comando Levante”, 
que ja té pelendengues la cosa; algun dia caldrà dir que ETA 
ha fet als Països Catalans el que l’IRA no va fer mai a Escò-
cia—, i el cas és que havien fet esclatar una bomba, afortuna-
dament sense causar víctimes, en un hotel de Benidorm, a la 
Marina Baixa; un hotel que, damunt, per a més inri, estava 
regentat per una persona que simpatitzava amb el naciona-
lisme valencià, que ja em direu quin perillós enemic seria 
de les llibertats del poble basc. Doncs bé, els regidors del 
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Bloc, en justa correspondència amb les seues i nostres idees, 
van presentar al ple municipal de Xilxes una proposta per a 
condemnar fermament l’atemptat. Fins ací, res de cridaner. 
Però la sorpresa va esclatar, i de quina manera, quan el PP va 
tombar aquella proposició, sense raonar res, només perquè 
l’havia presentada el Bloc. Fins i tot un periòdic basc va dur 
la notícia d’una població on l’ajuntament del PP s’havia ne-
gat a condemnar un atemptat d’ETA! I des de Castelló —on 
manava el Don, és a dir, Carlos Fabra, a la Diputació i en el 
partit— van haver de fer mans i mànegues per a corregir la 
grossa clavada de pota que havien comés els seus en aquesta 
població. Si és que…

Uns anys abans, amb motiu del pacte amb Convergència 
—i el PSM— per a les eleccions europees del 1994, va venir 
al País Valencià per a fer campanya Miquel Roca, el mateix 
que uns anys abans havia encapçalat l’Operació Reformis-
ta, amb ben poc èxit, per cert, a la resta de l’estat i que al 
País Valencià s’havia mostrat, com a mínim, mancat de tota 
mena de sensibilitat valencianista, encara que amb alguna 
notable excepció. Però, en fi, diuen que la política és també 
l’art d’oblidar, així que ens vam estimar més mirar de trobar 
allò que ens unia i no les qüestions, diguem-ho així, més 
conflictives. Tinc una foto d’un acte electoral que vam fer a 
Dénia, on Roca visita la taula de la gent de Castelló, acom-
panyat d’un jove Enric Morera i d’un Víctor Baeta que, en 
aquesta ocasió, semblava bastant favorable al pacte entre les 
formacions nacionalistes.

Segurament molts de vosaltres ja no sabreu ben bé què 
és “bustiar”, electoralment parlant. Abans, quan venien elec-
cions, foren les que foren, municipals, autonòmiques, espa-
nyoles, europees, i no teníem diners per a fer l’enviament 
postal a tot l’electorat —no en solíem tenir mai—, eixíem 
en grups de dos, i ens n’encarregàvem d’una sèrie de carrers. 
Allò consistia a trucar els porters automàtics i, sempre en 
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valencià, evidentment, dèiem: “Propaganda electoral. Per 
favor, pot obrir-me?” i, cosa curiosa, sempre ho solien fer. In-
sistisc en el tema del valencià perquè, fins i tot en una ciutat 
bastant castellanitzada com és Castelló, crec que està prou 
estesa entre el personal la convicció que “en valencià no es 
roba”. Vull dir que sentir parlar la llengua pròpia —pròpia 
dels que la parlem, però ja m’enteneu— crec que dóna més 
confiança a l’hora de decidir-se, en aquest cas, a prémer un 
botó d’obertura.

Bé, el cas és que una vegada, fa molts molts anys d’això, 
potser seria a finals dels vuitanta o primers dels noranta, 
anava bustiant jo sol, per la raó que fora —potser m’havia 
fallat el company, o potser havíem acordat dividir-nos en 
dos per abastar més carrers—, i anava pel carrer Benicar-
ló, ja sabeu, entre l’avinguda de la Mar i la plaça Escultor 
Adsuara, i havia trucat ja a diferents porters, i m’havien anat 
obrint, i quan acabe de bustiar tota una finca, isc al car-
rer i em sent una veu, així molt fonda i llunyana, que feia: 
“Tooooni, Tooooni!”. Em gire cap a un costat i cap a l’altre, i 
passava gent pel carrer, és clar, però ningú que coneguera ni 
que semblara estar cridant-me. Així que pense que haurà es-
tat un error i continue el meu camí. Ara bé, en això que em 
sent cridar novament: “Tooooni, Tooooni!”, i ara finalment 
vaig descobrir d’on venia la tal crida; del terrat d’una de les 
finques, on pel que es veu havien pujat a estendre la roba 
Jesús López i la seua dona, Mari Llorens. A veure, de Jesús 
López a Castelló n’he conegut diferents persones, des d’un 
periodista, director d’informatius de Ràdio Castelló fins al 
que va ser l’“etern president” de la Junta de Festes, amb una 
trajectòria bastant discutible en la qual ara no entraré. Però 
el Jesús López en qüestió no era cap d’aquests dos.

Jesús López Gascó, que havia treballat molts anys d’admi-
nistratiu a l’empresa Germans Lloria, i la seua dona, Mari 
Llorens, eren, són, dues persones vinculades al món de l’ex-
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cursionisme i, com tants altres, des d’aquest, sense solució 
de continuïtat, havien passat al nacionalisme més castello-
nenc. Són pares de dos fills, que van tenir en el seu moment 
problemes per a adaptar l’ensenyament especial que rebien 
com a persones amb problemes d’audició amb el manteni-
ment del valencià com a llengua vehicular, a principis de 
treballar jo a Acció. I sempre han estat votants i simpatit-
zants nostres, i doncs es van alegrar de trobar com anava 
repartint jo la “propaganda de les votades”, van baixar i vam 
estar parlant una estona. Ara, amb els enviaments per cor-
reu, potser s’ha guanyat en efectivitat, però segurament hem 
perdut aquest contacte humà que tan valuós ens era en ca-
sos semblants.
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La resignació d’una llarga llarga postguerra

J a ho rememorava Estellés, el pitjor no va ser la guerra, 
encara va ser pitjor la següent postguerra. Una postguer-

ra que es feia eterna, i dintre de la qual vam nàixer i vam 
créixer els de la meua generació. De fet, l’any 1954, quan jo 
vaig nàixer, va ser quan es van suprimir els darrers raciona-
ments. En aquest sentit, tinc anotades unes quantes expres-
sions “de resignació” que la meua mare repetia en moltes 
ocasions, aplicades a diferents aspectes de la vida. Ací en 
teniu tres exemples: “Estic tan acostumà(da) a perdre, que 
guanyar ja m’és igual”. “S’ha acabat la misèria, i ara comen-
ça el patiment” i “paciència i hasta l’agost; i de l’agost cap 
avant, paciència i avant”. De veritat, si haguera d’il·lustrar 
imatges d’aquells anys, escolliria sense dubtar aquests tres 
textos, com a peus de foto. És l’aspiració aquella del paralític 
que va costa avall, a Lourdes, i prega: “Mare de Déu, que em 
quede com estic”. Mira que ens van explicar de vegades que 
calia resignar-se i no fer res, que si no podia ser pitjor! Afor-
tunadament per a nosaltres i el nostre país, no els hi vam 
fer massa cas. Per sort. Ah, i parlant d’expressions maternes, 
ací en teniu una, aquesta en castellà —però en boca de ma 
mare quasi que ni ho semblava—, “ella es buena y volverá”, 
originàriament un fragment d’alguna obra teatral o d’una 
pel·lícula, supose que com a comentari de la marxa d’algu-
na xica de casa, que ella havia convertit en una cosa molt 
més quotidiana i trivial: ho deia cada vegada que se n’anava 
la llum, la qual cosa en la postguerra era el pa nostre de cada 
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dia, i anys després, quan la situació lumínica s’havia més o 
menys normalitzat, ho amollava quan deixava de funcionar 
un aparell o un electrodomèstic i, pacientment, esperàvem 
sense fer res que tot sol es compondria i tornaria a la situa-
ció anterior.
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Més coses sobre la meua família extensa

A les memòries us he parlat bastant de la meua àvia, 
Vicenta Querol Albentosa, però voldria afegir ara al-

gunes coses que se m’han quedat al calaix. “M’agüela”, una 
dona forta i decidida —us he explicat ja com s’ho va fer 
per tirar endavant, viuda i amb quatre fills, la major de deu 
anys—, tenia en canvi una por terrible a les tempestes, als 
rajos i sobretot als trons; cada vegada que n’esclatava una, se 
n’anava literalment fugint a la seua habitació i no sabria dir-
vos ben bé si es gitava al llit o se n’amagava a sota; i això que 
vivíem, a la casa de Colom-Major, a quatre passes del Fadrí, 
amb el seu parallamps corresponent, i que era membre de la 
confraria de Sant Joan de Penyagolosa, un protector contra 
els llamps, pelut i ben barbut, en obert contrast amb la pa-
trona “oficial”, santa Bàrbara, i que sovint m’ensenyava la tal 
cèl·lula d’admissió; però no hi havia mans, al primer llamp, 
la meua àvia a l’habitació, a fosques i en complet silenci.

Parlant de l’habitació de la meua àvia, aquesta era l’úni-
ca de tota la casa xapada de taulellets modernistes, en una 
composició ben bonica, que incloïa sis taulells diferents, un 
conjunt dels quals, quan ens en vam anar, abandonant la 
casa, vaig poder desenganxar i lliurar al Museu de Ceràmica 
d’Onda, que gestionaven els amics Manolo Safont i Vicent 
Garcia Edo. Doncs bé, a la seua habitació la meua àvia te-
nia una tauleta de nit amb diferents calaixos; i, quan jo era 
xicotet, per a que no li’ls obrira i li’ls regirara, m’explicava 
que hi tenia tancada una blanca, l’animalet que en espanyol 
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anomenen urraca, i que és fama que recull tot el que troba i 
s’ho emporta al niu; i que, si jo obria el tal calaix, la blanca 
en qüestió em picaria, i crec que va fer una mena d’esceni-
ficació i tot, de manera que des d’aleshores jo no l’hauria 
obert de cap de les maneres, i això que em temptava. La seua 
habitació era directament al costat de la cuina, i una de les 
meus diversions favorites era avançar sigil·losament —o això 
em pensava jo— amagar-me darrere de la nevera, mentre la 
meua àvia fregia les creïlles de la manera deliciosa que no-
més ella sabia… i furtar-li’n unes poquetes mentre encara les 
estava enllestint. No importava que les tals creïlles foren per 
a mi, i que després em traguera el plat sencer ple per al meu 
sopar, jo sempre assegurava que “furtadetes eren més bones”.

Al llarg de Pel meu país heu pogut adonar-vos de la im-
portància que han tingut en la meua vida els meus tios 
Tere i Juanito, i fins i tot he insinuat en algun moment que 
m’hauria agradat “tenir-los com a pares”. Us n’he contat bas-
tants coses, d’ells, però segur que me n’he deixat algunes, i 
per això ara intentaré posar remei a aquestes mancances. 
Per exemple, us he parlat d’alguns dels seus amics, però 
d’uns altres no. “Es feien” molt amb dos altres matrimonis: 
l’un, a ella li deien Lola, i a ell Tico, Tico Ródenas; tenien 
una filla que es diu Maria Dolores, que està molt vinculada 
al tema de les cambreres de la Mare de Déu del Lledó. L’altre 
matrimoni, ella es deia Carmen i ell Daniel, però en algun 
moment sembla que va haver alguna mena de conflicte, 
entre ells i els meus oncles; aquest matrimoni va tenir dos 
fills, Carmelina, que des de fa molts anys que viu a Madrid, 
i Juan Carlos, que el meu oncle va ser el seu padrí; aquest 
Juan Carlos, Juan Carlos Navarro, és avui un alt dirigent de 
BP, l’empresa del Serrallo, i apareix bastant als periòdics en 
tota mena d’activitats que ells financen.

Als meus oncles els agradava viure bé. Tenien dinerets, no 
tenien fills —tenien cinc nebots, ja ho sabeu, entre els quals 
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el vostre servidor, però vaja…— així que, alguns diumenges, 
agafaven el cotxe —ja us he explicat que mon tio Juanito va 
tenir “auto”, com dèiem llavors, bastant aviat, i se n’anaven 
“per ahí”. De vegades, eixe “ahí” consistia a buscar-se un bon 
restaurant i anar a dinar un diumenge. 

Entre aquells llocs on anaven a menjar de vegades, a mi 
se m’han quedat dos noms: a València, parlaven molt bé 
d’un restaurant, los Pedralbinos, que jo llavors no identifica-
va amb la vinculació dels seus propietaris respecte al poble 
de Pedralba, a la comarca dels Serrans; i a Vinaròs, de Casa 
Pocho, on menjaven un molt bon marisc, sobretot, com és 
lògic, llagostins. Que jo recorde, mai no vaig anar amb ells 
a menjar a cap d’aquests dos llocs. Los Pedralbinos, ho he 
buscat, està tancat des de fa molts anys, i es trobava situat al 
carrer Femenies, al número 8, per la zona de Russafa. Casa 
Pocho, en canvi, al carrer Sant Gregori 49 de Vinaròs, con-
tinua obert a hores d’ara, i m’estic preguntant si no anar-hi 
algun dia, en homenatge a ells i per a comprovar que, com 
asseguraven, el marisc és ben bo. I estic segur que així serà.

Mon tio Pepe, germà de ma mare i de les meues ties Tere 
i Pepa, havia despatxat de jove, segons m’explicaven, d’aju-
dant en una farmàcia, i criava canaris, que n’havia tingut 
bastants i guanyat alguns premis. Però després va entrar a 
treballar a l’Ajuntament, en temes de recaptació d’imposts, 
recorde que de menudet anàvem ma mare i jo a saludar-lo 
al segon pis —lògicament, abans de les reformes que van 
capgirar tot l’interior de l’edifici. Ah, i també era pescador, i 
de vegades venia a dur a sa mare —o siga, a la meua àvia— 
peix acabat de pescar, i jo encara en recorde l’olor que feia 
i… serà per això que continua sense agradar-me el peix? La 
seua dona, ma tia Carmen, era nascuda a Águilas, a Múrcia, 
però des de menuda s’havia traslladat amb tota la seua famí-
lia a Barcelona, concretament al barri de Sant Andreu, on 
encara continuaven vivint part de les seues germanes, entre 
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les quals una que duia el nom de Prudencia, un nom que, 
per la raó que siga, sempre em va fer molta gràcia, de menut. 
De fet, el meu cosí José Luís va viure a casa seua mentre va 
estar estudiant la carrera d’aparellador a Barcelona.

Però ma tia Carmen tenia una altra germana, Isabel, que 
vivia a Castelló, i de la qual sempre es parlava, quan jo era 
menut, a mitja veu, allò que “hi ha roba estesa”, ja m’ente-
neu, no? Què passava? Isabel, la tia Isabel, com jo li vaig dir 
tota la vida —imitant el tractament que li donava el meu 
cosí, que ell sí que n’era, és clar, de nebot de veritat—, vivia 
ajuntada amb un senyor, el tio Lorenzo —si Jose li deia tio, 
per què no jo?—, que estava legalment casat amb una altra 
senyora, i de fet tenia fills d’aquell matrimoni. La llei fran-
quista els va impedir durant anys i anys poder legalitzar la 
seua situació familiar, però ells feien una vida de matrimoni 
“normal”, sense majors entrebancs, i amb la tolerància que 
normalment la societat valenciana tenia ja llavors per a ca-
sos semblants. De fet, era gent “de possibles”, i vivien en la 
gran finca construïda pel Col·legi de Metges a la plaça Hort 
dels Corders, en un pis que va heretar més tard, com és lò-
gic, el mateix José Luis. En canvi, l’altre tio Pepe, que aquest 
sempre li dèiem Pepito per distingir-lo, casat amb ma tia 
Pepa, germana de ma mare, era electricista i va treballar en 
l’empresa de troleibusos que va tirar endavant la Diputació 
quan van traure la Panderola, però que no va reeixir.
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Cursets de formació a Poblet

D urant diferents anys vam muntar des d’Acció Cultural 
una sèrie de cursets per a gent dels Casals Jaume I, 

que els fèiem a Poblet, a l’alberg que té la Generalitat de 
Catalunya a prop del Monestir, uns cursets que, lògicament, 
incloïen la visita a la tomba de Jaume I. Tinc una foto feta a 
l’alberg, que du la data de febrer del 1996, i en la qual figu-
rem 31 persones, supose que els i les assistents a l’estatge en 
qüestió. Se’ns veu tant a Manolo com a mi, a Josep Pasqual 
Gil i Salomé Fortuño, de Vila-real, a Gustau Navarro, que ja 
ens coneixíem de l’època del PSAN i ara fa temps que viu a 
l’Alguer, a Betlem Agulló, la germana del Guillem…
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Coses oblidades del Casal de Castelló

A Pel meu país us he parlat bastant de les activitats que 
vam dur a terme al Casal de Castelló, des del mateix 

moment de la seua obertura. Però, inevitablement, m’ado-
ne que me n’he oblidat d’algunes. Per exemple, veritat que 
no us he parlat del fet que l’Escola Infantil de Dansa del 
grup El Millars va assajar en aquest local durant bastant de 
temps, i que utilitzaven l’escenari que hi ha al fons per a les 
seues pràctiques?
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Les classes a la UNED Senior de Benicàssim

E ncara que he parlat una mica, de passada, d’aquests cur-
sos que done a Benicàssim, a la delegació en aquesta 

població de la UNED Senior, crec que seria bo que us expli-
cara una mica més de què van. Justament avui, 3 de febrer 
del 2020, comence el cinquè any d’aquests cursets de temes 
valencians, adreçats a un públic major de 60 anys, que sem-
pre és majoritàriament femení. El primer any els vaig parlar 
genèricament d’història del País Valencià; el segon em vaig 
centrar en els segles XIX i XX, que el primer any no haví-
em pogut completar; el tercer el vaig dedicar a explicar-los 
llegendes valencianes i tradicions sobre els malnoms de les 
poblacions; l’any passat vaig parlar-los de deu valencians 
universals, és a dir, de persones nascudes al nostre país que 
havien assolit fama al món, concretament a Europa i, els 
més moderns, també a Amèrica. I enguany, que ja us dic 
que serà el cinquè any, els parlaré de deu valencians més, en 
aquest cas coneguts al nostre territori, més que no a l’exte-
rior, i entre ells ficaré personalitats tan diferents com donya 
Conxa Piquer o Joan Fuster. Són uns cursos que faig amb 
molt de gust, perquè a més l’alumnat és allò que en diríem 
“un públic agraït”; per cert, el primer dia, que n’han vingut 
unes 15-16 persones, de les trenta matriculades, per primera 
vegada han estat tot dones, de la primera a l’última. Si l’únic 
“home” de la classe era jo, imagineu-vos-ho!
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Amistats, coneguts i saludats de la meua família

A ma casa s’emprava molt l’expressió “fer-se amb” per a 
indicar una persona o un grup que, tot i no ser famí-

lia estricta nostra per lligams de sang, manteníem amb ells 
una relació intensa, “com si fórem família”. Vull recordar el 
cas de Maria “la Gonga”, que vivia al carrer Sagrada Família, 
quan jo era menut i, com que la façana de casa seua tenia 
uns taulellets representant Santa Bàrbara —tot i que aques-
ta advocació no era la d’aquell carrer, sinó la del paral·lel—, 
jo li deia “Maria la de la Virgen” (sic, i, encara que no ho 
cregueu, jo parlava valencià). Aquesta dona tenia dues filles, 
Mari Carmen “la Mayor” (sic també, potser per a distingir-la 
de la meua cosina Mari Carmen) que quan es va casar va 
passar a viure al carrer Antoni Maura, prop de casa Montse, 
la fillola de ma mare; i l’altra, Paquita, perruquera ella ma-
teixa i casada amb el perruquer Ángel Laguia, que tenien 
l’establiment al carrer Major, al costat de l’OAR, i ell estava 
molt clavat en el món de les gaiates.

Aquesta Mari Carmen tenia dos fills, xiqueta la major i 
xiquet el menut, i del fill recorde una anècdota: no sé a qui-
na escola aniria, devia ser pels anys setanta, que la mestra li 
va dir “Juan Antonio —es diu així— has de hablar en castella-
no, no hables en valenciano que te castigaré” (Original la dona, 
eh?). A la qual cosa ell li va replicar: “Pos mon pare sempre par-
la en valencià i a ell no el castiga ningú”, que recorde que quan 
ho contava sa mare em va omplir d’orgull; aquest xiquet 
és ara bomber, i una vegada que ma mare, pocs anys abans 
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de morir-se, s’havia quedat tancada dins de casa i no ens 
sentia i no hi podíem obrir, els vam avisar, i un dels que van 
acudir-hi va ser ell. De fet, sa mare va estar venint a veure la 
meua els darrers anys de la seua vida, primer a casa i després 
a la residència de la Caixa d’Estalvis on l’havíem duta.

Una altra de les famílies amb la qual “ens fèiem molt” 
eren “les de Mas”, unes germanes que vivien al carrer Sant 
Fèlix i la major, potser Pilar Mas, era un alt càrrec de Fa-
lange, de la Secció Femenina, que va morir en un accident 
de circulació, quan jo era molt menut, i els i les falangistes 
li van muntar tot un senyor homenatge, que va venir i tot 
la Pilar Primo de Rivera, la germana del Fundador i Profe-
ta de l’Imperio aquell. Però les filles d’una altra germana, 
casada aquesta, entre les quals Amparo Berbís, van resultar 
molt més “normaletes” i de vegades les he trobades en actes 
“nostres”.

I no em vull oblidar de la sinyo Lola la Xurrera, que po-
sava la seua barraca de venda de xurros, papes i altres pro-
ductes semblants al principi del parc Ribalta, on comença 
el passeig de l’Obelisc, a l’esquerra mirant des de la Farola. 
La filla, Lolín la Xurrera, va ser la que va muntar la gela-
deria Eivissa al Grau, escàndol familiar inclòs, i té relació 
amb l’actual “l’Antiga Valenciana”. I tampoc no voldria obli-
dar-me de Bienvenida, la mare de Víctor León, el carnisser 
de la plaça, perquè, quan jo era menut i acompanyava ma 
mare al mercat, sempre em regalava virutes de pernilet. Ni 
del dependent de Tejidos El Metro, del carrer Colom, pas-
sats els Quatre Cantons, que quan acompanyava ma mare a 
comprar tela, sempre em regalava un mocadoret. I tampoc 
no voldria oblidar-me de Pilar la de la Gavina, que realment 
no treballava en aquesta llibreria, sinó en la de Forcada, 
d’Eliseo Forcada, un cosí de l’autor de Cavallers, falta o bona, 
que, a diferència del cosí, “blaveritzava” un poc. Aquesta lli-
breria estava situada al carrer Enmig, entre Armengot i Ares. 
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Aquesta Pilar tenia dues nebodes, Encarnita i Paquitina; de 
la segona d’elles, Paquitina, jo, quan era menut, deia que era 
“la meua nòvia”. Què us en pensàveu, eh?
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La llibreria Amunt, viver de nacionalistes

E n les memòries us he parlat ja de la llibreria Amunt 
i del treball que hi vaig fer, del qual em sent particu-

larment orgullós. Ara, però, voldria explicar-vos algunes as-
pectes del tema, que no he arreplegat a Pel meu país. Longi 
Gil, un amic de Vilafamés, em recorda que “ja que nomenes 
la llibreria Amunt, he de dir-te que el meu primer contacte amb 
el valencianisme i l’antifranquisme es va donar en un fullet que 
portava uns eslògans com: “Valencians, unim-nos!” o “Entre tots 
ho farem tot!”. També incloïa un petit llistat d’expressions “inade-
quades” i castellanismes que, crec jo, van ser un intent de norma-
lització de la llengua i de presa de consciència de ser valencians 
i que calia “fer país”. Aquell fullet, juntament amb les cançons de 
Raimon i l’Aplec de Vila-real, van obrir els ulls a tota una gene-
ració cap a una realitat del nostre país que el sistema amagava”. 
No recorde l’any exacte, però segurament devia ser pel 1972, 
i aquests fullets eren la “versió valenciana” d’aquells que du-
rant tants anys va distribuir amb una feina de formigueta el 
gran patriota Joan Ballester; i, efectivament, els teníem a la 
llibreria per a repartir-los als clients, sobretot a aquells que 
compraven algun llibre en valencià o als qui, per una o per 
una altra raó, consideràvem “captables”.

En les memòries us havia explicat ja la importància que 
va tenir la llibreria Amunt en l’arribada a la nostra ciutat 
dels llibres en català, però en canvi no us havia parlat dels 
discs; i aquests van ser tan importants, si no més, que els 
mateixos llibres. Discs dels “cinc grans” de la cançó, és a dir 
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Raimon, Llach, Maria del Mar, Ovidi i Pi de la Serra, però 
també d’altres, ara mateix em venen al cap el de Toti Soler o 
el del grup eivissenc Uc, que van trobar igualment a Caste-
lló el seu públic a partir de la llibreria, que complementava 
així bé les seues actuacions en directe per la comarca, sobre-
tot però no només a Vila-real.

L’altre dia, coses del confinament, estava reveient per À 
Punt la pel·lícula-sèrie aquella de Tarancón. El quinto manda-
miento, i em va venir al cap el comentari d’un que va passar 
per la llibreria, no recorde a sant de què, que venia o ha-
via estat a Madrid, al barri del Pozo del Tio Raimundo, on 
“exercia” el capellà aquell, José Maria Díaz Alegria, aquell 
que va publicar el llibre Yo creo en la esperanza —nosaltres el 
veníem; de fet jo encara el tinc—, que va generar un merder 
considerable, amb amenaces de segrest i tot. Bé, el cas és que 
aquesta persona ens explicava els comentaris del tal Díaz 
Alegria sobre Tarancón; sembla que assegurava que, quan 
anava a veure’l, en eixir mai no sabia què li havia respost 
realment el cardenal, que era d’aquelles persones que no et 
deien “ni sí ni no sinó tot el contrari”. No sé, en veure les 
imatges i escoltar les paraules que poc més o menys el feien 
“l’heroi de la Transició”, m’ha vingut a la pensa aquesta visió 
diferent, vinguda “de l’altre costat de l’església”, que no veia 
gens clar el seu “funcionament”.
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Rectificar és de savis, diuen

A les memòries Pel meu país us he dit, parlant d’Alacant, 
que “el Castell de Santa Bàrbera, [era] una de les coses «vi-

sitables» d’Alacant que encara no coneixia [l’any 2019]”. Doncs 
bé, mirant una foto de l’anada a Alacant i Elx, al congrés 
estatal de llibreters de què sí que us he parlat, acompanyant 
Glòria Gallén, la de la llibreria Amunt, em comenta un amic 
alacantí que és feta clarament en aquest castell, i està datada 
el setembre del 1974. Així que ja ho sabeu, hi havia anat ja 
feia molts anys, ni que fora de manera superficial, tant que 
ni tan sols no ho recordava. Que conste per a la història!
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Anar a la Magdalena no és tan sols anar de festa

A lmenys en el meu cas, la frase és rigorosament certa, 
com us he explicat extensament a les memòries. Però 

segur que encara me n’he deixat “aspectes magdaleners” sen-
se explicar-vos. Per exemple, l’estranya vinculació de mon 
pare amb les festes. Com us he explicat a Pel meu país, ell 
treballava de ferroviari, i doncs feia torns, de matí, vesprada 
o nit —”el tren mai no s’atura”, com deia ell— uns torns que 
molts anys entraven en col·lisió amb el programa festiu, i 
això és perillós, sobretot si vius en una casa del centre. Vull 
dir que havia d’anar des de la nostra casa de Colom-Major 
cap a l’estació, i de vegades li calia fer-ho quan estava pas-
sant el Pregó. I llavors no era com ara, que la gent talla les 
desfilades quan i com vol —caldria limitar una mica tant 
d’abús, per cert; ni massa ni massa poc—, llavors tenia pro-
blemes per a aconseguir eixir de casa o travessar llocs com 
els Quatre Cantons. En canvi, una vegada va recollir molts 
aplaudiments, també al pas del Pregó; els constructors de la 
carrossa de la reina l’havien volgut fer ben alta, i no havien 
tingut en compte els llums que pengen de costat a costat 
dels carrers; en aquest cas, el que unia la nostra casa, pel car-
rer Major, amb la vorera d’enfront, de manera que el cim de 
la carrossa topava amb els tals fils i no podia passar. El meu 
pare va agafar, no sé d’on la deguera traure, una canya ben 
llarga —no em direu que més magdalener no podia ser!— i 
amb aquesta va aixecar el llum en qüestió, i la carrossa va 
continuar el seu trajecte, amb la mirada i el somriure agraïts 
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de reina i dames —la reina quedava quasi a l’altura del nos-
tre segon pis— i l’aplaudiment generalitzat dels espectadors 
de la zona. O siga que, igual un any tenia problemes de pas 
i l’altre en canvi l’aplaudien; però les nostres festes són així.

El 1979, quan van tenir lloc les primeres eleccions muni-
cipals democràtiques, vaig fer arribar com a Acció Cultural 
a les diferents candidatures una proposta per a les festes, tal 
com recordava anys més tard, el 9 de març de 1984, en un ar-
ticle que vaig publicar a Mediterráneo com a delegat d’Acció 
i que duia per títol “Magdalena 85: repetim allò de ‘populars i 
valencianes’“. Hi insistia en la necessitat de diferents canvis i 
adaptacions, unes propostes que us he explicat ja en Pel meu 
país, com ara les demarcacions dels sectors gaiaters, l’origen 
territorial de presidents i madrines, la manera d’articular 
la Junta de Festes, la necessitat d’un pressupost fester sen-
se retallades anuals… I assegurava que, en general, anàvem 
pel bon camí, tot i que “és trist de constatar que, sobretot des 
de les eleccions municipals del 83 [no ho deia explícitament, 
però tenia clar que en gran part per la desaparició d’EIC 
del consistori], hi ha un cert retrocés pel que al tema de les fes-
tes es refereix”. I acabava l’article assegurant que “volem, però, 
acabar amb paraules d’optimisme. Creiem que els propers anys 
la nostra ciutat pot despendre’s definitivament de les darreres ca-
pes de “coentor” que embolcallen encara la Magdalena”. I aquest 
“despreniment” es va produir de manera traumàtica, quan 
va esclatar la crisi de l’any 1988, durant les conegudes com 
“les festes d’Agost”, pel nom de Clemente Agost, el llavors 
regidor socialista de Festes.

Justament, els amics de la gaiata 8 em van demanar per 
al llibret d’enguany, de la Magdalena 2020, un escrit sobre 
aquest tema. L’escrit va arribar a aparèixer al tal llibret i va 
ser repartir pel veïnat, tot i que les festes no han tingut lloc 
per culpa del maleït confinament. En l’article en qüestió 
evocava el procés que havia donat lloc a la Junta de Fes-



118

tes renovada més o menys democràticament, i que ha durat 
fins al dia d’avui, ja que a hores d’ara resta pendent d’una 
remodelació impulsada des de l’alcaldia. Extrac de l’article, 
titulat “No, no volem sevillanes”, les parts que més interessen 
per a aquesta narració:

“La Magdalena del 1988 estava resultant “mogudeta”, per dir-
ho d’una manera suau. Les innovacions que havia llançat una 
mica al seu aire el nou regidor de Festes, Clemente Agost, respon-
sable últim de la “Junta Central de Festejos”, heretada de l’antic 
règim franquista, no estaven agradant massa, que diguérem, a 
la major part de la ciutadania. El malestar entre “la gent de la 
festa”, per unes novetats que despersonalitzaven les festes funda-
cionals de la ciutat i els donaven un aire que veien “andalusista” 
es feia més i més evident a mesura que passaven els dies.

Que quede clar, no hem de dubtar de la bona intenció del re-
gidor en qüestió, en decidir impulsar uns canvis radicals com els 
que estaven tenint lloc, però sí que ho hem de fer, amb tota segure-
tat, de la seua oportunitat. I és que, de bones intencions n’està ple 
l’infern. De manera que el malestar s’havia anat congriant entre 
la gent, dia rere dia i, en arribar el diumenge del Magdalena 
Vítol, en el darrer minut del partit, que diria aquell, va esclatar 
impensadament. De sempre és sabut que la gentada que s’aplega 
a la plaça Major, plena de gom a gom, i que s’impacienta esperant 
l’eixida al balcó de les reines, tot i que encara no siga l’hora, es 
desfoga amb tot d’ocurrències genials, ni que siga aquell “hola, 
don Pepito”, “hola don José”, que alguns anys fins i tot han arribat 
a corejar les mateixes representants festeres. O fer recórrer la plaça 
una pilota inflable de grans dimensions, amb el seu corresponent 
anunci publicitari. O el rebuig a Canal 9, que alguns anys va 
esdevenir també tema recorrent… I aquell any, estava cantat, el 
tema central seria la negativa a acceptar les innovacions proposa-
des i, a judici del personal, particularment desafortunades.

Però el que no podia preveure ningú seria el grau d’acceptació 
que tindrien aquests crits de protesta. De sempre és sabut que 
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una multitud, impacient i neguitosa, pot esdevenir tot un perill 
quan troba un blanc de les seues ires; i aquest any el va trobar, 
i tant que el va trobar. El crit de “No volem sevillanes”, primer 
un més entre d’altres, va anar obrint-se pas entre els assistents, i 
aviat va trobar el seu ritme: “No volem sevillanes/ sevillanes 
no volem. No volem sevillanes/ sevillanes no volem”, que no 
va callar, tot el contrari, quan van aparèixer les pobres reines al 
balcó, més que res perquè al seu costat, com era d’esperar, anava 
el regidor de festes, al qual li dedicava el poble tan original sere-
nata. Les reines van llançar com van poder el seu “Magdalena!”, 
el public mig va callar uns instants per a permetre escoltar un 
“Vítol!” més apagat que els altres anys, i la cançoneta va repren-
dre immediatament després.

Com era d’esperar, la protesta popular va tenir conseqüènci-
es. El ple municipal tractava el tema i estudiava la proposta, 
presentada des de la UPV i avalada pel PP, de crear una Junta 
de Festes integrada per persones provinents del món de la festa, 
independent o almenys autònoma de la corporació municipal. 
Al PSOE, que governava en coalició amb el CDS, aquesta pro-
posta no li feia massa gràcia, en un principi, perquè l’entenia 
com una desautorització de la seua gestió, que en part sí que ho 
era, per suposat. Però el primer tinent d’alcalde i cap del CDS, 
Hipólito Beltran, “Polín”, prenia la paraula per a anunciar que 
el seu grup secundava la proposta, de manera que anava a do-
nar-li la majoria, deixant els socialistes en minoria. Llavors, el 
mateix alcalde, Daniel Gozalbo, s’apressava a prendre també la 
paraula per a anunciar el suport que també el seu grup donaria 
a aquest acord, que es va aprovar doncs per unanimitat, i que va 
ser el fonament de la Junta de Festes, tal com la coneixem avui. 
De manera que, aquelles sevillanes no volgudes van servir per a 
democratitzar i modernitzar una estructura nascuda i consoli-
dada durant el franquisme, i per tant per a donar a les Festes de 
la Magdalena un nou començament, que va millorar, i molt, la 
seua base popular”.
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Ja us he explicat al principi d’aquest relat que, com a pri-
mer president de la nova Junta de Festes, va ser escollit per 
unanimitat Sebastià Pla Colomina, el Tianín de la meua 
infantesa. Aquest va exercir el càrrec durant dos anys, amb 
una opinió generalment favorable sobre la seua gestió, però 
després va anunciar la seua voluntat de no presentar-se a la 
reelecció. Van començar, llavors, tota mena de moviments 
entre les diferents personalitats i agrupacions del món fes-
ter, per mirar d’impulsar una nova candidatura a la presi-
dència. Hi van haver diferents reunions, algunes de les quals 
es van fer al mateix despatx d’Acció Cultural, al carrer En-
mig, amb l’assistència d’alguns “històrics magdaleners”. Re-
corde ara, per exemple, la presència d’Eduardo Mas del Rio, 
el locutor radiofònic de Ràdio Popular i antic prohom de 
la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. El nostre ob-
jectiu, el meu, vaja, era aconseguir que el nou president de 
la Junta fora l’amic Paco Merchán —recordeu, aquell que 
venia del CDS, havia estat en els orígens dels Col·lectius en 
Defensa de la Llengua i era un gran lluitador pel valencià—, 
i per a contribuir a impulsar la seua candidatura el vaig aju-
dar per exemple, ja ho he dit a les memòries, a preparar 
els versets laudatoris de totes i cadascuna de les gaiates, en 
l’acte que ell havia “establert”, de l’Encesa de les Gaiates. Però 
la candidatura de Merchán va trobar molts entrebancs, en 
gran part perquè era acusada de “massa catalanista”, i es van 
arribar a llançar autèntiques calúmnies contra seu, com ara 
allò que volia “cremar les gaiates”, cosa que Paco no havia dit 
ni pensat mai en la vida, com comprendreu. De fet, el diari 
Mediterráneo es feia ressò, el 14 de juliol d’aquell any 1990, 
que “Merchán i Domènech, [seran] els dos candidats a la Junta 
de Festes”. Però, finalment, el mateix diari recollia el dia 17 
que “Lluís Domènech serà el nou president de la Junta de Festes”. 
No va poder ser; però el cert és que Lluís Domènech no 
va ser un mal president, malgrat tot, i encara va ser millor 
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el seu successor, el metge Sixto Barberà. Després… després 
es van anar complicant les coses, encara que és cert que les 
premisses de “festes populars i valencianes” havien donat un 
gran pas endavant, i afortunadament sembla que ja no te-
nen marxa enrere.

Eixe va ser el meu moment de major incidència dins del 
món fester. A partir d’aquell moment, em vaig limitar, més 
enllà de gaudir-les intensament com a ciutadà —cosa que 
espere fer també enguany si, quan siga, a l’octubre com ara 
es diu o quan puguem, celebrem d’una vegada “la Magdale-
na del coronavirus”— i a “vigilar amb cel” el manteniment 
del valencià com a llengua pròpia de la festa. Aquesta “vi-
gilància” m’ha obligat de vegades a eixir als mitjans de co-
municació, denunciant retrocessos inacceptables en aquest 
sentit —quan un any la rebuda al Lledó de la Tornada de 
la Romeria es va fer tota en castellà i, anys després, quan el 
presentador del Festival de Bandes de Música de Festa ho va 
fer també en eixa llengua, tot i que era un clar catalanopar-
lant de la ciutat— i, encara que em va costar algun disgust 
fins i tot a nivell personal, sembla que les meues protestes 
van fer efecte allà on calia, i els anys següents les aigües van 
tornar al seu lloc.
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42 anys i un homenatge. Ai senyor!

A vui, dia 6 de febrer de 2020, la direcció d’Acció Cul-
tural m’ha muntat un homenatge per “haver prestat 

durant quaranta-dos anys els seus serveis a l’entitat”. El saló 
d’actes del Menador estava ple de gom a gom, fins a l’extrem 
que els encarregats de seguretat es plantejaven si havíem su-
perat o no l’aforament permès, que sembla que no, però per 
poquet. Hi han parlat Vicent Pitarch, Natxo Badenes, Pilar 
Dolz, Anton Baiges, Ali Brancal, Maria Nebot, Adrià Nita 
i Joan Francesc Mira com a president d’Acció, en un acte 
que ha presentat Marta Cubedo, “la meua successora”, i s’hi 
han emès les gravacions de Xavi Deulonder i Mari Carme 
Altimir, de la directiva de la Plataforma encapçalada pel seu 
president, Òscar Escuder, i la de Tià Samsó. De totes elles 
i ells podeu trobar referències a l’Índex Onomàstic de les 
meues memòries.

Jo he fet una intervenció que crec que m’ha quedat lluï-
deta, que en diríem, i he agraït a tothom la seua presència, 
sobretot la d’aquella gent que ha vingut de més lluny, Dani 
Betoret i Sep Forcadell d’Alacant, Anna Climent d’Alcoi, 
Anton Baiges de Reus i Francesc Marco de Barcelona-Tar-
ragona. I he rebut no-sé-quants missatges, correus, mails i 
whatsaps de gent que no podia venir-hi i se’n solidaritzava. I 
m’han donat la plaqueta corresponent i Mira, que volia lliu-
rar-me la traducció romanesa del seu Borja papa, s’ha equi-
vocat i m’ha donat la italiana en comptes de la de la llengua 
“dels fills de Trajà”; però la voluntat és el que importa. Ah, 
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i per damunt de tot, la meua neboda s’ha desplaçat a posta 
des de Barcelona que, si heu llegit Pel meu país, podeu ima-
ginar que ha estat la major alegria que hi he tingut.

Entre els presents, representants polítics de Compromís: 
el diputat autonòmic de Borriol, i antic alcalde d’aquesta 
població, Silverio Tena; el portaveu municipal de Castelló 
i diputat provincial Ignasi Garcia; l’exregidor castellonenc 
Antoni Porcar; l’exdiputada del Congrés de Diputats i Di-
putades —nom que va proposar ella— la gaspatxera Mar-
ta Sorlí; l’alcalde de Betxí, Alfred Remolar, i els regidors 
d’aquesta localitat Salva Rius i Raül Sòria; o el regidor de 
Vila-real Santi Cortells. Uns altres, com ara la diputada au-
tonòmica vila-realenca Mònica Àlvaro o els altres regidors 
castellonencs, Vero Ruiz i Francesc Mezquita, no han pogut 
venir personalment, per feines derivades dels seus càrrecs 
respectius, i m’han fet arribar les seues excuses i la seua ad-
hesió a l’acte. I cal destacar també la presència del professor 
i acadèmic de l’AVL Lluís Meseguer amb el qual, com hau-
reu vist a les memòries, vaig mantenir una gran amistat de 
joves, durant els anys setanta i vuitanta del segle passat.
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L’ecologisme sí que té pàtria, sí

F a bastants anys, quan la contaminació de la central tèr-
mica d’Andorra (de l’Andorra d’Aragó, no de la nostra) 

impactava profundament sobre els boscos i l’ecosistema dels 
Ports, es va muntar una concentració de protesta a la plaça 
Maria Agustina de Castelló. Érem un grupet de gent, tam-
poc no res de l’altre món i, quan s’anava a llegir el corres-
ponent manifest de rigor, ens trobem que els organitzadors 
l’anaven a llegir en castellà. Davant de la protesta que vam 
fer pública nombrosa gent, un grupet va començar a cridar 
—en espanyol, com era d’esperar—, que “El ecologismo no 
tiene patria, el ecologismo no tiene lengua”. I sí que la tenia, sí, 
la tenia i la té. Els vam argumentar que, si una persona de-
sitja lluitar per la conservació d’un ecosistema, no pot alho-
ra estar contribuint al deteriorament d’un altre ecosistema, 
en aquest cas humà, d’una determinada col·lectivitat; o, dit 
d’una altra manera, quan dos estan pegant-se i un està dalt i 
l’altre baix, dir que s’és neutral i que no s’hi pot intervenir, 
en la pràctica equival a donar suport “al de dalt”. Afortunada-
ment, en aquest cas la gent de l’organització ho va entendre 
i la lectura del manifest va prosseguir en català, traduint-lo 
sobre la marxa la persona que el llegia. Vull creure que ara 
un fet com aquest seria impensable, atès que el nacionalis-
me ha mostrat la seua presència i la seua fortalesa dins de la 
lluita pel medi ambient, i ha demostrat que, al contrari del 
que cridaven aquells manifestants, al nostre país l’ecologis-
me sí que té pàtria i sí que té llengua, i és la nostra.
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Per associació d’idees, voldria ara parlar-vos de la Fira Al-
ternativa, que van començar a organitzar, a Ribalta, i amb 
oposicions i entrebancs de tota mena per part de l’ajunta-
ment de l’època, Pep Mata, l’antic regidor d’EIC, llavors cla-
vat en el tema de la mel i les abelles, i un grupet de persones, 
preocupades com ell per impulsar de veritat una cultura 
alternativa al consumisme i a les bestieses del capitalisme 
més salvatge. Després, per camins una mica foscos, se’n va 
fer càrrec Xaro Gutiérrez, “la Orxa”, així coneguda perquè 
durant molts anys va tenir una orxateria al carrer Mealla. 
Constatem, per dir-ho d’una manera suau, que la gestió que 
aquesta persona va dur a terme no va ser del grat, ni molt 
menys, de tots els expositors que hi muntaven les seues pa-
rades, fins a l’extrem que un any va haver-hi una escissió, 
i cada sector va muntar en una part diferent del Passeig. 
Però aquesta “fira alternativa a la fira alternativa” no va re-
eixir i, quan des del consistori es va fer canviar de lloc la 
instal·lació, duent-la cap a l’extraradi castellonenc, al costat 
de l’Auditori, “la Orxa” va imposar els seus criteris i el seu 
control va ser cada vegada major. Val a dir que, respecte a la 
llengua, per la raó que siga, va tenir cura de garantir la pre-
sència parlada i escrita del valencià, les coses com siguen, i 
de fet fins i tot va contactar amb nosaltres en Acció perquè 
l’ajudàrem al respecte. 

“La Orxa” va muntar una associació ad hoc, Amics de la 
Natura que, a banda de la Fira, va passar a impulsar uns 
premis literaris, amb poc de prestigi i participació malgrat 
que l’ajuntament del PP els dotava d’una quantitat econò-
mica envejable, amb la qual segurament hauríem fet virgue-
ries unes altres associacions, i va promoure una curiosa “set-
mana cultural alternativa” que, com el seu nom no indica, 
se celebrava al llarg de diferents mesos. De fet, el Pacte del 
Grau va tenir feina per a controlar el domini d’aquesta dona 
sobre el sector, havent de convocar un concurs per a adju-
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dicar la instal·lació —ella va muntar en còlera— i canviar 
el nom de l’esdeveniment, per a evitar repercussions legals, 
ja que havia inscrit al seu nom el títol “Fira Alternativa de 
Castelló”, i no se’l podia utilitzar sense la seua autorització.
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El 29 ens n’anem a Perpinyà

C om ja he explicat en les memòries, des de Castelló hem 
seguit tot el “procés del procés”, i de vegades hem estat 

una bona gentada la que ens hem aplegat per a mostrar pú-
blicament la nostra disconformitat amb les detencions, els 
exilis i els judicis. Vull destacar la concentració que va tenir 
lloc a la plaça Major en saber-se la sentència condemnatòria 
dels presos, i que va aplegar un bon nombre de castellonen-
ques i castellonencs. Jo estava patint un atac de vertígen, 
que em donen de vegades, però vaig anar-hi com vaig poder, 
malgrat tot, i allí mateix em va atendre l’amiga Anna Garcia, 
la “gaspatxera de Benicàssim”, que és metgessa; i, quan estava 
acabant l’acte, Manolo em va acompanyar a les urgències 
d’Hort dels Corders. Afortunadament, no va ser res, i tot va 
passar amb una injecció i unes pastilles que em vaig estar 
prenent durant una setmana. Però quin moment per a fi-
car-me malalt, botons!

Ara, el 29 de febrer, ens n’anem a Perpinyà, al míting dels 
tres eurodiputats; llàstima que l’Oriol Junqueras no puga 
ser-hi! Havíem estat parlant de muntar un autobús des de 
Castelló, però finalment la gent se’n va en cotxes particulars 
—estem parlant d’unes hores de viatge a Perpinyà, no és 
com en el cas d’Estrasburg—; ara bé, nosaltres dos, justa-
ment com vam fer en el cas d’Alsàcia, ens n’anirem a Tor-
tosa amb el nostre cotxe i des d’allí eixirem en l’autobús 
que munta la incombustible Pepita Boix, de la qual ja us he 
parlat a les memòries. 
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Això és el que havia escrit poc abans del dia 29. Però no 
em podia ni imaginar, llavors, tot el que ens esperava, al 
llarg del viatge. Vam anar Manolo i jo en el nostre cotxe fins 
a Tortosa, com prevéiem, vam muntar a l’autobús que ens 
corresponia dels dos que s’hi havien organitzat —no cal ni 
dir-ho, Pepita estava al peu del canó, organitzant l’eixida fins 
al més mínim detall— i vam circular amb total normalitat 
fins arribar a la Junquera, fins arribar-hi, perquè allí… ens 
hi vam trobar tot el merder, de quilòmetres i quilòmetres, 
que “algú” havia muntat, fent circular tots els vehicles, no 
només els autobusos, sinó també els camions —que no sé 
si també pensaven que els conductors eslovacs o els lituans 
anaven a veure Puigdemont—, i els cotxes particulars. 

Nosaltres anàvem amb temps suficient, per a un trajecte 
normal, però aquell imprevist macroembús ens va anar en-
darrerint més i més. Ja estava clar que de cap de les maneres 
no podríem arribar al lloc del míting a les 12, hora en la 
qual estava previst començar l’acte. Però llavors les ràdios 
ens informen que, conscients de la situació, els organitza-
dors havien acordat ajornar una hora l’inici, fins a la 1. Però 
ni així. L’accés de Perpinyà Sud estava completament em-
bussat, i els gendarmes ens van desviar cap a l’accés Nord; 
un accés que, dit en forma popular valenciana, està “allà a 
fer la mà”. Total, després de voltes i revoltes, i d’intents de 
tota mena, vam aconseguir arribar al descampat de la con-
vocatòria… quan la gentada present entonava ja Els Segadors 
finals. Afortunadament, per la ràdio de l’autobús havíem 
anat seguint en directe les intervencions de la Ponsatí, de 
Comín i del president Puigdemont, així com les cançons 
de Gerard Jaquet, Roger Mas i un Llach que es recolzava en 
tots dos com en unes crosses. 

No res, hi vam arribar, vam constatar que havíem estat 
una gernació, vam trobar de pura casualitat els amics Xavi 
Deulonder i Mari Carme Altimir, els de Tona, vam estar 
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junts un quart d’hora, no més, i ens en vam tornar cap als 
respectius autobusos, ells al de Vic, nosaltres al de Tortosa, 
per a iniciar el camí de retorn. Mai no havia tingut fins ara 
l’experiència de seguir un míting… des d’un autobús. Però 
la vivència no va ser negativa, érem conscients de la magni-
tud del fet i de la seua importància política. De manera que 
vam tornar una mica decebuts, però sobretot contents per 
l’èxit. I, mira, qui no s’aconsola és perquè no vol.
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També a València multen

Us he parlat ja de l’Albert, l’“Albertito Tarongetes” a Pel 
meu país. Però no us n’he contat una molt divertida 

que li va passar. Havia vingut a Castelló, a parlar amb mi 
per a preparar una campanya, i havia aparcat el cotxe al car-
rer Domènec Briau —sí, el de la plaqueta— al costat de la 
Diputació, en un lloc, diguem-ho així, “de dubtosa legalitat”. 
En tornar, es troba una multa al seu cotxe i, en canvi, els 
altres dos que hi havia aparcats al mateix tros de carrer, no 
en tenien cap. El seu vehicle era matrícula de València, V, i 
els altres dos de Castelló, CS. Evidentment, això que us ex-
plique va passar molts anys abans de la reforma d’Aznar, que 
va suprimir els distintius “provincials” “perquè la gent no se 
salude amb els clàxons per l’estranger”, que va ser l’argument 
pelegrí que ens van voler colar. 

Albert m’ho ve a contar al despatx i, tot indignat, se’n 
va a les oficines de la policia municipal, a presentar una 
reclamació, per la discriminació de què entenia que havia 
estat objecte. Arriba allí, s’adreça al municipal de guàrdia, li 
explica el cas i aquell, sense immutar-se, que li diu: “També 
a València fiquen multes als cotxes amb matrícula de Cas-
telló”. I es va quedar tan ample, i Albert va haver de pagar 
la multa, “com a càstig per la matrícula que duia”. Si en vols 
més, para el cabàs.
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Més sobre la Universitat de Joves de Prada del Conflent

D e l’UCE en general, i de la Universitat de Joves en par-
ticular, la veritat és que n’he parlat extensament en Pel 

meu país. Però sempre queden detalls que se t’han passat, i 
segurament ara és un bon moment per a esmenar-ho. I un 
aspecte del qual m’he oblidat és de parlar-vos dels alumnes 
de la Catalunya Nord que vam tenir entre els joves, que no-
més els esmente de passada en parlar-vos del robatori que 
vam patir. De fet, m’han vingut a la pensa ara, perquè una 
d’elles, Joana Serra, acaba de guanyar el VII Premi Martí Ga-
sull de treball per la llengua per la Llibreria Catalana de 
Perpinyà que ella regenta; i, en acostar-me a felicitar-la, m’ha 
recordat que, quan només tenia 14 anys, va participar ja per 
primera vegada en aquesta Universitat de Joves, de la qual 
guarda molt bon record. I jo que me n’alegre.

I no voldria oblidar-me tampoc de l’Aubanel, Aubanel 
Andreu Monnier. Aquest xicot era un cas molt curiós, i molt 
interessant. Els pares eren francesos de França, havien vin-
gut a viure a la Catalunya Nord i al fill li havien posat el 
nom occità aquest, Aubanel. Per la raó que siga, van dur 
el nen a la Bressola, on va aprendre a parlar un català ben 
correcte, i es va inscriure a la Universitat de Joves. Llavors, 
devia tenir 16-17 anys, una de les seues obsessions era saber 
si el futur estat català —té mèrit, estic parlant-vos dels pri-
mers anys noranta del segle passat, quan això de la Repúbli-
ca Catalana era un somni, no, el següent—, si el nostre futur 
estat implantaria el “ius sanguis” o el “ius solis”. Segurament 
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no us sonara aquesta polèmica, és allò de, si per a tenir la 
ciutadania, cal que els pares siguen del país (“sanguis”) o és 
prou haver-hi nascut en el territori nacional (“solis”). Era un 
tema que estava llavors de moda a l’estat francès, per ja no 
recorde quina qüestió colonial. Jo el vaig tranquil·litzar i li 
vaig explicar que nosaltres defensàvem a mort el “ius solis” 
(allò de “català és tota persona que viu i treballa als Països 
Catalans”), com era el seu cas, i es va quedar ben satisfet. Era 
molt bon xicot, no sé què se n’haurà fet d’ell.

No me n’he recordat, quan us parlava en les memòries 
de la manifestació que vam protagonitzar a Perpinyà l’any 
1975, de contar-vos un fet que ens va passar pel camí, i en el 
qual intervé un anarquista valencià “exiliat” des de la Guer-
ra; jo sempre pose cometes a “exiliat” quan una persona pro-
vinent d’una part del nostre país ha de viure “a la força” a la 
Catalunya Nord. No recorde amb qui anava jo amb el seu 
cotxe cap a la capital del Rosselló, per anar a aquesta mani, 
però era algú del País Valencià. Total, que ens vam aturar 
pel camí, a la vora de la carretera, per a esperar un altre cot-
xe —una “vuatura”, com acabàvem d’aprendre que deien els 
nord-catalans— que ens havia de guiar fins al lloc d’inici de 
l’acte. Vist des de fora, podia semblar que havíem tingut una 
avaria; i va ser per això que, de sobte, veiem que s’atura un 
cotxe amb matrícula negra 66 —és a dir, una “vuatura” de la 
terra— i se’ns adreça en un nord-català que semblava tenir 
un fons estrany que, si no fora per dir, m’hauria semblat 
valencià. Era un home major, amb una certa pinta rural, pa-
gesívola, que ens diu: “Què teniu panna?”. Li expliquem que 
no, que ens hem aturat per esperar uns amics, i comencem a 
parlar amb ell. Ha vist la matrícula “espanyola”, ens reconeix 
l’accent del nostre català, i ens diu: “Què sou valencians?”. 
Resposta afirmativa, “sí, de Castelló”, que li dic jo, i ell que 
ens explica que és un exiliat, anarquista, que viu a la Cata-
lunya Nord —ell diu el “Rossellú”— des del 39, i ens diu 
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que és natural “de les Coves de Vinromà”. Jo li explique que 
la meua família paterna és d’Alcalà, comencem a esmentar 
relacions comunes i, com passa en casos semblants, quasi 
que acabem parents.

Aquest senyor va venir a l’UCE dos estius després, el del 
77 —recordeu que l’any anterior jo estava “invitat pels mi-
litars” a passar uns mesets a Cartagena i a Cadis—, dut per 
no sé quin professor, perquè ens contara la seua experiència 
dels anys d’exili. La seua intervenció va ser una mescla de 
dialectes entre el seu valencià original —un valencià qua-
si maestratí, i doncs tortosí— i el nord-català que hi havia 
aprés, perquè llavors, quan hi va arribar, encara se’l sentia 
amb normalitat, entre els pagesos nord-catalans. Però el bo 
del cas va ser quan “intervenia” en el relat algun gendarme. 
Perquè, quan ens explicava allò de “llavors el gendarme ens 
va dir”, l’autoritat policial francesa passava a parlar… en es-
panyol! Per a un anarquista militant com era ell, els agents 
de “les forces de la burgesia i la repressió” havien de parlar 
en castellà, per més dins de l’estat francès que s’hi trobara!

Tampoc no us he comentat el record que, quan estàvem 
preparant la mani a Perpinyà el 1975 —ja ho sabeu, “Gar-
mendia i Otaegui/ solidaritat!”, i tot allò— ens van estar assa-
jant Els Segadors, llavors quasi una lletra desconeguda per a 
molts de nosaltres i, ja posats, l’Eusko Gudariak, l’hime basc; 
per cert això del “tontorrean”, ja ho sé, ja ho sé que no té res 
a veure, però recorde que ens feia a tots una gràcia… És 
possible que la persona que ens l’assajava fora Pep Cortés, 
que llavors encara no el coneixia, o és un record equivocat?

Us he explicat el que va passar un dia que anàvem en un 
cotxe, tornant de l’UCE, Francesc Ibàñez, Albert “Taronge-
tes” i jo mateix. Però no us he dit que, abans de l’escorcoll 
duaner, ens n’havia passat ja una altra. Resulta que, encara 
no sé com, el tíquet de l’autopista ens va volar per una de les 
finestretes del cotxe! Estàvem encara en el “costat francès” 
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de l’autopista i, quan arribàrem al peatge, en no dur el tal 
rebut, legalment hauríem de pagar el preu des de l’inici de 
l’autopista… a Lió! M’estime més no calcular la quantitat, 
encara en francs, que aquesta penalització hauria suposat. 
De manera que el nostre “esperit estalviador” nacional es 
va posar en marxa, vam aturar el vehicle, amb tot el risc 
que aquest fet comportava en un vial com aquell, vaig anar 
retrocedint, a peu… i finalment el vaig retrobar. Uf, quin 
estalvi!

He trobat una foto amb gent de l’UCE de l’agost del 1992, 
l’any olímpic —de fet, els Jocs acabaven d’acabar feia pocs 
dies. Estem en una mena de baret, envoltats de caixes de 
botelles, i al darrere apareixem enumerats tots els presents, 
en una mena de “bustroferon”, d’esquerra a dreta els de dalt 
i de dreta a esquerra els de baix, “Joan Daniel (Bezsonoff), 
Toni (jo), Toni i Helena (són els germans “xipelles”, de la So-
livella), Marta (la Marta de Valls, que al Joan Daniel no li 
era indiferent), Gisel·la i Pasqual (nord-catalans), Pep i Olga 
(del Principat, però no recorde d’on), Lluís (nord-català), 
Sílvia i Júlia (imagine que del Principat) i Esteve (Esteve 
Valls, nord-català)”.
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A Madrid, de xicotet, i altres viatges

J a sé que en Pel meu país us he parlat bastant sobre els viat-
ges que he fet per diferents països i estats de la Unió Euro-

pea, i que entre d’altres us he parlat una mica de les diferents 
anades a Madrid quan era menut, dues vegades per allò del 
“Certamen Catequístico Nacional”, dels concilis ecumènics i 
tal, i una altra juntament amb els meus pares. Però potser 
algunes coses no us les hi he explicat encara. Per exemple 
que, com era d’esperar, vaig visitar el Palau Reial —recor-
deu que llavors “regnava” Franco— inclosa la galeria d’es-
tàtues de reis “nostres i d’ells” que hi ha a la plaça d’Orient, 
on convocaven aleshores les concentracions en homenatge 
al dictador, una de les quals, per cert, durant eixos anys, es 
va dir “ahora porqué sí”, com afirmant que no tenien cap raó 
especial per a aclamar-lo, però que la feien perquè els eixia 
d’allò que l’ONU només en tenia un, i no dos com ells. I 
vaig anar, i això va ser molt important, a visitar el Museu 
del Prado, on vaig veure “en persona” moltes de les pintures 
que, de ben menut, havia vist en reproduccions assegut a la 
falda del meu Txatxo. I vaig anar pel parc del Retiro, amb el 
monument i les barquetes, crec que hi vam pujar en una; i 
al zoo, que a mi de xicotet m’agradava molt veure animalets. 

I recorde que Madrid era molt costerut, que sempre puja-
ves i baixaves els carrers, com si fora l’esquena d’un animal 
gegantí —recordeu que jo llavors només coneixia Castelló i 
València, que diràs que són dues ciutats ben planes—, i que 
en un d’eixos carrers en pendent em van comprar, en una 
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jogueteria, els ninots de plàstic de Blancaneu i els set nans 
—”los siete enanitos”, com jo deia llavors, parlant suposada-
ment en valencià— als quals jo donava noms com ara “En-
fadonín” o “Lloronín”, per exemple, que els vaig conservar 
durant molt de temps. I recorde també que, quan vam anar 
a allò del Catecisme, que hi érem només ma mare i jo, no ha-
víem d’oblidar que ens calia agafar els autobusos que deien 
“Carabanchel Alto”, que si agafàvem els de “Carabanchel Bajo” 
ens deixaven molt lluny d’aquella mena de casa d’exercicis 
regentada per unes monges, que era el lloc on dormíem.

Crec que no us he parlat del “gafe” que tenim a la Ligúria, 
no sé si perquè els genovesos eren els nostres competidors 
a la Mediterrània al llarg de l’Edat Mitjana o perquè en el 
Tirant lo Blanc lluiten al costat dels otomans contra els cris-
tians, el cas és que sempre que passem per allí ens en passa 
una desgràcia o una altra. La primera vegada que vam anar 
amb cotxe a Itàlia, amb Juli Almela, Mei i la xiqueta, Nerea, 
a Ventimiglia, a la mateixa frontera francoitaliana, se’ns va 
amollar el tub d’escapament, i vam haver d’aturar-nos un 
dia perquè ens el soldaren, o com es diga el que s’hi fa en 
casos semblants. I anys després, quan anàvem cap a Grècia 
amb Rubén, Ali i Anna, vam tenir l’accident amb l’aguan-
tador del camió que transportava cotxes, del qual sí que us 
he parlat a Pel meu país, i vam haver d’aturar-nos novament, 
ara per a negociar el lloguer d’un vehicle italià per tal de 
prosseguir el viatge. I bé, anàvem pel carrer Manolo i jo amb 
Anna, quan una senyora que passava, i a la qual lògicament 
no coneixíem de res, s’atura, es queda mirant la nostra ne-
boda, i ens amolla: “Come é bella!”, i se’n va. El cas és que a 
Anna li va fer gràcia el comentari, i es va passar el viatge, 
i encara mesos després, preguntant-me: “I què em va dir?”. 
I jo: “Come é bella!”. I ella: “I què vol dir?”. I jo: “Què guapa 
que és!”. I es quedava tota satisfeta, fins que m’ho tornava a 
preguntar. No, si…
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Els metges Alegret i Guallart

Q uan jo era menut, però no tant com per anar encara 
al pediatra, hi havia dos metges de la Seguretat Social 

que visitaven els seus pacients al soterrani del que llavors 
era l’edifici de la CENS i avui acull les seus de CCOO i UGT. 
Aquest soterrani tenia unes finestres a molta altura, que do-
naven al carrer, però que només permetien veure els peus 
i la part inferior de les cames dels transeünts. Bé, aquests 
dos metges eren els doctors Alegret i Guallart. Malgrat uns 
cognoms tant de la terra, les seues consultes transcorrien 
sempre de la primera a la darrera paraula en espanyol, que 
el Règim era molt de Règim. Cadascun dels dos tenia una 
originalitat: Alegret, que era qui s’encarregava de la meua 
família, el vostre servidor inclòs, era conegut per tothom 
amb el malnom de “Passen”; i és que, quan encara no havies 
entrat al seu despatx i començat a dir-li “mire, doctor, es que 
me duele…”, que ell ja havia omplert la recepta, te l’havia 
lliurada i havia exclamat “pasen!”, cridant el pacient següent. 
Lògicament, estic exagerant, però no cregueu que massa, la 
rapidesa de les seues visites era proverbial. Aquest metge te-
nia una clínica privada al carrer Saragossa i, bastants anys 
després, va morir d’un infart que li va sobrevenir dins de 
l’ascensor d’aquest centre hospitalari, on anava acompanyat 
d’una infermera. No sé si us podeu imaginar l’amic Ferran 
Bagan i la seua manera tan humorística de contar les coses, 
explicant-nos l’infart, l’ascensor i la infermera, la veritat és 
que ens feia pixar de riure a tothom.
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En canvi, la “característica” de Guallart, que era qui visi-
tava, per exemple, els meus tios Tere i Juanito, i que anava 
una mica més “a ritme normal”, era que sempre havia tin-
gut totes les malalties, però totes totes, que diagnosticava 
als seus pacients. Era normal que, quan t’informava del mal 
que tenies, et diguera “no pasa nada, eso lo he tenido yo y…”. 
Es deia que, sempre segons les seues explicacions, havia patit 
fins i tot alguns dels càncers més perillosos i mortals en una 
època en què la mortalitat dels càncers era molt més eleva-
da que a hores d’ara. I, ja que parle de metges, no voldria 
oblidar-me de Don Pio, el pediatra que em visitava a l’edifici 
de Sanitat que hi havia, i hi ha encara, a Hort dels Corders, 
una autèntica modernitat per a l’època. Aquest pediatra te-
nia una filla que li deien, li diuen encara, Pia, que si el nom 
del metge ja era estrany —als xiquets ens recordava un per-
sonatge crec que era del TBO—, el de la filla era d’una origi-
nalitat… I, ja posats, tampoc no vull oblidar-me del fet que, 
crec que als 5 o 6 anys, vaig patir una de les conseqüències 
més perilloses de la diftèria, coneguda popularment com 
“el crup”, tècnicament laringotraqueobronquitis. Nyas, coca! 
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25 d’Abril i 9 d’Octubre a Castelló

U s he parlat ja, a l’inici de Pel meu país, de la celebra-
ció especial el 25 d’Abril del 1982 dels cinquanta anys 

de la signatura de les Normes; per cert, m’he oblidat del 
fet que hi va haver una avioneta sobrevolant la plaça amb 
una pancarta “blavera”, segons em recorda l’amic d’Onda 
José Julio Centelles. Però, amb una excepció com aquesta, 
normalment no celebràvem el 25 d’Abril a Castelló, perquè 
eixe dia sempre muntàvem autobusos o anàvem amb tren, 
siga a València o a la població on Acció Cultural convocara 
eixe any la commemoració d’Almansa. L’excepció van ser els 
anys que, el mateix dia 25, caiguera en el dia de la setmana 
que caiguera, des del col·lectiu del Bloc organitzàvem un 
acte, més o menys simbòlic, en les restes aparegudes al sub-
sòl de la plaça de les Aules, els fonaments de la Torre dels Al-
çaments, o segons uns altres de Sant Pere. L’aparició d’aques-
tes restes va ser curiosa, quan van començar a construir un 
pàrquing a sota d’aquesta plaça se sabia que s’hi trobaria un 
gran refugi de la Guerra, com així va ser —dissortadament, 
el van destrossar tot per poder encabir-hi els vehicles— 
però el que no sabia ningú era que hi apareixerien també 
els fonaments —prop de dos metres— d’una de les torres 
medievals de la ciutat. Es veu que, a finals del XVIII, quan 
el governador Bermúdez de Castro —el que dóna nom al 
carrer Governador— va ordenar abatre les muralles, ho van 
fer arran de terra, però el vall que passava per l’actual carrer 
de Sant Lluís s’havia anat omplint de tota mena de terres 
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i residus, durant tots aquells segles, i per això s’ha salvat el 
que hi hem pogut conservar.

I és el cas que aquestes restes podrien ben bé haver de-
saparegut, com tantes altres, sense que ningú ni tan sols se 
n’assabentara. Afortunadament els mitjans de comunicació, 
concretament el Levante de Castelló, es van fer de seguida 
ressò de la troballa, i van donar la veu d’alarma. Jo recor-
de que un dels primers que m’ho va anunciar, lògicament 
alarmat pel perill de destrucció, va ser Batiste Porcar, que 
ho havia escoltat a la propera gelateria Fràgola, per on solia 
passar molts dies. El cas és que es va obligar l’empresa con-
cessionària del pàrquing a mantenir les restes de la Torre, 
però amb un nivell d’accessibilitat molt limitat, que et fa 
dependre o bé dels propietaris privats de les places de l’apar-
cament, o bé de la bona voluntat de la corporació, perquè es 
digne a obrir-te. Ara, afortunadament, estant ja Vero Ruiz de 
regidora de Cultura, s’ha facilitat una mica més l’accés i s’ha 
dignificat la seua situació, en el context del Museu Urbà. 

El cas és que, durant uns anys, entre cinquanta i cent 
persones ens hi aplegàvem i, ja dins de l’espai de la Torre, 
retíem homenatge als maulets castellonencs que l’any 1705 
van donar suport a l’Arxiduc com a Carles III de València, i 
ens hi juramentàvem per a continuar la seua lluita en favor 
de les llibertats del País Valencià. Era un acte senzill però 
emotiu, que la veritat és que no sé per què en un moment 
determinat el vam deixar de convocar.

Pel que fa al 9 d’Octubre, i abans que els governs de pro-
grés es feren càrrec de la seua celebració a la plaça Major 
—allò de les Tres Cultures, que després es remata amb el 
lliurament dels Valencians de l’Any, inclosa la vegada que 
vaig ser jo la persona triada—, el fet és que l’estàtua del rei 
en Jaume estava sola i “indefensa”, perquè ja hi havíem dut 
a terme la celebració uns dies abans, en el marc del Corre-
llengua. Llavors, un any va tenir l’ocurrència de celebrar-hi 
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un increïble acte de desgreuge o una cosa semblant no sé 
quin grup més o menys —més— d’extrema dreta, que van 
amollar perles com que “quieran o no quieran, Jaime I era 
un rey español”, ben envoltats de banderes que només duien 
la meitat de les barres del rei, no sé si es pensaven que a 
l’emperador franc que va ficar la mà en la ferida de Guifré el 
Pilós li mancaven dos dits, o quina altra pensada semblant. 
O seria l’ocurrència que va tenir el seu cabdill, allò que va 
gosar amollar a Raza, que “los almogávares pasearon por todo 
el Mediterraneo los colores de nuestra bandera”. No sé de qui 
serien els colors, en el segle XIII!
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Preguntes de difícil resposta

Q uan jo era menut, ara fa temps que no ho he escoltat, 
a Castelló, si et deixaves la porta oberta, et pregunta-

ven: “Què eres de Madrid?” Mai no he comprés el sentit que 
tenia atribuir als madrilenys aquesta “virtut” de deixar-se 
sempre obertes les portes de les habitacions. La pregunta, 
clarament, era una incitació a tancar-les, i això perquè se 
suposava que ningú no volia “ser de Madrid”. Tenia relació 
amb la “xuleria” dels capitalins? Amagava una tímida crítica 
al centralisme? Ja dic, no ho sé, però estava clar que ser “de 
Madrid” era dolent, i doncs calia tancar les portes; i no sé si 
calia fer alguna cosa més.

També de menut, quan anava a la Consolació, fèiem una 
mena de joc que era molt curiós perquè, malgrat que tots 
parlàvem entre nosaltres en castellà, consistia a dir-li a l’al-
tre, assenyalant-li el pit: “Mira eixa taca” (sic, sempre en va-
lencià), i quan l’altre ens preguntava quina taca, o es mirava 
per veure-la, se li agafava la barbeta amb la mà i se li deia: 
“Alça, petaca!”, sempre en valencià també. I ho trobàvem la 
cosa més natural del món.
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Més aspectes del “misteri Jordi Querol”

J a us he explicat, a Pel meu país, la sorpresa que va tenir 
l’amic mallorquí Toni Trobat en saber que jo era Jordi 

Querol; per cert, diu que qui li va regalar l’Abans moros… no 
era el seu padrí, sinó el seu pare. Ara m’escriu un altre amic, 
el sabadellenc dirigent de la Plataforma Pep Abad, i em 
“confessa” açò: “Això no t’ho he explicat mai: t’he llegit molt 
abans de conèixer-te! Quan cursava primer d’Història, un com-
pany em diu “tinc un llibre que t’agradarà” i em dóna l’Abans 
moros que catalans! Em vaig quedar mirant-lo mentre li som-
reia. El títol tenia conya, però deixant-me’l qui me’l deixava i 
veient que era publicat per 3i4, vaig pensar que devia tenir bon 
suc. Quan et vaig conèixer a l’Executiva Nacional no sabia pas 
que eres tu. No va ser fins al cap de molt de temps que, en una 
conversa que vares tenir amb en Jordi Manent, aquest va comen-
tar el teu pseudònim, i vaig quedar gratament sorprès! Doncs res, 
ara ja ho saps! I moltes gràcies per haver-me fet passar molt bones 
estones mentre el llegia!”
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Coses de Vilaweb Castelló

S obre la posada en marxa i funcionament de l’edició lo-
cal de Vilaweb us he parlat bastant en Pel meu país. Però 

no sé si us he comentat que, a banda d’alguna col·laboració 
de Manolo, sobretot en els articles de pirotècnia i en un 
al·legat que va escriure contra l’exalcalde Gimeno, normal-
ment els diferents articles els he escrit sempre jo en solitari. 
L’excepció, durant un any, va ser la col·laboració de l’amic 
Enric Sendra, que llavors estava estudiant periodisme a Bar-
celona i necessitava fer pràctiques en algun mitjà, que en 
aquest cas va ser el nostre. A aquest Enric, esdevingut parella 
de la poeta Aina Garcia, me’l vaig retrobar treballant per a 
la Plataforma, primer a Barcelona i després a València, fins 
que va passar a formar part del cos tècnic de Compromís 
per Castelló a l’ajuntament, on encara resta actualment.
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Malifetes meues i dels meus cosins

T ornem a la meua infantesa. Quan ens aplegàvem la 
família extensa, sobretot el primer i el segon dia de 

Nadal, a dinar en alguna de les cases, ens hi ajuntàvem els 
meus cosins Pepa, Mari Carmen, Jose i jo mateix. Com que 
era el menut de tots, vaig ser objecte d’algunes bromes més 
o menys gracioses, supose que depenia per a qui, i també 
en vaig fer algunes una mica sui generis, com aquella vegada 
que el meu Txatxo em va donar un bitllet, supose que de 
cent pessetes —que eren molts diners, llavors— i em va dir: 
“Tonín, la mitad para ti y la otra mitad para tu primo”. I jo, 
sense pensar-m’ho dues vegades, vaig agafar el tal bitllet, el 
vaig partir per la meitat i vaig anar a donar-li un dels dos 
trossos al meu cosí Jose. Com es va pixar de riure tota la 
meua família! Però què hi volien que fera, si m’ho havien 
dit literalment així! Supose que ràpidament van portar cel-
lo i el van arreglar, i van desfer així l’equívoc, però…

En canvi, un altre dia me la van fer entre Mari i Jose. Pepa, 
més major, ens hi duem més de deu anys, restava una mica 
al marge. Jose em va dir: “Mira, Tonín, a ver como haces 
esto!”, i va fer xocar dues copes, suposadament amb força. Jo 
ho vaig voler repetir, sense aturar el moviment en el darrer 
moment, les copes en qüestió es van fer a miques i jo vaig 
arrencar a plorar. Ja us dic, desavantatges de ser el menut, 
encara que foren compensades per un tracte de preferència! 
Ah, i una altra vegada Mari em va fer tirar a un menjar sal 
en comptes de sucre, però se la va marrar, perquè jo els vaig 
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explicar, tot seriós, que així estava més bo. Des de llavors, a 
cada dos per tres em preguntaven si volia sal per a tirar-la, 
per exemple, a la beguda, i jo els havia de riure la gràcia.
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El “barco americano”

A ixí li dèiem tots, parlant en valencià, a un vaixell de la 
VI Flota nord-americana del Mediterrani, que va ar-

ribar l’any 1957 al port de Castelló i que per alguna raó, 
supose que problemes de calat, no va poder entrar dins de 
les instal·lacions portuàries i es va quedar fora, a mar oberta, 
mentre va durar la visita. El cas va ser que, durant uns dies, 
el tal vaixell va ser l’atracció de la ciutat, i molta gent anava 
a la platja per a fer-se fotos amb el barco americano de fons. 
Jo en tinc dues, una amb el meu cosí Jose, que m’agafa de la 
maneta —jo no tenia encara els tres anys— i una altra amb 
part de la família —ma tia Carmen i el fill, la meua mare i 
jo, i el Txatxo i la seua neboda Vicenta, que havia vingut de 
visita eixos dies des de Cotanes del Monte (recordeu?). La 
presència imponent del vaixell dels Estats Units es destaca 
clarament en les dues fotografies.
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Més records de la platja del Pinar

A les memòries us he parlat bastant de les meues anades 
a la platja, de la barraca que hi teníem i, entre altres 

qüestions, he esmentat “donya Carmen Carmencita”, l’esti-
uejant de Madrid amb la qual vam fer lliga, segurament pel 
meu agosarament en acostar-me als estranys, que contras-
ta tant amb la meua timidesa posterior. En Pel meu país us 
he explicat ja sobradament el perquè d’aquest estrany nom 
mesclat que li vaig treure. El que no recordava era el seu 
nom autèntic. Ara, però, he trobat una foto on sóc amb ella, 
enmig de l’arena i, per la part de darrere, supose que amb la 
seua lletra, ve el seu nom i la seua adreça: “Carmen Segovia de 
Gómez Baeza. C. Castelló N. 84. Madrid”. Com veieu, el nom 
té eixes ínfules aristocràtiques de tants cognoms castellans. 
Ah, i no us confongueu, el “Castelló” i no “Castellón” es deu 
al fet que el tal carrer estava dedicat a un senyor així anome-
nat, crec que a un jurista, i no a la nostra ciutat… Per cert, 
baix de la foto va la data exacta, 20-8-57.
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Anècdotes familiars

L a meua mare solia emprar bastant una expressió que, 
pel seu mateix ús de les formes verbals, ens remet a Va-

lència, i doncs segurament a la meua àvia. La frase en qües-
tió deia: “Li passà rosa, i estae més grossa”. La rosa és el nom 
popular que designa la pallola, el xarampió, i el sentit de 
l’expressió és clar; designa una persona que, en comptes de 
resultar debilitada per una desgràcia, ben al contrari està 
més forta encara que mai; ara bé, també té l’altre sentit, més 
irònic, de dubtar de la realitat d’una desgràcia al·legada per 
aquesta, assegurant que no seria per a tant, vist l’estat el seu 
estat actual. Tant de bo la frase ens vaja bé ara, en temps de 
coronavirus!

En ma casa s’anomenava “les del meló” a aquelles perso-
nes que volien ser molt elegants i, en la pràctica, eren d’una 
vulgaritat o d’una bastedat escandalosa. Ma mare hauria dit 
que eren “la gente bien de casa mal”. L’origen de l’expressió, ba-
sada en una anècdota real —ma mare i ma tia l’atribuïen a 
una gent determinada i molt concreta, però mai no em vaig 
quedar amb els cognoms, era el següent: una vegada, una 
família que volia ser molt elegant, estava dinant al Grau, al 
Club Nàutic, un lloc que podem qualificar “de postín” en 
el Castelló dels anys cinquanta del segle XX. Doncs bé, els 
van traure per a postres una tallada de meló i ells, molt fins, 
van començar a trossejar-lo amb la forqueta i el ganivet, en 
comptes de menjar-se’l a mos rodó, “com les persones nor-
mals”. Però, de moment, a una d’elles —era una dona— li va 
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caure un tros al terra; i sense dubtar-ho, el va plegar amb la 
mà, el va tornar al plat… i va continuar trossejant-lo amb 
els coberts en qüestió. Quan una persona volia aparentar 
una finor que en realitat no tenia, el comentari familiar era 
“mira, veus?, com les del meló”.

Una altra frase compartida per tota la família, que era 
escoltar-la i esclafir a riure, era la de: “Salvaoret, fill meu!”. 
El seu origen era el següent: Una vegada, feien una carre-
ra ciclista, i un xic, anomenat Salvador, es va quedar molt 
per darrere de tots els altres; com diria aquell, l’últim no, el 
següent. I el seu pare, que anava dins d’un vehicle de l’orga-
nització, quan passava pel seu costat, treia el cap per la fines-
treta i li cridava, com encoratjant-lo, el “Salvaoret, fill meu!”, 
com si esperara que encara es distanciara, superara a tots 
i guanyara la cursa com a mínim. Per això, quan anàvem 
per una carretera, en el cotxe del meu oncle, i ens creuàvem 
algun ciclista —d’aquells vestits de ciclista, vull dir—, que 
marxava solitari i sense res que indicara que anava justa-
ment en capçalera de la cursa, un o altre dels que anàvem 
en el vehicle exclamava sempre el “Salvaoret, fill meu!”, i la 
resta començàvem tots a riure.
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Anècdotes i equívocs de bessons

A l llarg de la meua vida, he tractat alguns grups de bes-
sons, tant univitel·lins com no univitel·lins, i de vega-

des s’han produït els típics equívocs habituals en casos sem-
blants. Concretament, vull evocar-ne tres, els Marco de les 
Alqueries, els Casanova de Benlloc i els Clausell de Vila-real.

Als alqueriers Adolf i Rafa Marco, quan els vaig conèixer, 
tendia a confondre’ls, encara que a hores d’ara, quan duem 
tants anys tractant-nos, em pregunte com podia ser possible. 
També és cert, de totes maneres, que al llarg dels anys han 
anat diferenciant també la seua fisiologia. Adolf, sempre 
donat a l’esport i a les carreres de muntanya, és molt més 
cepat i alhora estilitzat, mentre que Rafa, ben al contrari, 
cada vegada accentua més els seus trets suaus i una mica, si 
em permeteu l’expressió, “arrodonits”. A més, la cara d’Adolf 
és més seca, més adusta, amb un rictus una mica irònic quan 
cal; Rafa, per contra, té un somriure “de cara de mitja lluna”, 
com jo li dic de vegades. I, tanmateix, cada cop més diferents 
com són, me’ls estime a tots dos, i cada vegada em trobe més 
satisfet quan ens apleguem per alguna ocasió o altra.

El cas dels germans Casanova, de Benlloc, és una mica di-
ferent; bàsicament, amb qui més he tractat ha estat amb Da-
vid, que va ser fa molts anys regidor independent en la llista 
del PSOE del seu poble i ara, traslladat a Cabanes per raons 
particulars, ha encapçalat la llista de Compromís en aquesta 
població, intentant guanyar l’alcaldia tot i que no ha reeixit 
i s’ha quedat com a portaveu de la formació nacionalista 
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en l’ajuntament, a l’hora que és un dels puntals més impor-
tants a les comarques castellonenques de la Plataforma pel 
Dret a Decidir. En canvi, el seu germà Carles, que també ha 
estat regidor independent del seu poble, en aquest cas més 
recentment, ha marxat a viure a Sant Carles, a la Ràpita, on 
ha figurat com a número deu en la llista municipal de Junts 
per Catalunya; ara bé, a aquest no el tinc tan tractat com al 
germà.

Però els majors equívocs s’han produït amb els vila-
realencs germans Clausell, aquests sí univitel·lins, un dels 
quals, Ignasi, ha estat durant molt de temps regidor del PP 
i en canvi l’altre, Jordi, en l’època que us explique, simpa-
titzava amb el Bloc, encara que després ha dut a terme es-
tranyes derivacions. El cas és que un any, seria cap a finals 
dels noranta, estava jo, sol, al davant dels Lluïsos de Vila-
real, esperant que es fera l’hora per a la marxa cívica del 
Correllengua, quan se m’acosta “un” Clausell, i em diu: “Ei, 
què tal va el Correllengua?”. Jo, que em dic interiorment: “I 
ara, Tonico, aquest quin dels dos és, l’Ignasi o el Jordi, el del 
PP o el simpatitzant del nacionalisme?” Perquè clar, depenia 
que fora un o l’altre, la resposta podia i havia de ser molt 
diferent. Així que comence a donar-li llargues: “Ai, mira, sí, 
anem fent, va funcionant…”. Quan, de moment, “el Clausell 
aquell” m’amolla: “És que ens n’hem vingut prompte del 
Congrés, perquè el que estaven tractant…”. Eixe cap de set-
mana hi havia congrés nacional del Bloc, i doncs qui tenia 
al meu davant era el Jordi, i ja podia explicar-li en llibertat 
com anava realment tot, i arremetre contra el PP si em calia.

Uns anys després, el 2007, va passar un equívoc semblant, 
però en aquest cas no va ser a mi. Era l’acte de presa de pos-
sessió dels nous diputats provincials, en el qual Carlos Fa-
bra, el “don”, seria ratificat per aclamació de tots els seus; per 
cert, l’“amigueta” de Fabra, Esther Pallardó, flamant diputa-
da de la Vall escollida per Borriana, va entrar en l’hemicicle 
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amb una mena de vestit pre-mamà que, donades les especu-
lacions que corrien sobre el tema, va aixecar certs murmuris 
entre el públic; però no, eh?, que no va passar res. Bé, però 
jo no us parlava de la Pallardó, sinó del fet que des del Bloc 
havíem escollit la vila-realenca Mari Gràcia Molés com la 
nostra representant provincial, i Manolo i jo havíem decidit 
assistir a l’acte i aplaudir la flamant diputada. I en aquest 
context que ens trobem Jordi Clausell, ara teníem clar que 
era ell i no l’Ignasi, que havia vingut també a veure la presa 
de possessió i se’ns va afegir per a buscar un bon lloc on 
seure entre el públic. I, a mesura que anàvem passant enmig 
de les files d’alcaldes i regidors del PP, vinguts de totes les 
poblacions a retre pleitesia al “don”, i tots l’anaven saludant 
—”Ei, Ignasi!”, “Hola, Ignasi!”— confonent-lo lògicament 
amb el germà peper.
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L’ecologisme, des de bon principi

Q uan vaig tornar de la mili, l’any 1977, vaig trobar els 
primers grupets que a Castelló i en general a tota la 

Plana es movien per una reivindicació bastant nova: l’eco-
logisme, el medi ambient. Tot va començar sobretot per la 
reivindicació antinuclear —recordeu l’adhesiu “Nuclear no, 
gràcies”, que llavors va córrer per tants cotxes— i a poc a poc 
es van anar afegint aspectes com la defensa de la fauna i la 
flora, el tema de les Columbretes, l’adaptació local de la re-
ivindicació global, allò de “salvem les balenes, salvem els sa-
marucs”, l’oposició a determinades fàbriques i instal·lacions, 
com ara la Campsa o la Fertibèria, tan properes al Grau, a 
la contaminació del Serrallo… Recorde, per exemple, que 
Ricard Colom es va fer càrrec d’un programa, en valencià, a 
Ràdio Popular, dedicat a denunciar l’energia nuclear d’una 
manera constant; però potser li va passar allò d’“al llop, al 
llop!”. I va ser que, com cada setmana teníem una denúncia 
de tots els perills haguts i per haver, quan va ocórrer de ve-
ritat un accident greu, que va ser el de Harrisburg, doncs 
diguem que els oients estaven una mica ja com vacunats, i 
no li van fer tant de cas com hauria calgut.

Però, evidentment, si una persona ha estat des del princi-
pi el principal referent de l’ecologisme a terres castellonen-
ques aquest ha estat sense cap dubte Jordi Tàrrega, una per-
sona que va comprendre a més des del primer moment que 
el nacionalisme i l’ecologisme eren dues cares d’una matei-
xa lluita. Ja us he parlat d’ell a les memòries, però pense que 
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calia reiterar el seu protagonisme i el meu agraïment. Ell i 
un grup de dones i homes més van fundar la Colla Ecologis-
ta de Castelló, durant anys el principal, i quasi únic, referent 
a les nostres comarques en tota la lluita pel medi ambient. 
Al seu costat vull esmentar una llavors parella, després van 
anar cadascú pel seu camí, Ramon Prades i Isabel Queralt, 
dues persones que també han estat claus en l’assumpció de 
la consciència ecològica per part de la ciutadania. 

De Ramon us he de contar una anècdota, que no té res a 
veure amb l’ecologisme, i us l’he de contar des de l’estima. 
Un dia, crec que era un diumenge, als anys vuitanta, vam 
entrar Manolo i jo, no recorde per què, a la Guagua, un pub 
al qual només anàvem sobretot com a alternativa quan el 
Mow estava tancat, i hi era el Ramon. No recorde per què, 
vam seure amb ell i vam començar a parlar de tot l’humà i 
el diví, com es fa en casos semblants. I el cas era que el xic, 
cada volta que volia dir la paraula “cognom”, ho pronuncia-
va “a la francesa”, com si sonara “conyom”, com la “ñ” castella-
na, supose que per la pronúncia en francés de la “gn”. Total, 
que vam tenir “conyom” amunt i “conyom” avall, i el cas és 
que tant a Manolo com a mi ens donava tall fer-li veure l’er-
ror, i així va continuar. Si llegeix açò, ho sent, insistisc que 
ho explique des de la meua total simpatia.

No vull tampoc oblidar-me de Maribel Bort, la cunyada 
de Vicent Pitarch, durant anys una de les referents ecologis-
tes de la ciutat; ni de la gent que feia la revista especialitzada 
Au, començant per Joan Castany. Ja he nomenat en algun 
lloc de Pel meu país els germans vila-realencs Carles i Vicent 
Arnal, i vull recordar que el primer ha arribat a ser un dels 
dirigents més coneguts del moviment verd al País Valencià, 
i diputat a les Corts per la coalició entre Esquerra Unida i 
els Verds. I, encara que he parlat d’ell a les memòries com 
l’“advocat del nacionalisme”, vull recordar que, d’igual ma-
nera, Josep Antoni Casañ va ser també durant molts anys 



156

l’“advocat dels ecologistes” en moltes de les denúncies, plets 
i reclamacions que aquests van dur a terme. I, si parle de 
Columbretes, hauria d’esmentar la persona de Xavi del Se-
nyor, que venia del grup Larus, durant anys guardià de les 
illes i després regidor a la ciutat per Castelló en Moviment. 
I una anècdota curiosa d’un xic que va començar ja de molt 
jovenet en moviments d’aquesta mena; es deia Vicente Luís 
Pitarch i, quan va arribar a l’institut Ribalta, parlava castellà. 
Es va trobar de professor Vicent Pitarch i aquest li va dir, 
mig de broma mig seriosament, que no podia ser que una 
persona que es diguera Vicent Pitarch no parlara valencià. 
Doncs bé, avui, Vicent Lluís Pitarch Nebot, que ara viu a la 
Pobla Tornesa, parla valencià i és “de la corda”.
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El món de la pilota… de la nostra pilota

S í, perquè no m’estic referint a la pilota de futbol, sinó 
a la valenciana. Un dels primers contactes directes que 

vaig tenir amb el nostre esport autòcton, ara ja fa molts 
anys, va ser quan em va aparèixer pel despatx d’Acció Ma-
nolo Mesado. Manuel Mesado Mañé és un borrianenc, avui 
perdut en els núvols d’allò que anomenem “una cruel ma-
laltia”, que podem molt bé qualificar de “persona fantasiosa”. 
Però anem per parts; Manolo Mesado venia perquè li cor-
regira —o potser li traduïra directament, ara no ho recor-
de— textos sobre la pilota, ja que un grupet de gent havia 
decidit crear un club pilotari a Castelló. D’aquesta manera, 
jo, que no sabria moure una piloteta ni amb la mà ni amb el 
pensament, vaig tenir accés a tota una terminologia i unes 
explicacions tècniques d’un món fins llavors completament 
desconegut per a mi.

Manolo Mesado va continuar durant anys el seu contacte 
amb la meua persona. En un moment determinat, va acon-
seguir, no sé com, que Mediterráneo li publicara setmanal-
ment una sèrie d’articles dels temes més inversemblants, 
que a més escrivia “amb grans dosis d’imaginació” i amb 
unes construccions i uns girs que de tant inversemblants 
tenien fins i tot la seua gràcia; per exemple, recorde la cons-
trucció tan “mesadiana” com “en llavors temps”, que supose 
que significava “en aquell temps” sempre que volia indicar 
que havien passat ja molts anys des d’aquell moment; potser 
havia escoltat aquella formulació que “aleshores” marcava 
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un temps més proper mentre que “llavors” indicava una 
gran distància temporal. Doncs com aquesta, moltes més.

Manolo Mesado va aconseguir, supose que per contactes 
amb el regidor de Cultura “de llavors temps”, Miguel Án-
gel Mulet, que l’ajuntament castellonenc li publicara ja no 
me’n recorde quants llibres, alguns d’ells obretes de teatre, 
que suposadament volien reprendre la línia del sainet va-
lencià clàssic, i d’altres de memòries, també suposadament 
autobiogràfiques, en les quals deia que coneixia de xiquet 
a Borriana no sé quin gran dirigent de la CNT, marxava 
evacuat durant la Guerra a Sueca, on coneixia Joan Fuster, i 
després l’obligaven a entrar a la División Azul, per a deses-
peració d’un investigador del tal cos militar que Franco va 
enviar en suport de Hitler, i que jurava i perjurava que no 
havia trobat cap “Manuel Mesado Mañé” en la documen-
tació de la tal División, a l’Arxiu General Militar d’Àvila, 
on estan enregistrats tots aquests combatents. En qualsevol 
cas, la ironia més fina que li van dedicar mai va ser la del 
periodista Paco Pascual, quan un dia li va amollar: “Ma-
nolo, a tu et dedicaran un dia un carrer, i ficaran: “Manuel 
Mesado, comediógrafo”; i el cabreig que ell va agafar va ser 
d’antologia.

Però bé, tornem a la pilota valenciana. Ja us n’he parlat a 
les memòries del paper important que ha jugat en la seua 
recuperació a la nostra ciutat l’amic Manuel Martín “Gar-
rofa”. El que crec que no us he explicat és la col·laboració 
que aquest va mantenir amb el pilotari vila-realenc Josep 
Mezquita, per tal de donar a conèixer el nostre esport au-
tòcton al Casal Jaume I d’aquella localitat. Aquest Mezquita 
era soci de la nostra entitat i, juntament amb Manolo, van 
muntar al local del carrer Solades una mena de cicle dedicat 
a la pilota, amb conferències, fotografies i alguna que altra 
demostració pràctica. I no voldria oblidar que, sent Aureli 
Ferrando diputat a Corts, va aconseguir l’aprovació d’una 



159

moció perquè la nostra pilota fora esport d’exhibició als 
Jocs Olímpics de Barcelona 92, i finalment sí que ho va ser.

Tot el tema de la pilota a la nostra ciutat va rebre un gran 
impuls amb l’arribada d’Enric Porcar a la regidoria d’Es-
ports durant la passada legislatura; i els seus actes em van 
dur a visitar, per primera volta en la meua vida, un trinquet, 
quan una vegada, en festes, va dur, per a amenitzar l’acte 
entre partida i partida, ni més ni menys que a tot un Pep 
Gimeno “Botifarra”. I hi vaig tornar, durant la darrera cam-
panya electoral municipal quan Enric, tot i que ell ja no 
anava com a candidat, per raons personals, ens hi va convo-
car per a explicar-nos tot el que s’havia dut a terme en temà-
tica esportiva durant els quatre anys del seu mandat, i tot el 
que pensaven fer, col·lectivament, durant els quatre propers. 
Dissortadament, però, les competències esportives no les ha 
mantingut aquesta legislatura Compromís, sinó que les ha 
assumit el PSOE —problemes de la correlació de forces—, i 
encara és massa d’hora per a jutjar amb quins resultats.

Us hauria de parlar també d’una presència nova a la pi-
lota castellonenca, més interessant encara perquè es tracta 
d’una xica, la qual cosa demostra com s’està avançant en 
un esport que tradicionalment compartia amb tants d’altres 
les característiques més masclistes. Es tracta de Carme de 
Castelló, Carme J. Giménez Garcia, una “xicuela” de catorze 
anys, filla de Dolors Garcia Pascual, germana del meu amic 
Albert, que està sent una autèntica revelació en aquest tema 
pilotari, a banda de dedicar-se també a uns altres esports. 
Ah, i ja ficats, recordar que fa molts anys el pilotari El Ge-
novés, potser un dels que més fama ha assolit en la història 
de la pilota, va acceptar incloure la seua fotografia en una 
campanya d’Acció Cultural, i va haver de patir després pres-
sions de tota mena per haver “col·laborat amb els catalanis-
tes”. Coses.
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Temes del Correllengua  
que se m’han quedat a la butxaca

O “al bocinet”, com dèiem de menut, referit a una part 
de la boca. Bé, podria semblar que, amb totes les pà-

gines que he dedicat al Correllengua en Pel meu país, s’hau-
ria esgotat ja el tema. Però no, sempre queden detallets que 
no has recordat i que et venen de moment a la pensa. Per 
exemple, us he explicat totes les proves i diferents intents 
que vam dur a terme els primers anys per a trobar un mo-
del de “torxa” que fora fàcilment portable, que mantinguera 
encesa la flama i que no suposara cap perill per a les xique-
tes i xiquets que la porten; i us he explicat que el model 
pel qual finalment ens vam inclinar va ser el de les torxes 
fetes amb canyes, d’aquelles que de vegades s’utilitzen per 
a il·luminar els jardins, i que les fem funcionar amb para-
fina, una mena de cera líquida. El que no us havia explicat 
mai és que aquest combustible, segons els anys, si em cau 
al damunt de les mans quan estem omplint les torxes, em 
produeix uns efectes al·lèrgics, que l’amic Jaume Beltran, el 
farmacèutic, em va fer combatre amb antiestamínics. Però 
el bo del cas és que no em passa sempre, sinó que uns anys 
sí i uns altres no, en igualtat de circumstàncies. Ha de tenir 
alguna explicació, però de moment ho deixarem en allò de 
“misteris de la ciència”.
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Artistes, pintors i escultors de tota mena

A Pel meu país us he parlat ja bastant de les relacions que 
he mantingut amb artistes de tota classe. Però n’hi ha 

més, que encara no us he explicat. Per exemple, crec que no 
us he parlat de Jere. Jeremies G. Cerveró, que viu a Benicàs-
sim, és un dels millors escultors realistes, de bona factura 
clàssica, que corren avui per terres castellonenques. El meu 
primer contacte amb ell, indirecte, va ser una vegada, ja fa 
bastant anys, quan Manolo va venir amb una escultura que 
els havia regalat crec que era el Perot del Lledó d’eixe any als 
diferents col·laboradors, i que reproduïa un moment inte-
ressant de la temàtica lledonera: en comptes de representar 
l’escena habitual, amb Perot duent la rella dels dos bous i 
topetant amb la pedra que li impedeix el pas i el farà des-
cobrir —”trobar”— la imatge, l’artista havia representat el 
moment següent, quan el llaurador en qüestió s’ha assegut 
ja a terra, deixant la rella a un costat, i contempla meditatiu 
la “troballa”. Era una perfecta il·lustració d’allò que alguns 
hem comentat tantes vegades, què devia pensar un llaura-
dor del segle XIV davant d’una figureta com la de la Lle-
donera, l’aparença de la qual més aviat li devia evocar una 
figura demoníaca o un idolet pagà que no una marededéu 
de les de l’època, asseguda formant una mena de tro per al 
Fill. Em va agradar la tal imatge, tant des del punt de vista 
artístic com ideològic, i des de llavors ha quedat integrada 
en un lloc destacat de la decoració de nostra casa. I l’autor 
era aquest tal Jere.
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Temps després, i també via Manolo, vaig veure l’esbòs que 
aquest mateix escultor proposava per a un possible monu-
ment a Joan Baptista Basset, el cap dels maulets valencians, 
que a hores d’ara, que jo sàpiga, no té més record comme-
moratiu que aquell mig perdut a la platja de la Patacona, a 
la seua Alboraia segurament natal, i l’esment que es fa d’ell 
en el relleu d’Alfaro que des d’Acció Cultural vam instal·lar 
al Fossar de les Moreres, a Barcelona, com us he contat ja a 
les meues memòries; però que no té encara un monument 
“com déu mana”, d’acord amb la importància històrica i el 
significat nacional que té la seua figura per a tot el món 
nacionalista. I el projecte també era de Jere.

Des d’aleshores he tractat bastant aquest artista, bàsica-
ment escultor però també amb apunts pictòrics i incursions 
poètiques, en “normal” per suposat. I he trobat una persona 
càlida, amable, que imposa la seua personalitat onsevulla 
que va, i que m’ha donat mostres d’una gran simpatia i esti-
ma, personal i col·lectiva.
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Associacions veïnals de tota mena

D es que jo estic socialment actiu a Castelló, he vist des-
filar nombroses associacions de veïns, les quals sorgei-

xen sobretot quan hi ha una reivindicació concreta en un 
barri determinat, assoleixen força mentre aquesta reivindi-
cació continua candent i després, siga perquè s’han assolit 
els objectius siga perquè han fracassat, es van esllanguint 
fins a pràcticament desaparèixer. N’hi ha hagut d’històri-
ques, i que de vegades rebroten, com ara la de la Marjale-
ria, que me’n recorde que ja va donar mil i un problemes 
a Daniel Gozalbo quan aquest era alcalde; encara tinc al 
cap un Ple municipal que es va fer excepcionalment al saló 
noble de la Diputació, perquè l’ajuntament estava d’obres, 
i que quasi que li costa el càrrec a l’alcalde, de la moguda 
que li van muntar els “marjalers”. O, també en època de Go-
zalbo, la protesta dels veïns del Tronío (sí, com en aquella 
cançó de Bienvenido, mister Marshall, “viva el Tronío”), amb 
tot l’embolic del grup Mare de Déu del Lledó per si un de-
terminat espai lliure l’havien d’ocupar uns pisos, on anirien 
a viure famílies d’ètnia gitana, o bé unes instal·lacions pú-
bliques; la protesta veïnal la dirigia Elvira Ferrando, mentre 
el nostre amic Sergi Català, “Jejo”, que hi era pel mig, mirava 
de moderar certs extrems de la protesta, que va arribar a 
concentrar-se en manifestació, una vegada, a la porta de la 
casa particular de l’alcalde, la qual cosa, segurament, va ser 
passar-se’n una mica “de castaño oscuro”… I això sense oblidar 
que per aquella mateixa zona de la ciutat, en època d’EIC, 



164

ja havia tingut lloc la protesta dels veïns, pobres i envellits, 
dels carrers Culla i El Palleter, per les contribucions especi-
als que el govern de Tirado els volia imposar per unes obres 
que ells no havien demanat.

En els ambients progressistes i nacionalistes de la ciutat 
un dels noms històrics de l’associacionisme veïnal és Vi-
cent Grau, del qual ja he parlat a les memòries. Però voldria 
evocar uns altres noms, com ara el de Vicent Pinyana, del 
barri de Rafalafena, que va faltar fa ja molts anys i les actu-
acions del qual van ser de vegades bastant qüestionables, 
deixem-ho així. Paco Ofrecio, de la Quadra Saboner, que va 
arribar a anar en llistes de la Bloc, en unes municipals, com 
una manera de defensar els interessos dels barris de l’Oest, 
el Poble Sec. Jaume Garcia, de la carretera de l’Alcora, pare 
del qui és des de fa anys traductor i normalitzador del valen-
cià a l’ajuntament, anomenat també Jaume Garcia, Jaume 
Garcia Miró. I la gent de l’associació del Faro, al Grau, des 
de Tica Palau a Rosarito, Roser Esteller, ferms lluitadors en 
totes les reivindicacions del “districte marítim”, i una part 
dels quals va donar origen a Grau Unit, una agrupació po-
lítica que va fer coalició electoral amb la UPV, com ja us he 
explicat a Pel meu país. O també d’altres, que potser no paga 
la pena d’anomenar, que a la pràctica han estat —i en gran 
part encara ho són— una mena de “braç armat” del PP dins 
del moviment veïnal… 
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Relacions amb la Diputació

E l meu primer contacte actiu amb la Diputació caste-
llonenca va ser poc després de tornar de la mili i d’in-

corporar-me al Secretariat. Em va telefonar Eliseu dient que 
Josep Lluís Albinyana, llavors president del Consell preau-
tonòmic del País Valencià (sí, recordeu, del País Valencià, no 
de cap Comunitat), s’havia posat en contacte amb ell per a 
demanar-li si el podíem ajudar a gestionar una entrevista 
del Consell amb la Diputació, encara franquista, de Caste-
lló. Llavors el Consell tenia una existència legal, però molt 
poca de real, perquè pràcticament no tenia competències 
transferides… ni diners per a gastar, i havia de dependre de 
la “bona voluntat” d’unes institucions que no es basaven en 
l’elecció democràtica, sinó en el nomenament dictatorial, o 
més exactament postdictatorial. I allí et veus a Tonico, que 
tampoc no és que hi coneguera ningú, fent les gestions cor-
responents per a mirar d’articular aquesta rebuda i aquestes 
entrevistes. I em sembla que, per al que eren llavors las coses, 
no ens va anar del tot malament, i Francisco Grangel Mas-
carós, l’alcorí que havia estat alcalde de Castelló i cunyat 
d’Herrero Tejedor —en ordre invers—, i que havia estat de-
signat president de la Diputació en cessar-lo d’alcalde —era 
un cursus honorum normal, durant la dictadura— va rebre 
Albinyana amb el mínim de dignitat que li era deguda, com 
a nou president de tots els valencians.

Amb Joaquim Farnós, que va ser el primer president de la 
corporació provincial elegit ja democràticament —encara 
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que amb el procediment indirecte una mica sui generis que 
regeix en aquesta institució—, no vaig tenir major tracte —
sí amb el seu fill, Vicent Farnós, per temes del Lledó o del 
Betlem de la Pigà, però aquest seria un altre tema. En canvi, 
sí que vaig mantenir una certa relació amb el seu successor, 
el primer president socialista que va arribar en aquesta etapa 
al Palau de les Aules, Francesc Solsona. Paco Solsona, “Paco 
Pilotes”, malnom generalment acceptat, que li deien fins i 
tot amics i correligionaris, tenia una afició com qualsevol 
altra: es “col·leccionava” formes de conjugació verbal (en ca-
talà!) dels diferents verbs, en totes les variants possibles de la 
llengua. De vegades intentàvem fer-li entendre que la major 
part estaven ja recollides en el diccionari Català-Valencià-
Balear d’Alcover-Moll —el “decauve” que li dèiem—, però a 
l’home li feia tanta il·lusió que… Quan anaves a veure’l per 
qualsevol tema (és a dir, per a demanar-li diners per a qual-
sevol activitat), sempre t’acabava traient les conjugacions en 
qüestió, juntament amb l’argument que no tenia diners per 
a res de Cultura, perquè Ciscar —Ciprià (sic) Ciscar, el con-
seller— se li’ls enduia tots per a la caixa centralitzada del 
Consell. Que era veritat, certament, però ben segur que no 
era “tota la veritat”. Bé, alguna coseta li vam poder traure, 
però tampoc no massa, no hi penseu…

I després, va venir el PP; o, el que és el mateix, setze anys, 
setze, de Carlos Fabra Carreras, “el Don”, el cinquè Fabra que 
ocupava, com ell deia, “el sillón del abuelito”. Setze anys, setze, 
d’“agua para todos” —amb la contrapintada, ràpidament es-
borrada, de “whisky para Fabra”—, d’aeroport sense avions, 
de camps de golf variats, dels “talibanes de la lengua”, de la 
contractació desmesurada d’assessors per a pagar favors po-
lítics… I després “la revolta del delfí”, que va fer que Javier 
Moliner mirara de fer oblidar d’on venia i qui l’havia posat 
al lloc on era. Esperem que ara l’alenada d’aire nou que su-
posa la coalició progressista entre el PSOE i Compromís 
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permeta almenys respirar una institució que, sincerament, 
entre vosaltres i jo, seria perfectament prescindible… si no 
estiguera gravada a foc a la Constitució.

Recorde que, quan l’any 1999, Toni Porcar venia de go-
vern civil al local on estàvem seguint els resultats electorals 
municipals i autonòmics, va deixar caure, com qui no vol 
la cosa, “ah, i per cert, ens correspon també un diputat pro-
vincial”. Un diputat provincial? Que jo recorde, ni ens l’ha-
víem plantejat, aquest tema, jo almenys no, i no sé si algú 
de la direcció ho havia fet. El diputat en qüestió vam deci-
dir que fora el mateix Porcar, que va compatibilitzar així 
els càrrecs de regidor a Castelló i diputat a les Aules. Com 
a assessor seu, va entrar-hi el borrianenc Vicent Carda, regi-
dor en aquesta població de la Plana Baixa (ara em diran des 
de Borriana que hauria d’haver dit “a la capital de la Plana 
Baixa”), una població on el nacionalisme va arribar a tenir, 
en la “legislatura bona”, cinc edils, cogovernant amb el PP 
contra un PSOE que havia anat a mort a per nosaltres. Però 
aquesta seria una altra història, ben complicada.

Bé, us explicava que Vicent Carda, un pintor amb un es-
til ben personal, del qual jo tinc diferents gravats —de la 
sèrie “Peixos”— penjats pel pis, regal de la galeria Cànem, 
i que després ha marxat a viure a València (clar, de Borria-
na…), però sense desvincular-se en absolut del seu poble, 
va ser com us deia l’assessor de Toni Porcar a la Diputació, 
en un despatx ben ample —acostumats com estàvem a les 
estretors de l’Ajuntament castellonenc—, on donava gust de 
pujar a saludar i a portar qualsevol documentació. Durant 
la següent legislatura, Toni Porcar va ser substituït com a di-
putat provincial pel torreblanquí Josep Maria Pañella, que 
havia estat alcalde de la seua població per la UPV —és el 
“diputador” de la meua neboda a sa mare, com us he ex-
plicat a les memòries— i aquest va escollir com a assessor 
Josep Lluís Romero, regidor de la formació nacionalista a 
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l’ajuntament d’Orpesa. I, quan Pañella va passar a ser esco-
llit per a les Corts, va entrar com a diputada provincial la 
cap de llista de Vila-real, Mari Gràcia Molés, amb l’assesso-
rament de l’alcoià Jordi Aura, que després va ser substituït 
per Elies Casalta; és la presa de possessió que us explicava, 
amb la confusió dels bessons. I no cal ni dir que amb tots 
tres vaig mantenir una excel·lent relació personal i profes-
sional, col·laborant de manera decidida en les tasques re-
lacionades amb els mitjans de comunicació i les propostes 
legislatives. I després, en legislatures successives, hi han estat 
Enric Nomdedéu, Xavier Trenco, Josep Miquel Carbó, Pau 
Ferrando, Ignasi Garcia… fins al dia d’avui.
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Els “altres actes” del Cinquantenari de les Normes

A l començament de Pel meu país us he parlat de l’acte 
principal que vam muntar el 1982, amb motiu dels 

cinquanta anys de les Normes de Castelló, l’Aplec de la Pla-
ça de Bous. Però allí mateix ja us insinuava que havien tin-
gut lloc més actes, al voltant d’aquesta commemoració. I ara 
he trobat un retall del diari Mediterráneo, amb data 18 de 
desembre del 1982 —bastants mesos després, doncs— que 
es fa ressò del fet que “es clausurava la setmana cultural que, 
organitzada per Acció Cultural del País Valencià i la Fundació 
Huguet, i amb el recolzament de la pràctica totalitat d’entitats 
i institucions de la ciutat, ha commemorat la firma de les Nor-
mes”. L’original, tota la pàgina del periòdic, està en valencià, 
i forma part d’un llarg article signat per Josep Miquel Fran-
cés, que encara no era capellà. L’article es titula “El Col·legi 
Universitari i els instituts es reafermen [sic] en les Normes de 
Castelló”, amb el subtítol, tret de les declaracions de Vicent 
Pitarch, “Si la llengua no té suport social, les Normes no apro-
fitarien per a res”. S’hi recullen els tres actes del dia anterior, 
el de les 11:30 a l’Aula Magna del Col·legi Universitari, la 
inauguració de les instal·lacions de la Biblioteca Catalana 
de la Fundació Huguet —al tercer pis del Centre Municipal 
de Cultura, al carrer Antoni Maura—, i la commemoració 
acadèmica al saló d’actes de l’Institut Ribalta, que va tenir 
lloc a les 19:30. 

En el primer d’aquests actes van intervenir, sempre se-
gons l’escrit i la fotografia adjunta, Àngel Sànchez Gozalbo, 
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com a cronista oficial; el professor Pere Riutort; el catedrà-
tic Josep Lluís Aguirre; el professor Lluís Meseguer; el cate-
dràtic Vicent Pitarch; Josep Fibla per la Fundació Huguet, 
i Casimir Melià, per la Societat Castellonenca de Cultura. 
Per cert, en la foto d’Heredio, qui està presentant l’acte és 
un joveníssim Manuel Carceller al qual, ja us ho he explicat 
a les memòries, jo acabava de conèixer feia uns mesos, en 
un acte celebrat a l’institut Ribalta amb una intencionalitat 
semblant, en homenatge a Sanchis Guarner, que havia faltat 
feia molt poc. Pel que fa a l’acte de la vesprada, hi foren pre-
sents l’escriptor i signant de les Normes Enric Soler i Godes; 
Josep Fibla, per la Fundació Huguet; el poeta Miquel Peris 
i Segarra; Ramon Godes com a president de l’Ateneu; Jo-
sep Maria Trullén, director del Ribalta; Josep Iborra, cap de 
Lingüística de la Universitat de València, de la qual depenia 
llavors el CUC; i novament Vicent Pitarch. Van ser uns ac-
tes allò que podríem anomenar “contundents”, on els “pesos 
pesants” de la cultura castellonenca van decantar de manera 
clara la balança de l’opinió pública cap al costat unitari i 
científic respecte a la llengua. I va valdre la pena, ja ho crec 
que sí.

Encara vam organitzar un altre acte: el 23 d’abril del 1982, 
abans doncs de l’Aplec, Lluís Meseguer va parlar sobre el 
poeta Bernat Artola, “que fou un dels màxims defensors de 
les Normes de Castelló”, en una conferència on es van recitar 
també alguns poemes i que va tenir lloc a l’edifici “Hucha” 
dels Quatre Cantons. 
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La Setmana Santa castellonenca, res de l’altre món

A ra que, per culpa del coronavirus, hem tingut la Set-
mana Santa més estranya “de totes les que es fan i es 

desfan”, que deia aquell, em venen al cap records i comenta-
ris de tota mena sobre la meua relació, des de menut i fins 
al dia d’avui, amb aquestes celebracions. Per si no ha quedat 
suficientment clar a les memòries, reitere que la meua acti-
tud enfront de les manifestacions religioses d’aquestes ca-
racterístiques no és, per suposat, de participació activa, però 
tampoc de rebuig per se. M’agrada veure-les i, d’alguna ma-
nera, “vigilar” la seua puresa i “defensar-la” d’intromissions 
estranyes, contràries a la nostra tradició cultural i nacional.

Dit açò, en una situació normal, avui, Divendres de Do-
lors, al Grau estarien celebrant la processó de la Mare de 
Déu dels Dolors, una celebració multitudinària però tan-
mateix quasi clandestina, de la qual sovint no es fan ressò 
ni els mitjans de comunicació de la ciutat i de la qual jo, he 
de confessar-ho, només en vaig saber l’existència fa ben pocs 
anys, i encara gràcies a l’amic, catòlic i grauer, Xavi Olivares, 
“Panollet”, que n’és un devot entusiasta, com de tantes altres 
celebracions religioses al seu “poble menut”.

Però parlem de les processons de “Castelló Castelló”. Des 
de menut jo n’he conegut dues, a banda de la del Diumenge 
de Pasqua, que la feien molt de matí. Estic parlant de la del 
Dijous Sant, que ràpidament va passar a celebrar-se el Dime-
cres, i la del Divendres Sant, la del “Sant Enterro”, la processó 
del silenci. Evidentment, no és aquest el lloc per entrar en 
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la descripció detallada i acurada d’aquestes convocatòries, 
que sí que us he explicat detingudament, cada any, en l’edi-
ció castellonenca de Vilaweb. El que sí que voldria ara és 
parlar dels canvis que han tingut lloc en la seua realització, i 
explicar-vos la meua opinió sobre el sentit i la conveniència 
d’aquestes modificacions.

En primer lloc, he de dir que les dues processons es van 
unificar ja fa molts anys en una de sola, la del Divendres, en 
la qual per tant desfilen també les imatges i els confrares 
que anaven originàriament en la del Dijous/Dimecres. Cas-
telló, “de sempre”, només havia tingut una sola confraria, la 
de la Sang, que realment es dividia en tres “subconfraries”, 
les de llicenciats, comerciants i llauradors, diferenciades pel 
color del faixí; la veritat és que encara a hores d’ara, i des de 
menut, m’embolique en quin dels tres colors, blau, morat 
i roig, correspon a cadascuna d’aquestes divisions. Tradici-
onalment, eixien el Dijous/Dimecres els comerciants, que 
duien una bellíssima imatge del Nostre Senyor en l’Hort, 
amb un morat que ha fet que sovint, almenys quan jo era 
menut, es parlara de “color morat Nostre Senyor en l’Hort”, 
per designar una tonalitat especial d’aquest color; i els llau-
radors, que duien la Mare de Déu de la Soledat, una imatge 
d’aquelles que només tenen cara i mans, i la resta de la qual 
és només una estructura, una bastida, sobre la qual es posa 
la tela. La resta de la confraria, els llicenciats, amb la Mare 
de Déu Dolorosa, i una mescla de les tres, duent el Sant Se-
pulcre, eixien en la del Divendres. I a la del Dijous/Dimecres 
eixien també la gent de la confraria de Pau i Caritat (real-
ment Paz y Caridad), creada a primers del segle XX i que no 
tenien cap imatge.

Fa uns anys, un grup de gent va voler recuperar la pro-
cessó del Dijous Sant, i van arribar a embolicar una colla 
d’estudiants perquè tragueren una imatge de Sant Pere, amb 
escapada i tot, em sembla. Allò no va tenir ni cap ni peus, i 
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des del bisbat els van aconsellar/manar que a l’any següent 
ho deixaren córrer. Entre els “inventors” de la idea estava el 
controvertit i discutible personatge, que després va ser pre-
sident de la Junta de Festes, regidor del PP i denunciador de 
causes sense cap i trellat, Juanjo Pérez Macián. Que per cert, 
va publicar un penós article, d’aquells que et donen vergo-
nya aliena, “Querido Dios”, sobre aquesta processó i els incon-
venients que se’ls hi havia posat. I hi havia també implicada 
una senyora del carrer Major, que sembla que legalment té 
la meua mateixa edat, com nascuda el 1954, però que jo de 
menut ja la recorde, més majoreta que no jo, quan venia a 
casa nostra a dur-li taronges al meu Txatxo, en agraïment 
de no-sé-quina gestió burocràtica de les terres que ajudava 
a fer a sa mare. En fi, millor ho deixem “pels gastos”, com se 
sol dir, no?

El cas és que l’actual processó, única, de Divendres Sant, 
és molt diferent. Per començar, s’han constituït dues noves 
confraries més, la del Crist de Medinaceli, popularment 
anomenada “la dels andalusos”, i la de Santa Maria Magda-
lena, nascuda al voltant dels Cavallers de la Conquesta, tot 
i que els darrers anys semblen haver tingut alguna mena de 
discrepància interna. Pel que fa a Medinaceli, sent molt uti-
litzar adjectius com ara “lamentable” o, com a mínim, “fora 
de lloc”; ells han estat els introductors a Castelló de les “sae-
tas”, o com a mínim els seus impulsors, perquè potser abans 
n’havia sonat alguna que altra, esparsa. A veure, la “saeta” 
queda molt bé a Andalusia, jo l’he escoltada a Sevilla i a Ca-
dis i, en el seu context, l’he trobada francament interessant, 
però cada terra fa sa guerra i… Home, ja ficats, recorde que 
un any, a la setmana santa d’Alacant, van dur la Lola Corbe-
ra, la cantant d’albades, cantant-ne unes en valencià que van 
quedar francament bé. Afortunadament, la gent de la Sang, 
que han tingut bona cura de conservar la tradició, s’han des-
marcat d’aquestes “ocurrències” i s’han limitat a incorporar, 
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darrere dels seus tres passos —no del Sant Enterro, que ha 
d’avançar en complet silenci— tres corals de la ciutat, que 
van cantant normalment cants gregorians i que queden 
perfectament integrades en l’estructura de la processó. Però, 
tornant a Medinaceli, la veritat és que la sensació de “quie-
ro y no puedo” que donen és francament lamentable. I, pel 
que fa a les imatges que processonen, el Crist, mira, una re-
producció més de l’original, què hi farem; ara, el problema 
comença quan la Tercera Orde Franciscana, que té la seua 
“base”, com ells, a la parròquia de la Sagrada Família, s’entes-
ta a traure un Crist duent la creu… enganxada amb un fil de 
niló, que clama al cel, i mai millor dit.

La confraria de Maria Magdalena té un nivell de dignitat 
bastant major, la veritat. I du com a signe identificatiu el 
Penó de la Conquesta amb la creu, que no sé jo si un signe 
tan clar de la unió de “país i religió” seria tan fàcil de trobar 
en altres llocs d’Europa. Potser a Croàcia, que són bastant 
beatets. O a Polònia, segurament. Bé, el cas és que, quan es 
va fundar la confraria, “un confrare” es va oferir a confeccio-
nar (la veritat, anava a dir “perpetrar”) una imatge de Maria 
Magdalena, i durant anys la van dur públicament pels car-
rers. Supose que algú, en un moment de lucidesa, va cavil-
lar d’encomanar-li una a l’escultor de Navajas Manuel Ro-
dríguez que, tot i no ser tampoc res de l’altre món, almenys 
reuneix les condicions mínimes que hauria d’acomplir una 
imatge de Setmana Santa. Aquest Manuel Rodríguez és 
l’autor del Vinatea de la plaça de l’Ajuntament de València 
(que tampoc no és cap meravella), que es va embolicar en el 
disseny d’uns monuments a l’Iraq en època de Sadam Hus-
sein que, a hores d’ara… Però bé, deixem-ho, que estàvem 
parlant de la processó castellonenca.

Els de Pau i Caritat ara fa ja bastants anys que s’han dotat 
de dues imatges, un Crist crucificat i una mena de Pietà 
amb un escorç una mica bastant exagerat, però vaja… En 
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qualsevol cas, l’aspecte més destacat els darrers anys d’aques-
ta confraria ha estat l’encert de trobar, tots els anys ja de 
manera sistemàtica, la col·laboració dels amics de Xaloc, la 
colla de dolçainers i tabaleters, que els acompanya a la des-
filada amb una més que correcta interpretació de La saeta 
de Serrat, i que ha esdevingut ja tot un clàssic en la Setmana 
Santa de la ciutat. He de dir que la idea i la gestió que va 
relacionar la colla i la confraria va ser del meu company 
Manolo, que va fer d’intermediari entre les dues entitats, 
aprofitant el fet que el seu germà, Mauricio Carceller, era i 
és un dels dirigents d’aquesta germandat.

Encara que, quan jo era menut, la processó, o almenys les 
imatges de la Sang, desfilaven per baix de casa meua, per 
la part del carrer Major, quan tornaven cap a l’església de 
la Sang, jo anava sempre primer amb ma mare a veure “el 
Trasllat” —”el Traslado”, en castellonenc dels anys cinquan-
ta—, el desplaçament de les imatges d’aquesta confraria des 
de l’església enclavada dins del Palau de la Diputació fins a 
Santa Maria, que tenia i té lloc pel carrer Cavallers, en un 
punt del qual la véiem passar nosaltres, per a després tornar-
nos-en a casa, com us dic, per veure-la desfilar des de dalt 
del balcó. Per cert, que la visió en altura de l’espectacular pas 
del Nostre Senyor en l’Hort, quan veus entre les branques 
de l’olivera la seua estructura interior, és ben interessant. I 
recorde també que almenys alguns dels “cuquerolles” (nom 
castellonenc dels penitents amb el capirot al cap) duien una 
mena de llarga cua, a la qual alguns xiquets es complaïen 
a dipositar els paperets dels caramels que alguns altres els 
havien distribuït al seu pas.

Aquest tema dels capirots o no dels penitents que hi des-
filen ens va generar algun problema durant anys, quan Toni 
Porcar era l’únic representant nacionalista al consistori. Es 
tractava de la típica discussió sobre l’assistència o no dels re-
gidors, de manera oficial, als actes de tipus religiós. Després 
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d’algunes discrepàncies inicials, ja en l’època d’EIC ho vam 
resoldre, acordant que anirien com a tals regidors a aquelles 
desfilades en les quals el caràcter cívic i local predomina-
va sobre el religiós (Romeria de la Magdalena, processó del 
Lledó, processó de Sant Pere al Grau) i en canvi no anirien 
en la representació oficial en aquelles altres de predomini 
religiós, com podia ser el Corpus o les de Setmana Santa. 
Però el cas era que Porcar hi anava sempre, però com a par-
ticular, duent la peanya de la Mare de Déu de la Soledat 
perquè, per tradició, la seua família tenia dret a dos dels vuit 
llocs de portadors, i si l’abandonés un any sense causa justi-
ficada, perdies aquest dret; així que, normalment, eren Toni 
i el seu germà Batiste els qui se’n feien càrrec. Ara bé, només 
durant el Trasllat els cuquerolles van amb el cap descobert, 
sense el capirot, però durant la processó principal el duen 
posat i ningú no pot, de base, reconèixer-los, de manera que 
aquells que ens atacaven per no anar-hi no eren conscients 
—o no volien ser-ho— que Toni ja estava “ocupat” justa-
ment dins de la processó. En fi…

Tornem al present. Per a acabar d’embolicar la troca, ara 
fa uns anys que han aparegut uns legionaris —o pseudolegi-
onaris, millor dit— amb una mena de crucificat que alguns 
no han dubtat a qualificar de “ninot de falla”, llançant uns 
crits i unes consignes absolutament inoportunes, que fins i 
tot han obligat el bisbat a “cridar-los a l’ordre”, i que acaben 
de deteriorar la imatge “de tota la vida” de la Processó del 
Sant Enterro, que abans era “del Silenci”. Amb tota la raó, 
l’amic Fernando Vilar ha posat el crit al cel —expressió ben 
apropiada per a aquest tema—, exigint el retorn de les cele-
bracions de la Setmana Santa al nivell de seriositat i caste-
llonerisme que mai no haurien d’haver perdut. Enguany el 
maleït coronavirus ens ha donat una treva, a la força. L’any 
vinent, però, veurem com continuarà la qüestió. I el cas és 
que, ben a prop, a només els set quilòmetres que separen 
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Castelló de Vila-real, tenen un exemple d’unes processons 
multitudinàries i dignes —caramels per a xiquetes i xiquets 
inclosos—; però, evidentment, ni en litúrgia, ni en futbol 
ni… a alguns “castellonencs de soca” —d’aquells que parlen 
castellà als fills— els agrada cap comparança… “amb la po-
blació de l’altre costat del Millars”.
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Caudiel, una experiència castellanoparlant

A Pel meu país us he parlat ja de Paco Viguer, una de les 
tres persones de Betxí que esmentava en el meu infor-

me adreçat a Eliseu, als anys setanta, com a claus per al futur 
nacional d’aquesta població. Paco Viguer era professional-
ment infermer i, en un moment determinat, el van destinar 
a Caudiel, una població de la comarca castellanoparlant de 
l’Alt Palància.

Jo havia mantingut durant eixos anys una bona amistat 
amb Paco, de manera que aquest em va convidar diferents 
vegades a pujar al poble, els anys 1980 i 81, siga simplement 
per passar uns dies de pont, per exemple de Setmana Santa, 
bé siga per participar en alguna setmana cultural que ell i 
un grup de joves “amb inquietuds” del poble havien muntat 
per veure d’estimular la vida cívica de Caudiel. A algunes 
d’aquestes cites vaig pujar amb amics de Castelló, i tam-
bé hi eren alguns betxinencs, amics de Paco. Recorde, per 
exemple, que una vegada vam pujar-hi uns quants, que uns 
ens quedàvem en el mateix pis de Paco i uns altres havíem 
plantat una tenda de campanya pels voltants. Per cert, que 
ens ho vam apanyar, entre tots, perquè Ferran Bagan i Toti 
Ripollés es quedaren sols en la tal tenda, i a partir d’aquell 
moment va nàixer una parella, estable durant molts anys.

Però, deixant de banda les qüestions sentimentals, el que 
volia explicar-vos sobretot són les meues intervencions en 
les tals setmanes culturals, que em van servir per a clarifi-
car-me a mi mateix l’actitud nacional a assumir cap a “les 
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comarques castellanoparlants històricament valencianes”, i 
la seua relació amb la resta del País i amb el conjunt de la 
catalanitat. Avui potser ens sembla un tema superat, però 
us heu de situar a primers dels vuitanta del segle passat, i 
veureu com les postures no estaven en absolut clarificades. 
Recorde que estàvem enmig d’un debat molt interessant, 
que va tenir lloc en un dels bars del poble, reconvertit per 
a l’ocasió en una mena de sala de conferències. Davant de 
la mirada sorpresa d’alguns joves locals, hi havia dos xicots 
de l’Horta, un d’ells almenys recorde que de Bonrepòs i Mi-
rambell, que mantenien una postura radical, que podíem 
sintetitzar en la frase: “Ací al poble el que heu de fer és dei-
xar-vos d’hòsties i començar a parlar en català!”, que a mi, 
sincerament, no em semblava el millor camí per a normalit-
zar nacionalment l’Alt Palància, per molt bona voluntat que 
l’hi posaren. Davant d’aquests plantejaments maximalistes, 
hi vaig encetar una via molt més moderada, que creia i con-
tinue creient que és el millor camí per treballar-hi. 

Recorde que vaig començar la intervenció deixant clara 
la “qüestió de la llengua”. I ho vaig fer a més en castellà, apli-
cant el principi de la utilització preferent d’una llengua a les 
comarques corresponents. Els vaig dir: “Valenciano es todo 
lo que se habla en el País Valenciano, el catalán que hablamos 
nosotros y el castellano que hablais vosotros”. I, feta aquesta pe-
tició de principi, ràpidament vaig passar al que realment 
m’importava: “De acuerdo, vosotros no teneis problema lingü-
ístico. Pero, ¿que pasa con las carreteras, con las escuelas, con los 
hospitales y con tantas necesidades colectivas que teneis pero que 
no os garantizan?”. I vaig encetar un autèntic “memorial de 
greuges” d’una comarca mancada de les necessitats més ele-
mentals i condemnada a mantenir-se, en el millor dels ca-
sos, en una situació d’equilibri demogràfic i econòmic, allò 
que no anava endarrere però tampoc no endavant. En un 
temps en què molts consideraven el nacionalisme com “els 



180

de la llengua i la bandereta”, es tractava d’anar més enllà, 
i de trobar en la reivindicació econòmica i social el nexe 
d’unió entre tota la gent del País, independentment de la 
llengua que cadascú parlara. Ja dic, això avui està en general 
ben assumit, afortunadament, però llavors no estava tan ni 
tan clar; de fet, hi havia qui directament treballava com si 
aquestes comarques “no acabaren de ser valencianes”. I vull 
creure que aquestes explicacions, que vaig repetir després 
novament en converses ja més particulars, van poder tenir 
el seu efecte entre la gent que m’hi escoltava. De fet, vam 
mantenir des de llavors un petit grup de contacte a Caudiel 
i, no sé si basat en part en aquests mateixos contactes o per 
la raó que siga, en les darreres eleccions municipals s’hi va 
presentar una candidatura, Caudiel Más Vivo Compromís, 
vinculada a l’estructura organitzativa Camp de Morvedre— 
Alt Palància, com sempre hauria de ser. I és que, en realitat, 
aquesta comarca té molta més vinculació amb València, via 
Sagunt, que no amb Castelló, per més que l’organització ad-
ministrativa espanyola s’enteste en el contrari.

Pel que fa a mi, l’experiència bastant primerenca de Cau-
diel em va servir per a definir la meua posició ideològica 
sobre la integració d’aquestes comarques castellanoparlants 
en el conjunt nacional, sense per això haver de renunciar a 
les característiques lingüístiques i culturals pròpies. I, quan 
de vegades se m’ha volgut plantejar que el manteniment 
del castellà en aquesta zona pot generar entrebancs de cara 
a la nostra plena normalització, sempre he convidat els que 
tal argumentaven a imaginar que la llengua de l’Alt Palàn-
cia, per posar un exemple, no fora alhora la llengua oficial 
de l’estat, sinó una altra com, què sé jo, el gallec o l’occità, 
i entendre llavors el necessari respecte que hem de ser els 
primers a demostrar.

Per altra part, ja ho he insinuat a les memòries, Paco Vi-
guer va posar fi voluntàriament a la seua vida, en una deci-
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sió lamentable però que cal respectar, com és lògic. I va ser 
una llàstima, entre altres coses perquè, de continuar viu fins 
al dia d’avui, Paco hauria pogut veure a hores d’ara com flo-
ria el nacionalisme a Betxí, fent-lo esdevenir, com he deixat 
clar en els meus escrits, una autèntica “terra alliberada”. I és 
que vuit regidors de tretze diràs que no està gens, però que 
gens malament, veritat Alfred Remolar? De fet, l’associació 
cultural betxinenca Vicent Tomàs i Martí, juntament amb 
Acció Cultural, li va atorgar a títol pòstum la distinció de 
“Betxinenc de l’Any” en la seua tercera edició, el 1997.
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Les festes de carrer a la ciutat

L es que segurament són avui les festes de carrer més co-
negudes de tot Castelló, les del carrer Sant Blai, llangui-

en com totes quan, l’any 1976, dues persones decidides, Mi-
quel Soler i Josep Miquel Francés, es van ficar al capdavant 
i van aconseguir donar-los una embranzida que, d’alguna 
manera, dura encara fins avui. Evidentment, no van estar 
sols, es van saber envoltar d’un grupet de persones, dones i 
homes més o menys vinculades al carrer, que els van donar 
suport en tot moment. I he de dir, a més, que aquestes festes 
van “renàixer” amb un fort contingut diguem-ne castello-
nenc, quan des dels gallardets del carrer a la polsereta que 
duia el sant o les flors de la peanya, tot cantava en forma de 
senyera quatribarrada la seua valencianitat.

Jo no vaig conèixer “en directe” aquests inicis perquè, 
com recordareu, durant els febrers dels anys 76 i 77, quan 
se celebrava la festa, era “servint el rei” a Cartagena i Cadis 
respectivament; però indirectament bé que en vaig estar in-
format, per les cartes dels amics, crits de “visca el PSAN” 
inclosos, com us he explicat abans. Per tant, el “primer Sant 
Blai” que vaig poder viure va ser el del 1978, quan jo ja actu-
ava de delegat del Secretariat, i des del primer moment vaig 
mostrar la meua satisfacció pel seu desenvolupament i els hi 
vaig oferir tot el meu suport. Recorde aquells primers anys 
quan, sobretot el diumenge que caïa més proper a la festivi-
tat del sant, tant pel matí, amb motiu de l’Homenatge a les 
Festes de Carrer, com a la vesprada, durant el ball del grup 
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El Forcat i principalment durant la processó i el remat piro-
tècnic posterior, el carrer Sant Blai s’omplia del bo i millor 
de la vida cultural i de l’ambient nacional de la ciutat. Ino-
blidables les arribades de Miquel Peris, sempre tan seu, amb 
les seues eixides i la seua acusada personalitat, passejant-se 
enmig de la gentada. O quan Matilde Salvador, tots els anys 
fidel a la cita, venia des de València per a repartir-nos dosis 
de castelloneritat a tots els que l’envoltàvem i per a expli-
car a qui ho volia escoltar quins eren per a ella els millors 
compositors musicals de la història, i els, diguem-ne, no tan 
bons. I, anys després, des d’un punt de vista més personal, 
com oblidar les arribades de la meua neboda amb els seus 
pares i les “abuelites”, més crescuda cada any però sempre 
amb la mateixa vitalitat i alegria de retrobar-nos.

Certament, des del punt de vista ideològic, els darrers anys 
la celebració de Sant Blai ha patit un clar retrocés. I no tant 
pel fet que Miquel Soler fora escollit regidor en les llistes 
del PP —Miquel tenia la suficient mà esquerra com per a 
saber diferenciar les coses; a més que, com us he explicat a 
les memòries, ell, quan parlava dels seus companys de forma-
ció, sempre deia “eixos del PP”, com si la cosa no anara amb 
ell—, sinó sobretot per la seua mort, que va deixar bastant 
coixa la celebració, per més que la filla, Clara Soler, ha mirat 
de suplir-lo el millor que ha sabut. No, el problema ha estat 
que Josep Miquel Francés, esdevingut primer capellà i des-
prés prior del Lledó, està convertint, any rere any, la tribuna 
que li ofereixen aquestes festes en un altaveu propagandístic 
en contra de les forces progressistes municipals… I, a banda, 
l’estatus del valencià a la festa, tot i mantenir-se, diries que 
no està tan assegurat com en aquells primers anys. Però, en 
qualsevol cas, cap d’aquestes qüestions m’ha fet renunciar a 
ser present a Sant Blai, i la sort ha estat que també enguany 
l’hem pogut celebrar abans de l’esclat del maleït coronavirus. 
Dissortadament, i tot i que la festa de Sant Blai suposa tots els 
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anys, els uns més i els altres menys, un anunci de la Magdale-
na, segons si aquesta cau més alta o més baixa en el calendari, 
enguany ens l’ha anunciada… però després no ha pogut ser, 
i ens hem quedat sense festes. Què hi farem, la gent deia que 
més es va perdre a Filipines, tot i que al pas que anem…

Però bé, oblidem la quarantena i tornem a les festes de 
carrer. La veritat és que des de finals dels setanta i primers 
dels vuitanta, i potser esperonades per aquest exemple, al-
gunes que duien fins llavors una vida lànguida —missa pels 
difunts del carrer, i com a molt moure una mica la imatge 
per dins de la parròquia o poc més— es van reviscolar i van 
agafar una certa embranzida; i fins i tot en unes altres que 
duien anys sense celebrar-se, va sorgir gent que s’hi va ani-
mar i les va rellançar. Estic pensant per exemple en els nom-
brosos “Sant Rocs” de dins de la ciutat, sense tenir ara en 
compte els de les ermites: si no m’he descomptat en deuen 
ser cinc: el del carrer que du el seu nom, el del Canyaret, el 
de la Vila, el del Pany de Sant Domingo i el de Vora Sèquia, 
del qual ara després parlaré. Tenim Marededéus del Lledó al 
carrer del Raval que du el seu nom i al barri nou de prop de 
l’avinguda València que du també el nom de l’advocació pa-
tronal; tenim Sant Vicent, Sant Cristòfol, Sant Fèlix (“Sant 
Fèlix de Cantalicio/ libranos de todo mal./ Deixa-nos menjar 
primetes/ en les festes del Raval”), la Sagrada Família, dos 
Sant Francesc, el del seu carrer i el del carrer de les Monges 
o Núñez de Arce, la Puríssima del portal del seu nom al 
carrer Enmig, la de la Balma, de què ara parlarem… Totes 
aquestes i encara més, amb l’estímul d’una subvenció de 
l’ajuntament i la participació de la banda municipal o d’una 
altra pagada pel consistori, i sobretot amb la participació 
entusiasta de les colles de dolçainers que han proliferat i 
ho continuen fent a la ciutat, la veritat és que van donar, i 
donen encara avui, un bon “repertori festiu” pels diferents 
barris, els uns més senzillet, els altres més elaborat.
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Normalment, totes aquestes festes de carrer tenen una 
bona presència de la llengua pròpia, parlada i escrita, en 
els seus actes. Però nosaltres vam tenir la desgràcia que la 
del carrer Sant Francesc, o Talecons, on hem viscut tants 
anys, era de les més castellanitzades, inclòs l’estendard de 
“Fiestas de la calle San Francisco”. Ja és dissort, ja, redéu! Sense 
anar més lluny, les properes del carrer Sant Cristòfol esta-
ven més obertes al valencià. De tota manera, crec que ara 
fa uns anys que aquest espuri “San Francisco” no ix ja als 
carrers, i potser no seré jo qui el plore. En canvi, la gent del 
carrer de la Mare de Déu de la Balma, on va tenir la seu en 
primer lloc el Casal Jaume I i després la mateixa delega-
ció d’Acció, tenia molt bona relació amb nosaltres. Es veu 
que tradicionalment, abans que Acció Cultural comprara 
la planta baixa de l’edifici on som, els anteriors propietaris 
ja els la deixaven per poder “entrar la marededéu” i fer-hi 
el convit per als veïns, al qual sovint venien també algunes 
autoritats municipals, el darrer cap de setmana de setem-
bre, justament quan nosaltres ens trobàvem immersos en 
ple Correllengua. Però, amb una mica de bona voluntat, tot 
resultava compatible, recorde vegades que hem hagut d’en-
trar per alguna torxa o combustible enmig del convit. I què 
bones que estaven les coques de tota mena que les senyores 
de l’organització ens portaven el dia després, en agraïment 
per haver-los deixat la sala! Per cert, Manolo té una teoria 
que sembla que és certa, i és que aquest carrer, abans de la 
Guerra Civil, s’havia dit “de la Palma”, per una palmera que 
hi havia plantada en el pati d’una de les cases, i que “els na-
cionals” van decidir “catoliquitzar-lo”, i van passar de Palma 
a Balma, que és, recordeu-ho, la patrona de Sorita. I una 
prova seria que, tant en el retaule de la marededéu titular 
que hi ha al carrer com en la peanya de la processó, aquesta 
imatge du al costat una “palma”, inexistent en l’original dels 
Ports.
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Voldria parlar-vos especialment de la celebració de Sant 
Roc de Vora Sèquia, que agafa una part del carrer Gover-
nador, la part antiga de les Adoberies i, per l’altra banda, 
els carrers Ruiz Vila o Calderers, i Asarau, i doncs agafa per 
darrere la finca de ma casa a Cardona Vives. La festa la va 
reviscolar, ja fa molts anys, una comissió de la qual formava 
part l’inefable Manolo Mesado, tot i que després, per no sé 
quins embolics interns, se’n va distanciar. Va ser eixa l’èpo-
ca que un grup de dones de la junta va buscar ma tia Tere 
perquè se’ls incorporara, i així ho va fer i els darrers anys de 
vida de mon tio en va formar part ben activa. Després s’ho 
va deixar, i qui ha entrat ara fa uns anys ha estat Fina Gó-
mez, la mare de Rubén. 
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Programes i emissores de ràdio

L a veritat és que ni sóc ni he estat mai un gran “consu-
midor” de ràdio, i que quan l’engege és per escoltar-hi 

música clàssica de fons, siga Catalunya Música quan sóc a 
casa, via l’ordinador, siga Radio Clàssica quan anem en el 
cotxe, almenys fins que arribem a l’altura d’Alcalà, on ja es 
pot escoltar l’emissora de la Corporació Catalana. Tot i això, 
ja heu vist que en Pel meu país, les emissores de ràdio apa-
reixen en diferents moments: de menut, el programa aquell 
de Cuc i Peret; després, els anys del Nosaltres els valencians a 
Ràdio Popular; en el context de les connexions de TV3, la 
captació també del senyal de Catalunya Ràdio; i amb l’apa-
rició de Ràdio 9, determinats programes, per exemple de 
l’amiga Glòria Castellote. I, evidentment, al llarg de la meu 
“vida activa” en Acció Cultural, centenars d’entrevistes pràc-
ticament a totes les emissores de la zona, sobre tota mena 
d’activitats i projectes que dúiem en marxa des de l’entitat; 
i, modestament, he de dir que ha estat sempre un mitjà en 
el qual m’he bellugat amb bastant soltesa, com m’ho han 
reconegut sovint els entrevistadors. Una vegada no recorde 
ara quin de tots ells em deia que “a tu no cal fer-te un qües-
tionari, se’t fa una única pregunta i amb això ja tens per a 
respondre tot el que seria l’objectiu de l’entrevista”.

Tanmateix, voldria recordar dos programes musicals 
d’emissores locals que escoltava durant els meus anys d’in-
fantesa i adolescència, i que, per la raó que siga, les seues sin-
tonies, bastant enganxosetes, se m’han quedat en el record 
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al llarg de tots aquests anys. L’un va ser Festival del Varieté, 
de Ràdio Castelló. L’entradeta cantava així: “Festival, Festival 
del Varieté/ a diario por Radio Castellón/ presentado per Vicente 
Escura/ que desea les sea grata la audición”. La veritat és que 
aquest Vicente Escura era una persona ben original, sem-
pre envoltat de músics joves que el comboiaven per mirar 
d’eixir en el seu programa. De fet, segons un escrit oficial 
de la mateixa emissora, “Festival del varieté (1950-1969) fue 
un espectáculo musical dirigido y presentado por Vicente Escura, 
que tenía como objetivo descubrir y lanzar a artistas y grupos 
musicales jóvenes de la provincia”.

I l’altre programa que emetia Ràdio Castelló i del qual 
recorde la sintonia, era Discomania. En aquest cas, no era 
cap programa propi, sinó una connexió, perquè l’emetien 
les diferents emissores de la Cadena SER, i el presentava un 
locutor d’origen xilè, Raul Matas. La sintonia en qüestió, 
amb una lletra quasi metafísica, deia així: “La canción más 
dulce/ y la que llega al alma/ y la que llena de alegría/ llegará 
hasta vuestors corazones,/ con las más bellas melodías/, la llevará 
Discomanía”, i el autor era un tal Mario Clavell.
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Quan molts van dir que no a “anar a la mili”

A les memòries, m’he fet ressò de la postura que jo, i molts 
d’altres, manteníem en contra de l’obligatorietat del ser-

vei militar. Recorde que, durant la meua mili, en alguns mo-
ment de particular desànim, quan estàvem un grup de soldats 
parlant sobre l’absurditat d’aquest servei, hi havia qui deia “jo 
estaria disposat a treballar tot l’any en la meua feina, i do-
nar-los els diners del sou als militats, a canvi que em deixaren 
lliure”. Doncs bé, si quan jo vaig anar a “servir al rei (d’Espa-
nya)” l’objecció de consciència al tal servei era cosa d’uns pocs 
—recorde que, ja en el campament a Montserrat, l’any 1970, 
va venir i ens va fer una xerrada la companya del valencià 
Pepe Beunza, el primer objector de l’estat per motius no reli-
giosos—, pocs anys després d’aconseguir la meua llicència, el 
moviment d’oposició a la mili obligatòria era ja una força que 
arrossegava al darrere una part important del jovent “en edat 
militar”, fins que finalment es van veure obligats, primer a ofe-
rir-los una eixida, allò de la “prestació civil substitutòria” —
que no van acceptar i a més va encoleritzar sobre manera els 
sindicats, que parlaven d’esquirolisme—, després a atorgar-los 
a tots ells una amnistia —Manolo Carceller se’n va beneficar, 
per exemple— i a la fi, i això sí que ho he arreplegat a Pel meu 
país, a la supressió del servei obligatori, fruit d’una negociació 
entre Convergència, representada per Carles Campuzano, i el 
PP d’Aznar, que necessitava els seus vots.

A nivell castellonenc, aquest moviment d’objecció va co-
mençar a plasmar-se a mitjans dels anys vuitanta, amb el 
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sorgiment del col·lectiu antimilitarista La Puça, ja el 1985, 
un col·lectiu que va començar a protagonitzar diferents ac-
cions de protesta des dels inicis de la seua existència. Per 
exemple, el 7 de maig del 1988 va tenir lloc una manifesta-
ció en defensa de l’objecció i en contra de la mili obligatòria, 
que va resultar bastant reeixida. Entre les persones que in-
tegraven aquest col·lectiu —on vull destacar una certa pre-
sència femenina, tot i que elles no estigueren afectades per 
aquesta obligatorietat— va destacar d’una manera especial 
Albert Vicent; encara el recorde, amb l’embut característic 
que es posava al cap durant les convocatòries —mai no he 
sabut quin era exactament el significat que volia donar-li, 
potser allò de “la llei de l’embut”— i que li donava un aire 
semblant al del Cagueme tombatossalià. Aquest Albert, que 
era periodista, va marxar a València, per raons personals, va 
entrar primer a El Temps i després a la redacció de Ràdio 9, 
i va arribar a ser president del Comitè d’empresa de RTVV, 
i una de les persones que més va treballar en les accions de 
protesta pel seu tancament. A més ha jugat després un pa-
per important en la reobertura d’À Punt. 

El govern central —recordem-ho, del PSOE, en eixa eta-
pa— va aprovar finalment una llei de Prestació Social Subs-
titutòria, que va generalitzar en aquells anys la seua sigla 
de PSS; aquesta llei no va convèncer ni els objectors, ni els 
sindicats, com he dit més amunt, ni el conjunt de les forces 
progressistes, donant peu a la figura de l’insubmís, és a dir, 
el jove que es negava a fer el servei militar però que tam-
poc no acceptava, per raons de consciència, prestar aquella 
mena de “mili alternativa” que representava la PSS. I a les 
comarques de Castelló, aquesta insubmissió va quedar sim-
bolitzada sobretot en la figura del jove borrianenc Antoni 
Roig.

L’amic Toni Roig, actualment professor titular de Quími-
ca Analítica del Departament de Química Física i Analítica 
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de la Universitat Jaume I i un dels membres constituents del 
Col·lectiu de l’UJI per la Llengua i la Cultura, el CULC, era 
llavors un jove que va fer pública la seua insubmissió i es va 
disposar a afrontar les conseqüències legals d’aquesta nega-
tiva. Toni Roig, estretament vinculat al col·lectiu d’UPV de 
la seua població, va trobar tot el suport per part del conjunt 
de l’organització nacionalista, amb clars posicionaments 
públics, als mitjans de comunicació, dels seus dirigents més 
destacats, tant a nivell local, com seria el del regidor i pintor 
Vicent Carda —”La mili per a què”, article aparegut al Medi-
terráneo l’u d’agost del 1991—, que mantenia amb ell una 
gran amistat personal, i continuant per altres com ara Toni 
Porcar —”Cal despenalitzar la insubmissió”, el 29 de maig del 
1993—, Enric Nomdedéu, —diferents articles sobre el tema 
a partir del 8 de maig del 87—, o Mari Gràcia Molés —”La 
mili és la guerra”, del 18 de març del 1991. La postura de Toni 
Roig no representava un cas aïllat, el 7 de maig del 1988 el 
diari Levante ens informava que “200 objectors valencians es 
negaran a efectuar la PSS”, i de seguida nous noms s’afegien a 
la negativa del borrianenc, com ara Miquel Rodríguez, Noé 
Gimeno o Xavi Valero. I la solidaritat amb la seua causa ana-
va també en augment, amb adhesions com, per exemple, 
de Comissions Obreres o de la Colla Ecologista. O l’autoin-
culpació en solidaritat amb els insubmisos per part de dife-
rents personalitats de la vida pública, entre les quals alguns 
d’aquests dirigents de la formació nacionalista.

Després d’anys de protestes, el 29 de maig de 1993 Toni 
Roig va ser jutjat, i el 23 de desembre d’aquell mateix any era 
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó, tot i que el mateix 
tribunal demanava que li fora aplicat un “indult parcial”. De 
manera que Toni va ingressar a la presó castellonenca, tot i 
que uns mesos després, el 5 de novembre, va passar a règim 
obert, i no va abandonar definitivament el règim carcerari 
fins al 20 de desembre del 1995. Per tot això, l’any següent, 
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el 1996, des de la UPV se li va atorgar el Premi a les Lliber-
tats Nacionals. I, com us he explicat ja, la lluita va continuar 
encara durant uns quants anys més, fins que finalment, pri-
mer l’amnistia i després l’acord PP-CIU va permetre la seua 
desaparició, esperem que definitiva.

Quin paper vaig jugar jo en tota aquesta lluita? La veritat 
és que bastant. A més de participar en les diferents convo-
catòries i mostres de solidaritat, vaig ajudar d’una manera 
important en l’elaboració i publicació de tots aquests arti-
cles i notes de premsa solidaris que va fer pública la UPV de 
l’època, plenament conscient, pels meus records del servei 
militar, de tot el que ens jugàvem en una causa que, al co-
mençament, semblava un enfrontament amb gegants però 
que finalment vam poder acabar guanyant. Per si pot servir 
d’exemple i referència per a moltes altres causes, aparent-
ment impossibles.
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Els noms de poblacions, exemple d’una cabuderia

S empre he sostingut que des del govern de la Generalitat 
(Valenciana) s’hauria d’haver fet com des del govern de 

la Generalitat (Catalana): en un sol decret, normalitzar la 
toponímia de totes les poblacions, així ens hauríem estalvi-
at el ridícul de fer anar els noms dels nostres pobles per les 
seus judicials, com si foren delinqüents. Però clar, aspirar a 
una mesura semblant promoguda pel govern de Lerma… I, 
si Lerma no ho va fer, qui ho havia de fer, Zaplana? L’amic 
Camps? I així ens trobem on ens trobem, quan la norma-
lització de cada població ens costa déu i ajuda, com us he 
explicat en el cas de Castelló en Pel meu país.

Per exemple, Fondeguilla de cap de les maneres no pot 
ser Alfondeguilla. Proveu a cantar la cançó més popular i 
coneguda dels dos pobles: “Alfondeguilla en un barranc/ 
la Vall en una costera…”. Veritat que us sobra una síl·laba? 
Doncs a veure si ho aconseguiu fer entrar al cervell dels pe-
pers del “pueblo que aunque es pequeñito hay muchos catalanis-
tas”, recordeu?, que han arribat a fer retornar —il·legalment, 
per cert— cartes que des d’Acció Cultural havíem tramés al 
“Grup municipal d’UPV. Ajuntament. 12609 Fondeguilla”, 
al·legant que “no existe ninguna población con dicho nombre”. 
Què t’ha paregut, calçut! Ara que, per a cabuderia, la que 
tenen alguns amb el tema de Vinaròs. La capital del Baix 
Maestrat va ser la primera població de les comarques de 
Castelló que va normalitzar el seu nom, Vinaròs, ja l’any 
1979; doncs bé, quaranta-un anys després, continua havent 
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qui la té plorona amb el ditxós Vinaroz, fins i tot mitjans 
més o menys oficials. I, per exemple, quan a Renfe no li fun-
ciona la megafonia automàtica d’un tren i el maquinista, o 
el revisor o qui siga, agafa la megafonia, tot xulo, ell —no he 
escoltat mai cap veu de dona— amolla cada “Vinaroz” que 
tomba el basto.

Borriana és un cas diferent i encara a hores d’ara no tinc 
clar si vam fer bé defensant “a capa i espasa”, durant la Trans-
ició, la forma amb o com la més genuïnament valenciana. 
En els manuscrits més antics del “Llibre dels Feyts” de Jaume 
I, Borriana i Burriana alternen pràcticament al 50%, i en-
cara a hores d’ara no tenim clar ni el seu origen, si és una 
vil·la de Burrius llatina o si ve d’un sentit de la paraula torre 
en àrab, com sosté l’amic Sergi Selma. El que sembla clar 
és que el topònim té una relació directa amb el de Borri-
ol, i que tots dos caldria escriure’ls amb la mateixa vocal. 
Però això tampoc no ens arregla res, perquè més aviat se 
sent Burriol que no Borriol, per més que aquest siga el nom 
oficial. I, damunt, la pronúncia més normal “entre la gent 
major de la comarca”, és Buriana i Buriol, amb erra simple, 
en comptes de la vibrant. En qualsevol cas, eixa mena de 
solució salomònica que s’ha adoptat, emprar Borriana en 
valencià i Burriana en castellà, no sembla tenir massa cap 
ni trellat, perquè les dues semblen formes ben genuïnes i 
nostres.

Recorde algunes poblacions on, si senties a alguns, si li 
“canviaves el nom”, és a dir, si utilitzaves com a nom oficial 
la forma que havien emprat tota la vida en la parla corrent, 
podies produir una desfeta econòmica. Sí, no us sorpren-
gueu, això és el que van amollar a Vicent Bosch, quan era 
regidor de la UPV els anys vuitanta, en proposar-los ficar 
a l’Alcora la ela amb l’apòstrof que és com tota la vida ho 
han dit els i les alcorines, i tota la gent de la comarca i de la 
Plana; per exemple, “les xiques de l’Alcora/ baixen al Pregó!”, 
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com diu una lletra escrita als anys cinquanta del segle XX, 
feta a posta per a aquesta desfilada. Doncs bé, si els senti-
es, semblava que els compradors internacionals del taulell 
alcorí s’anaven a despistar, marejats davant d’eixa ela, i no 
trobarien la població i se n’acabarien anant a comprar la 
ceràmica en qüestió a Itàlia o al Brasil. Us pot semblar sur-
realista, però us jure que és autèntic. En canvi, avui l’Alcora 
es diu l’Alcora sense cap problema i, almenys que jo sàpiga, 
les seues vendes de ceràmica fora de l’estat no han disminuït 
ni un euro per aquesta causa. I és que els hi han…

De Castelló i de Vila-real no vaig a parlar-vos ací, perquè 
ja ho he fet suficientment a les memòries. En canvi, sí que 
voldria explicar alguna coseta sobre la Vall d’Uixó i “la bata-
lla de la “i”. Aquesta “i” és etimològica, i figura així en totes 
les formes clàssiques del nom… però actualment no es pro-
nuncia; i aquesta no pronunciació donava peu a tota mena 
d’especulacions i al divertit joc, tan valencià, d’“a veure qui 
l’amolla més grossa”. I pensem que la Vall tenia en aquell 
temps un cert nucli “blaveritzant”, encapçalat pel senyor Le-
opoldo Peñarroja, i clar, aquests van veure darrere de la “i” 
una “ofensiva catalanista”, per a variar. Recordem que fins 
al moment hi havia una pluralitat de formes, més o menys 
legals segons les èpoques, per a anomenar la població des 
del punt de vista oficial, des de la més castellanitzada de 
totes, Vall de Uxó, passant per la forma corregida Vall d’Uxó, 
i arribant a aquells que acceptaven l’article, però no la “i”, i 
volien legalitzar la forma la Vall d’Uxó. 

Per a recordar bé com va anar tot, li he demanat que 
m’ajudara al filòleg i amic Josep Font; ell i la seua dona, 
Teresa Castelló, van ser dues de les persones més actives en 
una lluita contra arguments absurds, d’aquells de “tota la 
vida s’ha dit”, i semblants. Segons em recorda: “Els primers 
moviments per la normalització del nom del poble es produïren 
a l’inici de la dècada de setanta, quan un grup de joves vam for-



196

mar l’associació La Colla, que feia activitats de promoció cultu-
ral (classes de valencià, cineclub, articles al setmanari municipal 
Uxó) i material divers (clauers, adhesius, etc.), promovent la Vall 
d’Uixó com a nom més adequat del municipi. Poc després van 
començar els Cursos Carles Salvador impulsats per Acció Cultu-
ral del País Valencià, que van insistir en la mateixa direcció. El 
21 d’octubre del 1976, el setmanari Uxó publicà un article meu 
on explicava les raons de la grafia la Vall d’Uixó. Hi hagué una 
polèmica, que fou breu perquè la direcció del setmanari impedí 
que s’allargara. El maig de 1986 Acció Cultural del País Valen-
cià–La Vall d’Uixó presentà a l’alcalde un escrit on es raonaven 
els motius del canvi de grafia i es demanava a l’Ajuntament de 
donar-li caràcter oficial. L’escrit duia signatures de ciutadans 
(encapçalades per la d’Arcadi Garcia) i associacions polítiques i 
culturals de la Vall”.

“A finals de l’any 87 i inicis del 88”, continua explicant Jo-
sep Font, “s’intensificaren els moviments reclamant la norma-
lització del topònim. El primer pas va ser una trobada, el 19 de 
desembre del 1987, a la sala d’actes de l’actual institut Botànic 
Cavanilles. Amb Vicent Martínez Guzmán de presentador, Ar-
cadi Garcia, Josep V. Font i Lluís Meseguer explicaren les raons i 
la necessitat d’aquesta normalització. Els mesos següents diversos 
membres d’ACPV–La Vall d’Uixó feren compareixences a Ràdio 
Antena 3 de la Vall d’Uixó, Ràdio Antena 3 de Vila-real i Ràdio 
Cadena i Ràdio Popular de Castelló, a més de rodes de premsa. 
La primera setmana de març de 1988 es feu arribar a cada regi-
dor de la corporació municipal un dossier amb informes que ava-
laven la bondat de substituir «Vall de Uxó» per «La Vall d’Uixó». 
Els autors dels informes eren Arcadi Garcia, Josep V. Font, Antoni 
Ferrando, Margarita Porcar i Mikel de Epalza”. 

“Tot seguit es feren reunions informatives amb cada partit po-
lític representat a l’Ajuntament: Partit dels Treballadors d’Espa-
nya–Unitat Comunista, Partit Socialista Obrer Espanyol, Alian-
ça Popular, Esquerra Unida i Centre Democràtic i Social; i amb 
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els sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres. 
A la Fira de Sant Vicent (dies 8, 9, 10 i 11 d’abril), ACPV–La 
Vall d’Uixó muntà un estand i repartí als visitants material di-
vers: adhesius, tríptics, dossiers… El dissabte 30 d’abril, mem-
bres d’ACPV-La Vall d’Uixó i dels partits polítics partidaris de 
la normalització repartiren per tot el poble, casa per casa, fulls 
informatius. El dilluns 2 de maig, a les 7 de la vesprada, l’Ajun-
tament celebrà un ple extraordinari amb l’únic punt de la nor-
malització del nom del poble. El resultat va ser: A favor: 16 vots 
(7 del PTE–UC, 5 del PSOE, 2 d’EU i 2 del CDS). En contra: 5 
vots d’AP. En conseqüència, se sol·licità que la nova denominació 
del municipi fora «La Vall d’Uixó». El Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana núm. 998 del 3-febrer-1989 publicà el decret 
6/1989 de 30 de gener, pel qual s’aprovava que la nova denomi-
nació del municipi era «La Vall d’Uixó»”. 

Fins ací, l’escrit de Josep Font. En altres poblacions, el 
canvi —és a dir, la recuperació— es va donar de manera més 
tranquil·la i sense massa polèmiques, com podrien ser, per 
exemple, Moncofa, Xilxes —que potser encara el té avui “bi-
lingüe”—, Alcalà de Xivert, Betxí, Albocàsser, Sant Mateu… 
La complicació principal en aquest cas es dóna a Peníscola: 
l’ajuntament —sempre del PP— no tindria problema en 
“valencianitzar” la forma oficial Peñíscola per Penyíscola, 
però es nega a acceptar el Peníscola que des de l’Acadèmia 
li donen com a única alternativa vàlida; i així estem, entre 
l’una i l’altra, continua la forma espanyolitzada com a única 
forma oficial. D’altres poblacions, en canvi, no han tingut 
mai cap problema, perquè el seu nom legal ja coincidia de 
sempre amb el real, Onda, Almenara, Morella, Nules, Beni-
carló… Tot i que, durant la Transició, es veu que a algú li va 
entrar “envegeta” que els altres pobles feren campanya per 
la recuperació toponímica i ells no pogueren, i recorde que 
algú em van insinuar si Nules no seria amb ela geminada, 
Nul·les; hi ha gent que quan no té problemes se’ls busca. O 
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aquell que volia escriure “Torrevlanca”, amb ve baixa, si re-
cordeu les memòries. Com aquella pintada que van fer una 
vegada els maoistes de Bandera Roja, “visca el 14 d’avril!”, 
es veu que a la francesa. Ja ficats, recordem aquella rèplica, 
també de Bandera Roja; els fatxes havien escrit, en una fa-
çana de l’antiga Pescateria, a la plaça Santa Clara: “Rojos, os 
vencimos el 18 de julio de 1936 y volveremos a venceros”, i els 
“amics de Mao” els van replicar: “Pues nosotros el 14 de abril 
de 1931, o sea antes, y no vamos por ahí fardando”. Ja sé que us 
semblarà més aviat un testament que no una pintada, però 
així va ser.
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El Pinar, la Campsa i la Fertibèria,  
tres reivindicacions del Grau

E fectivament, aquests eren els principals temes pendents 
que afectaven directament el “districte marítim” però, 

de retruc, el conjunt de la ciutat. Del tema del Pinar ja us he 
parlat suficient a Pel meu país, però no així dels altres dos. 
Tant les instal·lacions de la Campsa com la fàbrica d’adobs 
químics de Fertibèria —després ERT, d’Explosivos Rio Tin-
to— estaven perillosament a prop del Grau, a la part nord 
de la població, limitant ja amb les darreres cases, i repre-
sentaven doncs una clara amenaça per a la salut i les vides 
dels seus habitants. Només pensar en les conseqüències que 
podria haver tingut una explosió dels dipòsits de la Campsa 
ens fa esgarrifar encara avui; i, pel que fa a la Fertibèria, ei-
xos fumets que s’escampaven per tot el Grau, massa saluda-
bles que diguérem no ho devien ser per al veïnat, no.

Quan jo era menut, i anàvem en autobús cap a la platja, 
en passar per davant de la Campsa, ma mare sempre me 
l’assenyalava i em deia: “Mira, les calderes de Pere Botero”. 
De fet, per analogia em deia el mateix quan viatjàvem pel 
món i véiem instal·lacions semblants, i ja no us dic la pri-
mera vegada que vam veure el gran polígon industrial de 
Tarragona. Jo sempre havia cregut que Pere Botero era un 
nom del dimoni, perquè tenia clar que les calderes eren, 
per comparació, les de l’Infern. Per això la meua sorpresa ha 
estat gran quan, justament ara que estava preparant aquest 
escrit, se m’ha ocorregut buscar per Internet “calderes de 
Pere Botero”, i m’he trobat que el tal Pere Botero, o millor 
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Pere Porter, era el protagonista d’un narració anònima dels 
segles XVI-XVII, que viatjava a l’Infern perquè hi havia de 
trobar un notari que li havia amagat un document, que 
entrava en aquest antre pels voltants de l’estany de Sils, i 
eixia… per Morvedre, l’actual Sagunt. I va ser l’escriptor 
Víctor Balaguer, al segle XIX, qui, en recollir la narració, va 
canviar Porter per Botero, tampoc no sabem per què. D’on 
s’havia tret la meua mare aquest nom i aquesta història? És 
una tema que, supose, ara mai ja no podré saber. De tota 
manera, sembla que a Castelló formava part de la memòria 
oral de la ciutat.

Quan es va acordar la construcció de la Fertibèria, cap a 
l’any 1965, va ser “por orden de la superioridad”, és a dir, una 
d’aquelles decisions que, almenys durant el franquisme, ve-
nien “molt de dalt” i no t’hi podies oposar, per molt ajunta-
ment que fores. De fet, un regidor, Fernando Badal —pare 
de qui després seria el cantant i bon amic Ferran Badal— va 
dimitir-hi en protesta, posant fi així a la seua vida política. 
Segons m’explica el fill, “ell va dur el pes de l’oposició a Ferti-
bèria (amb les consegüents represàlies econòmiques i laborals, 
atesa la seua condició de funcionari), juntament amb Juan José 
Reverter i Pepe Nebot, també regidors”. De manera que Fertibè-
ria amunt, i fumets avall, sobre el Grau. I, per tant, tenia una 
oposició fonda i soterrada per part dels grauers, que només 
es va atrevir a eixir a la llum durant la Transició.

Des d’EIC vam assumir aquestes dues necessitats, la de 
traslladar la Campsa i la de tancar definitivament Fertibèria, 
des del mateix moment de la nostra constitució, i va comen-
çar un llarg rosari de convocatòries, manifestacions, protes-
tes i mocions municipals per a veure d’aconseguir fer reali-
tat aquesta reivindicació. De vegades amb més fortuna, de 
vegades amb menys, i sempre amb el suport dels veïns del 
Grau, agrupats sobretot en l’associació El Faro, vam aconse-
guir posar aquests dos temes en l’agenda de l’ajuntament, de 
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manera que l’alcalde Tirado es va veure obligat a negociar 
amb les respectives direccions. Tinc recollits, per exemple, 
nombrosos articles de premsa, que jo mateix vaig ajudar a 
preparar, com ara dos de Toni Porcar, “Tarragona, el Grau i la 
Campsa”, del 21 de juny del 1987, i “Un Ple per a parlar d’ERT 
i de Campsa”, el 28 de juliol d’aquell mateix any. Finalment, 
després de noves negociacions i protestes, Campsa va accep-
tar traslladar les seues instal·lacions al polígon del Serrallo 
—i supose que va fer un molt bon negoci amb els antics 
terrenys, requalificats i ara farcits d’habitatges— i Fertibèria 
va tancar les portes, permetent així l’ampliació de les instal-
lacions portuàries cap al Nord. Ambdues reivindicacions 
reeixides són el clar exemple d’una lluita, veïnal i política, 
que va aconseguir els seus objectius, després d’una llarga de-
manda, i ens haurien de servir de model, i d’esperança, per 
a moltes altres que duem encara entre mans a hores d’ara.
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Més qüestions sobre el teatre a Castelló

E n Pel meu país ja us he parlat de bastants aspectes relaci-
onats amb el teatre a la nostra ciutat i a les comarques 

castellonenques, però se’m van quedar alguns aspectes sen-
se desenvolupar. Per exemple, us hi vaig parlar d’una obra 
de teatre estrenada al saló d’actes de Maestria per una colla 
d’adolescents, de la qual eixirien grans actors —Conino Gu-
rillo, Carles Benlliure— i tècnics teatrals com Alfons Barre-
da, “El Prole”, gran expert en luminotècnia. Ara, justament 
Joanma Pérez, és a dir, Conino Gurillo, m’ha escrit parlant 
sobre eixa obra, donant-me l’any i el títol i emmarcant-la en 
el seu context. 

Joanma diu així: “En 1979 tu ens vas ajudar i motivar a 
Alfons “El Prole” i a mi mateix a fer una obra de teatre sobre la 
nostra història, que anava des de la conquesta de Jaume I fins 
a la mort de Miquel Grau. Es va dir “Nosaltres, història de la 
nostra història”. I que finalment ens vas fer firmar com a autors 
al Prole i a mi, quan realment el guió el vares fer tu. Va ser el 
meu debut escènic, i es va estrenar a Maestria Industrial al juny 
de 1979, quan jo encara tenia 16 anys. A Alfons li van suspendre 
l’assignatura de història de tot el curs, i a mi el professor de quí-
mica, que sempre em suspenia amb un 0 o un 0,5, em va felicitar 
i animar per a que em dedicara a això. Unes hores després de l’es-
trena, em van dir que “Espiral Col·lectiu teatral” volia comptar 
amb mi per a l’Ubú rei, i eixe va ser l’inici del meu camí cap 
a aquesta professió, ara fa uns quaranta-un anys, el mateix que 
Alfons, que després d’aquella experiència es va dedicar a la il-
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luminació escènica. També estava en aquella primera aventura 
Carles Benlliure. Així doncs, d’aquella història som tres persones 
les que ens dediquen a aquesta feina des de llavors… Gràcies! 
Molts anys després, vaig fer un altre espectable que també es va 
dir Nosaltres, història còmica de la nostra història, que no 
té res a veure amb aquesta primera i que fins i tot el nom va 
ser casualment batejat pel regidor de cultura de Vila-real Javier 
Nàcher el 1999”.

A les memòries tampoc no he parlat d’alguns altres actors 
i actrius, o bé n’he dit ben poca cosa. Per exemple, de Paqui, 
o Cesca, Salazar, que crec que no n’he dit ni una paraula, 
i això és profundament injust. De Cesca —Paqui li he dit 
jo tota la vida—, actualment professora de l’Aula de Teatre 
“Carles Pons” de l’UJI, encara recorde, per exemple, aquell 
muntatge de Baixar al moro, que tots conveníem que l’havia 
brodat, superant la interpretació “oficial” de la Verónica For-
qué en la versió cinematogràfica. De Valentí Pinyot recorde 
que em va aparèixer pel local del Secretariat de Menéndez y 
Pelayo, poc després de baixar del Principat per a instal·lar-se 
al Forcall, amb el grup Pimpinelles i amb les diferents repre-
sentacions del seu don Abili, una d’elles almenys a l’edifici 
“Hucha” dels Quatre Cantons. He de recordar també l’al-
massorina Fàtima Agut, la persona que més sap sobre grups, 
grupets, grupusclets, obres i obretes teatrals de la comarca al 
llarg de la història, i que ha estat capaç d’ordenar i organit-
zar els fons que emmagatzemava el Teatre Principal.

Vull parlar-vos també de Toni Valesa, la persona que va 
passar de la pastisseria al teatre i a l’impuls de les arts escèni-
ques, un vistabellenc que feia, i molt bons, pastissos primer a 
Moncofa i després a la pastisseria El Bon Gust, al final del car-
rer Navarra, i en canvi avui és el principal gestor teatral de la 
Universitat Jaume I, tant en l’aula dedicada a la memòria de 
l’amic Carles Pons, un excel·lent actor mort massa aviat, com 
en el Paranimf, on comparteix responsabilitats, entre altres, 
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amb el germà d’Ali, Manel Brancal, un músic del qual vull 
recordar des de la seua reinterpretació de peces de Francesc 
Tàrrega a les cançons de festes, entre les quals un deliciós On 
estarà el Mesó del Vi? o un Rotllo i Canya amb lletra alternati-
va surreal. Per cert, aquests dies de confinament, amb Manel 
i el seu fill Ferran Brancal —un adolescent de catorze anys 
que domina la dolçaina amb un mestratge que molts vol-
drien, a la seua edat— ens passa una anècdota ben curiosa, i 
és que ens escoltem, però no ens hi podem veure. Ells viuen 
al número 52 del nostre carrer, mentre que nosaltres som al 
48; veïns ben propers, doncs, però que no ens hi podem sa-
ludar pels balcons —el número 50 sobreïx molt— i ens hem 
d’aconformar de sentir-los quan, Manel a la guitarra i Ferran 
a la dolçaina, interpreten peces populars de la terra o versio-
nen Il Partigiano, per exemple, quan la gent eixim a finestres i 
balcons per a “trencar” d’alguna manera el confinament.

Hauria de parlar també de la gent del món del teatre a 
Vila-real, una població amb una antiga tradició en el món 
de l’espectacle. Recordeu que, cada any, per al Correllengua, 
els diferents grups de teatre d’animació preparen, contra-
ctats per la regidoria de Normalització, un espectacle infan-
til que després recorre totes les escoles. Així vaig conèixer 
alguns bons amics, com ara Joan Raga, director del grup 
Scura Splats i cunyat de la contacontes Rosabel Canós, de 
la qual us n’he parlat —molt bé— a les memòries; també 
així vaig conèixer Sergio Heredia, un gran Tirant en l’obreta 
infantil i que ha protagonitzat muntatges espectaculars, per 
exemple cavalcades de reis a València; o l’actriu Pepa Cases, 
que també va intervenir un any en aquesta animació, com 
una Carmesina una mica feminista i reivindicativa, i que 
ara s’ha popularitzat presentant, juntament amb Xavi Casti-
llo, el programa Trau la llengua d’À Punt.

I no m’he d’oblidar d’Anna Dobon, la professora de l’Es-
cola Municipal de Teatre d’aquesta població, amb la qual 
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vam fer gestions per a aconseguir-li una beca per a l’amic 
Adrian Nita. Adrian tenia ja experiència teatral a Castelló, 
on havia intervingut en diferents obres del grup Baladre, i 
va voler participar en aquest curset, per a assolir així noves 
experiències; i des del primer moment va simpatitzar amb 
Anna, amb la qual va fer una bona amistat. Anna és filla 
d’Enric Dobon i de Fernanda Díaz, dels quals us he parlat ja 
a Pel meu país, recordeu, aquell que va treballar al Secretariat 
amb mi i la dona vinculada als moviments obrers de signe 
cristià, que fa ja molts anys que es van separar. Bé, el cas és 
que, eixe any, en el sopar posterior a la commemoració de 
l’incendi de Vila-real pels borbònics, que Adrian hi havia 
fet d’abanderat maulet, va caure, per casualitat, al costat de 
Fernanda, i van començar a xerrar; i, xerrant xerrant, jo, que 
era a l’altra banda, m’adone que Adrian no sabia qui era ella, 
de manera que li ho vaig dir, “Adrian, que és la mare de l’An-
na Dobon!”, i va ser ben curiós el resultat, d’haver conegut 
mare i filla sense saber que ho eren.
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Tornem, encara, a la platja

R esulta que durant els anys cinquanta, quan les corre-
gudes de bous eren una “cosa seriosa de veritat”, que 

competia amb el mateix futbol, hi havia a Castelló tres “to-
reros autòctons”, i la gent s’aliniava amb un o l’altre, com 
podia ser per exemple del Barça o del Madrid. Aquests tres 
eren Caro, Ramírez i Zabalza, Antonio Rodríguez Caro, 
Pepe Luís Ramírez i Fernando Zabalza. Per la raó, que fora, 
jo havia decidit que era de Ramírez, mira, què hi farem! I 
un dia de juliol o agost, devia tenir-ne jo tres, com a molt 
quatre anys, estava jugant vora mar, i em criden i em diuen: 
“Tonín, tu no dius que eres dels de Ramírez? “Pos” mira, este 
és Ramírez”. I em mostren un xic jove, més o menys atlètic… 
amb vestit de bany, clar. I jo que em fique a plorar, que no i 
que no, que eixe no era Ramírez, perquè no anava “en traje 
de luses”. Us imagineu l’escena, molt de Berlanga, d’un torero 
passejant-se per la platja amb el tal “traje de luses”! Doncs no 
hi va haver manera, de convèncer-me. Molts anys després, el 
tal Ramírez era el gestor de la Plaça de Bous de Castelló en 
nom de l’empresa concessionària, i em vaig haver d’entre-
vistar amb ell pel lloguer del recinte per a la celebració de 
l’Aplec del Cinquantenari de les Normes. Ell, lògicament, 
no em coneixia de res, però jo interiorment somreia, pen-
sant que tampoc llavors no anava “amb traje de luses”!
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Lledó, nom únic

L ògicament, l’únic nom de la patrona de Castelló, i per 
tant també de les xiques a les quals se les bateja —o no 

bateja— amb el seu patronímic, hauria de ser Lledó; recor-
deu com va el tema de la Troballa, ara no entre ni isc en la 
seu historicitat, i com la pedra que aixeca Perot està al costat 
d’un lledoner, quan llavors, a l’Edat Mitjana, el nom “lledó” 
s’emprava també per a l’arbre, i no només per al fruit, a di-
ferència del que passa ara. Però des dels segles XVII-XVIII 
va començar a prendre forma una castellanització, feta no 
directament sobre Lledó sinó més aviat sobre l’alternativa 
Llidó —moltes vegades escrita amb una sola ela, tot i que 
represente el so palatal sonor—, una forma que apareix bas-
tant en cognoms, sobretot per la Plana Baixa, per exemple 
en pobles com Artana. Aquest Lidó o Llidó tenia tots els 
punts per a la seua castellanització, a base d’afegir-li una ena 
final —recordeu que el castellà “odia” les paraules acabades 
amb vocal tònica—, i ja tenim l’“engendre” “Lidón” desen-
cadenat.

A poc a poc, en el cervell dels i les castellonenques es va 
anar obrint pas una estranya teoria, segons la qual “quan en 
valencià diem lledó, en castellà s’ha de dir lidón”; una teoria 
sense cap ni trellat, perquè l’únic nom castellà de l’arbre en 
qüestió és “almez”, un arabisme, i en tot cas l’única alternati-
va seria l’aragonès “latonero”, tal com l’empren, per exemple, 
a Sogorb. Però això de “lidón”, malgrat no tenir cap sentit, es 
va anar imposant al llarg del segle XIX, tant per a referir-se 
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a l’ermitori, avui basílica, com per a designar les xiques que 
rebien el nom de la patrona. I per això, fins quasi el dia 
d’avui, el nom Lidón ha proliferat tant a la ciutat.

Ben pocs intents seriosos es van fer per mirar d’aturar 
aquesta aberració. Segons explica Manuel Carceller, el 1865 
l’arxipreste Joan Cardona Vives va publicar la seua “Novena 
a la Virgen del Lledó”, amb el nom correcte, tot i que pocs anys 
després, la segona edició apareixia ja amb la forma espúria, 
i així continuarà en reedicions successives. Només el 1966, 
amb ocasió del sisè Centenari de la Troballa, en ple fran-
quisme, la comissió organitzadora des actes, un membre 
destacat de la qual era don Àngel Sànchez Gozalbo, signant 
de les Normes, va decidir que l’únic nom de la marededéu 
seria Lledó, independentment de la llengua que s’emprara, 
i així va editar el cartell de “las fiestas de la Virgen del Lle-
dó”, una curiosíssima pintura-ceràmica de Guallart, que es 
va repartir profusament i que es troba encara a hores d’ara, 
emmarcada, en moltes cases. Va ser l’inici d’un canvi, d’una 
restauració millor dit, que a partir d’eixa data va anar fent 
camí i que avui, se suposa, està generalment consensuada, 
de manera que Lledó hauria de ser la forma única.

Ho hauria de ser, però… una cosa és la teoria, i una altra 
ben diferent la pràctica de determinats elements. En aquest 
sentit, he conservat el retall d’una polèmica, una més, sobre 
aquest tema, que va tenir lloc l’any 1984 i en la qual vaig 
intervenir-hi activament. En aquella època, jo publicava al 
diari Mediterráneo, amb periodicitat crec que setmanal, una 
sèrie d’articles titulats genèricament “Des del Secretariat”, en 
els quals m’ocupava de temes lingüístics i culturals de la ciu-
tat. I en aquest article, amb data del 15 de febrer i titulat “So-
bre “Lledó”, “Lidón” i altres maneres de fer les coses difícils”, em 
feia ressò de l’argument d’“una mare de família, la filla de la 
qual s’anomena Lledó. Bé, Lledó no. Segons ella i el registre civil, 
“Lidón”. La senyora en qüestió preguntava, tota indignada: 
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“Pero si lo cambian en todas partes y ponen Lledó, ¿como sabrá 
la niña que su nombre es el de la Virgen?”. I, per si en quedava 
cap dubte, els explicava als lectors en l’article que “les pala-
tals de la dona, “castellonera de soca”, haurien ferit les orelles de 
qualsevol vallisoletà”. I assegurava que la senyora rematava el 
seu raonament preguntant-se: “¿Porqué como vamos a llamar-
la Lledó y hablarle en castellano?”.

I, evidentment, davant del dilema de la senyora, jo li plan-
tejava una alternativa clara: “Si a la seua filla li diuen Lledó, 
senyora, la solució no és canviar-li el nom, sinó parlar-li en la 
llengua de la terra on és la Basílica”. Hi assegurava que “espe-
rem, amb tota la nostra capacitat d’esperança que, algun dia, 
totes les xiquetes que s’anomenen Lledó parlaran en valencià. No 
vaja a ser, senyora, que algun dia la seua filla “Lidón” es trobe 
sense referències d’on ve el seu estrany nom i, el que potser li faria 
encara més vergonya, es trobe amb la filla d’uns emigrants que 
s’anomene Lledó, perquè és nascuda a Castelló i, parlant-li el 
valencià que haurà aprés a l’escola, se’n riga de la seua coentor”.

Aquest és un tema encara candent. Jo mateix tinc una 
neboda, ara té ja més de quaranta anys, que encara es diu 
“Lidón”, i supose que ja ho serà per a la resta de la seua vida. 
A l’actual bisbe de Sogorb-Castelló, el “castellano viejo” que 
ens van enviar per mirar de resoldre els embolics econòmics 
que va deixar-hi “Xorivita” —aquell que “no el volia ni la 
Mare de Déu del Lledó”, recordeu—, tot i que continua sen-
se parlar ni una sola paraula de la llengua dels seus fidels, 
quan domina perfectament l’alemany —un bon exemple 
aquest d’incardinació apostòlica—, “algú” li va fer entendre 
que, si volia estalviar-se problemes, diguera sempre “Lledó”. 
I, potser perquè se li fa estrany, no sé perquè, mesclar aques-
ta forma genuïna amb el castellà, cada vegada que està dient 
allò d’“Hijos míos, pidamos a la…”, s’atura una mica, diu la 
seguideta “a la Mare de Déu del Lledó”, i continua tranquil-
lament en castellà “que nos ayude a…”, i es queda tan ample. 
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Però bé, més lentament del que molts desitjaríem però tam-
bé més ràpidament del que a algú poqueta la gràcia que 
li fa, el nom Lledó com a forma única, de la Patrona, de la 
Basílica i de les xiques, va obrint-se camí a la nostra ciutat.
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El pas de l’STE-PV a la Intersindical

E ls moviments nacionalistes de les diferents nacions 
europees, almenys aquells que jo conec, sempre són 

sacsejats des dels seus orígens per dues polèmiques, de les 
decisions que prenen respecte a les quals depèn que el seu 
futur evolucione d’una o d’una altra manera molt diferent; 
m’estic referint a la tria entre l’educació pública o privada, i 
a l’articulació de sindicats d’àmbit nacional o l’aposta per la 
“nacionalització” dels sindicats d’àmbit estatal preexistents. 
I el nacionalisme als Països Catalans no n’ha estat cap ex-
cepció.

Molt a prop teníem un model de referència, el basc, que 
en els dos casos havia optat per alternatives pròpies: des del 
punt de vista educatiu, havia teixit per tot el territori una 
xarxa d’“ikastoles”, escoles privades dependents de les or-
ganitzacions de pares i mares, darrere de les quals estaven 
les entitats i organitzacions de tipus nacionalista; i a nivell 
sindical, havien potenciat sindicats com ELA, que venia ja 
des d’abans de la Guerra Civil, directament vinculat amb el 
PNB, o LAB, amb fortes arrels en el món “abertzale”; de fet, 
la seua diferenciació respecte als sindicats estatalistes és tan 
clara, i tan volguda, que fins i tot es “permeten el luxe” de 
convocar les vagues generals un dia abans que no a la resta 
de l’estat, per així “marcar territori”.

Als Països Catalans, en canvi, es va fer una tria ben dife-
rent. Des del punt de vista de l’Educació, i tot que al Prin-
cipat van tirar endavant algunes experiències d’escoles pri-
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vades catalanistes, generalment vinculades als sectors més 
conservadors d’aquest, l’aposta ultramajoritària va ser mirar 
de copar l’escola pública, mitjançant el doble treball dels 
ensenyants i de les associacions de pares i mares, que va que-
dar després reforçat amb l’arribada al poder de forces “naci-
onals”. I aquest mateix fenomen, amb alguna excepció com 
podria ser El Rotgle castellonenc, es va donar en la pràctica 
totalitat tant al País Valencià com a les Illes. Els resultats els 
podem jutjar, amb tots els seus avantatges i inconvenients, 
fins al dia d’avui.

Pel que fa al món sindical, tot i que també es van fer in-
tents d’articular un sindicalisme de base nacional —vull re-
cordar ací l’intent bastant barroer del PSAN, de construir 
un sindicat, els Col·lectius de Treballadors, amb la sola base 
dels mateixos militants del partit i algun que altre “simpa-
titzant despistat”; i que, diguem-ho clarament, va resultar 
una autèntica entelèquia, que millor deixarem córrer—, en 
general es va optar per l’“entrisme”, és a dir, per afiliar-se als 
sindicats ja existents d’àmbit estatal, UGT i CCOO i, des de 
dins, intentar la seua “nacionalització”, amb resultats millors 
o pitjors segons els casos i els territoris. Recordem sense anar 
més lluny el tema de la “consellera empresonada” Dolors 
Bassa, durant molts anys un alt càrrec de la UGT gironina.

L’excepció, pràcticament a tot el país, va ser justament el 
món dels ensenyants. Als tres territoris de l’estat es van arti-
cular sindicats propis, amb base territorial i amb una con-
cepció assembleària de la tasca laboral, que des del primer 
moment van assolir una gran presència i representativitat 
en el món de l’Educació, i que a poc a poc van anar esdeve-
nint electoralment els de major representativitat en el seu 
àmbit, malgrat els obstacles i entrebancs de tota mena que 
des dels “sindicats majoritaris” estatals se’ls va posar, i se’ls 
continua posant, al seu davant. Així, la presència del Sindi-
cat de Treballadors (i Treballadores) de l’Ensenyament del 
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País Valencià, STE-PV, que fa ja diferents eleccions que és 
escollit majoritàriament pels i les ensenyants, i sense ma-
nifestar cap desgast, més aviat al contrari; com el STEI de 
les Illes, que va protagonitzar en bona part la lluita contra 
les aberracions educacionals i laborals que volia dur a ter-
me José Ramon Bauzà; o la forta presència dels UCSTE del 
Principat, per més divergències internes que hi travessen.

El STE-PV es va crear l’any 1979 a Elx, quan jo treballava 
ja en el Secretariat, i des del primer moment els vaig oferir 
tota la meua “complicitat”, ajudant-los en tot allò que bona-
ment vaig poder. Recorde aquells temps, quan compartien 
despatxet amb la Unió de Llauradors, a la plaça acabada de 
rebatejar com del País Valencià, amb Julià Vicent Rey com 
a alliberat —com a “esclavitzat”, més aviat—, quan un gru-
pet dels i les seues membres —i “membresses”— més actius 
anaven “predicant la bona nova” per totes les escoles de les 
comarques castellonenques. 

To això estava molt bé, però jo no treballava en el món de 
l’ensenyament, i doncs la meua sindicació era un tema com-
pletament diferent. Jo tenia i continue tenint bons amics 
en els dos “sindicats majoritaris”: dins de la UGT, vull recor-
dar sobretot l’advocat tirigenc Josep Francesc Pitarch Roda, 
conegut al seu poble i per tots nosaltres amb el malnom 
d’“el maulet” o “el maulet de Tírig”, i ja us podeu imaginar 
quines eren les raons ideològiques que justificaven aquest 
apel·latiu; o Ferran Ortiz, que havia estat, com ja us he expli-
cat, membre de les JSAN; o Miquel Rovira, l’actual director 
de l’Hospital de la Plana, que havia vingut un estiu, becat, a 
l’UCE de Prada, i amb el qual em continua unint una gran 
amistat… Però, sobretot, tenia molts amics a Comissions: 
Rosa Garcia Ruiz, la “tarugueta” del Centre Excursionista, 
bastant clavada dins del món de la Sanitat; Maties Segura, 
l’“amic de Morella per a tota la vida”, que havia lluitat jun-
tament amb mi dins del PSAN, a la Universitat de València, 
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i que ara duia el pes d’aquest sindicat dins de l’UJI; l’amiga 
Xelo Valls, o el que ha estat fins fa poc el seu secretari inter-
comarcal, el vila-realenc Manel Nieto; i, evidentment, qui 
l’ha succeït fa pocs mesos en el càrrec, el fill del meu pro-
fessor de francès i net de l’escriptor Josep Barberà Cebrià, 
Albert Fernàndez Barberà.

I, de fet, en començar a “pencar” en el Secretariat, jo, que 
tenia molt clar el deure de tot treballador d’afiliar-se a un 
sindicat, ho vaig fer a CCOO, com el més proper als meus 
ideals d’esquerra. I així vaig aguantar, amb una vida sindical 
merament vegetativa, allò de pagar la quota i poca cosa més 
—el dia té 24 hores—, fins que va esclatar una polèmica 
quan les direccions estatals d’UGT i CCOO van posar el 
crit al cel per un suposat intent, mai no dut a la pràctica, per 
part del govern espanyol de torn de fraccionar “la caixa de 
les pensions”, dotant les autonomies d’una part dels molts 
recursos que aquests fons generaven. En aquell moment, 
sent com era un ferm partidari d’aquella “divisió”, vaig en-
tendre que no tenia cap sentit continuar pagant la quota a 
un sindicat que defensava principis contraris als meus, em 
vaig donar de baixa de Comissions i vaig telefonar a la gent 
de l’STE-PV, informant-los que m’hi volia afiliar. Vaig deixar 
molt clar que jo no pertanyia al món de l’ensenyament —
crec que estava donat d’alta en alguna cosa com ara “arts 
gràfiques i similars”, a partir de l’editorial 3 i 4—, però que 
tampoc “no pretenc fer una vaga a l’Eliseu”, i que doncs pas-
saria a pagar-los a ells la meua quota, per solidaritat, com a 
treballador, amb un sindicat la línia ideològica del qual sí 
que em representava. I ací em teníeu, un no ensenyant afili-
at a un Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament, i rebent 
puntualment, cada mes, totes les informacions possibles i 
impossibles de les lluites laborals i reivindicacions sindicals 
de les dones i els homes que tenien cura de l’educació des 
dels parvulets als i les estudiants universitàries.
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Tanmateix, molts no n’estàvem satisfets d’aquesta situa-
ció, i pensàvem que l’experiència i els encerts de l’STE-PV 
caldria “exportar-los” a unes altres professions, almenys a 
aquelles en les quals la presència del nacionalisme d’esquer-
res fora important. Recorde que parlàvem, per exemple, del 
món dels treballadors de la sanitat, de la banca, de les admi-
nistracions públiques… D’acord, no es tractava de comen-
çar per sectors com el metall o la ceràmica, perquè segura-
ment de moment només que hi topetaríem os, però sí que 
calia obrir-se als més propicis. Aquesta qüestió la vaig parlar, 
sobretot i durant molt de temps, amb el vila-realenc Santia-
go Vilanova, que durant molts anys va ser una peça clau en 
el funcionament del sindicat d’ensenyants. Finalment, i no 
sense moltes vacil·lacions, en el VI Congrés que l’STE-PV va 
celebrar a Morella, el juny de l’any 1995, es va acordar anar 
cap la creació d’una Intersindical Valenciana, que agrupara 
al seu si els sindicats de les diferents branques laborals que 
s’hi anaren constituint. L’acord no es va prendre sense un 
fort debat previ, però van —vam, si ho voleu així— acon-
seguir l’aprovació majoritària, i des de llavors que el camí 
de la Intersindical, sense presses però sense pauses, conti-
nua avançant amb l’objectiu d’articular un autèntic sindicat 
nacional i de classe, lluny de vel·leïtats “groguenques” però 
lluny també de la dependència de Madrid.

Un dels primers sectors on aquest projecte va començar a 
quallar va ser el de la Sanitat, amb la constitució i desenvo-
lupament del Sindicat de Treballadors (i Treballadores) de 
la Sanitat del País Valencià. A les comarques de Castelló, el 
projecte de l’STS-PV està indefectiblement unit a la persona 
i al treball del borrianenc establert a Castelló David Vicent; 
David, que de molt jove havia mirat d’impulsar un projecte 
cultural patriòtic a la seua ciutat, es va llançar amb il·lusió 
a tirar endavant aquest projecte, i la veritat és que jo hi vaig 
col·laborar amb molt de gust, durant anys, facilitant-li tota 
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mena de contactes en el sector, i aconseguint que, a poc a 
poc, l’STS s’obrira pas entre tota mena de sindicats, d’un 
i l’altre signe, que pul·lulaven pel món dels consultoris i 
els hospitals. Recorde que el seu impuls em va costar dis-
cussions amb persones amb les quals compartia ideologia 
i, a més, una forta amistat personal; ja us he explicat, per 
exemple, el cas de Rosa Garcia, nacionalista de pedra picada 
però que ocupava llocs importants en l’estructura sanitària 
de Comissions, i que no veia gens clara aquesta maniobra. 
Ara, la veritat és que, aquests darrers anys, quan he hagut 
d’anar bastant a tota mena de consultes hospitalàries, fora 
pels problemes dels darrers anys de vida de ma mare, fora 
per les meues pròpies malalties, m’omplia de goig veure els 
cartells i els calendaris de l’STS que tan sovint et trobes per 
las sales d’atenció als pacients i pels consultoris, i que et fan 
sentir que “ets a casa”. I jo no sé a vosaltres, però a mi fins i 
tot em dóna una certa “seguretat sanitària”, veure’ls, com si la 
malaltia no fora tan ni tan greu en eixos moments. Ja ho sé, 
ja ho sé, que una malaltia és un fet objectiu, que no depèn… 
Però, durant els llargs temps d’espera que necessàriament 
has de passar…

Ja que he parlat de Sanitat, no voldria oblidar el meu 
agraïment d’anys a la doctora Maria Dolors Simó, que ha es-
tat la meu metgessa de capçalera més de mitja vida, que em 
va tractar els problemes de sucre i tensió que són la meua 
“càrrega sanitària”, allò que a cadascú ens toca, en aquesta 
vida urbanita i sedentària, i que la va encertar amb la me-
dicació correcta que m’ha permès fins al dia d’avui dur allò 
que considerem “una vida normal”. De la doctora Simó, que 
mai no he sabut si és nascuda al costat sud o al nord del riu 
de la Sènia, però en qualsevol cas no molt lluny d’ací, forma-
da professionalment a Barcelona i que va exercir el càrrec 
de metgessa de família al centre Casalduch, fins a la seua 
jubilació, jo ja sabia que era bastant “de la corda”: el valen-
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cià era la seua llengua habitual en el consultori, i no només 
amb mi, que no cal dir-ho, sinó amb els pacients “normals” 
que hi anaven a visitar-se; i, fa ja uns anys, quan preparava 
un treball d’un mena de tesi doctoral o alguna cosa paregu-
da, em va demanar si sabia alguna persona que li la podia, 
ara no recorde si em va dir corregir o traduir, al català, i 
finalment va acabar contactant amb la germana de Manolo, 
Pilar Carceller, de la qual sembla que va quedar ben satisfe-
ta. I, ja jubilada, tampoc no va ser doncs cap sorpresa quan 
me la vaig trobar, ara farà uns dos anys, en l’assemblea que 
Vilaweb havia convocat a Castelló, a la Llotja del Cànem, 
entre els seus subscriptors i seguidors, i que va dur a terme 
el mateix Vicent Partal, amb la meua col·laboració. Que vaja 
doncs per davant la meua gratitud, tant pel que fa a la meua 
mare com a mi mateix!

Però tornem als sindicats. Un altre dels sectors en els 
quals la nova Intersindical va treballar de manera especi-
al va ser el de l’Administració, tant municipal com auto-
nòmica, i amb uns bons resultats, que han fet que la seua 
presència en aquest sector siga cada vegada més nombrosa. 
Recorde per exemple quan, ben al principi, alguns dels seus 
alliberats van anar a parlar amb Manolo, que llavors exercia 
de tècnic de la UPV a l’ajuntament castellonenc, perquè els 
indicara algunes persones “contactables”, per a mirar de tirar 
endavant una candidatura a les properes eleccions sindicals, 
i com jo mateix els hi vaig facilitar contactes semblants a 
moltes altres poblacions. En resum, que espere i desitge de 
tot cor que la Intersindical, de la qual dic orgullosament 
que en continue sent membre, proseguisca el seu creixe-
ment, en aquests i en molts altres sectors, al llarg i l’ample 
del nostre País Valencià. I nosaltres que ho veiem, amén, que 
deia aquell.
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Quan va caure l’edifici del Mercantil

U n dia de desembre de l’any 1964, jo anava llavors als 
Escolapis, estudiava Primer de Batxiller, i eixa vespra-

da es va escampar per tot el col·legi la notícia —aquestes 
coses no se sap mai com arriben i com s’infiltren arreu—, 
que l’edifici que estava construint el Mercantil com la seua 
nova seu, a l’avinguda del Rei, a prop justament de l’estàtua 
de Jaume I, s’havia ensolsit. Evidentment, va ser la notícia 
del dia, de manera que, quan vam acabar les classes vesper-
tines, en comptes d’anar-nos-en cadascú a casa nostra, la co-
lla d’amics ens vam dirigir a la tal avinguda i, efectivament, 
ens vam trobar un munt de runa i molts, molts rumors. A 
banda dels fantasiosos que sempre apareixen en casos sem-
blants —hi va haver qui va arribar a parlar d’una bomba i 
tot—, la majoria apuntaven a l’existència d’un antic refugi 
de la Guerra Civil, que era baix dels fonaments de l’obra 
en construcció, i que l’arquitecte que havia fet els plànols 
no l’hauria tingut en compte. Encara a hores d’ara no ho 
sabem, ni ho sabrem mai; a l’Espanya de Franco mai no 
passava res i, si passava, s’amagava i s’hi deixava córrer; i, a 
més, en aquest cas, afortunadament, no havia tingut lloc el 
que s’anomenaven eufemísticament “desgràcies personals”, 
que tampoc estava ben vist parlar de “morts”.

El “Círculo Mercantil e Industrial”, familiarment per a 
tota la gent de Castelló “El Mercantil”, havia estat fundat el 
19 de febrer de 1887 —en copie la data—, i quasi des del 
primer moment havia estat una mena de “rival més mo-
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dernet” del Casino Antic. En línies generals, mentre aquest 
darrer acollia els representants dels terratinents de la ciu-
tat, i doncs dels grans interessos citrícoles —terratinents a 
la mida castellonenca, ara no ens cal tampoc exagerar—, 
el Mercantil agrupava gent de professions “més modernes”, 
vinculades al món d’una certa indústria i d’un comerç “de 
capital”, a més dels professionals liberals, o almenys aquells 
que no estaven familiarment vinculats a la taronja. Aquesta 
rivalitat es va accentuar encara més quan, el 1909, el Mer-
cantil es va establir en el bonic edifici de la Porta del Sol, 
que feia cantó amb els carrers Gasset i Falcó, amb les seues 
dues esveltes columnes salomòniques i el gran genet que 
rematava la façana, i ho va fer doncs justament davant del 
seu “rival”, perquè el Casino Antic ja era on és avui, tot i que 
encara no havia rebut les darreres reformes, fetes ja després 
de la Guerra Civil per Francesc Maristany, i que el van dotar 
de més estils artístics reunits, si és que li’n faltava encara cap.

El Casino i el Mercantil van viure una mena de “vides 
paral·leles” en temps de la Monarquia, la Dictadura, la Re-
pública i la Guerra, i durant aquesta última van ser confis-
cats per les organitzacions del Front Popular. Però, després 
de l’ocupació de Castelló pels feixistes, la tornada als seus 
antics propietaris no va ser gens fàcil, contra el que es po-
dria haver esperat, ja que les organitzacions franquistes de-
sitjaven fer seues eixes dues “dolces llepolies”, l’una per a la 
Falange, l’altra per a l’Auxili Social i els Sindicats, i només 
durant la dècada dels cinquanta les van acabar retornant a 
les societats recreatives titulars.

Com siga, sembla ser que l’economia del Mercantil no 
era tan ufana com podia esperar-se, i els seus directius van 
cavil·lar una maniobra especulativa amb la qual comptaven 
recuperar l’esplendor d’altres temps: el 1959, van comprar 
a l’ajuntament uns solars de la llavors encara informe avin-
guda del Rei, aquells que ja us he esmentat, i van acordar 
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enderrocar el meravellós edifici modernista de la Porta del 
Sol i vendre el solar per a construir-hi un edifici de pisos, 
d’aquells tan típics del “desarrollismo” franquista. I l’ender-
roc d’aquell casal modernista, la construcció del nou edifici 
de la llavors “plaza del Caudillo” i l’edificació del nou solar, 
els van encomanar tots tres al mateix arquitecte, al senyor 
Miguel Prades Safont.

Miguel Prades Safont havia construït ja, llavors, molts al-
tres edificis. Per exemple, el del carrer Enmig 24, acabat el 
1960, i en la façana del qual la Caixa d’Estalvis i Mont de Pi-
etat de Castelló, que n’era la propietària, havia fet instal·lar 
una mena de termòmetre il·luminable, on les lletres s’ence-
nien i apagaven segons la temperatura ambient, de manera 
que, si aquesta descendia fins a zero graus, els llauradors ex-
plicaven que l’únic que s’hi podia llegir era “pietat”, perquè 
no vulgueu imaginar què passaria amb la taronja. A aquest 
mateix edifici, els xiquets anàvem a cridar l’ascensor i, quan 
baixava, posar la mà al davant, cosa que impedia el seu mo-
viment. Veges tu qui ens anava a explicar a nosaltres, en eixa 
època, res de cèl·lules fotoelèctriques ni cosa pareguda. I ve-
ges tu qui m’anava a explicar a mi en particular, molt menys 
encara, que en el quart pis d’eixe mateix edifici tindria du-
rant molts anys la seu d’Acció Cultural on em passaria mitja 
vida treballant “per la llengua i el país”.

Us deia que aquella solsida no va tenir majors conseqüèn-
cies per a ningú —que si la culpa era de l’arquitecte, que si 
era de l’empresa constructora, que si havia tingut lloc un pe-
tit terratrèmol…— més enllà del lògic desprestigi per a l’ar-
quitecte, que tanmateix va prosseguir les seues construcci-
ons durant els anys següents, a Benicàssim i a Castelló, on va 
ser autor entre altres edificis de la Casa de la Mar del Grau 
o de l’església de Sant Francesc de la plaça Botànic Calduch, 
quan aquesta era encara “Alcázar de Toledo”. I, mentrestant, 
l’edifici modernista de l’antic Mercantil va caure a terra i so-
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bre ell es va aixecar… si sou de Castelló, passeu a veure què 
s’hi va aixecar, i uniu-vos a mi i a totes les persones amb un 
mínim de gust estètic en les nostres malediccions.
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Una manifestació “espontàniament organitzada”

E l dia 19 de desembre de 1970 jo tenia 16 anys acabats 
d’acomplir, i havia començat el primer curs universita-

ri a l’antic seminari castellonenc. Escrivia ja articles per al 
Nosaltres els valencians, poemes en català amb forta càrrega 
ideològica i més o menys afortunats, havia anat als campa-
ments de Carlares i Santa Cecília de Montserrat, i era un 
jove antifranquista, apuntant directament cap a formes de 
nacionalisme i de l’esquerra. Podeu imaginar-vos, doncs, la 
cara amb la qual jo em mirava la convocatòria de “manifes-
tació espontània”, perfectament organitzada com feia sem-
pre el franquisme amb totes les seues “accions espontànies”, 
que havien volgut explicar assegurant que aquesta vegada 
era “porqué sí”. I és que, teòricament, no hi havia cap motiu 
especial, per a la tal “adhesión inquebrantable”; un dia, “els 
espanyols” s’havien despertat i, de manera espontània, havi-
en decidit que ja n’estaven farts, d’atacs des de l’“extranjero”, 
font de tots els mals, atacs contra Espanya, contra la seua 
unitat i contra el Caudillo que la duia amb mà ferma fins… 
fins a la victòria final, m’imagine.

La veritat és que “el règim” estava travessant uns moments 
complicats. El judici de Burgos, contra una sèrie de joves 
acusats de pertànyer a ETA, i per als quals es demanava pena 
de mort, havia indignat aquell “estranger” antiespanyol, i 
havia suscitat, sobretot a Euskadi i, més preocupant encara 
per a ells, a Catalunya, tot un seguit d’actes de protesta i 
solidaritat, tancament a Montserrat inclòs. La prova de per 



223

on anaven els tirs era la insistència del “manifestants espon-
tanis”, en crides com ara la unitat d’Espanya i en condemnes 
“al separatismo”. A tot açò, el senyor (i la senyora) del carrer 
no en sabien res, de totes aquestes maniobres de la “conspi-
ración judeo-masónico-marxista”, però…

Per la raó que siga, els meus records d’eixe dia estan as-
sociats al carrer Colom, concretament al tram que va des 
de l’encreuament amb el carrer Mealla fins als Quatre Can-
tons. Recorde perfectament que els cartells i pamflets que 
convocaven aquella “manifestació espontània tan ben or-
ganitzada”, omplien no només les parets, sinó fins i tot els 
aparadors i les portes dels establiments, i a veure qui era el 
guapet que en retirava un. Ni tan sols anys després, quan les 
primeres eleccions de la Transició, es va arribar a veure tal 
profusió de cartells i tanta manca de respecte per la propie-
tat privada, curiosament per part d’aquells que se suposava 
que eren els seus màxims defensors.

He tingut la sort de trobar un documental sobre aquella 
“manifestació espontània”, filmat per dues “eminències lo-
cals” del règim: José Alcón (recordeu, el càmera aquell que 
havia d’enregistrar, anys després, “dos mil catalanes que can-
tan”?) i el locutor de “La Vos de Castellón, emisora del Movimi-
ento” José Maria Arquimbau (Arquimbô, a la francesa, com 
li deia no-sé-qui), cantant les glòries de la major convocatò-
ria “que vieron los siglos”, almenys a Castelló. En un moment 
determinat parlen de “45.000 o 50.000 personas”, supose que 
ja no els hi anava de cinc mil amunt o cinc mil avall. I, si 
calia, més, per què no? No passava res, no havia aconseguit 
Fraga el 102% de vots favorables en un referèndum?

El documental en qüestió, una còpia del qual l’actual Di-
putació progressista ha cedit a la Filmoteca Valenciana, no 
té pèrdua. Els manifestants, que es veu que s’havien reunit 
“espontàniament” davant de la Creu dels Caiguts, per la Fa-
rola, els carrers Saragossa, Colom i Major, es dirigeixen cap 
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a Maria Agustina. Allí, el governador civil, com a cap pro-
vincial del Movimiento, que per casualitat s’hi trobava jun-
tament amb l’alcalde castellonenc, Francisco Grangel Mas-
carós —recordeu, aquell senyor que ni tan sols era veí de 
Castelló sinó de l’Alcora, i el principal mèrit polític del qual 
era ser cunyat de Fernando Herrero Tejedor, el castellonenc 
que era llavors “secretario general del Movimiento”— van llan-
çar a la gent les arengues corresponents, tot això amarat de 
cants del Cara al Sol, cada vegada que tenien l’ocurrència, 
i la tenien molt sovint. Sí, el Cara al Sol, l’himne feixista 
aquell que, com us he explicat a les memòries, Nelo Martí va 
caricaturitzar amb una lletra contra Bandera Roja; sí, aquell 
himne que no deia “imposible el alemán”, ni tampoc “tu te 
pones morena/ tu novio no te va a querer/ que me importa que 
él ya no me quiera/ me quiere un requeté./ Requeté, me lleva 
mucho al cine…”.

Per cert, un comentari: he dit que van eixir de la Creu dels 
Caiguts. D’aquesta “Creu”, senyors Abogados Cristianos, no 
eixia cap processó, ni cap pelegrinatge, ni cap romeria, no, 
eixien només les manifestacions polítiques feixistes i anti-
democràtiques, que duien pancartes com ara “España unida 
con Franco”, “Por la paz y la unidad de España” o “Abajo los 
separatistas”. I també, ja que la van acabar a Maria Agustina, 
comentar-vos que l’estàtua que s’hi van muntar amb motiu 
dels “25 años de paz” (i alguns afegíem “i ciència”, “pazien-
cia”), havia de dur a la part de baix una estàtua del Caudillí-
simo, que uns deien que no la van col·locar mai —sembla 
que hi és encara, amagada a les golfes de la Diputació— 
perquè van renyir sobre si havia de mirar cap al costat de 
la CENS o cap al del govern civil, deien uns, i uns altres, i 
sembla real, perquè es van adonar que la “vara de mando” 
del tal general semblava una altra cosa, molt erta. Total que, 
com l’estàtua de la senyora amb el colomet, que encara hi 
és, tot i que representa la pau, la gent creïa que era la lliber-
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tat, com de la de Nova York, deien que anaven a posar, s’ha 
de dir en castellà, “arriba la libertad y abajo Franco”. Ara bé, 
el que no tenia pèrdua era la inscripció dedicatòria, que li 
la van col·locar… en llatí. Potser que els va donar vergonya 
que, si la ficaven en castellà, la gent es pixara de riure en 
llegir que la tal estàtua s’havia dedicat “de común acuerdo” de 
tot el poble; mira, “ex comuni consensi” segurament quedava 
mes dissimuladet.
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La recuperació de la memòria històrica

C om he explicat ja a les memòries, la meua família pa-
terna era clarament de dretes: el meu avi va ser recom-

pensat pel franquisme per haver ajudat a refer els títols de 
propietat d’Alcalà que havien destruït els anarquistes; un 
oncle meu va ser durant anys el cap al poble de la branca 
carlina d’extrema dreta, els de Sixto de Borbón; una de les 
meues ties va estar casada amb un capità de l’exèrcit en ple 
franquisme; i, si ma tia Consuelo va votar el 82 Felipe Gon-
zález, era només “perquè lo Felipe m’ha escrit personalment 
una carta”, com recordareu. En eixe context, els postulats 
progressistes de mon pare devien provenir del seu treball, 
recordem que, des de sempre, els ferroviaris havien tingut 
fama d’esquerrans; però com que l’home parlava ben poc, 
tampoc no podia haver-me tramés massa ideologia, a ban-
da de la natural precaució de no dir “determinades coses” 
en una dictadura. És cert que, quan alguna estranya vegada 
comentava a casa aspectes que la madre Natividad ens ha-
via comentat sobre la Guerra i “los rojos”, ell podia contradir 
les meues afirmacions, sempre atallat per ma mare, que li 
demanava que “no diguera eixes coses davant del xiquet”. I 
és que la meua família materna era d’un “apoliticisme mi-
litant”, d’aquells de “no et fiques en embolics”, que estava 
en les mateixes arrels del franquisme. Recordeu allò que 
us contava de quan venia el parent exiliat a Mèxic, que per 
més que la seua vinguda fora legal, ja que les acusacions 
contra ell ja havien prescrit, la meua família considerava 
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millor no anar a veure’l, al cèntric hotel on s’hi allotjava, 
“per si de cas”.

L’únic que em podia haver aportat una visió una mica di-
ferent del món podria haver estat el meu “Txatxo”; però un 
epígon de la Generació del 98 com era ell, que havia estat 
successivament seminarista, legionari, funcionari d’Hisen-
da, membre de la UGT, cap de carrer de la Falange, membre 
de la Junta Central i dirigent del Casino Antic —crec que 
açò últim no us ho havia dit, a Pel meu país— només em po-
dia transmetre unes vagues idees de tolerància i de civilitat, 
sense entrar mai en detalls concrets de la vida política.

Què vull dir-vos amb tot açò? Que fins a la meua pri-
mera joventut, totes les influències que vaig rebre anaven 
més aviat “pel costat contrari” d’on he arribat finalment. Us 
parlava del que ens deia la mongeta de la Consolació sobre 
“los rojos”; recorde ara que, devia tenir sis anys, no crec que 
encara en tinguera ni set, que ens va explicar, no sé com ni a 
sant de què, que els tals rojos “violaban a las monjas” i jo, en 
la meua santa innocència, vaig entendre, per la raó que fora, 
que això significava arrancar-los la pell a tires, com a Sant 
Bartomeu, si us en recordeu. Anàvem tots ben fins!

Quan i per què vaig anar evolucionant cap als postulats 
d’esquerra dels quals es pot dir que no m’he mogut ja en 
tota la meua vida? Segurament, per una banda, el mateix va-
lencianisme, ja n’he parlat suficientment del tema, i també 
l’evolució del meu cristianisme cap a postulats cada vegada 
més socials. Però, així i tot, m’és ben difícil de datar, aquesta 
assumpció dels nous postulats. Quin dia vaig decidir “tren-
car” la fidelitat a Franco que tot “bon espanyol” havia ma-
mat des de xicotet? Quan em vaig autodeclarar doncs, en el 
meu interior, com a antifranquista? Quan vaig decidir que 
jo no era “nacionalment espanyol”? De veritat que no us 
ho sabria emmarcar en un temps determinat. Però és que, 
ja ficats, fins i tot em confesse incapaç de respondre una 
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pregunta molt més concreta, quan vaig llegir per primera 
vegada el Nosaltres els valencians i les paraules de Fuster van 
començar a amerar-me d’una nova visió del món i del país? 
Per fer-ho tot més difícil encara, quan vaig marxar a la mili, 
amb un sentit molt conseqüent de la “propietat col·lectiva”, 
vaig “repartir” molts dels meus llibres amb contingut ideo-
lògic, perquè “rutllaren”, i lògicament el Nosaltres en va ser 
un dels primers; i, pel que siga, mai no me’l van tornar, de 
manera que durant anys he utilitzat com a llibre de consulta 
una edició molt més tardana que em vaig comprar després, 
la setena, del 1982; cert que, a hores d’ara, tenim a la nostra 
biblioteca un exemplar de la segona edició, la del 1964, que 
possiblement fora aquesta la que jo tenia originàriament, 
però aquest llibre el va aportar Manolo quan vam unificar 
les nostres biblioteques respectives.

Què vull dir-vos amb tot açò? Doncs que la meua “relació 
directa” amb l’antifranquisme resistent, amb la repressió de 
la postguerra i amb tot el fenomen del maquis, va ser rela-
tivament tardana, per més que la coneguera en teoria, d’ha-
ver-la “llegit”. Crec que el primer contacte personal que vaig 
tenir amb tot aquest món de la repressió va ser quan vaig co-
nèixer el gaspatxer Olivier Herrera, devia ser l’any 73. El pare 
d’Olivier, acusat de col·laborar amb el maquis, va ser detin-
gut, torturat i assassinat —quan van desenterrar el cadàver, 
molts anys després, els ossos estaven picats a culatades— i si 
sa mare es va estalviar seguir el mateix camí, va ser perquè 
estava llavors prenyada del seu germà menut. Recorde com 
em va impressionar aquest relat i aquesta coneixença —Oli-
vier havia viscut a més molts anys a França, i doncs en un 
context democràtic completament distint. Passarien encara 
molts anys, que treballava jo ja a Acció Cultural, quan vaig 
trobar un altre “testimoni directe” d’aquesta repressió: Toni 
Solsona, fill d’un mas de Vistabella, el pare del qual se l’havi-
en emportat un dia, durant la llarga postguerra, uns núme-
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ros de la Guàrdia Civil, acusant-lo també de col·laborar amb 
el maquis… i mai més no el van tornar a veure, ni sa mare, 
ni ell; no va ser ni tan sols jutjat en un “judici sumaríssim”, 
simplement va “desaparèixer” pel camí, com tants d’altres.

Recordeu que el “pacte de la Transició”, a més d’una am-
nistia que “perdonava” alhora víctimes i botxins, va impli-
car, en la pràctica, el silenci i l’oblit de tota la repressió de 
la Guerra i la postguerra. Només a poc a poc, tímidament, 
l’exigència de justícia per a les víctimes va anar obrint-se pas, 
sense que això fera gens de gràcia no només a la dreta que, 
no cal dir-ho, no tenia cap interès a remoure “velles ferides”, 
que sovint havien estat els seus predecessors directes els qui 
les havien infligides; però tampoc no a l’esquerra oficial, ni 
quan era al poder ni tan sols quan es trobava a l’oposició, 
i que mirava d’acallar i de minusvalorar tota reivindicació. 
L’argument sovint era que en tots dos bàndols s’havien fet 
moltes salvatjades; i sí, era cert, només que les “salvatjades 
dels rojos” havien estat durament castigades i les seues víc-
times homenatjades, i en canvi les moltes moltes víctimes 
de les “salvatjades dels blaus” jeien encara a les rasses, sense 
reparació de cap mena.

Per això, per a molts l’aparició, encara relativament pro-
pera, de les diferents agrupacions per la recuperació de la 
Memòria Històrica va representar un autèntic i fort toc 
d’atenció, que ens va obligar a prendre consciència dels fets 
i a assumir una postura definida enfront de les reivindica-
cions més elementals de justícia per a les víctimes. I, en el 
meu cas, a més, ens hi va arribar també un fil directe que 
venia del Principat, que ens recordava els milers de morts 
i represaliats pertanyents al nacionalisme militant, i doncs 
d’“els nostres”, començant pel nom de Companys, que a poc 
a poc anàvem descobrint. 

En aquest sentit, en l’àmbit local, vull homenatjar les per-
sones que, bàsicament des del Grup per la Recerca de la 
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Memòria Històrica de Castelló, tant han contribuït a la re-
cuperació i la dignificació d’aquestes víctimes: estic pensant 
en el treball fet des de l’UJI per gent com Rosa Monlleó, 
que s’ha especialitzat a més en el paper que hi van jugar les 
dones, víctimes per a variar d’una doble repressió; o com Vi-
cent Grau, del qual ja us he parlat a Pel meu país, i que com 
a historiador s’ha centrat sobretot en el que va significar la 
línia de defensa XYZ per a evitar durant prop d’un any la 
caiguda de València en mans dels franquistes. Però no vull 
oblidar-me tampoc de persones com Maribel Peris, Francesc 
Mezquita Broch —que havia tingut de professor d’Història 
al CUC, i pare de l’actual regidor de Compromís—, Joan 
Lluís Porcar, Teresa Armengot, Joan Baptista Bellido, Joan 
Pinyana… vaja a tots ells el meu més rotund homenatge i 
el meu encoratjament perquè continuen la seua meritòria 
feina. Una feina que els darrers anys ha trobat l’ajut de la re-
gidora de Compromís Vero Ruiz, com a encarregada muni-
cipal d’aquestes tasques de recuperació. I tampoc no voldria 
oblidar el paper que ha jugat en aquesta reivindicació, en 
l’àmbit autonòmic i fins i tot estatal, el senador de Compro-
mís per designació de les Corts Valencianes, Carles Mulet, 
que s’ha pres com un autèntic “deure personal” aconseguir 
acabar amb tota aquesta gran injustícia.
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Coses que potser no us he explicat,  
de les meues novel·les

S obre els meus llibres, tot i que crec que a Pel meu país us 
n’he parlat prou, sempre queden alguns detalls que se-

gurament ara és el moment de concretar. Per exemple, que 
hi va haver un conat de traduir al romanès la primera de les 
meues novel·les ambientades en aquell país, No aixafaran el 
meu poble. En aquella època, jo treballava molt en contacte 
amb la gent de l’Associació de Països de l’Est, i més con-
cretament amb la seua presidenta, Angela Placzintar. Tot 
això ja us he contat, però el que no us he dit és que, un dia, 
Angela em va comentar que havia conegut una professora 
de llengües romàniques d’una universitat de la zona de la 
Dobrutja, la part propera a la desembocadura del Danubi, 
que podia estar interessada a traduir-me al romanès la meua 
novel·la. I em va comentar que, tot i que aquesta professora 
entenia bastant bé el català, no es veia amb cor d’afrontar 
tota una traducció directa des d’aquest idioma, almenys no 
sense un cert “suport”. Llavors, li vaig preparar allò que en 
diríem una “traducció interna” a l’espanyol, és a dir, vaig pas-
sar el text pel traductor de Google, que va traure eixes versi-
ons generalment correctes però de tant en tant amb algunes 
errades que t’esgarrifen, que li havia de passar a la tal profes-
sora, però que no havia de tenir “existència real”, perquè se 
suposaria que ella havia fet la traducció “directa” del català 
al romanès. És aquest un procediment que, per més que es 
vulga amagar, funciona bastant, de vegades, entre llengües 
una mica allunyades; sense moure’ns del tema romanès, em 
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pregunte quantes traduccions al català o a l’espanyol s’han 
fet des de la llengua d’Eminescu amb aquest sistema una 
mica “indirecte”, per exemple via el francès.

Tot allò, com tants altres projectes d’Angela, va quedar 
en el no res. De fet, una, o potser dues vegades més, durant 
els anys següents, em va tornar a insistir sobre el tema, però 
abans es va estroncar la nostra relació —com us he explicat 
a les memòries, per una crisi interna de la seua associació— 
que no va arribar aquest projecte a bon port, o a rams de 
beneir, o al que fora que arribaren els projectes romanesos 
quan reeixien. No recorde de quina ciutat era professora la 
suposada “traductora”, sé que era de la zona de la Dobrutja, 
com us he dit, i que aquella població tenia un nombre d’ha-
bitants semblant al de Castelló, sempre segons Angela, per 
la qual cosa aquesta hauria volgut que fora la protagonista 
d’un agermanament, com a la fi ho va ser Targoviste; cosa 
més lògica, per altra banda, perquè d’aquest “judet” —com-
tat, província— provenen la majoria dels immigrants vin-
guts a Castelló des de terres romaneses.

He volgut esbrinar, per mera curiositat, quina podria ser 
aquesta “ciutat de la Dobrutja”. La capital de la regió, Cons-
tança, té 254.693 habitants, una quantitat sensiblement su-
perior a la de Castelló. Tulcea, la segona població de la zona, 
tenia 73.707 habitants el 2011, i doncs era massa menuda 
per a la seua comparança castellonenca. Per tant, a hores 
d’ara encara no tinc clar quina seria la tal ciutat i la tal uni-
versitat amb la qual volia “fer els tractes” la Placzintar. Si 
és que van arribar a haver-hi mai aquells tractes, és clar. Bé, 
com siga, l’única possibilitat de “projecció internacional” 
d’un servidor es va esvair en el no res, si és que mai havia 
arribat a tenir-ne cap.

Ja us he explicat en Pel meu país que no he estat mas-
sa “recompensat”, amb cap mena de premis literaris. Us hi 
comentava que només en aquell llunyà premi Andròmina, 
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Abans moros que catalans va aconseguir quedar finalista; per 
cert, ara ho recorde, ens van “filtrar” que la nostra novel·la 
havia tingut el vot favorable de dos dels cinc jurats, que eren 
els del Principat… i el vot contrari dels tres valencians que 
en formaven part. Si ho voleu així, ningú no és profeta en 
la seua terra. I després d’això el desert, trencat només per 
l’atorgament, el 1994, per part de l’Associació de Llibreters, 
del Premi Samaruc a Quan bufa el Ponent. 

Ara fa poc he tingut accés a la informació que duia el pe-
riòdic Castellón Diario, el 19 d’abril del 1994, sobre el tema 
i que, degudament traduïda, explicava el següent: “L’Associa-
ció de Llibreters Valencians ha atorgat per segon any consecutiu 
els premis Samaruc, de literatura infantil i juvenil, a les millors 
obres narratives d’aquestes especialitats, publicades durant l’any 
1993. El veredicte dels premis va tenir lloc a Silla, a la comarca de 
l’Horta, en el transcurs d’un sopar celebrat el passat 15 d’abril… 
Pel que respecta a l’apartat juvenil, el premi va recaure en l’obra 
Quan bufa el Ponent, publicada per l’editorial Tabarca i de la 
qual n’és autor Jordi Querol, pseudònim del castellonenc Antoni 
Royo. Aquest autor té publicades diferents obres, una de les quals, 
El planeta perdut, de la mateixa editorial, va figurar igualment 
entre les finalistes”. Per cert, això que El planeta perdut havia 
quedat entre les obres finalistes no ho havia sabut mai fins 
ara, ja que cap altre mitjà no recorde que ho publicara, i 
tampoc des de l’editorial, que possiblement va ser qui va 
enviar el redactat, tampoc no em van dir res, o almenys no 
me’n vaig fer conscient.

Què més us volia comentar sobre els meus llibres? Ah, sí, 
que l’acció de La secta dels suïcides la vaig ambientar en gran 
part en una població alemanya, Bamberg, situada a Bavie-
ra, en la qual no hi havia estat en el moment d’escriure-la. 
Tampoc no era que la novel·la “demanara” grans descripci-
ons d’aquesta població, però en qualsevol cas, ja fa uns anys 
que, amb l’ajuda d’internet, és ben fàcil una ambientació 
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d’aquestes característiques, per més que no hi hages estat 
mai físicament. De fet, jo sabia que un dels aspectes prin-
cipals de la ciutat era la seua catedral de base romànica, en 
l’interior de la qual, a més, s’hi troba la figura eqüestre d’un 
cavaller, de les primeres que van tornar a erigir els europeus 
després de l’època imperial romana. Bé, us explicava açò 
perquè, anys després, durant el meu primer viatge a Ale-
manya, vam visitar Bamberg, podeu imaginar-vos la il·lusió 
que em va fer, però un error de la nostra guia, que havia 
confós els horaris, ens va impedir visitar per dins la tal cate-
dral, i doncs no vam poder veure la famosa estàtua eqüestre 
primerenca. Què hi farem!

També he de confessar que, en el cas de la novel·la histò-
rica romanesa No aixafaran el meu poble, una part de l’acció 
transcorre en el monestir d’Horetz, i en aquest cas sí que 
en faig una descripció bastant acurada. Es tracta d’un mo-
nestir situat en una població propera a Bucarest, construït 
pel voivoda de Valàquia Constantin Brâncoveanu, un dels 
protagonistes “històrics” de la novel·la, on només Nicolae i 
Elena, els protagonistes principals, són “personatges inven-
tats””. Doncs bé, el tal monestir, una de les obres mestres 
de l’estil anomenat justament “brâncoveanu”, una mescla de 
característiques occidentals i bizantines, no l’he visitat mai 
en persona, tot i les dues vegades que he estat a Romania; 
les explicacions que en faig estan basades totes en una bona 
descripció, farcida d’il·lustracions, que vaig trobar en un 
cercador. Espere que, en una futura tercera visita a Romania, 
podré visitar d’una vegada el tal monestir d’Horetz.

Finalment, us volia explicar com va anar el tema dels dar-
rers anys de la vida de Basset, tal com els vaig narrar en el lli-
bre que vaig publicar sobre ell, i la forta, i greu, sorpresa que 
em vaig endur en aquest cas. Totes les fonts que havia con-
sultat sobre la vida del “general maulet” asseguraven que, 
després d’haver estat uns anys captiu dels borbònics a On-
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darrabia, Basset i altres presoners austriacistes que hi eren 
amb ell van poder escapolir-se’n, aprofitant l’acostament de 
les tropes de l’aliança europea que Felip de Borbó va susci-
tar a causa dels embolics que s’havia muntat a Itàlia. I, per 
tant, tots donàvem per fet que, via Gènova, havia aconseguit 
arribar a Viena, on el rei/emperador Carles li hauria recone-
gut els drets legítims que li corresponien, com a general dels 
seus exèrcits, i que hi hauria mort de vell i en pau, reconegut 
i respectat pel seu sobirà. Tal com deia en el llibre:

“Així les coses, un exèrcit aliat va entrar a Guipúscoa. A par-
tir d’ací, i pel que fa a Basset, les notícies són confuses. Sabem 
que Basset, amb Bellver i Bordes, “foren alliberats” mentre els 
altres presoners eren duts a Segòvia… Basset, ja lliure, marxà a 
Gènova, des d’on es va dirigir a la cort de Viena… Basset tenia 
65 anys; havia passat l’any 1714 per una dura prova, la marxa 
a peu per la península, seguida de quasi cinc anys de presó, i 
això sense esmentar la possible autenticitat de les antigues apo-
plexies. No és d’imaginar que tingués una gran activitat a la 
cort, on degué viure segurament d’alguna pensió de l’emperador, 
ben merescuda si recordem els serveis que havia prestat a la seua 
causa… No consta el moment de la seua mort, que devia ocórrer 
pocs anys després de l’arribada a Viena, on seria enterrat amb 
tota seguretat”

“Amb tota seguretat”! Tant de bo haguera estat així! El 
1991 publicava jo el llibre i, uns quants anys després, com 
feia sempre, vaig anar a Barcelona el 10 de setembre, per a 
participar al dia següent en els actes de la Diada, en aquella 
època res de semblant a les convocatòries multitudinàries 
actuals. I vaig anar al Fossar de les Moreres i en una de les 
cases de la tal plaça, una associació ad hoc, dedicada a ho-
menatjar els màrtirs del 1714, havia muntat una exposició 
ben documentada sobre els fets i els seus protagonistes. Un 
dels plafons estava dedicat a la memòria de Basset i, mentre 
el contemplava amb eixa mena d’orgull que produeix veure 
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que es parla d’una persona que tu, d’alguna manera, consi-
deres “una mica teua”, llegisc al final, entre sorprès i indig-
nat, que havia mort a Segòvia, pràcticament empresonat en 
el seu Alcàsser!

Tan convençut estava dels fets que vaig anar a parlar amb 
els organitzadors, disposat a “treure’ls del seu error”. I no, 
ben al contrari, van ser ells els qui em van treure del meu. 
Resulta que un parell d’investigadors barcelonins havien es-
tat escorcollant els arxius de Simancas, i havien trobat que, 
contra el que sempre havíem cregut tots, Basset va ser un 
d’aquells que “els altres presoners eren duts a Segòvia”. I sí, el 
nostre general havia estat conduït a l’alcàsser d’aquesta ciu-
tat castellana, en unes condicions d’empresonament autèn-
ticament deplorables, i hi va restar, vell i malalt, fins a l’any 
1724, quan, segons explica Viquipèdia, “havia estat excarcerat 
a causa del seu mal estat de salut, a condició que no sortís de 
Segòvia, ciutat on va morir, pobre i malalt i assistit pels jesuïtes, 
el 15 de gener del 1728, i va ser enterrat per caritat a l’església 
de Santa Eulàlia. El descobriment d’una carta, enviada des de 
Segòvia al secretari d’estat de Felip V, Juan Orendaín, ha canviat 
totes les teories sobre el final de Basset”. 

Imagineu-vos la meua decepció, en saber aquests nous 
fets, i no només per les afirmacions que ara sabia erròni-
es i que expressava en el llibre sinó sobretot, i molt espe-
cialment, per la terrible sort que havia patit el que molts 
consideràvem ja un dels nostres grans herois nacionals. Vaig 
avisar ràpidament l’Eliseu, que em va contactar immediata-
ment amb Josep Lluís Cervera, que havia publicat feia poc a 
3 i 4 el llibre Joan Baptista Basset, vida i mort del líder maulet. 
Aquest, un antic militar espanyol que havia arribat a l’ad-
miració cap a Basset pels grans coneixements d’artilleria i 
enginyeria militar d’aquest general maulet, va quedar tan 
commogut com jo per aquestes informacions, i Eliseu va 
arribar a enviar des d’El Temps, un becari a Segòvia, per tal 
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de mirar d’esbrinar la possibilitat de fer-nos amb les seues 
restes. Tot va resultar inútil, empobrit com estava, el cadàver 
de Basset, soterrat per caritat, havia estat llançat a una fossa 
comuna. 

Com es podia haver produït aquest greu error, que les 
diferents persones que havíem escrit sobre la seua vida vam 
anar arrossegant l’un darrere de l’altre? Tot sembla indicar 
que l’equivocació va ser ja contemporània als fets. En el seu 
llibre Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725, Fran-
cesc de Castellví, un altre dels exiliats austriacistes a Viena, 
havia donat a entendre que Basset se’ls hi havia reunit, en 
ser alliberat a Ondarrabia. Per què ho va dir? En algun mo-
ment, o Castellví confon les seues informacions o algú que 
va consultar el llibre va entendre malament les dades que 
aquest hi aportava. Dissortadament, Castellví, i amb ell tots 
els que li vam anar darrere, ens va equivocar per complet 
sobre el destí final de Basset, i els documents de Simancas 
deien la veritat. És aquest un cas d’aquells que tan de bo no 
hagueren estat mai certs, però per desgràcia… Per tant, si 
alguna volta apareguera una segona edició del meu llibre, 
lògicament, i per greu que em sabera, hauria de canviar per 
complet les pàgines finals.
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Interioritats d’una biblioteca

E n Pel meu país us he parlat ja de la nostra biblioteca 
que, modestament, podria dir-se que és d’“un tamany 

mitjanet”. Segons m’informa el fitxer informàtic, en aquest 
moment tenim 6.304 llibres, només cinc dels quals són ma-
nuscrits —entre ells, tres volums d’un increïble Extractos de 
matemáticas, de l’any 1835, escrit per un tal Rafael Gimeno 
Rujas; podeu imaginar que en aquest cas, per a nosaltres, el 
seu únic interès radica en el fet en sí, i no en el seu contin-
gut; tenim 123 mecanoscrits, que són bàsicament els origi-
nals de les meues obres, articles i treballs d’alguns amics, i 
guies dels viatges que hem fet al llarg d’Europa; tota la res-
ta, lògicament, són llibres editats. Aquests exemplars estan 
repartits per les dues cases, la gran majoria al pis de Casal-
duch, uns cinc mil en números rodons, i la resta a Cardona 
Vives.

Pel que fa a l’any d’edició, en tenim 340 editats abans del 
1950, els quals són majoritàriament els que havia reunit el 
meu “Txatxo”, pràcticament tots en castellà, com és d’ima-
ginar —hi ha, anecdòticament, el Del meu raval, del qual 
ja us he parlat a les memòries, i algunes obres teatrals en 
francès—, i en gran part els seus continguts són d’allò que 
en diríem “lectures dels epígons del 98”. Tota la resta, es trac-
ta de llibres adquirits per mi o per Manolo abans d’unir les 
nostres dues biblioteques, o comprats posteriorment.

Qüestió de l’idioma? Es tracta d’una biblioteca clara-
ment bilingüe, en català i en espanyol, on la nostra llengua 
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està representada per un nombre una mica superior (3.371 
exemplars), mentre que el castellà n’aplega 2.809. Els altres 
idiomes ocupen una posició marginal, bàsicament llengües 
romàniques: el francès, amb 43 exemplars, l’italià 25 i el 
portuguès, inclòs el gallec, 14. Les llengües angloromàni-
ques són una mera anècdota, amb 25 llibres en anglès i 2 
en alemany.

Pel que fa als continguts, està clarament decantada cap 
als apartats 8 i 9 de la Classificació Universal, és a dir, temes 
de Filologia i Literatura, per una banda, i temes d’Història 
per l’altra. Sobre aquests 6.304 llibres, 312 són de temes filo-
lògics, bàsicament però no única utilitzats per Manolo, 300 
de poesia, 168 d’assaig i 2.584 de continguts de narrativa, 
dels quals 430 són de novel·la negra i 374 de ciència ficció. 
Pel que fa als llibres d’història, general, estudis particulars i 
biografies, sumen en total 1.066 exemplars.

Rubén fa un temps que l’“ha agafada plorona”, assegurant 
que els llibres en paper són el passat —però la seua filla i 
neboda nostra se sorprèn: “però què diu, si ell té la casa ple-
na de llibres!”—, que cal anar al llibre electrònic, que cada 
vegada les editorials es plantegen més reduir els seus tiratges 
“en format clàssic”… Tot i que realment sembla que, ni als 
Estats Units ni a la Gran Bretanya s’havien editat mai tants 
llibres en paper com a hores d’ara, estic disposat a acceptar 
que puga tenir raó. Però el llibre electrònic no genera el pla-
er d’acaronar-li les tapes, ni d’olorar els seus continguts, ni… 
El dia de demà, on verra, però de moment nosaltres continu-
em essent “addictes al paper”, i la veritat és que a hores d’ara 
la nostra biblioteca no para de créixer. De fet, en el que va de 
confinament ja n’hem rebut, per correu, tres de nous.

No té res a veure, però he recordat que al carrer Major, 
prop de la plaça de la Pau, a l’altura del forn Macián, hi 
havia una petita tendeta, situada als baixos d’una casa, que 
“canviava” novel·les. Tu duies la que ja havies llegit, paga-
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ves una mínima quantitat, i te n’enduies una altra. No pen-
seu, eren novel·les “de l’Oest”, del Coyote, per exemple, o bé 
“d’amor”, com les d’una Corín Tellado que ja començava a 
obrir-se camí. Me’n recorde que ma mare anava de tant en 
tant a canviar-ne, no és que fora una gran lectora, però una 
mica sí. I crec que també el meu pare en llegia algunes de 
l’Oest.
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Un 25 d’Abril des del confinament

L a veritat és que havia conegut commemoracions estra-
nyes de la batalla d’Almansa, però com la d’enguany, el 

2020, l’“l’any del confinament”, cap. No havia fet mai una 
“teleconferència”; de fet, només havia mantingut alguna 
que altra “reunió virtual”, alguna ja abans del coronavirus 
i, sobretot, des que hem hagut de quedar-nos a casa, siga de 
l’Executiva de la Plataforma, siga del voluntariat d’aquesta 
mateixa organització. Però una teleconferència, una xerrada 
sobre el 25 d’Abril, la Guerra de Successió, Almansa, Basset, 
els maulets…, semblant a les que he impartit presencial-
ment durant bastants anys a instituts com els de Benicàssim, 
el Grau o Sant Mateu, però feta des de la pantalla de l’ordi-
nador de casa? I, de moment, Facebook ja diu que l’han vis-
ta 543 persones, i el nombre segueix augmentant, i sembla 
que ho continuarà fent durant les properes hores. Jo mai 
no havia donat una conferència per a 543 persones en una 
sala, i més encara si pense que aquesta gent viu físicament 
de costat a costat del país —d’Alacant a Perpinyà, per a ser 
exactes; a més, un amic de Montcada m’ha dit que la veurà 
des del Japó, on ara resideix, tenint en compte la diferència 
horària. La veritat és que el “maleït bitxet” ens està obligant 
a fer uns canvis sorprenents en la nostra vida, però no tots 
són necessàriament per a mal…

Sovint em pregunte, tant quan faig aquestes xerrades per-
sonalment, com avui, quan la feia de manera telemàtica, si 
la divulgació no m’obliga a simplificar massa, i si algú, amb 
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majors coneixements dels fets històrics concrets, no em po-
dria acusar de “manipular”, quan reduïsc les meues afirmaci-
ons a conceptes una mica massa “de blanc o negre”; però en 
40, 50 minuts tampoc no pots entrar en grans precisions, i 
has de marcar unes “línies mestres”, que en sí són certes, amb 
totes les matisacions que es vulga. En fi..

El cas és que, més enllà del format, la xerrada en si ha estat 
“normal”, com qualsevol de les que he dut a terme els dar-
rers anys, ja us ho dic, en alguns dels instituts de la comarca. 
De fet, mentre parlava, com que a mi sempre m’agrada tenir 
“algun referent” a la sala, per poder calibrar com està anant 
la conferència, però en aquest cas no podia ser físicament, 
m’he imaginat en concret l’alumnat del Violant de Casal-
duch de Benicàssim, d’uns 13 —14 anys d’edat que solen 
tenir, d’aquells que no venen voluntàriament, sinó duts pel 
professorat com una activitat lectiva més; però que, de tant 
en tant, trobes alguns ullets que s’encenen i algun que altre 
somriure de complicitat, i penses: “Anem bé, Tonico, estem 
preparant una nova generació”. O, com dirien la Bonig i el 
Cantó, “estem adoctrinant nous valencians per fer-los uns 
bons catalanistes”, no us penseu que…
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Viatges de feina per l’interior del Principat

E n diferents ocasions, Eliseu em va enviar —ens va envi-
ar, hauria de dir. Manolo, que era qui conduïa el cotxe, 

treballava llavors en el Casal de Vila-real— a visitar distints 
ajuntaments del Principat, una mica de tots els colors po-
lítics, per a demanar-los ajudes i col·laboració en els seus 
projectes i “maniobres”. Recorde especialment un d’aquells 
viatges, que ens va dur per terres de Lleida, just durant el no-
menament de Pasqual Maragall com a president de la Ge-
neralitat, el desembre del 2003, doncs, quan es va constituir 
el primer tripartit.

La veritat és que jo no anava del millor humor possible, 
davant d’aquests fets. Recordeu que en aquella època, Con-
vergència era l’aliada europea del Bloc, i que sovint partici-
pàvem amb la seua gent en tota mena de reunions i troba-
des. I el PSC, ja es podia dir PSC que, al seu darrere, jo no-
més hi veia el PSOE. D’acord, hi era Esquerra Republicana, i 
l’amic Josep Lluís Carod-Rovira n’era el vicepresident, però 
així i tot… I, amb aquest estat d’ànim, vaig haver d’entre-
vistar-me amb alcaldes i alcaldesses no només de Conver-
gència i d’Esquerra, sinó del mateix PSC. I, com que anava 
en nom d’Acció Cultural, m’havia de mossegar la llengua i 
mostrar-me “la mar d’unitari”.

En eixes condicions vam anar a Balaguer, l’antiga capital 
del comtat d’Urgell, on Jaume el Dissortat tenia el seu gran 
monument. I el seu alcalde o paer, Miquel Àguila i Barril, 
era del PSC. Teníem demanada i atorgada una entrevista, 
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arribem a la casa de la vila, ens rep molt amablement, co-
mencem a parlar… i em comence a preguntar si de veritat 
aquest senyor és del PSC, el partit català homòleg del PSOE 
espanyol. Perquè veníem d’entrevistar-nos, els dies anteriors, 
amb diferents alcaldes de les dues formacions nacionalis-
tes, i l’estil, la manera i la “complicitat” cap al catalanisme 
valencià organitzat eren ben bé idèntiques. En un moment 
determinat, el senyor alcalde fa referència a no-sé-què que 
es trobava “a l’avinguda dels Països Catalans, que fa uns 
anys li vam posar aquest nom…”. Ell, efectivament, no era 
un nouvingut al càrrec, ocupava l’alcaldia des del 1983, i 
encara la mantindria fins al 2011. Des d’aquell moment vaig 
comprendre que, sobretot a comarques, era millor no dur 
un parti pris a l’hora d’anar a parlar amb qualsevol auto-
ritat municipal, independentment de la sigla que duguera 
enganxada al darrere. Sovint em pregunte què s’haurà fet 
d’aquest senyor, davant de la deriva espanyolista que ha so-
fert eixa mena de carcassa buida que és a hores d’ara l’actual 
PSC.

No teníem assignada cap visita a la paeria de Lleida, su-
pose que perquè es tractava d’una “plaça de primera divisió” 
i l’Eliseu volia dur ell personalment les gestions amb Anto-
ni Siurana, l’“etern paer” socialista de la ciutat; es tractava 
d’una persona que llavors, se suposava, era el cap del “sector 
catalanista” del PSC, i va acabar el seu mandat obligant la 
Plataforma per la Llengua a convocar una concentració en 
la seua contra, quan va exhibir unes actituds lingüístiques 
diguem-ne que “més que sospitoses”, degudes als seus coque-
tejos electorals amb Ciudadanos. Bé, us explicava que no 
vam tenir ocasió —ni ganes, és la veritat— d’entrevistar-nos 
amb aquest senyor, i ara, en confiança, us puc explicar com 
em vaig alegrar, potser entusiasmar seria millor paraula, en 
saber que el nou i flamant paer de Lleida es deia Miquel Pu-
eyo —el vaig tractar fa molts anys, bé que superficialment— 
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i que al seu darrere duia la sigla d’Esquerra Republicana. 
Qui diu que no anem millorant?

En qualsevol cas, el que us volia explicar era que, tot i 
que no tinguérem cap entrevista prevista a la paeria, com 
sembla lògic vam fer de Lleida el centre de les nostres visi-
tes, ens hi vam allotjar en un hotel, vam aprofitar el temps 
lliure per a revisitar els seus monuments —ja us he explicat 
a Pel meu país el meu entusiasme per la Seu Vella, així que 
no caldrà que ho repetisca ara—, vam aprofitar que, com era 
desembre, hi havia muntada una fira de Nadal amb para-
detes de figuretes del pessebre per comprar-ne algunes per 
al Betlem del Casal, i vam trobar uns contes en català per 
a la nostra neboda, que llavors acabava d’acomplir els tres 
anys. De fet, aquells contes, que li vaig llegir i rellegir els 
següents anys moltes vegades, els tinc ara en un apartat de 
la biblioteca, “contes infantils”, per si alguna vegada alguna 
imprevisible xiqueta o xiquet els hi necessita. Són, concre-
tament, de l’editorial Vilafranca, la col·lecció es diu “Petu-
làndia” i els títols concrets Foc al bosc i L’egoista. Pel que fa a 
les figures nadalenques, el fitxer corresponent em recorda 
que van ser “l’interior d’una casa amb dues dones i un nen en 
el bressol” —recorde que una amiga li diu “el naixement de 
les lesbianes”— i una “Mare de Déu embarassada muntada en 
una burreta, acompanyada de Sant Josep, i amb un nen/àngel 
que els obre pas amb un cresol”.

Vam visitar unes altres poblacions, com ara Tàrrega, Solso-
na, Cervera, la Seu d’Urgell o Mollerussa, que ja les coneixí-
em de viatges turístics anteriors, i en les quals vam mantenir 
entrevistes amb els alcaldes i alcaldesses, el tema estrella de 
les quals, com podeu imaginar, va ser l’entrada de Maragall 
a la Generalitat, interpretada de manera molt diferent per 
aquestes autoritats, segons quin fora el seu color polític. I jo, 
durant la conversa, segons si venia o no al cas, accentuava les 
parts negatives de la pèrdua del poder per part de la força 
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nacionalista que l’havia mantingut durant més de vint anys, 
o bé em congratulava per l’arribada de l’independentisme 
fins a la Generalitat, ni que fora del bracet d’uns aliats una 
mica “sospitosos”. Sí que recorde, en canvi, el cas de les Bor-
ges Blanques; a banda que, en arribar al poble, a la plaça 
que hi ha a l’entrada, vam escoltar un grup de vells injuriant 
un company, que es veu que era “de l’Espanyol” —sovint me 
n’he recordat d’aquell senyor, pensant la soledat que deu de 
produir ser “el de l’Espanyol”, així, en singular, en un terreny 
absolutament copat pels culers—, quan vam arribar a l’ajun-
tament, la recent escollida alcaldessa, Mari Carme Benet i 
Pelegrí, de CIU, estava encesa en flama contra el seu ante-
cessor —i successor, quatre anys després, però això no ho po-
díem saber, és clar— Miquel Àngel Estradé i Palau, d’ERC. 
L’alcaldessa unia el cabreig “normal” contra el seu antecessor, 
del qual ella havia estat la cap de l’oposició, a la “indignació” 
perquè Esquerra “els haja robat la Generalitat per donar-los-
la als espanyols de…”. Dintre meu, vaig pensar quina sort te-
nia una població on les dues úniques alternatives de govern 
eren CIU i ERC, a quina més nacionalista, pel que es veia, 
quan la meua ciutat duia no-sé-quants anys governada pel 
PP amb majoria absoluta i els que ho seguiria fent encara.

I la boira. Nosaltres havíem estat per la Terra Ferma, però 
sempre a l’estiu, quan fèiem les vacances, i sobre aquest fe-
nomen havíem llegit descripcions, relats, ambientacions en 
novel·les… però mai no ens l’havíem trobada omplint les 
carreteres i impedint-nos la visió de la realitat. Vaig pen-
sar, i ho continue fent, que amb raó els nostres avantpassats, 
ni que fora culturals, van deixar aquelles terres humides i 
fredes per a baixar-se’n cap a la Plana! Ah, i no vull acabar 
sense tenir un record cap a la població d’Agramunt. Quina 
cargolada que ens hi vam fer! I, com érem ben a prop del 
Nadal, com ja us he explicat, van “caure” també algunes ra-
joles de torró, que tot fa país.
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Pitjor va ser el cas de Tortosa, en una altra “visita d’en-
trevistes” posterior. Tortosa havia estat governada des de la 
Transició per una Convergència una mica sui generis —ben 
distinta a l’independentisme actual de Ferran Bel, malgrat 
l’“estaueta” de l’Ebre, o Meritxell Roigé, als quals hem cone-
gut personalment i hem pogut comprovar sense cap possi-
ble dubte que “són de la corda”—, que havia estat substitu-
ïda per un alcalde del PSC, Joan Sabaté. Aquest senyor no 
ens va rebre personalment, primer avís d’alerta, i va delegar 
en un regidor, crec que era el de Cultura però no us ho po-
dria assegurar, que ens va explicar que era ensenyant, que 
havia estat durant uns anys exercint al País Valencià, on ha-
via militat al PSPV —i havia defensat la seua incorporació 
al PSOE, com era d’imaginar— i va començar a posar “a 
caldo” l’obra de Convergència, no únicament a nivell local 
que encara, sinó també globalment, sobre tot el Principat; 
i nosaltres, com que anàvem en nom d’Acció Cultural, i 
independentment de com pensàrem, vam haver de callar, 
escoltar i fer com que assentíem i li rèiem les gràcies… si 
és que volíem aconseguir la tal subvenció, que em sembla 
que, a més, finalment no ens hi van atorgar. Fins i tot va 
arribar a dir-nos que l’anterior govern nacionalista no havia 
previst cap zona per a circular els vianants en el nou pont 
de l’Ebre, just sobre el qual, uns minuts abans, nosaltres hi 
havíem passat com a tals vianants, pel nostre peu. Però calla, 
Tonico, quin remei! Quan, anys després, essent ja alcalde el 
Ferran Bel, vam tornar a Tortosa i el vaig escoltar parlant de 
Països Catalans quasi sense ni venir massa al cas, em vaig re-
conciliar amb una ciutat i amb uns votants que havien estat 
capaços de dur a terme un canvi tant interessant. 
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Documentació retrobada del PSAN

M olta de la documentació de l’època del PSAN que te-
nia arxivada, se m’havia transpaperat en el darrer can-

vi de pis, de Sant Francesc a Casalduch, però ara, aprofitant el 
temps del confinament —que per a alguna cosa bona hauria 
de servir-nos aquesta desgràcia— he pogut recuperar-la. El 
primer document, titulat “La lluita per l’alliberament nacional 
i de classe al País Valencià” du la foto del Miquelet, amb una es-
telada penjant d’una de les finestres superiors, i d’aquesta es-
telada penja alhora un gran llençol, imagine que blanc, que 
diu a l’esquerra “independència” i la dreta “socialisme”; i, a sota 
de la fotografia, la data, “27 d’octubre 1974”. Si recordeu, tal 
com us explique a Pel meu país, aquesta va ser la primera acció 
pública que va fer el PSAN en terres valencianes —jo encara 
no hi era— i el seu principal protagonista va ser Enric “el 
Bande”. Justament vaig reveure l’altre dia l’Enric, Enric Alco-
risa, en l’acte que us explicava abans de la commemoració de 
l’aniversari del PSAN, i va estar comentant-nos que, després 
de feta l’acció, se’n va anar a prendre’s una orxata a la propera 
orxateria Santa Caterina —o era El Siglo?— on s’hi va deixar 
explicar tot el que havia passat, i com hi era present la policia, 
i fins i tot un “vaya, vaya si quiere, que aún lo podrá ver”.

Em trobe també un exemplar imprès de l’Avantprojecte 
d’Estatut del País Valencià, el que sempre vam anomenar 
l’“Estatut d’Elx”, amb pròleg datat el febrer de 1976 —jo ja 
hi era “servint el rei”—, en el qual sembla que va col·laborar 
el mateix Joan Fuster, i crec que l’Eliseu, i no sé si alguns 
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“de dalt”, i que a l’hora de la veritat, de tots els partits i parti-
dets que corrien per ací, sembla que l’únic que el va assumir 
com a vàlid va ser el mateix PSAN; raó per la qual recorde 
que el vaig ficar fa anys en aquest arxivador. Podeu imagi-
nar que el tal projecte contenia uns “màxims”, inacceptables 
per a les forces espanyoles d’un i un altre signe, que per a 
aquestes coses no tenien massa diferències. L’òbric a l’atzar: 
“Art. 28— Les Lleis i Reglaments fiscals de l’Estat Espanyol se-
ran aplicats al País Valencià per la Generalitat, la qual liquidarà 
i recaptarà la totalitat dels tributs, amb la facultat de percebre’n 
el premi de recaptació que estiga acordat per la legislació respec-
tiva”. Açò era, de manera ben poc dissimulada, quasi que la 
posada al dia de les antigues lleis forals o, dit d’una altra 
manera, un concert econòmic per al País Valencià semblant 
al que tenien els bascos, Navarra inclosa. Enteneu per què 
no en van fer ni cas, d’aquest projecte?

Un altre document molt curiós, quintilingüe —català, 
espanyol, francès, anglès i alemany— du a l’esquerra un 
mapa de tot el país, vull dir de Salses a Guardamar, i el text 
de la dreta diu, agafe per exemple el text francès, “Vous vous 
trouvez dans les Pays Catalans (Catalogne-Nord, Iles de Baléars, 
Valence, Principauté d’Andorra et Catalogne), une nation opri-
mée per les êtats espagnol et francès [sic] qui lutte pour la liberté 
national et le socialisme”. Va ser una idea que vam tenir uns 
quants —jo en vaig ser part activa— per a repartir les tals 
octavetes als netejavidres dels cotxes en les zones turístiques 
de tota la costa, per tal que els visitants s’assabentaren que 
no eren “dans l’Espagne”. Vam fer diferents tiratges i crec que 
va assolir una certa difusió. Anys després, altres entitats, com 
ara la Crida, van reproduir el model i, ja com a Acció Cultu-
ral, a Castelló vam fer diferents tiratges, que repartíem per 
platges com El Grau, Benicàssim o Orpesa.

En l’estructura organitzativa del partit hi va haver dos te-
mes que em van interessar particularment, i per això me 
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n’he alegrat de retrobar la documentació que hi fa referèn-
cia: les relacions internacionals i la postura del partit so-
bre l’homosexualitat. Dins de l’Executiva, el manresà Josep 
Huguet, el que després va ser dirigent d’Esquerra i conse-
ller de Comerç i Turisme, i jo mateix érem els encarregats 
d’aquestes relacions internacionals, almenys en la mesura 
de les nostres, escasses, possibilitats. He conservat en l’arxiu 
una “Circular interna”, no datada, però que deu ser del 1978, 
on s’informa “de les gestions realitzades per la secretaria de 
Relacions Internacionals del PSAN”. Es divideix en tres parts, 
“relacions internacionals fora de l’Estat Espanyol”, “relacions 
internacionals dins de l’Estat” i “el PSAN a l’exterior”. En el pri-
mer apartat parlem de la “petició formal d’entrada a la Carta 
de Brest, congelada pel PSAN (P). La decisió es produirà al maig 
que ve, en la reunió que la Carta farà als Països Catalans”. La 
tal Carta de Brest era, segons explica Viquipèdia, “un acord 
signat pel Moviment Republicà Irlandès (IRM), la Unió Demo-
cràtica de Bretanya (UDB) i la Unió del Poble Gallec (UPG), el 
febrer del 1972, a Brest, Bretanya. La Carta proposava la lluita 
conjunta per a una Europa unida en estats socialistes indepen-
dents. Més tard el signaren organitzacions d’altres nacions de 
l’Europa Occidental. El 1r de maig de 1975, ETA-pm, el PSAN-
Provisional i UPG feren una declaració conjunta de suport mutu 
i s’adheriren a la Carta de Brest”. 

Com podeu imaginar, si el PSAN-Provisional —recor-
deu, una escissió que havíem patit feia uns anys— hi era, 
per dir-ho així, com a “soci fundador”, no anava a admetre 
que hi entrara una altra organització “competidora” de la 
seua mateixa nació, i així vam anar, vorejant l’entrada sense 
aconseguir-la mai, fins que la tal Carta es va anar esvaint a 
poc a poc. I, la resta de les gestions “internacionals de fora”, 
eren més aviat simbòliques que no cap altra cosa: “intercanvi 
de publicacions i d’informació amb Unió Democràtica Bretona 
—que ens deien allò de, “no, si per nosaltres entraríeu, a la 
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Carta, però primer us heu d’aclarir amb els vostres”— i amb 
Lucha Occitana” —si recordeu, aquell grupet que us explica-
va a les memòries que havíem trobat l’any 75 a Montsegur, i 
que ni tan sols parlaven occità—; “presa de contacte amb Sinn 
Fein, Workers Party” —que igual volia dir que havíem salu-
dat algú en qualque trobada europea— i “petició de relacions 
amb Su Populu Sardu”, que una cosa és demanar i una altra 
de molt diferent aconseguir.

Pel que feia a dins de l’estat, vam tenir “bilaterals amb 
HASI i LAIA”, dos dels grups bascs que acabarien donant 
origen a Herri Batasuna; “contactes amb EIA (després Euska-
diko Esquerra) i amb la UPG”; “petició de contactes amb 
POGA” —sincerament, no recorde a hores d’ara quina era 
aquesta organització, ni d’on— i “assistència a la sèrie de mí-
tings de HASI”. I, finalment, pel que feia a la nostra presèn-
cia “exterior”, es parla de “creació dels Cercles de Brussel·les i 
de París”, “creació del Cercle Castella-Madrid” i “gestions per a 
crear-ne [d’altres] en diverses zones”; en la realitat, això volia 
dir que diferents militants o simpatitzants que, per la raó 
que fora, s’acabaven instal·lant durant un temps en alguna 
d’aquestes poblacions, passaven a constituir aquests “cercles 
de catalanets”. En conclusió, i més enllà de la bona voluntat, 
que us assegure que n’era molta, com se sol dir, “de forment, 
ni un gra”.

Un altre tema era el de l’assumpció pel partit del tema de 
l’homosexualitat, i no únicament des del punt de vista de la 
seua despenalització, que se suposava que era un tema supe-
rat de tant obvi, sinó sobretot com un component més de 
la lluita revolucionària. A veure, dins del partit, en aquella 
època, n’érem uns quants que ens assumíem com a homo-
sexuals, i alguns ocupàvem llocs de direcció en l’estructura 
organitzativa; però hi havia també moltes reticències, si no 
teòriques, sí de base pràctica, entre nosaltres. Lògicament, jo 
vaig ser un dels que em vaig encarregar de la redacció de la 
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ponència “La superopressió com a ferment revolucionari”, amb 
apartats com ara “Teories sobre l’homosexualitat”, “L’homosexu-
alitat dins de la societat capitalista”, “El marxisme front al tema 
homosexual”, “Lesbianes, doblement oprimides com a homosexu-
als i com a dones” i, aquest era el més important, perquè im-
plicava l’assumpció pel partit de tot un seguit de propostes 
pràctiques, “L’alternativa del PSAN”.

En primer lloc, he de fer constar que vaig ser jo qui va re-
dactar en solitari el document primitiu d’aquesta ponència, 
i de fet clarament hi “reconec” la meua màquina, vull dir 
la de la delegació d’Acció Cultural, on llavors ja hi treballa-
va, en la documentació recuperada. Es tracta del text base, 
abans de l’afegit de les esmenes, i de fet està ple d’anotacions 
a bolígraf que assenyalen on s’han d’introduir les modifi-
cacions acceptades, i fins i tot en alguns casos s’indica els 
llocs de provinença —Sabadell, València— d’aquests canvis 
o afegits. Dit açò, he d’assenyalar que la ponència comença 
fent notar que lluites com l’alliberament gai, el de la dona 
o el dels joves, teòricament secundàries en relació a la lluita 
principal burgesia/proletariat, han esdevingut conjuntural-
ment molt importants, com també ho és, lògicament, en un 
altre ordre de coses, la lluita per l’alliberament nacional; de 
tota manera, recorde perfectament una esmena en aquest 
sentit que em va formular Pep Guia, assegurant que “llavors, 
una dona lesbiana, proletària, d’una nació oprimida, hauria 
de ser el súmmum dels elements revolucionaris, però molt 
sovint no és així”. De fet, aquesta frase sempre m’ha recordat, 
per oposició, aquella altra de la Maria Mercè Marçal —que, 
recordeu, era també membre de la nostra Executiva— que 
s’ha fet tan popular, sobretot, després de la seua mort: “A 
l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i 
nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel”. Sempre 
m’ha semblat una mena de “rèplica poètica” a les paraules 
de Guia. 



253

En primer lloc, en la ponència em faig ressò de la discre-
pància d’alguns companys, i justament bastants d’ells ho-
mosexuals, a l’elaboració d’aquest escrit, amb rèpliques com 
ara “per què no es fa una ponència sobre l’heterosexualitat”. 
I per això comence “donant-los la raó”, assegurant que “en 
una societat normal, parlaríem d’aquest tema com podem parlar 
dels cabells rossos o bruns. Volem deixar clar, doncs, que l’objectiu 
final d’aquesta lluita no és aconseguir unes conquestes per als 
homosexuals, sinó suprimir radicalment els “rols” que la socie-
tat dóna sexualment a cada persona”, i passe a assegurar que 
“ens atrevim a afirmar que la presència als partits d’esquerra 
revolucionària, i concretament al nostre, d’aquells que la societat 
margina anomenant-los homosexuals, és superior al tant per cent 
d’aquests dintre de la societat”.

Recordava llavors l’eslògan que havia corregut aquells 
anys, “homosexual, la revolució socialista serà el teu allibera-
ment”, però justament ho feia per a assegurar que “això no 
està tan clar com semblaria a primera vista”, i passava a exposar, 
i alhora refutar, la teoria sobre l’homosexualitat com una 
“malaltia curable”, i reconeixia, i condemnava, les actuaci-
ons en aquest sentit de formacions “d’esquerra”, no només 
de l’URSS i d’alguns partits comunistes occidentals, sinó 
també d’“un estat socialista tan admirat per nosaltres com és 
Cuba… on molt sovint es dóna tractament mèdic a l’homosexu-
alitat”. I afirmava categòricament: “Front això, hem de ratificar 
una i mil voltes que l’homosexualitat és “incurable”, senzilla-
ment perquè no és cap malaltia, sinó una opció sexual normal 
de la persona humana”. I deixava ben clar que “l’estat sexual 
de la persona humana no és l’homosexualitat —ni l’heterose-
xualitat, la seua antítesi— sinó la plena llibertat sexual, sense 
limitacions”.

L’altra teoria, la de la “decadència” d’una classe social la 
rebutge d’arrel, afirmant que no és certa l’afirmació que les 
formes d’homosexualitat es donen més en unes classes soci-
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als que en unes altres, assegurant que “l’homosexualitat no es 
dóna únicament entre les classes dominants, el seu repartiment 
per classes coincideix amb la mateixa importància numèrica 
d’aquesta classe al sí de la societat”, i a partir d’aquest fet, ne-
gue una mena d’“unitat gai” per sobre de les classes socials, 
assegurant que “els burgesos homosexuals, com a tal classe, es 
comporten com doblement enemics de l’alliberament, oprimint 
els altres gais com a proletaris i desviant cap a ells la repressió 
d’una societat que sempre troba per a aquests burgesos una for-
ma d’eximir-los del ghetto. La qual cosa no vol dir, naturalment, 
que no es puguen donar els casos personals de desclassament a 
partir de l’opressió sexual”.

Feia després un repàs, molt “ortodox”, del paper de la famí-
lia clàssica i de la reproducció de la mà d’obra en el context 
del capitalisme, molt d’Engels, allò de L’origen de la família, 
la propietat privada i l’estat, que la veritat és que no l’he llegit 
mai, però que supose que els seus epígons i comentaristes 
m’havien influït fins a l’extrem. I deixava el tema de les les-
bianes “per a la ponència de la dona”, que estaven redactant 
diferents companyes. I començava ja a posicionar-me quan 
afirmava que no ens calia crear dins del partit un “front 
gai” o un “front feminista”, sinó entrar com a tals dins de 
les organitzacions ja existents en cadascun dels tres territo-
ris nacionals de dins de l’estat, i mirar de “catalanitzar” els 
seus continguts. Concretament, parlava molt bé dels plante-
jaments i de la lluita pràctica del Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya, el FAGC, i les seues “versions” valenciana i 
mallorquina, i incitava tothom que estiguera interessat per 
la temàtica gai a entrar-hi i participar-hi.

I arribava així a les conclusions finals, sobre què calia fer 
i què calia defensar des del partit en relació amb aquesta 
temàtica. Eren dinou propostes molt concretes, que abas-
taven un espectre més ampli que el de la mateixa homose-
xualitat: “Amnistia per a tots els empresonats per causa d’una 
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conducta homosexual; derogació de la Llei de Perillositat Social; 
14 anys com a edat mínima pel consentiment de les relacions se-
xuals —aquest punt recorde que va suscitar molta polèmica, 
i tinc una nota a bolígraf que diu “Esmenes València” i una 
altra “Adequades a cada edat”—; equiparació completa home/
dona; obligació d’un ensenyament sexual científic a les escoles; 
no consideració de l’homosexualitat com a malaltia; reconeixe-
ment del drets dels gais de mostrar lliurement la seua afectivi-
tat; reconeixement del dret personal de vestir i adornar-se com es 
vulga —un altre punt conflictiu, havia aparegut el polèmic 
tema de “la ploma”—; reconeixement de la intimitat personal; 
separació total església/estat; supressió de tot tipus de censura; ac-
tuació preventiva de la seguretat social sobre les malalties venè-
ries; reducció de la jornada laboral, que assegure una vida sexual 
satisfactòria; implantació del divorci vincular; adequació de tot 
tipus de prostitució, en camí cap a la seua desaparició —un al-
tre tema conflictiu, recorde perfectament un que deia: “I 
quan siguem vellets i no ens vulga ningú, què farem?—; no 
discriminació dels que canvien de sexe; i reconeixement del dret 
inalienable de tot ésser humà a disposar lliurement del seu cos”.

Crec que com a programa no quedava gens malament, 
no? I la conclusió era que “tota aquesta lluita serà dura i no 
gens fàcil de guanyar… Cal que gravem bé aquest programa. Cal 
que el fem nostre amb tot el que implica. Les classes populars 
catalanes han d’assumir aquesta lluita com a part de la lluita 
global, i haurà de ser la seua avantguarda, el partit comunista 
del poble català —nyas, coca!— qui li ho faça assumir”. Què us 
ha paregut?
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Més informacions sobre el trencament del PSAN

J a us he explicat a les memòries com va anar el tema 
aquell de la partició en dos sectors, pràcticament iguals 

en nombre de seguidors, de l’estructura del PSAN, allò 
que vam anomenar al País Valencià PSAN-Guia i PSAN-
Blasco; i com jo, i tota la gent de la comarca, ens vam que-
dar al costat de Josep Lluís Blasco. Però ara, documents en 
mà, voldria entrar més en detall en el tema. Abans, però, 
vull explicar-vos alguns altres assumptes relacionats amb 
el funcionament del partit, sobretot a la Plana, els anys 77, 
78 i 79. 

Hi tinc arxivat un escrit sobre “El moviment nacional-po-
pular gallec”, a partir d’una conferència que ens va donar al 
local del PSAN, al carrer Sant Francesc, l’amic Josep Forca-
dell. El document no du data, i està fitxat només com “any 
1978-79”. He preguntat a Forcadell —que, com us he expli-
cat a Pel meu país, se’n va anar fa molts anys a “fer pàtria” a 
Alacant, i ha esdevingut una peça clau del nacionalisme en 
aquella zona—, com va anar això, i em respon: “vaig estar 
un any fent la mili a Corunya i eixia tots els dies amb gent del 
Bloque i el director del Museo Arqueoloxico de San Anton (port 
de la Corunya), Felipe Senén López, que era també del Bloque, 
em deixava el seu pis. Vaig ajudar en la campanya electoral fent 
sobres i una enganxada de cartells, vaig anar a la celebració de 
la mort d’aquell xicot de Vigo que va morir en una manifestació, 
i vaig llegir alguns papers de l’Asamblea Nacional Popular Ga-
lega i del Bloque. Tenia temps per a llegir, estava de furriel a la 
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Caja de Reclutas, al cuartel de Macanaz, darrere de l’Hospital 
Militar i en la part històrica de la Corunya, un lloc preciós.”.

Us he parlat del local del PSAN a Castelló. Quan ens 
van legalitzar, i doncs ja podíem obrir una seu sense que 
vinguera la policia a esbotzar-nos la porta, vam començar 
a buscar algun pis gran per a llogar-lo, i vam trobar aquest 
del carrer Sant Francesc, 22, tercer, —molt a prop, per cert, 
d’on jo llogaria poc de temps després el meu pis— propie-
tat em sembla d’una tia dels germans Artola, i era un local 
estret i llarg, tant que sovint fèiem broma que per recórrer 
tot el passadís seria millor dur uns patinets, i les finestres 
de darrere donaven —donen, el pis continua intacte— a 
la plaça de l’Escola Pia. Anecdòticament, quan vam hissar 
en aquella finestra una estelada i una bandera roja, sembla 
que hi va haver alguna mena d’“escarotament” als Escolapis, 
que si havien “vuelto los rojos”. Recorde també que algú, crec 
que Ferran Ortiz, hi va dur una bandera bretona, que havia 
aconseguit via algun conegut, i un, quan va entrar, va pre-
guntar què hi feia una bandera del Castelló; recordeu que 
tant la bandera de Bretanya com el club de futbol castello-
nenc utilitzen com a colors el blanc i el negre.

També hauria de parlar-vos de com va anar la campanya 
del BEAN, a les eleccions generals postconstitucionals de 
l’any 1979, ja que a la circumscripció de Castelló vam fer 
una mena de coalició electoral amb el POUM. Darrere de 
la sigla històrica dels comunistes antiestalinistes s’amagava 
una realitat molt més pobra, Ricard Colom i uns quants 
amics, que no és que ens aportaren massa efectius ni menys 
encara votants, però que servien per a “justificar” que el 
BEAN fora “alguna cosa més” que no una sigla del PSAN. 
Tinc davant meu un full que vam repartir, amb un dibuix, 
no sé si era de Josep Castell o de qui, amb un llaurador, 
amb pinta quasi de pagesot anglès, afegint la falç al martell 
que un jove amb granota “aporta” al conjunt, mentre al seu 
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costat una jove sosté una estelada. I el text diu: “Bloc d’Es-
querra d’Alliberament Nacional— Bloc Obrer”. I baix: “Recol-
zen esta candidatura: Partit Obrer d’Unificació Marxista; Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans”. I, per 
l’altra cara, du els noms que integraven la candidatura a Cas-
telló: Elena Nomdedéu, Josep Lluís Gordo, Rubén Andrés, 
Francesc Artola i Ricard Colom. A veure, anar encapçalats 
per una dona no era llavors gens normal, per altra banda 
el repartiment de llocs, per merament teòric que fora, mi-
rava de reflectir la “correlació de forces” (tot això, tenint en 
compte sempre, sisplau, la migradesa real de totes dues or-
ganitzacions); encapçalava la llista una persona del PSAN 
de Castelló; de segon anava un del POUM de Vila-real; el 
tercer, un representant del PSAN de Vinaròs; el quart, un 
altre membre del PSAN de Castelló; i el cinquè, un també 
castellonenc, però del POUM. I, dit açò, recordeu que, com 
se sol dir, “no vam traure ni per a pipes”; o, com deia l’altre, 
“misèria i companyia”.

Però anem d’una vegada al tema de l’escissió. Tot i que 
ja n’he parlat, a les memòries, vull fer constar ara i ací que 
aquest és un tema molt dolorós per a mi, que encara a ho-
res d’ara, tants anys després, em fereix la sensibilitat quan 
en parle; de manera que miraré de ser el màxim d’objectiu 
possible, tenint clar que tots i cadascun de nosaltres créiem 
tenir raó, i que pensàvem que el camí que seguíem era el 
més correcte per a alliberar el nostre país.

Després dels lamentables resultats electorals del BEAN, 
i de les anàlisis que tots en vam fer, havíem de celebrar ne-
cessàriament un congrés de l’organització, al qual no es va 
presentar una única ponència política, com hauria estat nor-
mal, sinó dues: per una banda, una d’“oficialista”, darrere de 
la qual estava Pep Guia —insistisc, en teoria un membre més 
de l’Executiva, encara que a la pràctica actuara una mica com 
una mena de “secretari general in pectore”; el títol d’aquesta 
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ponència era “La lluita obrera comunista i independentista als 
Països Catalans”, i el seu contingut tendia a ratificar la línia 
que havíem mantingut fins llavors, incitant-nos a una mena 
de “salt endavant”. Per l’altra, una ponència alternativa, “Per 
una política comunista als Països Catalans”, en la qual, tot i 
utilitzar el mateix llenguatge extremat de l’altre document, 
en la realitat es formulaven propostes molt més moderades, 
es feia una crida a “reconèixer els errors, partir d’una autocrítica 
sincera”, s’hi introduïa un apartat titulat “Un aclariment sobre 
les darreres vicissituds internes del partit i el document resultant”, 
en el qual s’esmentava l’escrit “elaborat per dos membres de 
l’Executiu, Josep Huguet i Francesc Codina… en què també han 
col·laborat… Pere Pugès, Maria Mercè Marçal i Josep Ferrer”, i es 
preconitzava “un debat que persegueixi l’entesa i no la ruptura”.

En aquestes circumstàncies, el debat —la discussió, més 
aviat— va anar enterbolint-se cada vegada més, i de segui-
da es va passar a les desqualificacions, els encabronaments 
i els insults de tota mena. Per exemple, el “sector de Guia” 
va publicar un document en el qual s’assegurava que “una 
constant, en totes les desviacions reformistes, ha estat la priorit-
zació de la lluita ideològico-cultural”, i on es mesclaven cites de 
Kautski (recordeu El renegat Kautski, de Lenin, i doncs l’es-
ment del diable) i de Santiago Carrillo, literalment el dimo-
ni amb banyes de l’eurocomunisme, amb cites de “Per una 
política comunista…”, a nom d’“Huguet-Codina”, mentre des 
de l’altre costat es desacreditava “el dirigisme i el messianisme”, 
respecte al(s) directiu(s) de “La lluita obrera i comunista…”. I, 
el gener del 1980, “els de Guia” treien a la llum un “primer 
informe públic sobre l’escissió del PSAN”, amb el títol “Proves 
de la falsificació d’actes realitzada pel grup escindit d’Huguet, 
Codina, Blasco i altres” —espere que jo seria un d’aquests “al-
tres”—, que ja podeu imaginar que anava ben fortet.

Supose que l’any 2020, en plena crisi del coronavirus, a la 
gran majoria dels lectors açò els pot sonar a xinès, però a xi-
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nès de l’època dels emperadors. Ara bé, el 1979 aquestes ter-
minologies i aquestes discrepàncies podien bellugar, si no 
multituds, que no les havíem tingudes mai, si almenys elits 
més o menys intel·lectuals amb pretensió d’avantguarda del 
proletariat. I, realment, què és el que preteníem, els uns i els 
altres, amb tota aquesta agra polèmica? El sector de Guia, 
clarament aspirava a donar un salt endavant, des del meu 
punt de vista, i dit des de tot el respecte, en el sentit aquell 
de “si la realitat no és així, pitjor per a la realitat”, i avançar 
decidits en la línia que van dur endavant els següents anys. 
En el cas del “sector Blasco”, i d’aquest en puc parlar amb 
coneixement de causa, perquè n’era part constitutiva, i cons-
tatada la impossibilitat d’arribar a la ciutadania amb els 
mitjans i les línies maximalistes que havíem desenvolupat 
fins llavors, el que preteníem era veure de trobar un “mínim 
comú denominador” amb altres forces polítiques i socials 
d’esquerres, mirant de construir una alternativa real a l’es-
cenari postconstitucional que estaven començant a bastir, 
els uns i els altres, com eixa nova “alternança” que recordava 
en molts aspecte els pactes aquells entre Cánovas i Sagas-
ta; i, a més, mirar d’agrupar, tant al Principat com al País 
Valencià —de les Illes estàvem pràcticament absents, de fet 
ni tan sols havíem presentat candidatura per “impossibilitat 
física”— aquells grups, organitzacions i persones disposades 
a lluitar pels nostres drets nacionals, independentment de 
fins on volguérem arribar en la seua defensa. I això va ser 
Nacionalistes d’Esquerra, dalt, i grups com l’Agrupament 
d’Esquerres a València o EIC a Castelló, per a acabar articu-
lant la UPV.

Mentrestant, el “PSAN Blasco”, autodeclarant-nos “l’au-
tèntic PSAN”, i no volent renunciar, almenys de moment, ni 
a la sigla ni a l’estructura de l’organització, continuàvem re-
unint-nos i treballant, a nivell nacional, “sense els escindits” 
—ells, alhora, ens havien declarat “escindits” a nosaltres, és 
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clar. Així, per exemple, tinc una “convocatòria dels comitès ter-
ritorial i central” (ja només del “sector Blasco”), on es parla 
de “reagrupar els militants dispersos en noves cèl·lules o nuclis. 
Aquest seria el cas del Gironès, la Selva, el Barcelonès, el Tarra-
gonès, l’Horta i la Safor”; és a dir, aquestes serien les zones 
en les quals els de Guia haurien “triomfat”, i doncs la gent 
solta que havia quedat “al nostre costat” calia estructurar-la 
de nou. I també s’hi parla que “la solució provisional a l’apro-
piació feta per la fracció de les antigues seus del partit a València 
i Barcelona és la següent…”, i s’hi donaven els telèfons de Toni 
Ximenes i Pere Pugès per al Principat, i de Lluís Adam i 
d’Enedina i Rafa per al País, així com el domicili a València 
de Rafa Xambó, i a Barcelona l’adreça de la ronda de Sant 
Pere 20 com a local provisional.

En qualsevol cas, l’acord més important del “PSAN-Blas-
co” va ser, com us he dit, “la necessitat de creació i impulsió 
d’un Moviment Nacional-Popular”, tal com es recull en un 
“Document elaborat pel Comitè Executiu del PSAN, d’ús estric-
tament intern”, una “internitat” supose que bàsicament exi-
gida a fi que el “sector Guia” no ho poguera utilitzar per a 
argumentar en contra de la nostra legitimitat. Però d’aquest 
debat es podria dir que va resultar, almenys de manera im-
portat, tant Nacionalistes d’Esquerra, al Principat, com, a 
més llarg termini, la mateixa UPV.
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De Castelló a Sant Roc, de Sant Roc a Castelló

C om ja us he explicat, l’any 1978 va ser el primer que vaig 
“tornar a anar” a la Magdalena, després dels dos anys de 

“parèntesi militar”. I una de les novetats que hi vaig trobar i 
em va sorprendre va ser que a Sant Roc, a mitjan camí, havien 
proliferat les paradetes que venien, no només la “figa albar-
dada” i el “doset” tradicionals, sinó tota mena de productes 
més o menys relacionats amb la festa. I vaig saber que fins i 
tot hi havia hagut tensions, i conats d’enfrontaments, entre 
les persones que les muntaven, per tal d’agafar i reservar-se 
els millors llocs. De manera que, a partir del 1979, quan vam 
constituir Esquerra Independent, EIC, vam començar també 
nosaltres, durant uns quants anys, a muntar la nostra prò-
pia parada a Sant Roc, i ens vam dedicar a preparar figues, 
xurros i productes d’aquesta mena. Alguns de nosaltres, que 
entenien de pastisseria —potser que un fora el Toni Vale-
sa?— van organitzar el fàcil aprenentatge, i ja et veus una 
colla d’“esquerrans”, pasta en mà, da-li que da-li figa amunt i 
xurro avall. Però mireu, la veritat és que el negoci funcionava, 
i que de fet va ser una de les fonts de finançament d’EIC, com 
posteriorment ho va ser la Colla Unitat, per a les despeses 
que tenia la nostra organització, no res d’important, d’acord, 
des de la impressió de butlletins i d’octavetes, a les despeses 
en segells i altres necessitats per l’estil.

Organitzàvem torns, la nit del dissabte al diumenge, per 
ser a Sant Roc “de guàrdia”, per tal de conservar el lloc privi-
legiat de què havíem pres possessió des del primer moment; 
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la broma podia suposar bastants milers de pessetes amunt 
o avall, segons si el conservàvem o no, així que no s’hi valia 
a badar. Després, al llarg de tot el diumenge de la Rome-
ria, primer mentre pujaven i després, a la vesprada, fins que 
acabaven de passar els romers, amunt i avall, manteníem el 
lloc, que servia alhora una mica com a punt de referència 
per a tots “els de la corda”, que sempre s’hi passaven per sa-
ludar i, ja posats, hi feien la compra corresponent. Un any 
havia vingut Dani, un xic de Barcelona, de Gràcia més con-
cretament, que era amic de Francesc Ibàñez, si recordeu, el 
de Nacionalistes d’Esquerra. Aquest Dani temps després es 
va ajuntar amb un xicot que li deien Manel, la família del 
qual era en part d’origen valencià i, al cap d’uns anys, tots 
dos se’n van anar a viure a Bologna, a Itàlia, on van ser de la 
primera gent que vaig conèixer que practicava això ara tant 
de moda, el “teletreball”. Ells feien de traductors castellà/
italià i italià/castellà, amb algunes incursions també en el 
català. Recorde una vegada que em van explicar que anaven 
d’intèrprets a la Fira de la Ceràmica, allà a Bologna, i que, 
tot i que se suposava que havien de traduir a l’espanyol, van 
començar a fer en “català de València” les explicacions als 
“taulellers” de les Planes i l’Alcalatén que hi eren majoria, 
amb la consegüent sorpresa, i alegria en molts casos, dels 
interessats; de fet, em deien que fins i tot els hi havien donat 
algunes propines. També recorde que, amb ocasió del Mun-
dial de futbol que tenia lloc llavors a Itàlia, l’any 90, els van 
contractar per a “ensenyar espanyol als carabinieri”, sobretot 
de cara als seguidors dels equips sud-americans; i jo m’ima-
ginava els policies italians adreçant-se als tiffosi argentins o 
mexicans, dient-los: “Cuando acabe el partido, pleguen a toda 
marcha. ¿Que me entienden?”, i catalanades semblants; perquè 
l’espanyol de Gràcia…

Però tornem a la Magdalena, a Sant Roc. Us deia que el 
pobre Dani havia vingut a festes i, bon minyó com era, el 
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vam “enxampar” i el vam tenir com qui diu tot el dia “aju-
dant a fer xurros”. Ara, pel que ens deia, s’ho va passar la mar 
de bé; mira, en aquest món hi ha d’haver gent per a tot! La 
paradeta en qüestió també servia un poc de referent per a 
“perduts”, llavors que no hi havia mòbils, que la gent es per-
dia bastant de la colla d’amics, anant i venint de l’ermita, 
sobretot si havia fet una certa “ingesta alcohòlica”, que més 
d’un i més de dos ens els van portar d’“aquella manera” fins 
a la tal paradeta. 

Jo em dedicava sobretot a fer companyia a la gent “de guàr-
dia” de la nit, perquè després, el diumenge, com que tenia 
normalment forasters, eixíem a les 9 del matí des de la plaça 
Major i féiem el recorregut normal, d’anada i tornada, fins 
a i des de l’ermita. I això significava que alguns anys eixa nit 
anava del centre de Castelló fins a Sant Roc, i tornava després 
des d’aquesta ermita fins al meu pis de Sant Francesc, que 
normalment estava farcit de gent, nits com eixa. Algun any 
vaig anar i tornar més d’una volta —érem joves!—; i el cas 
més fort va ser un any que, devien ser les 5 de la matinada, 
havia tornat, m’acabava de posar al llit, pensava que dormiria 
almenys una horeta —recordeu, a les 6 ja calia despertar-se, 
que el dia de la Magdalena cal matinar molt— i llavors, quan 
estava tancant els ulls… sona el timbre de la porta. El timbre 
de la porta de baix, en una finca de quatre pisos, sense ascen-
sor ni porter automàtic; o siga que, ja et veus Tonico, abocat 
a la finestra, per a constatar que qui trucava “tenia dret” a 
fer-ho; era un xicot —per a ser exactes, un gai model “loca 
locona”, si m’enteneu, basc, que havia vingut a festes convidat 
per no-sé-qui —llavors anava tot “a xavo”— que venia a mirar 
de jaure per poc de temps que fora. La veritat és que, del 1978 
al 84-85, jo vaig viure, possiblement, “els anys més folls” de la 
meua vida, i encara ara ho recorde amb alegria.

Us he parlat del pis del carrer Sant Francesc, i us he co-
mençat a explicar que, durant eixos “bojos anys” va ser una 
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mescla de “picador” i “casa d’hostes gratuïta”, molt en la línia, 
per altra banda, d’aquells anys de la Transició “en els quals 
tot semblava possible”. El pis no estava preparat llavors per a 
viure, sinó per a trobar-se i jaure —i fer més coses, és clar—. 
Les tres habitacions i el menjador quasi que no tenien mo-
bles “ortodoxos”, sinó sobretot matalassos, molts matalas-
sos i coixins pel terra; i prestatgeries, algunes tampoc gens 
“habituals”, amb caixes de taronges i altres estris semblants, 
farcidetes de llibres; home, no tants encara com els d’ara 
però ja…. El rècord de persones que s’hi van aplegar alhora, 
suposadament dormint o el que bonament pogueren fer, el 
vaig batre la nit del dissabte al diumenge del 25 d’Abril de 
1982, la vigília de l’Aplec de la Plaça de Bous amb el qual 
òbric les memòries; s’hi van reunir 24 persones, elles sabran 
com. En canvi, el “rècord d’exotisme” el dóna un xicot ne-
gre de les illes Barbados, membre del grup aquell, Viva la 
Gente, —recordeu “Viva gente/ la hay donde quiera que vas…”, 
del qual es deia que estaven vinculats a la CIA; però de qui 
no es deia llavors que no estiguera vinculat a la CIA?— que 
havien actuat a Castelló i que “va fer amistat”, ho direm així, 
amb un xicot de Borriana, Rafa Marañón. Després ja venia 
l’Steve el nord-americà, el de San Francisco del qual ja us 
he parlat a Pel meu país; i ja entraríem dins de la Unió Euro-
pea, un xicot que venia d’Alemanya, però crec que era mig 
d’origen espanyol; un italià que tenia a veure amb l’empresa 
ceràmica Marazzi; alguns bretons que coneixia Toni Matu-
tano; gent d’Andalusia i de Castella; algun que altre gallec 
—Mini, per exemple, que ja us dic que tenia clau i venia a 
canviar-se de la mili; bastants bascos —a banda del de la tru-
cada intempestiva, hi havia un, no en recorde el nom, que 
era navarrès, d’origen immigrant —Xavi Pérez, “Ratón”, que 
era amic seu, de vegades, de broma, li deia “maketo”, per allò 
de la provinença—, que estava emparellat amb una xicota 
de Castelló, d’una branca dels Porcar; i molta gent de tot el 
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nostre país, al llarg de tots aquells anys: Eduard López, el 
fill de Claueta, que hi quedava amb la novieta de Borriana, 
quan feia la mili a Cartagena; un grup dels Joves de Naci-
onalistes d’Esquerra, de vegades acompanyats per Francesc 
Ibàñez com si fora la “mare lloca”; xicotes i xicots dels que 
havia tingut a la Universitat de Joves a Prada —des de Joana 
Serra, la nord-catalana que du avui la llibreria de Perpinyà, 
Anna Climent i Roger Torrents, Rafa Comeche, el mana-
corí Tià Samsó, Jordi Balançà, el de l’Hospitalet…; fins i 
tot alguns de la Franja, concretament de Mequinensa. I, en 
general, gent del Principat que venien ja fora a Magdalena 
ja fora a altres festes o convocatòries polítiques, alguns dels 
quals han arribat a alts càrrecs polítics, com ara algun que 
altre alcalde; els de Reus i alguns dels altres pobles del Baix 
Camp, com ara la Selva o les Borges; barcelonins diversos, 
com ara Roger Mestre; Xavi i Mari Carme des de Tona; o 
també Paco, de Sax, que havia estat fent la mili a Castelló.

També van passar pel pis, per diferents circumstàncies, al-
guns amics de Castelló, des d’Andreu Borderia, que hi va ser 
una bona temporada; Alfons Barreda, “El Prole”, que passava 
molts dies, després de dinar, a fer-hi petar la xerrada; Josep 
Fornés —cap relació amb el seu homònim de Benicàssim—, 
un xicot de la colla que ens aplegàvem uns anys abans per 
a escoltar la gravació del Nosaltres els valencians, de la qual 
formaven part Pep Beltran, Artur Aparici, Celes Gimeno, 
Vicent Guzman…; un xicot d’origen canari, que al·lucinava 
amb els meus dibuixos i sempre em parlava de tantrisme i 
d’altres temes una mica esotèrics; Vicent Mallol, el germà 
de Lourdes, la xica que va venir amb mi en el primer viatge 
a Itàlia, a Vicent el vaig retrobar fa uns anys, convertit en 
tècnic informàtic, que va venir a reparar-me la connexió te-
lefònica amb l’ordinador d’Acció, i que ara és membre de la 
Muixeranga de Castelló; Agustí Almansa, que era membre 
de les Joventuts del PC, i manteníem acalorades discussions 
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polítiques que no ens privaven en absolut de professar-nos 
una càlida amistat; Jacint Chermà, el germà d’Elena, una 
xica que viu a la meua mateixa finca de Cardona Vives i és 
funcionària municipal, Jacint tenia una colla d’amics, amb 
un dels quals he anat, per primera vegada i segurament úl-
tima, de “paquet” en una moto, un dia que tornàvem d’una 
paella a l’alqueria de Josep Castell… També recorde altres 
casos en què, algun amic em buscava, una mica tímidament, 
i amb un somriure als llavis em demanava “si em podries 
deixar la clau del pis, ja saps…”. I sí, ja podeu imaginar-vos 
que els la deixava, i també que no hi anaven justament a 
parlar sobre l’esfericitat de la terra.

Vull recordar expressament l’almassorí Toni Matutano, 
que va faltar massa aviat i al qual l’ajuntament de la seua 
població homenatja tots els anys, donant el seu nom al pre-
mi de poesia que lliura, ja que Toni era un poeta en català 
amb diferents llibres publicats, com ara Mites d’engany, del 
1979. Toni i jo ens havíem conegut de molt joves, allò tan 
de moda en aquells temps, que des de la ràdio tenies la pos-
sibilitat d’escriure’t amb algú que compartira el teus gustos 
musicals; i anys després ens hi vam retrobar, teníem amics 
comuns, sobretot Josep Castell, ja que Toni Matutano era 
una persona activa en el moviment gai de la comarca… I 
també us hauria de parlar de gent una mica marginal, que 
vaig conèixer i van passar pel pis durant aquells anys, en 
el més semblant que he mantingut mai a una “baixada als 
inferns”.

Anys després, van venir en diferents ocasions, a un pis ja 
molt més arreglat i “habitable”, per a participar en festetes i 
trobades de tota mena, una colla de xicots i xicotes més o 
menys vinculats al nacionalisme —era l’època que debatí-
em, si recordeu les memòries, sobre el pacte o no pacte amb 
EUPV—, d’entre els quals Mítxel Andrés i l’avui dona seua, 
la pintora Maria Ordóñez; Mítxel és el germà menut de Ja-
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vier Andrés, que va ser director de Mediterráneo i delegat de 
RTVV a Castelló, i tots dos són els pares de Claudia, una 
xicota amiga de la meua neboda. Carles Ordóñez, germà 
de Maria, que tenen dos germans bessons, més joves, que 
han anat sempre per les aigües d’UPyD i Ciudadanos; Josep 
Molés, avui tècnic lingüístic a l’Ajuntament de Benicàssim, 
traductor al Senat espanyol i una de les persones que més 
em controlen el meu català en tota mena d’escrits; Sergi 
Viciano, ara gemmòleg i casat amb la pintora Claudia de 
Vilafamés. Júlia Pérez, filla del gran psiquiatra Pérez Sanfè-
lix, que a la seua casa del carrer Enmig vam celebrar el cap 
d’any del 1984 al 85, quan vam entrar a la Unió Europea; 
Carles Ferrer, que em va vendre el meu primer ordinador; 
Jordi Renau, que és actor i fa ja molt de temps que va mar-
xar a viure a València, on el retrobe algunes vegades; Manel 
Cubertorer, el fundador de la cadena CentPreus, pare avui 
de Pau Cubertorer, que tan interessat està en totes les pas-
sejades per a conèixer la ciutat que muntem des d’Acció; 
Pere Bombardó, de Benicàssim i família provinent del Prin-
cipat… Amb la majoria d’ells mantinc encara avui una molt 
bona relació d’amistat i confiança.
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L’1 de maig, quan no estàvem confinats

F a molts anys, potser que ni tan sols no s’hauria mort en-
cara Franco, a la Facultat de Filosofia de la Universitat 

de València, algú havia fet una pintada, en castellà, que deia: 
“Dia 1 de Mayo, San Carlos Marx”. Doncs això. Com podeu 
imaginar, la primera manifestació legal de l’1 de Maig a la 
qual vaig assisti va ser la del 1978 —l’any anterior encara 
era “sota tutela” a San Fernando, d’on no tornaria fins des-
prés d’haver-se celebrat ja les eleccions del juny—, i era una 
sensació estranya, això d’anar manifestant-te, amb banderes, 
pancartes i consignes, sense que ningú no t’ho impedira ni 
t’atonyinara per participar-hi. A la meua mare, d’eixos pri-
mers anys, li van xocar, i fins i tot li van fer una mica de por, 
dos eslògans en castellà que hi va sentir, “Los de la acera/ a 
la carretera” i el “Vosotros, mirones/ bajad de los balcones”, se-
gurament pel seu caràcter imperatiu, com d’una certa co-
acció, que supose que ben aviat van comprendre els matei-
xos sindicats, perquè consignes semblants van desaparèixer 
d’aquestes manis, i ja no han rebrotat mai, que jo sàpiga, 
fins al dia d’avui.

La manifestació de l’any 1980 va ser la primera amb el 
nou ajuntament democràtic presidit per Tono Tirado. En 
eixe temps, el blanc de totes les ires dels sindicats era la 
UCD d’Adolfo Suárez, que des del govern central —i únic, 
pel moment— practicava una política que ells consideraven 
“antiobrera”, per més Pactes de la Moncloa que s’estigueren 
preparant. El cas era que, a Castelló, aquesta UCD, que ha-
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via quedat en l’oposició municipal, estava encapçalada per 
Vicente Petit, que ja havia estat objecte d’atacs electorals 
—”si vols fer coses de profit/ no votes mai Visente Petit”, que 
crec que va eixir de no molt lluny de l’entorn del Ricard Co-
lom—, de manera que eixe 1 de Maig els eslògans que més 
s’hi van escoltar van ser els destinats a criticar l’absència en 
la manifestació de la UCD i del seu dirigent local: “Donde 
está, no se ve/ la bandera de Ucedé” i l’altra, “Petit, Petit, Petit/ 
t’has quedat dormint al llit”, que jo diria que vaig escoltar, 
potser per primera vegada, per la Ronda Magdalena, darrere 
de l’Escola Pia, i que va eixir de la boca de l’actor i bon amic 
Pep Cortés.

Normalment, a les manis de l’1 de Maig sempre hi he 
anat amb la formació política corresponent en cada mo-
ment —EIC, UPV, Bloc, Compromís— però sense descurar 
mai el sindicat, primer l’STEPV i després la Intersindical 
Valenciana com a tal. El problema va sorgir durant uns anys, 
quan des de la Intersindical es va acordar “abandonar” la 
mani majoritària, farts del menyspreu cap a ells des d’UGT 
i CCOO, i anar amb una colla de minoritaris, en una “mani 
alternativa”, amb un altre recorregut i unes reivindicacions 
laborals absolutament maximalistes. En comprenia les ra-
ons, evidentment, però no podia compartir les seues con-
clusions, i en posteriors assemblees del sindicat, en les quals 
normalment no solia participar —entenia que no era la 
meua funció política, i em limitava a pagar la quota i parti-
cipar en els actes— aquesta vegada sí que vaig anar al local 
del carrer Marqués de Valverde, i hi vaig exposar la meua 
opinió crítica amb el que havien acordat els alliberats. I no 
hi vaig ser l’únic, i es va muntar una certa discussió amb 
algun d’aquests alliberats, al qual pel que es veu jo no li caïa 
massa bé. Al capdamunt, no res, petites discrepàncies que 
no qüestionaven en absolut la meua fidelitat a la línia gene-
ral assumida per la Intersindical en l’àmbit de País Valencià.
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Anar a una mani de l’1 de Maig implica, des d’abans que 
aquesta comence a caminar, tot un seguit de salutacions 
amb amics i coneguts que fa temps que no veus, en alguns 
casos des de l’1 de Maig anterior —estic pensant, per exem-
ple, en el benicarlando Vicent Coll, un empresonat de la 
“ràtzia olímpica” que fa molts anys que és un quadre mitjà 
de Comissions—, i després, ja en el grup de Compromís, 
normalment em ficava a parlar amb Rubén “de tot el món 
i part de l’estranger”, amb petits parèntesis per a saludar els 
i les amigues del col·lectiu castellonenc o d’altres de veïns, 
com ara el de Vila-real, bastant assidu a aquest acte. Això 
quan no teníem la desgràcia que vam patir fa uns pocs anys, 
quan el grup de capoeira, que s’havien unit a la convoca-
tòria per tal d’animar la marxa, ens va caure just al darre-
re, amb tot el soroll infernal dels seus tambors, i ja no hi 
va haver manera de mantenir una conversa amb cara i ulls 
durant la resta de la manifestació. Sí, ja ho sé, podríem ha-
ver-nos desplaçat de lloc, però és que anàvem amb tots els 
companys, i tampoc no era qüestió de…

La manifestació eixia tots els anys des de la Farola —re-
cordeu, oficialment plaça de la Independència, amb tots els 
dobles sentits que el nom comporta; de fet, la mani dels 
collidors que descrivim en l’Abans moros també ix d’aquesta 
plaça, i el corrector de 3 i 4 ens volia canviar el nom pel 
de “plaça del Fanal”, i li vaig haver d’explicar que, si apare-
guera un nom així en els cartells, cap castellonenc decent 
sabria on acudir-hi—, i venia pel carrer Saragossa, encara 
que després feia unes estranyes giragonses, normalment per 
tal de passar per davant de la seu d’algun dels dos sindicats 
“oficials”. Justament al carrer Saragossa tinc el primer record 
de la meua neboda, no devia tindre encara els dos anyets, 
amb una banderola de l’STEPV, d’aquelles de plàstic que no 
pesen, “manifestant-se” tota decidida. Home, ja havia vingut 
a manis anteriors, però era en carret i diràs que així no va-
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lia. En canvi ara, ja semblava tota una manifestant pels seus 
drets… i a hores d’ara encara no s’hi ha aturat.

Però ja fa temps, des que van transferir l’antic local de la 
CENS franquista a UGT i CCOO —i a l’organització empre-
sarial, tot siga dit, que li va tocar la part més “noble”— que 
les dues centrals ens convoquen tots els anys entre les pla-
ces de les Aules i Maria Agustina, és a dir, just directament 
davant de les seues seus, la qual cosa els és molt còmoda a 
l’hora de traure banderes i pancartes dels magatzems. I les 
manis són ara sempre circulars perquè, independentment 
de l’itinerari més o menys creatiu que alguns anys s’inven-
ten, sempre acaben a les Aules d’on hem eixit; ací, els seus 
dos secretaris intercomarcals ens llancen el míting corres-
ponent al qual, tot siga dit, molts dels manifestants ja no 
s’hi queden, i es dispersen una mica per tot el centre per a 
“fer el vermudet”. Però nosaltres sí que ens hi quedem, atents 
sempre, més enllà dels continguts, a controlar en quina llen-
gua fan les intervencions; que, des de fa anys, primer CCOO 
i després UGT, han passat a ser sempre en “normal”. I espe-
rem que l’any vinent, quan “matem” d’una vegada el “ditxós 
bitxet” i tot torne a la normalitat, la llengua dels mítings 
finals continuarà sent “ la normal”.
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La subcomarca del Pla de l’Arc

P er més que la comarcalització vigent —oficiosa, recor-
deu que mai no han aprovat les Corts Valencianes cap 

projecte de comarcalització comme il faut—, comprenga tots 
aquests pobles dins de la Plana Alta, capital Castelló, que sí, 
que és lògic que així siga, hi ha tot un seguit de poblacions 
que hi mantenen una vinculació elevada, a la qual sovint 
li donem tractament de subcomarca, i l’anomenem el Pla 
de l’Arc, per l’Arc romà de Cabanes que n’és una mica el 
seu centre geogràfic. I com que són pobles en els quals he 
desplegat gran activitat cultural i organitzativa durant tots 
aquests anys de vida activa, pense que aquest és un bon mo-
ment per a parlar-vos-en.

Comencem per Benlloc? Recordeu que “a Benlloc, tots 
caben” o, escrit amb una altra grafia, “havent lloc, tots ca-
ben”. La primera qüestió d’aquesta població és el seu nom 
correcte, i en aquest cas no per cap castellanització que haja 
patit, que no ha estat mai el cas, sinó pel doble arcaisme 
que suposava la forma “Bell·lloch”, amb doble doble ela i 
hac final, que se suposava que era la forma correcta fins no 
fa massa anys. Se suposava i ho era, en realitat; està clar que 
l’origen del topònim és “bell lloc”, un indret bonic, però 
ja durant els anys setanta, Vicent Pitarch, que diràs que és 
poc qüestionable com a filòleg, i que a més la seua dona, 
Tica Bort, és filla d’aquest poble, sostenia que tot això estava 
molt bé, però que havíem de deixar-nos de formes antiqua-
des i escriure Benlloc, tal com ho diu la gent i també sense 
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la hac final que, almenys en el cas de noms de poblacions, 
ha deixat de tenir actualment cap sentit.

De fet, si recordeu, va ser en un mas de Benlloc, el de la 
família de Tica, on Vicent Pitarch i jo ens vam entrevistar 
amb els representants de la Junta Democràtica, a primers 
dels anys setanta, entre els quals es trobaven carlins i, de 
bon segur, representants del partit comunista. D’aquest mas, 
o més exactament dels seus voltants, tinc a més un record 
indirecte, el vinet que produïa el sogre de Vicent, i al qual 
ens convidava sovint, i la veritat és que estava boníssim. Ja 
fa temps que tot allò s’ho deguera carregar aquella estúpida 
normativa que va fer aprovar el terratinent requenenc —per 
bé que ell ja nascut a Madrid— Jaime Lamo de Espinosa, 
quan era ministre d’Agricultura de la UCD, que va obligar 
a arrencar totes les vinyes del Pla de l’Arc, amb una excusa 
suposadament europeista que en la pràctica amagava una 
“supressió de competència”. En fi, en qualsevol cas en el meu 
record s’ha conservat la bondat d’aquell vinet, i potser que 
segurament l’he mitificada una mica i tot.

Per a mi, durant molts anys Benlloc ha volgut dir Maite 
Ibàñez i Vicent Ferrando, la parella que ha estat de sempre 
al capdavant de totes les iniciatives catalanistes que han tin-
gut lloc a la població i, de fet, ha estat “del seu bracet” com 
hi he dut a terme les meues activitats, xerrades, conferències, 
reunions… Curiosament, però, com ja he assenyalat a Pel 
meu país, a Benlloc no hem organitzat mai el Correllengua, 
en cap dels vint-i-tants anys que duem muntant-lo. En can-
vi, una persona de Benlloc, aquesta Maite, sí que va tenir, 
i continua tenint encara, molt a veure amb la participació 
en el Correllengua, però de Castelló, de l’escola infantil La 
Lluna, i els darrers anys també de la Lluna II, que gestio-
nen les educadores d’aquesta entitat que han aconseguir la 
concessió de l’UJI per a l’escola infantil dels i de les seues 
treballadores. 
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Maite Ibàñez va ser la persona que, durant molts anys, 
ens va fer que la Flama arribara al recinte de la seua esco-
leta, allà en un carrer amb el pompós nom de “Camps Eli-
sis”, però que és un carreronet de la perifèria, on ens rebien 
xiquetes i xiquets menors de tres anys, l’actitud dels quals 
enfront de la xica Flama i la torxa anava des del plor al riure, 
passant per totes les etapes intermèdies. Fins que vam deci-
dir que potser aquest desplaçament era una mica prematur, 
per a una mainada tan menudeta, i ho vam substituir per 
la seua participació, per simbòlica que siga, en la cercavila 
castellonenca de la Flama; la Lluna i la Lluna II, farcides 
de xiquetes, xiquets, mares, pares i ensenyants, ens hi espe-
ren sempre al mateix punt, al cantonet del carrer Rafalafena 
amb Maria Agustina, davant de l’antic govern civil, ara sub-
delegació del govern, amb les seues senyeretes i el seu entu-
siasme; i és que “arriba la Flama”, encara que potser molts 
d’ells no saben ben bé ni tan sols que és aquella cosa que els 
entusiasma. A la Lluna va anar la nostra neboda, durant el 
temps corresponent a la seua edat, i recorde com s’aferrava 
a la senyera que duien com a pancarta, demostrant en la 
pràctica que el verb “agarrar”, de garra, és bastant més que un 
sinònim mig legal d’“agafar”.

Però tornem a Benlloc. Des de fa molts anys, governa la 
població allò que se’n diu un “PSOE nacionalista”, igual que 
després veurem, per exemple, a la Pobla. Es tracta d’aquella 
gent que, a nivell local, du una línia lingüística i cultural 
més que correcta, però que, amb la seua militància objectiva 
en l’organització estatal, “justifiquen” —evidentment, sem-
pre segons la meua opinió, gens objectiva, és clar— totes les 
actuacions antinacionals que puga fer aquesta formació i, 
alhora, “taponen” l’accés del nacionalisme polític a la cursa 
electoral. Aquest mal l’hem patit durant molts anys en algu-
nes altres poblacions veïnes. A Pel meu país us he parlat ja de 
la Pobla, de la Pobla Tornesa; doncs bé, recorde que teníem 
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una dita que era “abans serem independents que tindrem 
un regidor a la Pobla”. I no, per sort ens hi vam equivocar, 
justament ara fa ja dues legislatures que Compromís té un 
regidor a la Pobla, i a punt hem estat de traure’n un segon, 
bé, una segona, que hauria estat justament Verònica Bache-
ro, la companya d’Adrian, el qual per cert anava també en 
la llista. I un cas semblant el vam patir fa anys a les Coves, 
veritat Víctor Gómez?, i aquest encara no ha tingut remei.

Però estava parlant-vos de Benlloc. Un cas paradigmàtic 
d’això que us explicava és el d’Anna Betlem Edo, la que ha 
estat regidora del poble, del PSOE, clar, des de fa moltes le-
gislatures i aquesta darrera ha “pujat de categoria” i ha estat 
elegida ni més ni menys que senadora. Jo he mantingut i 
mantinc una excel·lent relació amb ella des que ens vam 
conèixer, ja fa molts anys, i us dic de veritat que, sovint, quan 
estem parlant, tendisc a oblidar la seua adscripció partidista 
i tinc la temptació de tractar-la “com una de les nostres”. Sí, 
però no és “de les nostres”. Què passarà si el 155 torna al 
Senat? És clar que uns altres que, ni que fora com a inde-
pendents, van formar part de la llista socialista d’aquesta po-
blació ja fa temps que se’n van desentendre; us he esmentat 
el cas dels germans Casanova, que tots dos van ser, en dife-
rents moments, regidors independents en la llista socialista 
de Benlloc, i ara David ho és per Compromís a Cabanes, i 
Carles ho ha intentat per Junts a Sant Carles. I jo, ara i ací, 
des de tot el respecte i l’estima cap al “PSOE nacionalista” 
de Benlloc i els i les seues membres, reitere que, com diu la 
Bíblia, “no es pot servir a dos senyors”.

En qualsevol cas, la principal aportació que ha fet Ben-
lloc, i el seu ajuntament socialista, a la nostra identitat lin-
güística, cultural i nacional —sí, també nacional, conteu les 
estelades que omplen la zona d’acampada— ha estat mun-
tar, des de fa molts anys i en col·laboració amb Escola Valen-
ciana, el Feslloch. Un altre joc de paraules, per cert, ja que 
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sí el nom de la població fa referència a la “cabuda”, el del 
festival ho fa també, a la increïble capacitat d’“adaptació de 
l’espai” per als concerts i, sobretot, les acampades, on l’impe-
ratiu “fes lloc”, pren tota la seua càrrega simbòlica. I és que el 
Feslloch és alguna cosa més que una sèrie de grups i de can-
tants fent música al damunt d’un escenari. El Feslloch és, 
per a la gent jove i molt jove, un estil de vida, una experièn-
cia, i una constatació que es pot viure una vida en llibertat, 
pensant —i somniant— en un món molt més d’acord amb 
les seues il·lusions i les seues esperances.

Us confesse que vaig descobrir el Feslloch una mica tard, 
quan ja duien celebrades diferents edicions sense que jo ni 
tan sols hi haguera passat. Va ser justament, com en tantes 
altres qüestions, quan la campanya de recollida de signatu-
res per a exigir la tornada de la TV3; llavors vam cavil·lar 
que aquest festival seria un bon lloc per a recollir-ne mol-
tes, i allí que ens hi veus a Manolo, a Adrian i a mi muntar 
la paradeta corresponent, a prop de les guixetes i l’entrada, 
recollint signatures de tota la gent que hi passava; de fet, la 
resposta va ser tan positiva que l’única precaució que haví-
em de prendre era que, des del punt de vista legal, només 
ens hi podien signar majors de 18 anys, i el Feslloch estava, 
i ho continua estant, farcit de xicueles i xicuelos que no han 
assolit encara aquesta “edat reglamentària”. Bé, aquesta limi-
tació i també una altra, aquesta d’horària; i era que, entrada 
la nit, el personal sol anar, diguem-ho així, una mica anima-
det, i corries el perill que un got, una llauna o una botella 
esvararen pel damunt del full de signatures i t’obligaren a 
anul·lar-ne més de les que llavors pretenies aconseguir. Però, 
així i tot, podeu imaginar que ens en vam anar del Feslloch 
amb les carpetes farcides de firmes, provinents per cert de 
la gran majoria de les comarques valencianes, castellano-
parlants incloses, a més de les del sud del Principat i les 
inevitables barcelonines; ah, i d’algun que altre mallorquí 
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despistat, que tal és la provinença geogràfica dels i les assis-
tents a aquest festival-trobada. I recordar també que un any 
l’amic Adrian va perdre una càmera de fotos de molt bona 
qualitat; i, quan ja quasi que havíem deixat per impossible 
el fet de recuperar-la, va i resulta que la va dur a objectes 
perduts de l’organització… qui encara no era, ni s’ho podia 
imaginar… el conseller autonòmic Vicent Marzà.

D’entre els assidus, vull destacar tots els anys la presència 
del reusenc Jordi Sugranyes, “el Monotemàtic”, del qual us 
he parlat ja a Pel meu país, i que és la persona que ressegueix 
tots i cadascun dels concert de música en català que es fan 
al llarg i l’ample del nostre país; de fet, acaba de publicar 
un llibre, Joventut i més enllà. 30 anys de música en català, 
del qual em va lliurar justament un exemplar en el darrer 
Feslloch que s’ha celebrat per ara, el del 2019 —què passarà 
amb el d’enguany, amb el “maleït coronavirus” pel mig, és 
encara un misteri—, per tal que l’ajudara a preparar la seua 
presentació a Castelló, que va tenir lloc finalment, a la lli-
breria Babel, el mes de novembre, amb unes notes musicals 
del cantant de la Vilavella Josep Lluís Notari.

Un altre dels meus amics que venia quasi que tots els 
anys al Feslloch era Francesc Marco, del qual ja us n’he par-
lat a bastament a les memòries, i que es passava sempre una 
estona per la paradeta que, després d’aquells primers anys 
recollint signatures per TV3, l’hem mantinguda els posteri-
ors amb material d’Acció i de la Plataforma, i un any també 
la vam aprofitar per a recollir unes altres signatures, aques-
tes per la ILP de Televisió Valenciana. I qui és també una 
“addicta” a aquest festival és la nostra neboda, primer, quan 
devia tenir 12 anys, anant i venint amb nosaltres, i després ja 
quedant-se en algunes de les moltes tendes que s’hi planten, 
amb les seues amigues i amics. Per cert, duia uns anys anant 
sense cap entrebanc legal, però quan ja en tenia setze es va 
trobar que algú, potser passant-se’n d’escrupolós, havia des-
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cobert que, si no havia acomplert els 18, li calia una mena 
d’autorització maternopaterna, i ja ens veus a Manolo i a mi 
negociant i signant tot el signable a fi que Anna poguera 
gaudir amb normalitat de les cançons i l’ambient d’aquella 
celebració.

Un altre dels pobles de la subcomarca és Vilanova, Vi-
lanova d’Alcolea, per a distingir-la de les altres “vilanoves” 
del nostre país. Durant els meus primers anys de treball en 
Acció, dir Vilanova era dir Carles Borràs. Carles Borràs ha-
via nascut l’any 1939, i segurament va ser allò que es diu “el 
vilanoví més universal”. Autor de dos llibres de poesia, Poe-
mes d’inici (1978) i Els murs del silenci (1981), havia militat al 
PSPV “autèntic” i continuava vinculat a les diferents formes 
del nacionalisme polític organitzat. Tot i que tenia casa al 
poble, i hi feia el màxim de vida que podia, vivia a Castelló 
i treballava a Almussafes, a la Ford, on anava cada dia amb 
tren i era un important administratiu, que feia viatges so-
vintejats per tot Europa.

En dues ocasions vam temptar Carles perquè encapçalara 
una llista de la UPV per Vilanova, però ell es va negar en les 
dues ocasions, i no per cap raó ideològica, ben al contrari, 
sinó pel que molts vam considerar “un excés d’ètica”. I és que 
Carles ens raonava que no considerava molt correcte encap-
çalar una llista quan no tenia la seua residència legal al po-
ble, per més que la llei ho permetera i que tots nosaltres 
tinguérem clar que ell era “el més vilanoví del món”. I, en 
fallar el seu lideratge, tot se’n va anar en orris, i va decaure 
també la resta de la candidatura. Va ser una llàstima, perquè 
Carles hauria estat un gran regidor, i és possible que fins i 
tot un gran alcalde.

L’altre contacte que teníem durant eixos anys a Vilanova 
era Abel, Abel Bellés, un agricultor que havia estat implicat 
en els orígens de la Unió de Llauradors, però tampoc no va 
arribar a majors. I, pocs anys després, Carles va faltar, massa 
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jove —la bona gent sempre es mor massa aviat— i es pot dir 
que vam quedar desconnectats de la població durant molt 
de temps. Fins que fa uns anys, vaig saber, indirectament, jo 
ja no havia tingut relació directa amb els fets, que s’havia 
constituït una agrupació independent d’electors, l’Agrupa-
ció Vilanovina Independent, l’AVI, que va aconseguir arra-
bassar l’alcaldia al PP —el típic resultat de 4 regidors per 3 
de la dreta— i que alguns dels membres d’aquesta agrupa-
ció, que ha ratificat la majoria absoluta en les darreres elec-
cions locals, són més o menys simpatitzants de Compromís. 
És a dir, que crec que hi anem pel bon camí.

Una altra població de la subcomarca és Cabanes, la “propi-
etària” de l’Arc que li dóna nom, tot i que aquest marca el lí-
mit amb la Vall d’Alba, i de vegades, mig seriosament mig de 
broma, s’ha dit que qui havia estat l’“etern alcalde” d’aquella 
població, Paco Martínez, havia parlat de córrer “una mica” 
els límits dels termes. De Cabanes és Carles Mulet, que havia 
estat un dirigent històric d’EUPV, englobat en el seu sector 
més nacionalista, que va donar origen a Esquerra i País i per 
tant després, organitzats com a Iniciativa del Poble Valencià, 
són part constitutiva de Compromís. Carles ha estat regidor 
del seu poble durant molts anys, i va ser protagonista in-
voluntari de denúncies per escàndols protagonitzats pel PP, 
com ara l’“engrossiment” dels cens, sense oblidar tampoc el 
fet que l’aeroport, el que durant molts anys va ser “l’aeroport 
sense avions”, està ubicat en part en el seu terme municipal 
—aeroport de Cabanes-Vilanova— i per tant els seus en-
frontaments amb l’alcalde veí de Vall d’Alba i vicepresident 
provincial, el ja esmentat Francisco Martínez, i amb el seu 
cap suprem, el “don” Carlos Fabra, van estar a l’ordre del dia 
durant anys, i formaven ja part de l’anecdotari habitual dels 
mitjans de comunicació castellonencs.

Carles va ser promogut a senador per designació direc-
ta de les Corts Valencianes, en representació justament de 
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Compromís, i a Madrid ha continuat duent a terme la seua 
funció de “martillo de herejes”, no deixant tema per esbom-
bar ni pedra sense remoure, no només en afers com el de 
l’aeroport, sinó també pel que fa a les restes públiques del 
franquisme o a temes aparentment tan llunyans com seria 
la defensa de l’astur-lleonés i de la seua normalització. La 
candidatura que van muntar en un primer moment, Units 
pel Poble, ha mantingut el seu nom, que ja té prestigi a la 
població, afegint-li simplement Compromís perquè quede 
clara la seua pertinença. Units va arribar a un acord amb el 
PSOE, ja començada la passada legislatura, pel qual es van 
partir l’alcaldia a meitat i meitat del temps de mandat que 
els restava, i qui va ocupar aquest lloc per la part d’Units-
Compromís va ser Sole Segarra.

Com ja us he dit, en les darreres eleccions locals, la llista 
d’Units va anar encapçalada per David Casanova, originari 
del proper Benlloc, però “traslladat” a Cabanes per raons fa-
miliars i laborals. Almenys de moment, no han arribat a cap 
acord amb el PSOE, que governa en minoria mentre ells res-
ten a l’oposició, veurem com aniran evolucionant les coses al 
llarg de la legislatura. Ah, i també hauria de parlar de la gent 
de la Ribera de Cabanes, l’altre nucli poblacional del muni-
cipi, on des de fa molts anys el referent del nacionalisme ha 
estat i continua sent l’amic Ernest Soldevila, del qual vull 
destacar a més que està casat amb una xicota d’origen roma-
nès, Viorica Marin, i han tingut un fill, Ernest, que fa realitat 
el meu somni del sorgiment d’una nova “generació mixta”, 
que incremente els lligams entre autòctons i nouvinguts. De 
fet, recorde que un any van venir al Casal, a la celebració del 
Dia Nacional de Romania, amb el fill encara molt menut, i 
em vaig sentir feliç de parlar especialment per a ells quan 
expressava els meus desitjos de voluntat d’unió i integració.

Fora ja dels temes de Cabanes pròpiament dits, he d’es-
mentar el fet que Carles està casat amb Sònia “la Magra”, una 
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castellonenca des del cap fins als peus, que du les nostres 
festes gravades a foc en els gens per tradició familiar, i que 
tenen dos xiquetes la mar de simpàtiques, per exemple quan 
Manolo i jo els acabem fent d’una mena de cuidadors en el 
Feslloch. Es dóna el cas que l’acte de presentació del —mag-
nífic— llibret de la seua colla, El Magre, dedicat als àngels, 
va ser l’últim acte públic de festes que es va poder realitzar 
abans de l’inici de la “maleïda quarantena”, ja que va tenir 
lloc, a l’ermita de Sant Francesc de la Font, justament el diu-
menge anterior al que havíem de pujar a la Magdalena… i 
ens en vam quedar amb les ganes.

Un altre dels pobles de la subcomarca és la Pobla Torne-
sa. Us n’he parlat bastant a Pel meu país ja que, recordeu-ho, 
era el poble on vam poder instal·lar l’antena de TV3, gràcies 
al comportament del seu alcalde, el socialista Vicent Renau. 
Tant Vicent, que per cert era un entusiasta de Lluís Llach, 
i no va parar fins a dur-lo al poble, com el seu successor, 
Carles Selma, que van governar tots dos amb majoria ab-
soluta, eren del “sector nacionalista” del PSOE, com ja us 
he explicat en el cas de Benlloc, i de fet la població és un 
“paradís lingüístic”, amb tot, absolutament tot en català, in-
closos els comerços privats. De fet, en les darreres eleccions 
el vot ha estat tan decantat cap al PSOE —el 72’41%— que 
han tret vuit regidors dels nou que hi havia en joc, i només 
Compromís, amb el 16’14%, ha pogut aconseguir el regidor 
que faltava. I el PP, em direu? El PP, amb només el 5’80% 
dels vots, s’ha quedat … amb les ganes. I és que la Pobla és 
molta la Pobla.

De fet, quan encara treien vots, els del PP es van dedicar 
durant dues legislatures a boicotar el restabliment del nom 
popular, la Pobla, que per a legalitzar-lo calien els 2/3 dels 
vots, i el PSOE “només” en tenia llavors quatre i ells tres. 
I quan els del PSOE els argumentaven que ells, els del PP, 
sempre deien “la Pobla”, la resposta era “sí, però com és l’úni-
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ca votació que podrem guanyar-vos en quatre anys…”. Això 
és objectivitat, i la resta són bromes. De fet, a les següents 
eleccions, quan el PSOE en va traure cinc i ells només dos 
—i doncs, els socialistes podien normalitzar el nom sense 
necessitat de comptar amb ells— va ser el mateix PP qui ho 
va proposar, i es va aprovar per tant per unanimitat, perquè 
els altres no “s’endugueren la medalla”. No us sona una mica 
infantil, tot açò?

A la Pobla la va maleir en el seu dia sant Vicent Ferrer —
sembla que li van tirar pedres, en arribar-hi— dient-los allò 
de “Pobla, pobleta/ sempre seràs xicoteta!”. I, per més que 
ells replicaven allò altre que “quan més xicoteta és la nou/ 
més soroll mou”, el fet és que la Pobla no augmentava mai el 
seu nombre d’habitants. Però això va ser només fins que, fa 
uns anys, es veu que, per la raó que fora, sant Vicent els va re-
tirar la maledicció, van començar a construir-se nous ados-
sats, on es va instal·lar molta gent de professions liberals de 
Castelló, que no tenen problema de recórrer 20 quilòmetres 
a l’anar i 20 més al tornar, per a dirigir-se als seus llocs de 
treball, a canvi de la tranquil·litat de viure en un poble, amb 
tots els avantatges d’aquesta mena de residència però ben 
comunicat. I, de fet, això ha produït un augment tan impor-
tant dels cens que han passat de set a nou regidors.

En les memòries us he parlat també d’Amat Bellés, el pin-
tor de la Pobla que estava afiliat al PSAN, que quan calia 
s’inventava la descripció detallada dels quadres que encara 
no havia pintat, per a explicar al seu marxant de Barcelona 
que estava acomplint el contracte, i va ser qui va pintar el 
retaule de l’església del seu poble que tant escandalitzava 
alguns i entusiasmava els altres, amb nen recent nascut, àvia 
brodant una senyera i xiquet amb una bandera roja penjant. 
Amat els darrers anys s’ha dedicat a unes formes hiperrealis-
tes d’art religiós, amb un cartell excel·lent de la Lledonera, 
i amb la pintura dels evangelistes de les petxines de l’altar 
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major d’aquesta basílica. I ha pintat unes sibil·les que ha ex-
posat a les Aules; sols que el “bitxet de marres” l’ha obligar a 
tancar-la poc després d’inaugurada; afortunadament, ara al 
juny l’ha pogut reobrir i hem pogut gaudir-la. 

A la Pobla hem dut a terme tota mena d’activitats, du-
rant els anys que he ocupat la delegació d’Acció. En aquest 
sentit, no voldria tampoc oblidar-me de Salvador Castellet, 
durant molts anys l’ànima del grup de danses El Peiró i de 
l’associació cultural La Balaguera; ni de Reis Roig, una de 
les persones més actives de la població, que després va mar-
xar fora durant molts anys, i que va tornar, a la Pobla i a 
Castelló, ara fa uns anys, amb el temps suficient —és funci-
onària del Ministeri de Treball, en la part que s’ocupa de les 
jubilacions— per a enllestir-me la meua quan hi vaig anar 
a dur els papers corresponents. I és que sempre és agradable 
trobar una bona amiga quan vas a fer gestions a una “zona 
incògnita” com és aquesta. I no us oblideu que, fins fa pocs 
mesos, han viscut a la Pobla, com ja us he explicat, Verònica 
Bachero —amb els seus encantadors dos fills, Mateu i Gem-
ma Granell— i Adrian Nita, que ara han marxat a viure al 
veí Vilafamés.

I, per tant, ja que hi som, parlem una mica de Vilafamés. 
Durant molts anys, el meu contacte en aquesta població va 
ser l’amic Josep Miralles, i també el seu germà Xavi. Josep 
treballava a més en l’Escola d’Adults de l’Alcora, per la qual 
cosa em feia el doble paper, al poble i al col·legi, per a les 
molt diferents activitats que li proposava. Doncs no he pu-
jat de vegades, ni res, fora a impartir una conferència, fora a 
muntar una reunió de persones interessades, fora a presen-
tar una campanya sobre el 25 d’Abril, sobre la TV3, sobre… 
I hi havia a més un grup de persones, algunes del poble i al-
tres que hi residien parcialment, com ara l’històric del PSV 
Vicent Àlvarez, que havien “descobert” els encants de Vila-
famés als anys setanta del segle XX, i que sempre eren pre-
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sents d’una manera o d’una altra. He parlat particularment 
de l’amic Longi Gil, ben actiu en tota mena d’audiovisuals 
des de fa molts anys i que finalment, la legislatura passada, 
es va animar a presentar-se dins de les llistes de Compromís, 
juntament amb Pablo Juan Verdoy. També hauria de parlar 
del dolçainer Raül Forcadell, que fa uns anys es va “fartar 
de Castelló” —però no de les seues tradicions, eh?— i va 
decidir que se’n pujaven, tota la família, a viure i treballar a 
Vilafamés, i ara ja és més “culroig” que ningú. Sí, “culrojos” 
és el malnom de la gent del poble; com el volien moure de 
lloc i se’ls va trencar la corda… Ni vull oblidar l’acte que 
vam dur a terme fa poc al Museu d’Art Contemporani de 
la població, on la seua directora, Rosalia Torrent, va rebre 
entusiasmada la donació d’un quadre del pintor de Mont-
blanc Maties Palau Ferré, que li va fer en nom de la família 
el seu nebot-net, el nostre amic Francesc Marco. I no ho 
oblide, a banda de tot, perquè l’acte va tenir lloc justament 
el divendres anterior al que havia de començar la setmana 
de la Magdalena, amb la suspensió corresponent, de què 
tots som conscients, per culpa del coronavirus. O siga que, 
per poc no la podem celebrar.

Tornem a la subcomarca. Em resta parlar de Vall d’Alba; 
jo sempre l’havia anomenada així, sense l’article, però cada 
vegada més comença a utilitzar-se la forma “la Vall d’Alba”; 
per exemple, sense anar més lluny, és així com l’empra Vi-
quipèdia; i, realment, tampoc hi no tinc res a objectar. Però, 
siga Vall d’Alba o la Vall d’Alba, el que és cert és que con-
tinua sent la “reserva espiritual del PP” al Pla de l’Arc. Re-
cordeu que fins ara havíem vist cinc municipis, dels quals 
quatre governats pel PSOE i un per una agrupació indepen-
dent de caire progressista. Doncs bé, en aquesta població, 
després de la “caiguda” de Paco Martínez, de la qual ara en 
parlarem, ha canviat el nom del governant, però no la sigla: 
el PP continua tenint la majoria absoluta, amb 7 regidors 
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d’11; la resta, 3 del PSOE i 1 de Ciudadanos. El nacionalis-
me organitzat no ha aconseguit mai en aquesta població ni 
tan sols presentar una candidatura.

Ara hauria de parlar una mica de la caiguda de Paco Martí-
nez. En el context de l’etapa final del seu “protector”, quan el 
don Carlos Fabra, anava ja de capa caiguda, Martínez va tron-
tollar i finalment va haver de cedir, essencialment per l’afer 
dels terrenys on es volia construir la depuradora de Borriol, 
que Compromís va descobrir que, oh quina casualitat, perta-
nyien a la família del mateix Martínez, amb unes estranyes 
compres i utilització d’informació privilegiada. Abans, ja ha-
via tingut problemes amb la justícia, tot i que finalment no 
van arribar, em sembla, davant dels tribunals, per estranyes 
herències deixades al mateix Martínez per persones d’edat 
d’avançada de la població, en circumstàncies diguem-ne “no 
molt clares”. Però abans de tots aquests fets, Martínez va fer i 
desfer com li va venir de gust, en relació a (la) Vall d’Alba, des 
del mateix poble i des de la vicepresidència de la Diputació 
que ocupava. Durant el seu mandat, va afavorir clarament 
“el seu poble”, a costa si calia de discriminar els altres. Per 
exemple, el tema de l’institut: el de Vall d’Alba, oficialment 
dedicat a Alfons XIII, per allò que sota el seu regnat se li va 
donar el títol de municipi a la població —i amb una lamen-
table escultura de Ripollés a la seua entrada— va resultar cla-
rament afavorit, en instal·lacions, abast territorial i de moltes 
altres maneres, en relació al de Cabanes, sense anar més lluny. 
Per exemple, a la gent del poble “els” hi va construir ni més ni 
menys que una Plaça de Bous (i olé!), que no sabem ben bé 
per a què la volien, però que hi és. O va muntar un llarg pas-
seig de palmeres, als afores de la població, sense massa sentit, 
que la gent de broma li diu “el Passeig Marítim”, perquè real-
ment ho sembla en tot… excepte en la mar, és clar.

L’única excepció al poder omnímode de Martínez va ser 
durant anys el mateix institut, un centre progressista en el 
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context de la població. En Pel meu país us he parlat ja de 
la realització del Correllengua en aquest centre, i de com 
la cercavila dels alumnes per la població acaba sempre a 
l’estàtua dedicada a Jaume I, davant de la qual els i les alum-
nes llegeixen abrandats poemes i textos d’un patriotisme a 
prova de bombes. Curiosament, aquest darrer any —recor-
deu, van celebrar el Correllengua passat ja el 9 d’Octubre, i 
doncs jo ja estava “oficialment jubilat”— quan eren en ple-
na lectura vaig veure passar, en cotxe, el mateix Martínez, 
esdevingut avui oficialment “un senyor particular”, i vaig 
pensar que quines coincidències que té la vida.

No voldria acabar els meus comentaris sobre el Pla de 
l’Arc sense esmentar una anècdota relacionada amb una pe-
tita població, La Torre d’en Domènech —segons unes altres 
versions la Torre dels Domenges—, de només 248 habitants. 
La Torre no forma part pròpiament dita del Pla de l’Arc, 
però hi està molt vinculada. I la veritat era que jo mai no hi 
havia entrat, físicament, dins de la població, perquè sempre 
la passes de llarg, quan vas per la carretera des de Cabanes 
cap a les Coves i Sant Mateu; fins que, fa unes quantes elec-
cions autonòmiques, quan Manolo i jo érem megafonant 
pel Bloc a la comarca, li vaig dir: “Per què no entrem a la 
Torre, peguem unes voltetes amb la megafonia i de pas ja 
podrem dir que hi hem estat?”. I així ho vam fer. El poble no 
tenia res d’especial, podeu pensar-hi, però… I reconec que 
aquest ha estat, fins al dia d’avui, el meu únic contacte amb 
la població de la Torre d’en Domènech. 
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El Bloc de Progrés Jaume I, un acord in extremis

Q uan s’acostava l’any 1995, que tocaven noves eleccions 
autonòmiques —i municipals—, el PSOE de Joan Ler-

ma veia molt negre el seu futur. Totes les enquestes li augu-
raven una desfeta històrica. Fins a eixe moment, les relacions 
entre Acció Cultural i ell —més amb el president que no 
amb el conjunt del PSOE valencià, amb ell com a president, 
personalment— havien estat bastant tenses —recordeu l’epi-
sodi del tancament dels reemissors de TV3—, tot i que mai 
no s’havien trencat tots els ponts, i les relacions entre ell i 
Eliseu, imagine que per contactes indirectes i coneguts co-
muns —Eliseu t’explica sempre només el que et vol expli-
car—, s’haurien mantingut d’una manera o d’una altra. 

Però, a mesura que s’acostaven aquestes eleccions, i que el 
candidat del PP, Eduardo Zaplana, anava fent més i més de-
claracions incendiàries, amenaçant de capgirar-ho tot com 
un mitjó, inclòs l’ús públic i legal del valencià, supose que el 
staff de Lerma va arribar a la conclusió que poder comptar 
amb el “vot nacionalista”, per escàs que fora dins del con-
junt de la població, podria servir per a evitar la desfeta o, 
almenys, per a atenuar una mica els seus efectes. I a alguna 
mena d’acord degueren arribar perquè, de cop i volta, Ler-
ma i els seus consellers ja no parlaven com havien parlat 
fins a eixe moment, Canal 9 va “descobrir” l’existència d’Ac-
ció Cultural i de la manifestació del 25 d’Abril de la qual 
després en parlarem i, per la seua banda, Eliseu ens va reunir 
al “personal de confiança” per a comunicar-nos que anàvem 
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a llançar, a bombo i plateret, una gran moguda, el nom de 
la qual anava a ser Bloc de Progrés Jaume I. 

No era la primera vegada que miràvem d’“organitzar” 
una mica el dispers nacionalisme lingüístic, cultural i cí-
vic del País Valencià. Un temps abans, havíem llançat ja les 
“comissions Sanchis Guarner”, que havien jugat també el 
seu paper; i, remuntant-nos encara més en el temps, durant 
els anys de la Transició, vam impulsar els Consells Populars 
de Cultura Catalana, que duia una mica el monoverí Joan 
Serrano, i que pretenien en essència aquest mateix objectiu, 
si bé en el seu cas perseguien abastar un àmbit plenament 
nacional. Però ara es tractava d’impulsar un autèntic “bloc” 
—el nom, llavors, estava “ingastat”, la seua utilització políti-
ca va ser posterior, i en part deguda a l’èxit d’aquest Bloc de 
Progrés. Per primera vegada, anàvem a ficar en la campanya 
molts diners, que havíem aconseguit a base de tot un seguit 
de subvencions, la qual cosa implicava, per exemple, ampli-
ar el planter de “professionals” que ens ajudaren als tècnics 
“de sempre” en la feina d’“apostolat” per totes les poblaci-
ons, barris i sectors que durant tots eixos mesos ens vam 
recórrer d’extrem a extrem de les terres valencianes. Con-
cretament, van ser deu les persones contractades, a base de 
buscar i trobar “patriotes aturats”, als quals els vam demanar 
un sobreesforç per tal d’impulsar aquests Blocs de Progrés 
per tot arreu. I entre ells es trobava el castellonenc Toni Viz-
carro, del qual us he parlat a les memòries.

Com una mena de formació prèvia, recorde que els vam 
dur a Barcelona, a eixa mena de “curset accelerat de forma-
ció”, que tant agrada a l’Eliseu des dels anys seixanta, quan 
li’l van impartir a ell, i en el qual una sèrie de personatges 
els feien veure la potencialitat i la importància de la cultura 
i la nació catalanes; jo sempre ho he comparat amb allò dels 
Evangelis, quan el dimoni se’n puja Jesús a una muntanya 
—justament al Tibidabo, “tibi dabo”, a tu et donaré— i li 
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ho ofereix tot “si postrat davant meu m’adores”. És com allò 
que potser m’haureu sentit comentar sovint, que quan un 
valencià de bona fe creu que “els catalans ens volen furtar 
Sorolla”, cal contrarestar-ho fent-li veure que “si et fas catala-
nista, no únicament conservaràs Sorolla, sinó que Joan Miró 
serà també teu”. D’aquest curs de formació vull destacar so-
bretot dues visites, la que vam fer a les instal·lacions de TV3, 
amb enlluernament de mitjans inclòs, i la de les obres de la 
Sagrada Família, guiats pel mateix Subirats, com ja us he ex-
plicat en Pel meu país. I és que sí, és clar, com ja heu comprés, 
jo els hi vaig acompanyar, als “deu”.

Llavors, vam començar les reunions, per pobles i poblets, 
en les quals explicàvem a totes les dones i homes que veni-
en a escoltar-nos “el perill extrem” per a la llengua i el país 
que corríem totes i tots si “els de Zaplana” guanyaven les 
eleccions. Val a dir que no ens calia esforçar-nos molt, en la 
nostra “propaganda negativa”, el mateix candidat del PP ens 
la servia en safata de plata amb unes contínues declaracions, 
ja us dic que incendiàries, que revelaven una postura abso-
lutament bel·ligerant contra la llengua, una llengua que ell, 
cartagener recriat políticament a Benidorm, ni parlava, ni 
li interessava en absolut no ja aprendre-la, sinó ni tan sols 
fer el més mínim gest al seu favor. I a això, a més, s’afegia la 
puixança creixent del Visente González Lizondo i la gent 
d’Unió Valenciana, que avançaven com un bulldozer, ame-
naçant de destruir el que, molt o poc segons el gust i l’apre-
ciació de cadascú, s’havia fet en favor del valencià, dins i fora 
del món escolar. De fet, no és cap casualitat que un adhesiu 
que es va fer molt popular, i que en aquest cas no anava 
signat com a Bloc de Progrés, fora el dibuix d’un Jaume I 
característic, agafant de l’orella, amb una mà Zaplana i amb 
l’altra Lizondo; el dibuix era ben expressiu.

Els Blocs de Progrés es van anar articulant amb força, 
però lògicament des d’un primer moment plantejaven un 
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problema, que supose que no se us haurà escapat: encara 
que, en teoria, la campanya anava adreçada “a la contra”, és 
a dir, que es tractava d’una crida perquè la gent no votara 
Zaplana i el PP —ni els seus futurs aliats “blavers”, és clar— 
indirectament la crida al vot “progressista” estava demanant, 
sense dir-ho, el vot per al PSOE, activant fins a l’extrem allò 
del vot útil. I doncs, aquesta campanya del Bloc de Progrés 
afectava, i molt greument, ni que fora “sense voler”, el naci-
onalisme polític organitzat —o siga, la UPV— que, si ja de 
per sí era ben feble, amb aquest plantejament de “no al PP” 
podia resultar, com de fet ho va ser, greument perjudicada.

O, almenys, això va passar a nivell autonòmic. Perquè, en 
canvi, a nivell local —i recordeu que ambdues eleccions se 
celebraven el mateix dia— va ajudar a impulsar un gran 
nombre de candidatures locals nacionalistes, majoritària-
ment vinculades d’una o d’una altra manera a la UPV. I és 
que la major part de la gent del Bloc de Progrés no eren 
“filo-PSOE”, i si el recolzaven indirectament era perquè el 
que venia “encara era pitjor”, per “por a Zaplana, al PP i a 
UV”, però d’alguna manera “compensaven” aquest suport 
indirecte al PSOE en l’àmbit autonòmic, i es netejaven així 
la consciència, amb una “alternativa nacionalista” a nivell 
local. O siga, que, com us deia, la UPV va resultar molt per-
judicada a nivell general per aquesta campanya i per la ma-
teixa existència del Bloc de Progrés, però en canvi mai no 
havia assolit fins al moment la presentació de tantes can-
didatures locals i l’obtenció de tants regidors. I que no em 
diguen que no, perquè podria indicar-los més d’una i més 
de dues poblacions on el Bloc de Progrés local va ser, en la 
pràctica, si fa no fa la mateixa candidatura que per primera 
vegada es va presentar per la UPV. 

Valia una cosa per l’altra? D’opinions en van haver per 
a tots els gusts, i en molts casos van estar en la base de les 
tensions que durant anys va mantenir la UPV —i després el 
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Bloc— amb l’Eliseu, i l’Eliseu amb la UPV, i que el vostre 
servidor, delegat d’Acció a Castelló i militant de la UPV, vaig 
haver de patir “en pròpia carn”. Doncs no vaig acabar fartet 
ni res del fet que, cada vegada que teníem una reunió de 
coordinació a València, l’Eliseu m’amollara, entre irònic i 
condescendent, allò de “els teus de la UPV han fet…”, “què et 
sembla el que han dit els teus sobre…” i repetits comentaris 
semblants! No heu tingut mai la sensació d’allò de les pel-
lícules, quan lliguen “el xic” a dos cavalls, que comencen a 
estirar cap a direccions oposades?

El final de la campanya del Bloc de Progrés Jaume I va ser 
una gran, però que gran, manifestació a València, a primers 
de maig del 1995 —el 25 d’Abril caïa eixe any en molt mala 
data—, i doncs poc abans de la jornada electoral, i a la qual 
els mitjans de comunicació van calcular l’assistència d’unes 
150.000 persones. Fora per aquesta pressió assolida, fora per 
la raó que fora, la victòria de la dreta, tot i ser real, potser no 
va ser tant ni tan forta com s’esperava. Van poder governar, 
sí; de la maneta d’Unió Valenciana, Zaplana va ser presi-
dent de la Generalitat, més pagat que un gat amb dues rates; 
Lerma se’n va anar de “menistro” a Madrid, on encara mana-
ven els seus, que es veu que per a un polític espanyol signi-
fica “pujar de categoria” en relació a ser el president del teu 
País —de fet, pocs anys després, Zaplana faria el mateix, en 
el seu cas amb Aznar—, però la veritat és que aquest primer 
govern del PP no va ser l’apocalipsi que ens havien profetit-
zat, potser també per les circumstàncies estatals —recordeu 
que Aznar va governar primer amb CIU i el PNB, i que els 
“Pujol, enano” van esdevenir “Pujol, amigo”—, o també per-
què, una vegada aconseguit el poder, l’únic que volien, els 
uns i els altres, era “repartir-se el pollastre”. I a fe que ho van 
aconseguir, només heu de resseguir la línia de la costa del 
nostre país per a veure com el van deixar! Ah, i una cosa 
més: no caiguem en la trampa, davant del Zaplana d’avui, 
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envellit i malalt, que arriba a despertar commiseració entre 
els nostres mateixos. Com deia no-sé-qui, quan detenen un 
nazi de noranta anys, no mireu la seua foto actual, mireu la 
de quan era jove i “treballava” a Auschwitz. I no ens oblidem 
tampoc d’aquella conversa prohibida que parlava de ser en 
política “per a enriquir-se”, per favor.

I, en aquest context, què va passar amb la UPV? Com ja us 
he dit, no va aconseguir, ni de bon tros, superar l’elevat sos-
tre autonòmic del 5%, va quedar reduïda quatre anys més 
—i els que en vindrien!— a l’extraparlamentarisme, però 
per contra es va “trobar” un estol de regidores i regidors 
com feia uns mesos potser no podia ni imaginar-se. La qual 
cosa, però, no va atenuar en absolut el cabreig, a nivell de 
direcció, contra la cúpula d’un Bloc de Progrés que, tanma-
teix, havia triomfat en tota la línia entre els seus mateixos 
militants. I la prova va ser, com us dic, que quan anys des-
prés la UPV i el PVN reconciliats van voler trobar un nom 
per al nou “invent”, la paraula Bloc els va venir de seguida a 
la pensa. I com es va procurar que el nom que empraren els 
mitjans fora aquest de Bloc —intentaven, allà on podíem, 
que fora BLOC, així, amb majúscules—, que ja tenia ano-
menada entre “el públic”, i res d’un BNV despersonalitzat, 
a l’ús del qual ens hi vam oposar des del primer moment.
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Les conferències sobre la Guerra de Successió

J a us he explicat com, en ple confinament, els amics de la 
Corretjola de Nules em van contactar per a dir-me que 

havien previst una programació telemàtica per a comme-
morar el 25 d’Abril i que volien comptar amb la meua inter-
venció, cosa a la qual em vaig oferir sense dubtar-ho. Com 
us he dit, va ser la primera vegada que vaig utilitzar aquesta 
tècnica, però en absolut va ser la primera vegada que xerrava 
d’aquest tema, ni de bon tros, en una conferència que volia 
—vol— ser divulgativa i en la qual, justament per això, em 
veig obligat a suprimir moltes matisacions, per a cenyir-me 
bastant al blanc o al negre, sense massa tons de gris.

Això em du preocupant des de fa anys, perquè sé que, en 
muntar una xerrada massa lineal, massa, si ho voleu així, de 
bons i de dolents, còrrec el perill de donar a entendre als 
oients una imatge bastant distorsionada. I no voldria que, el 
que durant tants anys ens han fet a nosaltres per un costat, 
ara poguérem fer-ho nosaltres al contrari. M’explicaré: quan 
parle per exemple de la llengua, de la seua “desoficialitza-
ció” després d’Almansa, no pretenc afirmar que en el “mal 
anomenat decret de Nova Planta” —realment li hauríem de 
dir d’abolició dels Furs— hi haja cap prohibició expressa de 
l’ús oficial del català, però si et carregues els organismes que 
el tenen com a llengua pròpia, i a més després en crees uns 
altres que duen implícit amb ells l’ús del castellà… I també 
caldria deixar clara que la situació de la llengua “abans d’Al-
mansa” ja no era justament massa pletòrica, i que en àmbits 
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cultes sobrevivia bàsicament per aquest ús legal… Però clar, 
quan has d’explicar tots els conflictes que s’arrossegaven 
abans de la proclamació de Carles III com a rei de València, 
tot el curs de la Guerra i les conseqüències de la posterior 
repressió, tot això en 50 minuts, que és el temps que dura 
una classe i també el temps que un jove —o un adult— et 
poden escoltar amb l’atenció concentrada, doncs això, que o 
optes per la simplificació o… sonara el timbre o el seu equi-
valent, sense que l’auditori haja pogut traure l’aigua clara de 
tot allò que pretens fer-lo conscient.

Un altre tema és la mena de llenguatge que utilitze. I, 
la veritat, a mi m’agrada emprar unes expressions, uns co-
mentaris, fins i tot unes ironies que potser no siguen mas-
sa “ortodoxes” però que, en qualsevol cas, tinc comprovat 
que són ben efectives. Si jo dic que el pobre Carles II era 
“una piltrafa humana”, a banda de la “legalitat lingüística” 
de la paraula “piltrafa” —la paraula catalana “pelleringa” re-
cull l’expressió literal, però no la metafòrica—, certament 
no estic formulant una definició massa científica, però tinc 
els oients preparats per a explicar-los la consanguinitat dels 
Habsburg, invocar Mendel, que ni que siga de passada a al-
guns els sona, i fer-los veure, com dic poc després, que “el 
van casar dues vegades” —i matise, “una darrere de l’altra, 
eh”, que sempre produeix alguna rialleta— “però com si 
l’hagueren casat amb cinquanta, el pobre Carles II no podia 
tenir fills, podeu pensar-hi”, i llavors, ara sí la rialla és gene-
ralitzada, passar a exposar-los l’extensió dels seus dominis 
—amb projecció moderna, els dic “tot el que avui seria…”— 
i els pretendents al tro que semblaven tenir més “títols de 
propietat hereditaris”. 

Aquest sistema em fa “carregar-me” el xiquet bavarès —
Josep Ferran de Baviera—, en la majoria d’ocasions, o pas-
sar-hi quasi de puntetes, i dedicar-me als dos pretendents 
“que arriben a la final”. Per cert, com diria aquell, nota al 
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peu de pàgina, recordeu que els seus noms són “Carles III 
d’Àustria” i “Felip de Borbó”, no em feu com tants indepen-
dentistes que, a l’hora de la veritat, anomenen el net del rei 
de França “Felip Cinquè” i al pobre Àustria “l’arxiduc Car-
les”, capgirant per complet la legitimitat dinàstica. A banda 
que, no m’ho negareu, com canta Al Tall, sona tan bé, això 
de “Felip de Borbó”, i més a hores d’ara!

Això és com quan empre les metàfores futbolístiques, i 
dic que a Almansa, els borbònics, o els francoespanyols, o 
els botiflers, ens van “guanyar per golejada”. A veure, segu-
rament emprar el mot “botifler” referint-se a l’exèrcit coma-
nat pel duc de Berwick no és massa encertat històricament, 
però queda molt bé, sobretot quan et veus obligat a admetre 
que, en aquella batalla “quasi que no hi havia valencians”, i 
el “quasi” en el fons te l’inventes. Sempre corres el perill, en 
una xerrada així —bé, en la telemàtica supose que no, o al-
menys no de la mateixa manera— que t’aparega el “botifler” 
—ara sí— de torn, que et comence a dir que si tal poble era 
partidari dels Borbons, que si allò va ser més un enfronta-
ment entre poblacions que no entre ideologies… Recorde 
en aquest sentit, fa molts anys, un escrit de Las Provincias, 
crec que de la inefable Maria Consuelo, que argumentava 
en aquesta línia, i cal estar preparat amb “contraarguments”, 
per si de cas, assegurant que evidentment en la tal població 
hi havia molts partidaris del “bàndol maulet” però que, per 
alguna raó o una altra, havien estat derrotats i/o sotmesos.

Què pretenc dir amb tot això? Què, certament, l’austria-
cisme majoritari dels valencians no l’explica del tot ni l’ex-
portació de panses i aiguardent a Anglaterra i Holanda, ni 
l’odi dels cultivadors dels capolls de seda o dels industri-
als seders cap a la francesa Lió, ni l’enorme desconfiança 
dels foralistes cap a les abolicions de les lleis catalanes al 
Rosselló i a mitja Cerdanya per part de Lluís XIV, ni tan 
sols el tractament “com a moros” dels repobladors cristians 
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“maulets” i la repressió de la (modernament) anomenada 
Segona Germania, però que tot això va pesar, i molt, a l’hora 
d’aquest pronunciament majoritari. I comentar-vos que, de 
vegades, és difícil que el personal continue considerant “en 
el bàndol bo” els qui persegueixen i empresonen el general 
Basset, i volen restablir les prestacions feudals més oneroses, 
però que cal fer adonar-se l’auditori que pitjor encara era 
l’altre bàndol que, aquest sí, entrava a sang i foc a les nostres 
terres.

És com quan expliques, a l’hora de posar en antecedents 
els assistents, que l’expulsió dels moriscs el 1609, vista en 
termes moderns, va ser un genocidi, una neteja ètnica en 
tota regla, com la que va tenir lloc fa pocs anys a l’antiga Ju-
goslàvia, però que aquesta neteja ètnica, que avui condem-
nem, va “simplificar” la situació nacional d’un País Valencià 
que, cas contrari, encara seria molt més complicada del que 
ho és ara, que ja és dir. I, de pas, si et sobren uns minuts 
i el públic és “de confiança”, sempre pots esmentar l’Abans 
moros… d’aquest tal Jordi Querol. O com quan estàs parlant 
de Jaume I i de la conquesta, i has de tocar el delicadíssim 
tema de la “població prejaumina” —els moros, vaja— i tens 
al davant, en primera fila, un alumne amb uns trets clara-
ment nord-africans escoltant-te amb més interés que moltes 
de les seues companyes i companys, i comences a mirar de 
fer entendre el concepte de coexistència religiosa medieval, 
mirant de carregar les tintes en allò del “rei de les tres religi-
ons”, que en el fons ni tu mateix no t’acabes de creure massa.
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Les ràdios clandestines. Els partits “a l’esquerra del PC”

C uriosament, durant el franquisme jo no vaig escoltar 
mai, almenys directament, emissores clandestines, que 

arribaven de l’exterior, com a font d’informació per a contras-
tar-les amb la “veritat franquista”. Qui ho feia era el meu pare. 
Des de menut, recorde que a les nits, escoltava en veu baixa 
una ràdio “estranya”, el so de la qual eixia de l’habitació dels 
meus pares, i després, com us he explicat, de vegades, el meu 
pare mentre veiem la televisió oficial i única, estar sentint un 
telediari i amollar un: “Mentida!” davant les explicacions del 
locutor, un comentari que a mi em deixava sempre perplex. 
I la meua mare, que sempre li feia crides a la prudència i li 
recordava “aquell del poble a qui li van tallar les orelletes”, 
una frase que llavors no entenia i que encara a hores d’ara 
em costa de reconstruir: algun represaliat durant la postguer-
ra, “castigat” amb aquesta “amputació auditòria” per haver-lo 
sorprès escoltant aquestes “emissores clandestines”?

Clar que això dels comentaris paterns passava ben po-
ques vegades, perquè l’home parlar, allò que se’n diu parlar, 
parlava més aviat poc. La millor prova, que la seua parla, 
gaspatxer d’Alcalà, tenia unes característiques tortosines que 
a mi no se’m van encomanar mai; de fet, quan vull “imi-
tar” el parlar de la meua família paterna, m’he d’esforçar 
a reproduir-la, perquè de natural no m’ix. Vull dir-vos que 
la quantitat d’informació de Radio España Independiente, 
àlies la Pirenaica, que em va arribar via ell va ser mínima. De 
fet, anys després, el mateix 75, poc abans de la mort del dic-
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tador, vaig escoltar-hi una notícia important, l’afusellament 
eixa mateixa matinada dels cinc joves d’ETA i del FRAP 
condemnats en el darrer procés franquista, però no em va 
arribar ni per una ràdio pròpia ni menys encara via el meu 
pare; jo llavors, com us he explicat, dormia al pis de davant 
del nostre, on tenia la meua àvia casa seua, perquè la dona 
no estiguera sola a les nits. I, per la raó que fora, des de la 
meua habitació, tombat al llit, escoltava perfectament la rà-
dio que, dos pisos més avall, tenia engegada el sastre Valver-
de, que no era que diguem massa prudent, si jo li la podia 
escoltar amb claredat. Per cert, estava parlant el Santiago 
Carrillo i li vaig sentir el desafortunadíssim comentari amb 
el qual es va referir als afusellats com “cinco jóvenes españoles”. 
Els tres del FRAP ja s’ho farien, però anomenar justament 
“españoles” dos joves bascos —un d’ells, Txiqui, per cert, d’as-
cendència immigrant— que anaven a morir per la indepen-
dència d’Euskadi era, com a mínim, i per dir-ho de manera 
suau, “de no massa bon gust”.

La veritat és que les meues fonts d’informació política an-
tifranquista, ja des d’abans d’entrar al PSAN i, lògicament, 
encara més en ser-hi dins, van ser allò que sempre hem ano-
menat “ràdio macuto”, és a dir, el boca a orella, que a les 
dictadures, i a algunes “democràcies” és un mitjà d’intercan-
vi informatiu molt millor que cap font oficial, per crítica 
que s’anomene. Recorde, per exemple, sent jo encara molt 
menut, com el meu cosí José Luís, que estava ja estudiant 
la carrera a Barcelona, com ens contava a casa, quan venia 
a dinar, algunes “batalletes” amb els grisos que mantenien 
de manera desigual pels carrers de la ciutat. I no era que el 
meu cosí fora especialment “de l’avantguarda”, però supose 
que l’ambient pesava. I jo, set anys més jove que ell, la veritat 
és que al·lucinava.

Però, per a funcionament de ràdio macuto al cent per 
cent de la seua capacitat, els mesos —molts, massa— que 
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van precedir aquell gloriós 20 de novembre. Recordeu tot 
allò de l’equip mèdic habitual, com ara: “El equip médico ha-
bitual ha muerto. Firmado: Francisco Franco”, aquella altra de 
“Francisco, que ahí estan los españoles, que vienen a despedirse. 
¿Qué donde se van, Carmencita?’“, i especialment la profecia, 
que si sumaves el dia que es va sublevar contra la República, 
el 18 del 07 del 36, i el dia que va guanyar la Guerra, el 01 
del 04 del 39, et donava com a resultat el 19 de l’11 del 75; i 
que, segons molts, el dictador va morir realment el vespre-
nit d’aquell dia 19, i que es van esperar unes hores per a 
anunciar-ho, perquè volien que coincidira el dia 20 amb la 
mort de José Antonio. Serà que, com deia aquell, “Jesucristo 
fue crucificado entre dos ladrones” i recordeu les aules de totes 
les escoles i instituts.

En un altre ordre de coses, tant a Pel meu país com en 
aquesta perllongació de les memòries us he parlat en dife-
rents ocasions dels partits que he anomenat “a l’esquerra del 
PC”, un nom que llavors feia fortuna. I pense que ha arri-
bat el moment d’explicar-vos-en alguna cosa més, d’aquests 
partits, en l’àmbit de Castelló. No parlaré ara, és clar, de les 
formacions d’obediència nacional, ni el PSPV ni el PSAN, 
als quals ja me n’he referit suficientment en pàgines ante-
riors; estic parlant-vos ara de les formacions “més o menys 
espanyolistes” o, dit d’una altra manera, d’aquelles que el 
seu marc referencial superava els límits del nostre país. Si no 
me’n deixe cap —ací en teniu la sopa de sigles— l’OICE i les 
Plataformes Anticapitalistes, l’MCE, el PT, la ORT, Bandera 
Roja, la LCR i altres forces troskistes, l’OPI del PC…

Per seguir un cert ordre cronològic, us hauria de parlar 
primer de l’OICE, Organización de Izquierda Comunista 
de España, en espanyol per suposat, no caiguem en velei-
dosidades nacionalistes petitburgeses, i de la mena de sindi-
cat alternatiu i assembleari que impulsava, les Plataformes 
Anticapitalistes, que van assolir una certa força —les Plata-
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formes, no el partit—, en algunes fàbriques de la comarca, 
com ara Radiadores Ordoñez o la Ferroenamel. Si recordeu 
el que us explique en Pel meu país, en la carta aquella que 
envie als meus pares des de Cartagena, els dic que “la policia 
va fer fora de Santa Maria els treballadors” que s’hi havien 
tancat, i darrere dels quals crec que també es trobava el grup 
de Plataformes. N’eren membres, per exemple, Pep Beltran i 
Montse Sansegundo, que des de fa molts anys són dues per-
sones ben actives en el món de l’excursionisme. O el Ricard 
Colom, abans que Déu se li revelara, per a dir-li que si fórem 
protestants ja seríem independents, que per això Anglaterra 
li va “donar” la independència a Irlanda, que no us penseu 
vosaltres que no té pelendengues ni res, la formuleta.

L’MCE, Moviment Comunista d’Espanya, era un grup, 
en origen, de caire maoista —Mao, com Castro, estaven 
llavors molt “de moda”—, que va evolucionar ràpidament 
cap a formes d’un nacionalisme d’esquerres, es va adaptar el 
nom a MCPV, i també al Principat —la veritat, no sé si a les 
Illes ni tan sols hi va existir mai—, va pactar amb el PSPV 
i els i les seues militants van seguir la seua evolució poste-
rior dins de les formacions nacionalistes de cada moment. 
A Castelló, les dues persones més representatives d’aquest 
grup van ser justament Elena Nomdedéu i Joan Colom que, 
com us he explicat ja, després d’un procés de debat, van aca-
bar sol·licitant l’entrada al PSAN. A banda d’ells, recorde un 
xicot que li deien Miquel, de grans bigotis, que no sé que se 
n’haurà fet d’ell.

El Partit del Treball (d’España, recordeu el xicot madri-
leny de la mili, que hi era militant i s’indignava pel nom 
en català) i l’Organització Revolucionària dels Treballadors 
eren unes altres forces maoistes, no em pregunteu quines 
diferències tenien amb el MC i amb Bandera Roja, el grup 
de què ara en parlarem, però es veu que eren importantíssi-
mes per a seguir la “recta via” de Mao Zedong, llavors Mao 
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Tsé Tung, que tot ho canvien. La veritat és que cap dels dos 
grups tenia quasi força a Castelló, del PT em sonen dos xi-
cots, i de la ORT una xica, i baixeta, i per favor no vulgueu 
veure en aquest comentari cap ironia, sinó un fet objectiu. 
Però del PT sí que tinc una anècdota, divertidíssima, que va 
passar a la Pobla Tornesa, i que és digna de ser explicada: 

Resulta que en aquesta població, que tenia una sola mesa 
electoral, instal·lada al popular bar del poble, Casa Hermí-
nia, a les eleccions del 1977 aquest Partit del Treball maoista 
havia tret dos vots, i això era molt en una població menuda, 
on tothom es coneixia, i la gent estava intrigada per saber 
qui serien els tals votants de l’extrema esquerra. I no res, que 
arriben les eleccions del 1979, les postconstitucionals, i s’ha-
vien obert ja totes les paperetes excepte dues, i el PT havia 
tret només un vot. El president va obrint aquestes dues que 
resten tancades, davant de l’expectació del personal. Obre la 
penúltima i canta “PSOE”. Expectació ja total. El president 
obre l’última papereta. I lentament canta: “PSOE”. Llavors, 
molt ràpid, un xicot jove que es llança cap a la gola d’un al-
tre al crit de: “Traïdor!”. I llavors van saber tots els poblatans 
qui eren els dos votants del PT, el que s’hi havia mantingut 
fidel al “vot maoista” i el que havia decidit fer “vot útil”. Co-
ses de viure en un poble menut!

Bandera Roja era “el gran dels menuts”. Amb això no vull 
dir que foren res de l’altre món simplement que eren un 
grapat de xics —grapat vol dir cinc o sis, i dic xics perquè, 
que jo recorde, no hi havia cap xica—, que podia quedar 
“una mica lluït” en una reunió, res més que això. Aquest 
grup havia sorgit a Barcelona, d’una escissió “maoista” del 
PSUC, com la seua extrema esquerra; però, per una evolu-
ció curiosíssima, la majoria d’ells, encapçalats pel seu diri-
gent més destacat, Jordi Solé Turà —l’autor del malaurat 
estudi Catalanisme i revolució burgesa, amb la seua tesi tan 
sui generis en contra del nacionalisme, i posterior “pare de 
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la Constitució”—, en tornar al PSUC, van constituir la seua 
ala més dretana, els coneguts com a “Banderes Blanques”, 
per allò de la rendició. En qualsevol cas, no era aquesta la si-
tuació dels “banderes” castellonencs. El seu cap, Ángel Coba 
—no he sabut mai quin lloc ocuparia en la jerarquia del 
partit, però en qualsevol cas era clarament el seu “kefe”— va 
ser protagonista d’una graciosa anècdota. Falo Menezo —re-
cordeu, un dels membres del PSPV que sí que va entrar en 
un primer moment al PSOE, tot i que després, com us he ex-
plicat, en va eixir escaldat— havia estat designat pel flamant 
conseller de Sanitat del govern preautonòmic d’Albinyana 
com a “delegat territorial de la conselleria a Castelló”; desig-
nat, però poca cosa més, perquè ni tenien cap competència 
transferida ni pràcticament diners per a desenvolupar les 
seues activitats. El cas és que va acabar llogant part del segon 
pis d’un casalot del carrer Antoni Maura, on va ser després 
durant un temps la UPV i són ara els despatxos de la galeria 
Cànem, que té la sala d’exposicions a la planta baixa. Bé, el 
cas és que Falo tenia els diners justs per a contractar un sol 
treballador, i per la raó que siga va pensar en l’Ángel Coba 
—tingueu en compte que llavors, com que n’érem “quatre 
i el caporal”, la gent de les diferents formacions polítiques 
semiclandestines havíem establert entre nosaltres certs lli-
gams d’amistat— i aquest va entrar a treballar, doncs, com a 
flamant gestor de la tal delegació de la tal conselleria sense 
competències, elaborant estudis, que això sempre queda bé. 
Temps després, quan la crisi entre la UCD i el PSOE, que 
els socialistes van abandonar el Consell preautonòmic i es 
va fer càrrec de totes les conselleries la UCD de Monsonís, 
aquests van fer fora tota la gent del PSOE que havien con-
tractat aquells en les conselleries que gestionaven; però com 
l’Ángel no era militant del PSOE —no sé si sabien o no això 
de Bandera— el cas és que no el van fer fora, el van mante-
nir en el seu lloc, i després, el van introduir dins de l’estruc-
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tura d’aquesta conselleria, quan Madrid li va transferir les 
competències “reals”, i així va continuar treballant i duent 
endavant la seua feina en un d’aquests departaments.

A banda de l’Ángel Coba, recorde uns altres militants 
castellonencs de Bandera: un tal Patxi, un xicot alt i ros-
senc; Manuel Martí, al qual li deien de mal nom “Fofito” 
(recordeu els pallassos de la tele?), per a diferenciar-lo de 
l’historiador Nelo Martí, i que viu al carrer Sant Blai; Marc 
Sangüesa, cosí de Jordi Tàrrega per la seua part morellana; 
un altre d’ulleretes, no recorde ara el seu nom; Josep Iborra, 
fill de qui va ser senador socialista per Castelló José Anto-
nio Iborra, que vivien al carrer Sant Francesc, i que va morir 
tràgicament… i és possible que encara me’n deixe algun, 
però devien ser en tot cas ben pocs més

Ni la LCR ni cap altre grup “trosko”, no em sona que 
estiguera constituïda en l’àmbit de la comarca, tot i que 
podien haver alguns castellonencs que hi militaven quan 
eren estudiant a València. Recorde que en va ser membre 
(o ho seria de la LC, sense la R, que recordeu que una lle-
tra o no determinava una organització diferent, en el món 
troskista) el Javier Méndez de Vigo, us he parlat ja d’ell a 
les memòries, és aquell que ha passat per tots els grups 
d’esquerra (espanyola) haguts i per haver, per a acabar, lò-
gicament, al PSOE. Tampoc no estava organitzada a nivell 
castellonenc l’OPI, Oposició d’Esquerres (Izquierdas, d’on 
la I) del Partit Comunista, una mena de grup intern que 
intentava que els de Carrillo no s’escoraren massa cap a la 
dreta, de la qual crec que en van formar part el que havia 
estat amic meu d’adolescència Pepe Pitart, us n’he parlat 
ja d’ell, i Puri Escribano, la seua companya, que després va 
ser professora de l’UJI i candidata (fallida) a ocupar-ne el 
rectorat; per cert, la meua mare, recordeu que les famílies 
tenien amistat, sempre em contraposava que “a Puri li han 
posat la toga i el birret”, mentre que a mi no; supose que 
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volia dir que jo no era ningú, perquè no els tenia. Amor de 
mare, que li diuen.

Un cas a banda seria el del Partit Carlí. Potser no el podem 
considerar “a l’esquerra del PC”, però certament va formar 
part de totes les mogudes antifranquistes d’aquells temps. 
Tot i que el seu centre principal era a Vila-real —recordeu 
com us he parlat a les memòries del pas d’alguns militants 
seus cap a les files del nacionalisme organitzat—, no voldria 
oblidar-me de Carles Vilar, un senyor ja major en aquells 
temps, que treballava a la Diputació i cada mes, indefecti-
blement, passava pel local d’Acció a dur-me un exemplar 
de la revista Autogestió que editaven, bàsicament en català, 
i en la qual contaven totes les seues batalletes dinàstico-
progressistes, inclosa l’anada a Montejurra, a Navarra, que 
l’any 1976 va acabar com el rosari de l’aurora, amb morts i 
tot, per la presència dels carlins integristes i els seus aliats de 
l’extrema dreta espanyola i europea.

Pel que fa a la ciutat de Castelló, el fet més destacat que 
van protagonitzar, en ple franquisme, quan estaven bastint 
el monument als XXV Años de Paz a Maria Agustina —re-
cordeu la broma aquella, d’“arriba la libertad y abajo Fran-
co”?—, a la tanca protectora que havien construït per a se-
parar l’obra, quan hi van pintar allò tan divertit de “Franco 
sí, Juan Carlos tampoco”. M’han xivat després que hi havia 
un policia nacional, un gris, que feia guàrdia a la porta de 
Govern Civil i que era més o menys dels seus i va fer “la vista 
grossa”. En general, eren molt amics de les pintades, gene-
ralment en castellà, que si “Viva el rey Javier”, que sí “Carlos 
Hugo, libertad”, i els lemes aquells de federalisme, autogestió, 
socialisme… Durant un temps va col·laborar amb ells Toni 
Porcar, el qui després seria el primer regidor nacionalista, i 
també Toni Alegre, que després entraria a la UPV, i n’eren 
membres també els germans Climent, Josep i Francesc Xa-
vier, que ara envien estranys escrits als diaris argumentant, 
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se suposa, que el Castelló del XIX “no va ser liberal”, i de-
fensant la Creu dels Caiguts des d’una òrbita catòlica i no 
feixistitzant. I durant eixos anys, la seua cap a Castelló —era 
estrany que ho fora una dona, en aquells temps— era un tal 
Júlia, que treballava de cobradora del pàrking de l’avinguda 
del Rei, que recordeu que llavors encara no es pagava amb 
targeta.
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Les travetes del PSOE a Porcar. Juanito Navarro

E l 1987, al PSOE no li va fer gens de gràcia que el regi-
dor d’UPV, Toni Porcar, entrara a formar part de l’equip 

de govern i assumira determinades responsabilitats, i si ho 
va acabar acceptant va ser per exigència del CDS, i del seu 
líder Polín Beltran. “Polín volia que jo hi estiguera, per a donar 
l’aparença d’un govern plural, i no una coalició PSOE-CDS; si 
estava jo, qui quedava marginat era AP”, segons m’explica Por-
car. I és que he volgut parlar amb ell sobre tot el tema de 
la seua assumpció de competències i les pressions fetes per 
una part del Consell de la Joventut —diguem-ho clarament, 
per part de Juanito Navarro— fins a forçar-li la renúncia de 
les delegacions que li havien estat conferides.

En tot cas, convé que recordem com, l’any 1987, per una 
banda, el PSOE havia perdut la majoria absoluta de què ha-
via gaudit durant les dues anteriors legislatures, sent alcalde 
Antonio Tirado, sobretot en la segona d’elles, quan l’úni-
ca oposició d’AP —el nom del PP llavors— era pràctica-
ment inexistent; i que, si continuava governant, era gràcies 
a aquest acord signat amb el CDS, que perfectament po-
dria haver pactat amb AP i donar-li la majoria, com alguns 
pensaven que hauria estat el més lògic; i, per l’altra part, 
recordeu que el nou alcalde, Daniel Gozalbo, no “gaudia de 
la confiança” de la major part dels regidors del seu mateix 
partit, com us he explicat ja a les memòries. I que aques-
ta manca de majoria absoluta el va obligar, per exemple, a 
enganxar-se a roda en el darrer moment a la proposta na-
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cionalista d’impulsar una Assemblea i una Junta de Festes 
representativa, no tan vinculada a l’equip de govern, després 
dels embolics generats el 1988 per les “festes d’Agost”

En aquest context, Joan Navarro, conegut generalment 
com Juanito Navarro —Sergi Català l’anomenava, amb un 
puntet de mala d’allò, “el xiquet de comunió”, ell sabria per 
què— “anava de número deu a les llistes del PSOE, i era el seu 
candidat a regidor de Joventut. Però el PSOE va treure [només] 
nou regidors i Juanito es quedà sense regidoria, embeinant-se to-
tes les promeses que havia fet als seus amics de subvencions i 
prebendes quan ell fora regidor”. I eixa no li la va perdonar 
mai, a Toni. Com a president del Consell de la Joventut, un 
organisme autònom, que només rebia els diners de l’Ajun-
tament però que després programava com i quan volia, es va 
dedicar a fer-li la punyeta de totes les maneres que va saber 
i voler, fins que aquestes tensions, en un primer moment 
soterrades dins del consistori —“vaig exposar la qüestió a la 
comissió de Cultura de l’Ajuntament, i em van recolzar unàni-
mement, no podien fer cap altra cosa, el contrari era il·legal”—, 
van acabar eixint a la llum als mitjans de comunicació, per 
exemple quan el 3 de març de 1990 es va fer públic que “el 
Consell de la Joventut pedirá la dimisión de Porcar”, una infor-
mació que era replicada contundentment per Toni, el dia 8 
del mateix mes, assegurant, sense pèls a la llengua, que “Por-
car acusa Navarro de ser un trepa político”. Això volia dir que 
l’enfrontament entre tots dos havia arribat ja al seu punt 
més àlgid.

Passats els anys, i en ple confinament, Toni Porcar tam-
poc ara no es mossega la llengua, parlant de Navarro: “Com 
ell es creia amb més drets que jo, mai va assumir que jo fora re-
gidor i ell no. És un home que mai ha treballat, sempre ha viscut 
a l’ombra del poder, i no puc contar algunes coses perquè em dec 
al secret professional bancari. Després de l’afer del Consell va 
estar a l’ombra de Jordi Sevilla, que me’l va col·locar en aquell 
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nyap d’empreses de potabilització d’aigües marines”. I afirma 
que “Juanito, amb la col·laboració, o esperonat, per Cadroy i 
Vázquez, i amb el consentiment de Gozalbo, es va dedicar a se-
gar-me l’herba sota els peus”.

Vejam, però, com s’havia arribat a aquesta situació. Se-
gons explica Toni, “El conflicte va començar amb els pressu-
posts, ell em va dir quins pressuposts havia de presentar, i que 
el pressupost l’havia d’administrar al seu aire el Consell de la 
Joventut. Havia promès treball a alguns i diners a algunes asso-
ciacions amigues. Argumentava que el Consell de la Joventut era 
un òrgan de participació ciutadana, però no era cert, de ser-ho 
s’havia de regir per les normes dels consells, i ells volien ser un 
organisme independent, per la qual cosa sols podien accedir a les 
subvencions que se’ls concedira des de l’Ajuntament. No podia 
ser que Juanito administrara el pressupost de joventut sense cap 
control, allò era la presó segura per a mi, si ho consentia. El pro-
jecte que va presentar per a justificar la seua exigència no tenia 
ni cap ni peus. Em vaig reunir amb la seua junta, on hi havia 
gent de diverses associacions. Em vaig decebre molt, allò no eren 
joves, allò eren panxes agraïdes, sense criteri ni opinió”.

En aquest context, Daniel Gozalbo es va estimar més 
donar suport al “comissari polític” del seu partit que no 
al regidor al qual ell mateix havia nomenat per a encarre-
gar-se de les delegacions municipals que li havia assignat. El 
6 de març la premsa diu que “el Consell de la Joventut pide 
la mediación del alcalde Gozalbo” i aquest, al dia següent, fa 
unes declaracions, suposadament contemporitzadores però 
en realitat desautoritzant Porcar, encara que fora amb bo-
nes paraules; el 29 de març el Consell de la Joventut (és a 
dir, Navarro) “amenaza con disolverse”, en titulars de portada 
dels dos diaris de l’època (no s’ho creien ni ells, per cert). I 
l’alcalde, el 4 d’abril, tornava a insistir públicament en una 
crida a l’acord i l’enteniment que, com sovint passa en casos 
semblants, demanava el mateix tractament per a l’agressor 
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que per a la víctima. Llavors, Toni Porcar, amb el suport 
del col·lectiu local d’UPV, no va tenir cap més alternativa 
que presentar la dimissió de totes les seues responsabilitats 
municipals, quedant com a “regidor ras”, argumentant, amb 
raó, que aquestes delegacions les havia rebudes de l’alcalde i 
que els fets demostraven que havia perdut la seua confiança. 
I ho feia sense mossegar-se la llengua, assegurant que “Na-
varro es un hombre de paja del PSOE”, per si a algú li quedava 
cap dubte.

La crisi havia esclatat. Per a dir-ho més exactament, Joan 
Navarro havia fet esclatar la crisi i havia assolit els seus ob-
jectius. El PSOE de Daniel Gozalbo —si és que l’alcalde el 
controlava realment, recordeu l’afer del nomenament de fill 
adoptiu del bisbe Pont i Gol, que us he explicat en Pel meu 
país— va jugar amb malícia des del primer moment, i no 
seria aquesta la darrera vegada que això ens passara a l’Ajun-
tament de Castelló, veritat Ali Brancal?

I el cas és que el treball que va fer Toni Porcar mentre va 
mantenir les delegacions —recordem-ho, sense dedicació 
exclusiva, ell va continuar el seu treball en la banca, a Ar-
gentària, l’hereva de l’antiga Caixa Postal— va ser ingent. Li 
he demanat una “enumeració improvisada”, sense consultar 
documentació ni arxius, que segurament l’acreixerien enca-
ra més, i m’ha tramés el següent: “em van donar unes delega-
cions insignificants, amb poques competències i escàs pressupost. 
Tot i això vaig posar en marxa l’arxiu, vaig fer la catalogació de 
tot el patrimoni, fotografies i fitxa per a cada bé moble o immo-
ble propietat municipal; vaig recuperar les ermites, algunes molt 
abandonades, i patrimoni de les ermites que havia anat a parar 
a mans d’alguns funcionaris; vaig adquirir terrenys al voltant de 
les ermites; vaig iniciar, i acabar els projectes del Molí de la Font, 
i de la séquia Major amb els seus molins, com a centre d’interès 
paisatgístic i cultural; vaig recuperar la vidriera modernista de la 
Caixa d’Estalvis; vaig iniciar un pla d’adquisició de patrimoni 
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artístic; vaig iniciar exposicions de patrimoni municipal i publi-
cació de catàlegs, amb la idea que quedaren publicats per a que 
ningú no se’ls poguera apropiar, com sabia jo que havia passat; 
vaig restaurar les campanes del campanar; vaig iniciar un pro-
grama d’adquisició de llibres per a les biblioteques. Sí, vaig fer 
algunes coses.”

Porcar pensa que el detonant de la campanya d’assetja-
ment contra seu es va centrar en dos aspectes: la seua negati-
va a “legalitzar” l’edifici del carrer Herrero i l’afer del Roma. 
Escoltem Porcar: “L’odi del PSOE es va accentuar a partir del 
cas de l’edifici del carrer Herrero i del cas Roma. Hi havia una 
sentència que ordenava enderrocar els pisos que li sobraven a 
aquell edifici, i que havien estat construïts il·legalment. Allò ar-
ruïnava l’Ajuntament i el deixava en un descrèdit enorme. El 
jutge instava a l’acompliment de la sentència, ells ho deixaven 
córrer. Jo m’encabotava que allò s’havia de solucionar. Finalment 
es va resoldre pactant una compensació al denunciant, —el pro-
fessor d’Història de l’Art del Ribalta, Jaime Peris— perquè no 
insistira en l’execució de la sentència.

El cas del Roma va ser molt esclaridor de qui era el PSOE. Un 
dia van dur a la Comissió de Govern la proposta de deixar fer 
una piscina, en terrenys públics, a l’hotel Roma, una empresa 
privada propietat de l’empresari Jesús Lausín. Jo em negava, co-
missió rere comissió. Ells no s’atrevien a aprovar-ho amb el meu 
vot en contra. Sospite que hi havia alguna cosa més, perquè la 
llicència d’obres de l’hotel tampoc era legal del tot, com després 
es va demostrar. Aquella actitud meua els treia de polleguera. 
Crec que fou el detonant per a ordenar a Juanito Navarro que 
apretara més en el Consell de la Joventut”.

Després de la prèvia d’EIC amb el PSOE de Tirado, 
aquesta va ser l’experiència, no massa positiva que diguem, 
de la primera col·laboració de la UPV amb els socialistes en 
l’Ajuntament castellonenc.
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L’Assemblea de Regidors i les Germanies 2007

C orria l’any 2000, amb tota la discussió aquella de si 
havia o no començat ja el nou segle, i doncs el nou 

mil·leni, quan Eliseu ens va “crida a capítol” a la gent “de 
la gestió tècnica” d’Acció. I els projectes que ens va expli-
car eren d’aquelles “ocurrències genials” que ell té de tant 
en tant i que et fiquen potes enlaire tot el País; el País en 
majúscula i, en casos com aquest, fins i tot el país sencer en 
gran part. Els dos grans punts del projecte consistien, per 
una banda, a impulsar una magna assemblea de regidors i 
regidores dels Països Catalans, especialment els de Cultura 
i Medi Ambient, “amb l’objectiu d’establir com a prioritat els 
intercanvis culturals, mesures mediambientals i la creació d’es-
tratègies per fer front al pensament únic”, com deien els seus 
documents fundacionals. La participació en aquesta Assem-
blea no havia de tenir més limitació d’ideologies que aque-
lla que volgueren autoimposar-se els mateixos ajuntaments; 
i per l’altra, preparar un gran projecte per al moment en 
què, l’any 2007, fera tres-cents anys exactes que va tenir lloc 
el moment àlgid de la Guerra de Successió, un enfronta-
ment que va marcar ja per sempre el futur del nostre país, 
i el tret d’eixida del qual seria, aquest mateix any 2000, una 
actuació de Llach a la Plaça de Bous, amb l’estrena absoluta 
d’una cantata, Germanies 2007. Aquests projectes els impul-
saria, conjuntament amb Acció Cultural, la Institució Joan 
Fuster, un d’aquells muntatges que l’Eliseu tirava endavant 
cada cert temps, a efectes merament legals i administratius, 
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i que formaven part d’allò que els seus detractors anomena-
ven amb ironia “Climentasa”.

El projecte d’Assemblea pretenia, entre altres coses, fer 
que diferents ajuntaments d’arreu del país treballaren con-
juntament en l’elaboració d’activitats i propostes. En una 
paraula, “fer país” en la línia més pujolista, del Pujol dels 
anys seixanta, i recordeu que llavors l’“etern president de la 
Generalitat” continuava plenament actiu, i que el seu conti-
nuava sent el projecte majoritari del nacionalisme, a la zona 
del Principat. De base, el projecte ens va semblar a tots en-
certat, excepte potser el tema de la no limitació dels partits 
i les ideologies; encara que lògicament no va ser el cas, en 
teoria un ajuntament governat per la formació més espa-
nyola, diguem-ne el PP, podia demanar l’entrada a aquesta 
assemblea, la qual cosa podia servir, sobretot al Principat 
però també al País i les Illes, per a “legitimar nacionalment” 
ajuntaments socialistes, i d’Iniciativa. L’altra qüestió que 
jo personalment vaig preguntar va ser si s’havia negociat 
prèviament amb les diferents formacions polítiques; la res-
posta d’Eliseu, com sempre, va ser suficientment ambigua 
i equívoca, a ell sempre li ha agradat anar al recte i, quan 
pensa que un projecte és important i convenient nacional-
ment, de vegades creu que una simple conversa informal 
amb algun dirigent pot suplir tot un procés de negociació 
necessàriament complex. I, tal i com em temia, tant una cir-
cumstància com l’altra van produir des del primer moment 
certa tibantor amb el Bloc, que a més no passava justament 
per un dels seus moments massa “pancatalanistes”, i aquesta 
tibantor es va anar incrementant amb el pas del temps.

Però, en fi, de moment tot va anar molt bé. Al Principat, 
no només CiU i ERC, sinó fins i tot molts ajuntaments del 
PSC i d’Iniciativa s’hi van animar, ja us n’he parlat abans de 
quina era la “circumstància nacional” de molts ajuntaments 
governats pels sociates, els alcaldes dels quals semblaven 
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“uns nacionalistes més”; recordeu el cas de Balaguer, per 
exemple. A les Illes, que tampoc no se n’assabentaven massa, 
el fet que fora un tema de Països Catalans va agradar sufi-
cientment al PSM perquè no fera massa cas de les queixes 
dels seus aliats valencians, i juntament amb algun que altre 
ajuntament socialista i bastants d’UM, es van anar sumant 
a l’Assemblea. Es tractava d’aconseguir alguna representació 
més o menys simbòlica de la Catalunya Nord i d’algunes 
poblacions de la Franja (ara no sabria dir-vos si hi era pre-
sent o no cap parròquia andorrana), i el cercle estava tan-
cat… encara que, en el cas valencià, quedara una mica coix, 
la veritat, amb una certa presència socialista i d’Esquerra 
Unida, i amb ajuntaments del Bloc que no van fer massa 
cas de les “recomanacions” de desentesa que els arribaven 
“des de dalt”, a un “dalt” al qual, per altra banda, “els pobles” 
llavors tampoc no acostumaven a obeir, en depenia quines 
coses; penseu que en aquell temps, sense representació au-
tonòmica, els pobles funcionaven de vegades una mica com 
a “representació institucional única” del Bloc, i doncs un 
poc “autosuficients” De fet, temps després, des de la direcció 
del Bloc es va impulsar, un poc per a contrarestar d’algu-
na manera aquesta primera Assemblea, una Assemblea de 
Regidors i Regidores Nacionalistes del País Valencià, allò 
d’“obediència estricta valenciana”, que ha continuat fins al 
dia d’avui.

Així, el 6 de maig de l’any 2000, amb la presència de més 
de 300 ajuntaments un poc de tot arreu del país, es va pro-
cedir a constituir a València aquesta Assemblea, en acte so-
lemne al Paranimf de la Universitat, parlaments brandats 
dels uns i els altres, records emocionats a Fuster, cant d’estil 
a càrrec de la “cosina” Lola Corbera, amb lletres ad hoc una 
part de les quals li va escriure el vostre servidor, i un dinar 
posterior en el qual, per exemple, jo vaig caure en la taula 
dels representants de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès 
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Occidental, que llavors tenia un alcalde d’Iniciativa, i que 
es van estar, com a bons vallencs, “que si Sabadell, que si 
Terrassa…”, podeu pensar-hi.

L’Assemblea es va constituir i va acordar posar-se en fun-
cionament, amb objectius concrets. Un dels primers, lògi-
cament, l’Eliseu n’estava ben interessat, va ser donar suport 
a un gran projecte al País Valencià, que en aquest cas va ser 
impulsar un Casal Jaume I a Alcoi, que no seria un Casal 
més, sinó un gran centre dedicat a la memòria i el record de 
la figura d’Ovidi Montllor, un centre que finalment, després 
de llargues vicissituds, va poder arribar a bon port i encara 
funciona el dia d’avui. De fet, jo no l’havia conegut física-
ment fins ara no fa ni un any, quan Manolo i jo hi vam anar, 
a un acte organitzat per la Plataforma per al qual la direc-
ció del Centre ens va cedir l’ús del local, i que consistia en 
un homenatge a l’escriptor alcoià Silvestre Vilaplana, autor 
d’unes interessants novel·les històriques ambientades en els 
segles XVI i XVII al País Valencià.

Però l’Assemblea va anar molt més enllà de projectes con-
crets com aquest. Va afavorir tota mena d’intercanvis i col-
laboracions, i va reviscolar la idea de Països Catalans en un 
temps en què estava “una mica massa esmorteïda”. El dia el 
vam rematar a la vesprada amb “la mani de rigor” que, se-
gons els mitjans, va aplegar “unes 60.000 persones”, i després, 
tal com estava previst, amb l’estrena a la Plaça de Bous —
encara ens deixaven gastar-la, llavors— del Germanies 2007 
de Lluís Llach, amb lletres de Miquel Martí i Pol, en un acte 
francament emocionant i emotiu, que recorde com poques 
actuacions en aquesta Plaça, i que ens va posar a tothom, 
en alguns moments, literalment la pell de gallina. I és que 
Martí i Pol és molt Martí i Pol, i si damunt el canta Lluís 
Llach… La nota negativa va ser la “suspensió dels concerts de 
Ja T’ho Diré i Brams per una falsa amenaça de bomba”. Encara 
anàvem així, i el que hi aniríem encara.
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Però tornem a la cantata. Es tractava d’una composició 
per a més de dos-cents intèrprets que, com va explicar el 
mateix Llach, “parla del passat, el present i el futur dels Paï-
sos Catalans. Perquè sovint es parla d’ells com una cosa del 
passat, però potser que l’any 2000 puguem ja desinhibir-nos 
i presentar-los com un fenomen de futur, que a més puga 
esperonar la gent”. D’alguna manera, l’estrena d’aquesta can-
tata va marcar un camí, que vam reprendre el 2005, a Dénia, 
com ja us he explicat, quan vam començar la commemora-
ció dels 300 anys de la Guerra de Successió, i que d’alguna 
manera no vam aturar fins al 2014 a Barcelona, tot i que poc 
podíem preveure, l’any 2000, que 14 anys després estaríem 
immersos en ple inici del “procés”. I fins al 2015 a Mallorca, 
si ho voleu així.
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Passejades “castellonenques” amb Fil per Randa

A El meu país us he parlat ja a bastament de l’empresa de 
viatges Fil per Randa, de la qual us he explicat que és 

plenament “de casa” —i, d’alguna manera, doncs, us l’he re-
comanada. Publicitat gratuïta, eh?—, no només perquè fun-
ciona tot en valencià, a nivell oral i escrit, sinó perquè dóna 
una certa “intencionalitat nacional” als seus viatges. Per 
exemple, una vegada que tornàvem en autobús de “França 
endins”, en arribar al castell de Salses, el guia ens va explicar 
tot el tema de la llengua i el territori, inclosa aquella alque-
ria de l’Horta, el Molí dels Frares, on hi ha representades es-
cenes de la recuperació del seu castell per les nostres tropes, 
el 6 de gener de 1640.

Però del que jo volia ara parlar-vos, perquè dels viatges 
internacionals ja n’he contat suficient, pense, és d’una altra 
modalitat que també organitza Fil per Randa, els viatges 
d’un sol dia per dins del País Valencià. Dissabte o diumenge 
segons els casos, ixen de València molt aviat, a les 7 o les 8 
del matí, i van a visitar un o diferents punts del nostre ter-
ritori, acompanyats d’alguna mena de guia local. Doncs bé, 
quan venen per les comarques de Castelló, molt sovint bus-
quen Manolo com a guia, i jo generalment els hi acompa-
nye, com una mena de “líbero”; i és que no faig oficialment 
de segon guia, però ajude en alguns aspectes concrets o bé, 
si ens partim perquè hi ha bastant gent entre els visitants, 
em faig càrrec d’un dels dos grups. D’aquesta mena de “vi-
atges locals” n’hem organitzat fins ara dotze. El tretzè, que 
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havia de ser just el passat diumenge a Morella, se l’ha carre-
gat, com tantes altres coses, el “nostre amic el coronavirus”; 
però, com diem tots en casos com aquest, i fem bé en dir-ho, 
no l’hem deixat de banda, només l’hem ajornat fins que s’hi 
puga. Home, no anem a deixar de mostrar als clients de Fil 
per Randa una meravella com és Morella, no us sembla?

D’aquests dotze que us comente, tres van tenir lloc amb 
motiu de l’exposició de La llum de les imatges. A veure, tot 
tot el PP no ho va fer malament, a la Generalitat, potser que 
alguna vegada, ni que fora per error, n’encertara alguna. I un 
d’eixos encerts va ser, sense cap dubte, el conjunt de restau-
racions i exposicions del patrimoni de l’església valenciana 
que va ser aquesta Llum de les imatges. Si després “algú” va 
traure diners de “mordidas” i comissions o no, no entre ara 
a jutjar-ho, però reitere que les exposicions van ser molt in-
teressants, i els diners doncs molt ben invertits. D’acord, hi 
ha qui diu que per què només es va finançar la restauració 
del patrimoni eclesial, però convindreu amb mi que, per 
raons històriques, en un País com el nostre la major part del 
patrimoni artístic, i sobretot la seu part més important, està 
en mans de les diferents parròquies, diòcesis, convents de 
monges i frares i institucions religioses de tota mena.

En el nostre cas, Manolo i jo, a títol particular, crec que 
no ens en vam perdre cap, des de la primera celebrada a 
València, les de Xàtiva, Alacant, Oriola, Sogorb… I, com a 
acompanyants de Fil per Randa, en vam guiar tres: Borria-
na, Vila-real-Castelló i Benicarló-Vinaròs. La de Sant Mateu-
Traiguera-Peníscola, en canvi, la vam fer pel nostre compte, 
concretament en una excursió muntada pels amics de So-
carrats; i, per cert, a Traiguera vaig tenir un petit problema 
lingüístic amb un membre de l’organització, que fins i tot 
va ser a punt d’acabar amb una denúncia.

Però anem ja a les de Fil per Randa. A la de Borriana, hi 
havia exposades a l’església del Salvador, eixe exemplar tan 
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interessant del nostre gòtic primitiu, les peces d’escultura, 
pintura i orfebreria dels primers segles de l’existència del 
País Valencià com a tal. Però com només aquesta exposició 
no donava per a tot un dia, els vam completar la visita a la 
ciutat amb la ruta de l’arquitectura modernista, que us ben 
recomane, inclosa llavors l’entrada al Museu de la Taronja, 
que avui en canvi no s’hi podria fer. I és que aquest interes-
santíssim Museu és l’exemple d’un despropòsit al qual nin-
gú, fins al dia d’avui, no se li ha sabut trobar el desllorigador, 
en un embolic generat per la crisi de Bancaixa i uns deutes 
que van quedar pendents, i les subvencions de la Generali-
tat de l’època “pepera”, i un ajuntament ofegat i endeutat. 
Mira que el nostre regidor Vicent Granel, que duia Cultura 
durant la passada legislatura i la continua duent ara, ho ha 
intentat de totes les maneres, però a dia d’avui, 12 de maig 
de 2020 —”l’any del coronavirus”— que aquest museu con-
tinua tancat a pany i forrellat. I de veritat que és una autèn-
tica llàstima. Bé, prosseguim la nostra visita. Després d’un 
dinar opípar al menjador de la Caixa Rural, a la vesprada 
vam aprofitar, abans que se’n tornaren a València, per a vi-
sitar l’interessantíssim paratge natural del Clot de la Mare 
de Déu; per cert, ara que parle d’ell, recorde que una vegada, 
fa ja molts anys, El País madrileny, quan encara era “el diari 
progre”, va enviar un periodista a fer un reportatge sobre el 
tal paratge i, contradient el llibre d’estil del periòdic, el va 
anomenar… “El Agujero de la Virgen”! Quasi blasfem, no 
us sembla?

La segona part d’aquesta visita a La llum de les imatges 
corresponent als pobles de la Plana que havien format part 
de la diòcesi de Tortosa va ser a Vila-real, a l’Arxiprestal, i a 
Castelló, a Santa Maria, on s’exposaven respectivament les 
obres de l’època barroca i neoclàssica, en el cas vila-realenc, 
i allò que podríem anomenar “art modern”, a la cocatedral 
castellonenca. Va ser una visita bastant nombrosa, sempre 
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procurem no passar massa dels trenta, per allò de l’efecti-
vitat a l’hora de les explicacions, però per la raó que fora 
eixa vegada el personal s’acostava més aviat a la quarantena, 
i vam fer curt, o bé nosaltres o bé els del restaurant vila-
realenc Germans Sòria, on havíem encomanat el dinar, i 
alguns —és a dir, Manolo i jo, és clar— ens hi vam quedar 
sense arròs al forn —era diumenge— i vam haver de menjar 
carn. I el cas va ser que després, com sol passar en casos sem-
blants, els havien omplert excessivament els plats i molts 
s’hi van deixar més de la meitat. També volia comentar-vos, 
en el cas de Castelló, que les obres exposades a Sant Maria, 
dels segles XIX i XX, eren bastant fluixetes, sobretot si les 
comparàvem amb les de les èpoques anteriors. I és que jo 
sempre dic que, acabat el segle XVIII, l’església catòlica, que 
fins aleshores, a banda de la màxima consumidora d’art des 
del punt de vista quantitatiu ho havia estat també qualita-
tivament, va decaure de colp i, amb honroses excepcions, 
com ara la Sagrada Família gaudiniana, al nostre país no ha 
encarregat ni dut a terme cap obra especialment interessant. 
Dit d’una altra manera, des que van entrar els quadres de 
Goya representant Sant Francesc de Borja a la Catedral de 
València, que no hi ha res de tant destacat com per a…

Potser hauria de parlar-vos una mica del públic que ve a 
aquestes excursions de Fil per Randa. En general, no és molt 
diferent d’aquell que ens acompanya en els viatges per dife-
rents parts d’Europa, i del qual us n’he parlat ja a les memò-
ries: gent de mitjana-alta edat, funcionaris de la Generalitat 
en Educació, Sanitat i “diferents guixetes”, d’altres d’ajunta-
ments, moltes més dones que no homes, antics lectors d’El 
País quan El País encara es podia llegir, castellanoparlants 
mig catalanoparlants però sobretot catalanointeressats —
home, si no no hi vindrien!—, d’una cultura mitjaneta, 
bastant acceptable per al que corre pel món, i molt agra-
ïts, d’aquells que ràpidament enceten una conversa amb tu 
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com si et conegueren de tota la vida. De fet, la semblança 
amb la gent dels viatges estiuencs “de llarga durada” és tal 
que, molt sovint, ens hi trobem persones que han vingut 
amb nosaltres a Txèquia, a Polònia, a un dels viatges ale-
manys, al Benelux..

La tercera de les excursions de La llum va ser, com us deia, 
a Benicarló i Vinaròs, la segona que es feia dins les “terres 
valencianes de la diòcesi de Tortosa”, la primera havia estat 
la de Sant Mateu-Traiguera-Peníscola de què us he parlat ja. 
I vosaltres direu? I per què no Morella? Ah, Morella era un 
“coto socialista”, de fet el seu alcalde d’aleshores és avui el 
Molt Honorable President de la Generalitat, i l’organització 
d’aquestes exposicions havia decidit que Morella… no tenia 
interès artístic! Perdona’ls, senyor, perquè no saben… Bé, el 
cas és que vam visitar les esglésies de Benicarló i Vinaròs 
que, com tothom sap “no s’assemblen en res” —un obser-
vador extern els veu grans semblances, amb les columnes 
salomòniques de la façana, però això és com amb el parlar, 
per a qualsevol de fora els cadufers de Benicarló i “los” vi-
narossencs parlen exactament igual, però ells et diuen que 
“ni pensar-ho…”— Bé, ells s’ho sabran, el cas és que a Vina-
ròs la restauració de l’edifici parroquial duta a terme per a 
preparar l’exposició havia permès eixir a la llum un mag-
nífic “trompe d’oeil” reproduint justament una església i els 
seus altars, i cap persona de Vinaròs no en coneixia la seua 
existència, perquè segurament va ser coberta de pintura ja a 
mitjan segle XIX, no sabem ben bé per què.

Fora ja de les excursions relacionades amb La llum, us 
parlaré ara de dues de diferents que vam fer a Torreblanca, 
amb anys de separació enmig. En la primera, Manolo ens 
va mostrar les dues torres de defensa, a la ratlla del terme 
de Cabanes, i després vam visitar la propera esglesieta d’Al-
balat, un exemple típic d’edifici de conquesta —alguns que 
encara continuen parlant de “reconquesta”, s’ho haurien de 
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fer mirar: Quan, abans del segle XIII, va ser “nostre” el que 
avui és el País Valencià?—, són aquelles esglésies d’un gò-
tic molt primitiu, que comencen a aixecar-se en temps de 
Jaume I, per a donar una resposta ràpida a les necessitats 
religioses dels catalans —i aragonesos— neovinguts. Avui 
és un centre d’interpretació de la zona, ben interessant. En 
canvi, no vam pujar al castell, que està molt en ruïnes i era 
complicat per al tipus de gent que participava en l’excursió. 
Vam dinar a Casa Piero, un d’aquells bars de camioners que 
et serveixen un menjar abundós, sense manies, i des d’allí 
vam anar al poble pròpiament dit, a visitar-lo, acompanyats 
pel seu exalcalde del Bloc i llavors diputat de Compromís a 
Corts, Josep Maria Pañella, ell mateix un expert en història 
local, que ens va mostrar amb detall el quadre d’Oliet sobre 
“el barreig” de la població pels pirates barbarescos i la supo-
sada recuperació de la custòdia, lleó inclòs. I també l’actual 
calvari, que és l’església més primitiva del poble, al cim del 
turonet, on Josep Maria ens va fer entendre amb tot luxe de 
detalls les pintures murals acabades de descobrir, dels segles 
XV i XVI. Va ser una visita excepcional, perquè no podíem 
haver trobat millor acompanyant. Per cert, que vam explicar 
als “filperanders” que en aquell mateix lloc es duen a terme 
les escenes finals de la Passió —recordeu, us n’he parlat ja, 
a les memòries, és l’única que es representa en valencià en 
terres castellonenques—, tant la Crucifixió com una Resur-
recció embolcallada per la música de Haendel, que els vam 
recomanar, ja fora a títol individual o si alguna any l’empre-
sa s’animava a muntar una anada el Dijous Sant, cosa que a 
hores d’ara encara està en estudi.

El segon viatge, anys després, va ser bàsicament a Torre-
nostra, la zona marítima de la població, on novament ens 
esperava Pañella, que havia negociat la clau de l’antiga tor-
re de vigilància, acabada de restaurar, i que ens va mostrar, 
com la vegada anterior, amb tot luxe de detalls. I, des d’allí, 
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vam visitar amb tranquil·litat tot l’espai natural del Prat de 
Cabanes-Torreblanca, una d’aquelles estranyíssimes zones 
costaneres que ha restat intacta fins al dia d’avui, i que ara 
ja ningú no podrà legalment destrossar, amb la seua flora i 
sobretot la seua fauna intacta, que podeu imaginar que va 
omplir d’admiració els i els urbanistes, nosaltres inclosos, 
que descobrien aquest paratge.

Una altra vegada vam tornar a Benicarló-Vinaròs, però 
ara atrets principalment pel món de la gastronomia, sobre-
tot dels seus dos “productes estrella”, la carxofa benicarlanda 
i el llagostí vinarossenc, la qual cosa no ens va impedir visitar 
també novament les seues dues respectives esglésies —que 
recordeu-ho, no tenen res, però que res a veure—, i en el cas 
de Benicarló, vam visitar també el petit museu dedicat al seu 
Puig ibèric; i dic “el seu” perquè, per a variar, Vinaròs també té 
“el seu Puig”, en aquest cas el de la Nau, i rivalitzen tots dos en 
troballes i restes variades; es veu que la rivalitat ja ve d’època 
preromana. A Vinaròs, en canvi, vam pujar a l’ermita de la 
Misericòrdia i Sant Sebastià, els patrons, aquella que la lletra 
popular diu, no sé per què en castellà, “suspirando por la ermi-
ta/ de San Sebastián bendito”. I recorde que, des del mirador 
de l’explanada, s’hi veuen quatre pobles, dos de dalt i dos de 
baix del Sénia, els vaig comentar als companys d’excursió que, 
“dels quatre pobles que hi veieu, i que parlen pràcticament 
igual, dos, Ulldecona i Alcanar, els governa ERC; i, en canvi, 
els altres dos, Vinaròs i Benicarló, el PP”. Ara, afortunadament, 
aquest panorama ha canviat, no a la part superior, que per 
sort continua si fa no fa igual, sinó a la valenciana: Vinaròs va 
passar a tenir alcalde de Podem, amb el PSOE i Compromís 
cogovernant; i Benicarló va tenir alcaldia del PSOE, junta-
ment amb una coalició de Compromís i ERPV. I ara, després 
de les darreres eleccions, els dos resten en mans socialistes.

A Benicarló, en aquest cas només ací, sense “veïns”, hem 
tornat una tercera vegada, amb ocasió de la celebració, a 
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finals de gener, de la Festa de la Carxofa, allò que compres 
un tiquet i tens dret a tres tapes, d’una gran varietat, totes 
centrades d’alguna manera en aquesta hortalissa. És una 
festa multitudinària, que incrementa a més l’assistència any 
rere any; i crec que els va agradar força, als nostres visitants. 
I, ja ficats, els vam tornar a dur —no era la mateixa gent, és 
clar— al museu arqueològic i a una mena de casa de llaura-
dors restaurada amb tot un “arsenal etnològic”. I a l’església 
de Sant Bartomeu, és clar, sí, la que no té res a veure amb la 
de Vinaròs, no sé si us ho havia dit ja.

En qualsevol cas, l’excursió que per ara ha tingut més èxit, 
de totes les de les comarques castellonenques, ha estat a la 
Salzedella, amb motiu de la Festa de la Cirera. El darrer cap 
de setmana de maig, o primer de juny, depèn de com cai-
guen les dates i els dies de la setmana, tot el poble —una po-
blació menuda del Baix Maestrat, molt propera a Sant Ma-
teu— es posa potes enlaire, i s’omple de paradetes de venda 
de cireres i productes derivats, com ara licor de cireres i, ja 
ficats, altres productes agrícoles, com ara mel, confitures i 
oli de producció local. La Festa és d’aquelles que mobilit-
zen tot el poble, i atrauen molt de foraster, sobretot però no 
exclusivament castellonenc. A veure, si en un poble de 846 
habitants (dades del 2011) tu amolles alguns milers de visi-
tants, la “gentada impressionant” la tens garantida. Aquesta 
Festa la van cavil·lar la gent de la candidatura independent 
Junts per la Salzedella, i molt concretament el nostre com-
pany Sergi Blasco, del qual ja us he parlat a Pel meu país com 
a organitzador del Correllengua a la població (sí, aquell del 
“que s’esperon!”).

Manolo no es va limitar a guiar-los per la Fira, és clar, 
sinó que va aprofitar per a fer-los una mena d’immersió en 
la petita història de la població, una història molt relacio-
nada amb Mèxic —sí, amb Mèxic, ho heu entès bé— i amb 
un fabricant de llumins, nascut a la població i enriquit als 
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Estats Units de Mèxic, el seu nom oficial, amb unes pràc-
tiques de venda quasi monopolistes, i fins i tot una mica 
sospitoses, però mira, la gent es fa rica de maneres molt es-
tranyes, recordeu l’anticatalanista Gonzàlez Lizondo, que es 
va enriquir venent brotxes de pintura… una part important 
de les quals destinada justament a Catalunya. El cas és que 
Daniel Montull Segura, el tal salzedellenc mexicà, va voler 
“retornar” a la seua població nativa una part dels guanys 
assolits, i va contribuir a la urbanització i enjardinament 
d’una zona als afores del poble, on una mena d’antic toll 
va esdevenir la Plaça de Mèxic, amb edificis d’un cert estil 
colonial i bancs per al passeig, pagats per les diferents em-
preses de mistos que es repartien amb la seua el territori de 
la república mexicana. I tot això, a més, en temps de Fran-
co quan, recordem-ho, no hi havia relacions diplomàtiques 
entre l’Espanya “real” i Mèxic, perquè el govern mexicà va 
continuar reconeixent fins al final el govern republicà en 
l’exili. Però, a la plaça en qüestió, l’escut mexicà conviu, en 
aparent normalitat, amb el “pardalot franquista”.

I, per a remat, vam visitar l’església parroquial, també 
“tocada” per la mà de l’indià aquest, amb dues imatges 
confrontades, la de la Mare de Déu del Pilar (patrona de 
la Hispanitat, no en faltaria més!) i la indigenista “Virgen 
de Guadalupe”. Ah, i també una ermita als afores del po-
ble, on una artista local ha penjat unes pintures actuals de 
temàtica religiosa, que si no eren un gran què, la veritat és 
que s’hi podien veure. I, carregats ja totes i tots de caixes de 
cireres, cap a l’autobús, per a anar-nos-en a dinar, —en una 
Salzedella plena de parades i cireres hauria estat impossible 
encabir 50 persones, aquesta vegada l’autobús anava “a tope” 
i havíem tingut fins i tot llista d’espera— vam pujar al ve-
hicle i cap a la propera població de Sant Mateu falta gent. 
Quina olleta del Maestrat, amics! I després, per més que la 
panxa anara “carregadeta”, visita de l’església, amb portalada 
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romànica i cos gòtic, inclosa la pujada, ai, al campanar, però 
que va valdre la pena.

Fil per Randa té per costum, quan una excursió resulta 
reeixida, de mirar de repetir-la més o menys cada cert temps. 
Així que, dos anys després, des de l’organització van contac-
tar amb Manolo, i van quedar per muntar una nova excursió 
cirerera. Però, en la conversa telefònica, tots dos costats van 
donar per sobreenteses certes qüestions, i ací va començar 
l’embolic. Manolo, i així m’ho va passar a mi, va entendre 
que, igual que la vegada anterior, l’excursió seria diumen-
ge, que diràs que és el dia gran de la Fira i doncs el més 
apropiat per anar-hi; en canvi, des de València, per la raó 
que fora, estaven parlant del dissabte. I, com que nosaltres 
aquell dissabte teníem reunió de l’executiva de la Platafor-
ma a Barcelona, ens hi anem, amb la idea de tornar de ves-
prada i, al dia següent, unir-nos a Castelló a l’expedició “fil-
perrandera”, com fèiem sempre. I cap a les 11 del matí, que 
ja som en plena reunió, a Manolo li sona el telèfon i era… la 
gent que anava en l’autobús, que havien arribat a Castelló ja 
feia temps i hi estaven esperant la nostra incorporació per a 
continuar viatge fins a la Salzedella. Malediccions i laments 
per una i altra part, però impossibilitat total d’aparèixer a 
l’estació d’autobusos castellonenca, sent com érem ni més 
ni menys que a Barcelona. Aquesta vegada la cirera la van 
haver de visitar sense nosaltres ni les nostres explicacions. 
Lamentable, però sense culpables.

I és que sembla que aquesta ruta estiga maleïda. Dos anys 
després, ara sí comprovades i confrontades les dates, tot a 
punt, un bon llistat de gent apuntada… i aquella nit, tant 
sobre València com sobre Castelló i sobre la Salzedella, cau 
una pluja d’aquelles que cauen en el nostre País quan se’ls 
inflen els nassos als núvols. A les 6 del matí ens telefonem 
—”Què fem?”, “Com ho tenim per ací?” “Creieu que enca-
ra…”— i la decisió final de desconvocar i tornar els diners 
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a la gent inscrita. Com allò falsament atribuït a Felip el de 
l’Escorial, tampoc nosaltres havíem enviat l’autobús a llui-
tar contra els elements. Finalment, va acabar eixint el sol, 
allà cap al migdia, la Fira va obrir a mig gas, lògicament la 
majoria de la gent que venia de fora havia desistit d’anar-
hi… Ara potser el 2021 voldrem repetir amb la cirera, es-
perem que d’ací a un any el coronavirus haurà passat ja a 
la història dels malsons i puguem tornar a xafar els carrers 
d’aquesta simpàtica i “cirerera” població, sense haver de dur 
boca i nas amagats per la mascareta.

Una altra excursió molt interessant va ser la que vam dur 
a terme per diferents pobles i poblets de la Serra d’Espadà, 
seguint les petjades d’un morisc que va haver de fugir de 
la Inquisició, perquè la seua ortodòxia religiosa no estava 
“gens clara”, segons ha documentat l’investigador i amic vi-
la-realenc Vicent Gil, regirant documentació del Sant Ofici. 
L’eixida va combinar la vista des de l’autobús dels bonics 
paisatges de la zona amb caminades a peu, de poble a poble, 
gens pesades, i us ho diu una persona no massa acostumada 
a caminar pel camp, pujada i baixada de la Magdalena ex-
closa. Vam començar pel Museu de Ciències Naturals que 
tenen els Pares Carmelites a Onda, i que fa molts anys, quan 
jo era menut, va ser un gran punt d’atracció per a les eixi-
des escolars, sobretot tot allò que tenia d’animals deformes i 
monstruosos, que si dos caps, que si gallines amb tres potes, 
que si… Avui en dia, en canvi, aquestes deformitats i, en 
general, tot el tema del dissecat i l’embalsamament sembla 
que va més aviat de capa caiguda. En fi, des d’allí, vora car-
retera, vam continuar caminant fins arribar a la propera po-
blació de Tales, per a visitar les ruïnes d’un castell comple-
tament assolat durant les guerres carlines. I després, sempre 
vora carretera, vam arribar a l’embassament de Benitandús 
i al llogaret d’aquest nom, que la seua construcció va acabar 
de despoblar.
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Benitandús em du molts records de la meua adolescència, 
quan hi anàvem d’acampada una colla d’amics —recordeu 
de Pel meu país la vegada que els pares forners de Pep Bar-
rachina van venir a visitar-nos i, en veure el “pa xurro”, van 
rebutjar el que duien ells del seu establiment i es van llançar 
com a llops sobre aquest?—, quan hi passàvem uns dies de 
tranquil·litat i esbarjo, i us ben jure que érem bons xiquets 
i no fèiem “maleses”, almenys que jo me n’assabentara. Bé, el 
cas és que ara Benitandús en part ha renascut, perquè algu-
nes famílies s’han refet les antigues cases i els caps de setma-
na i durant les vacances els seus carrers tornen a tenir vida; 
d’unes quantes famílies, només, tampoc no us penseu, però 
vida al cap i a la fi. Bé, de Benitandús, passant per Veo, vam 
anar fins a l’Alcúdia de Veo, que era l’objectiu principal del 
nostre viatge. Però anem per parts, perquè hi ha uns quants 
temes d’interès que m’agradaria comentar-vos.

El primer de tot és aquest nom Veo. Sosté Coromines, i 
sembla ser que a l’il·lustre filòleg no li falta raó, que la ve 
baixa d’aquest nom és un error que data només de finals del 
XVIII, que el nom correcte seria Beo, amb bé alta, i que el 
seu origen etimològic vindria d’una mena de bifurcació, és 
a dir, quan el riu que travessa la zona es divideix en dos bra-
ços. Si ho diu el savi de Pineda, al comú dels mortals només 
ens queda que acceptar-ho i preguntar-nos si, a hores d’ara, 
aquesta errada té encara remei, que ho trobe ben difícil. 
Com siga, l’altra qüestió ben curiosa és que el municipi de 
l’Alcúdia de Veo (ho deixarem amb ve baixa) està format per 
dos nuclis poblacionals: l’Alcúdia de Veo pròpiament dita i 
Veo; fins ací no hi hauria major problema, és un fet aquest 
que passa una mica per tot arreu, si no fora perquè l’Alcúdia 
és castellanoparlant i Veo valencianoparlant; si més no, així 
consta oficialment, els 57 habitants de la pedania de Veo 
parlarien valencià i els 173 de l’Alcúdia castellà. Clar que, si 
vas en autobús des d’Onda cap a l’Alcúdia, podràs escoltar 
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converses lingüísticament tan saboroses com ara “vosatros los 
jóvenes, que teneis muy buenas camas para andar”, i ves i busca 
qui t’ha pegat, que deia aquell. O, una vegada, que havíem 
anat Manolo i jo amb el cotxe per la zona, i parem a dinar 
al restaurant —crec que únic— de l’Alcúdia i, en aplicació 
del criteri territorial de l’ús de la llengua —allò que has de 
parlar la llengua de la zona, si la saps, recordeu Caudiel— 
li demanem al cambrer, un jove presumiblement fill dels 
amos— en castellà el menú i la beguda i ell, en escoltar-nos 
parlant valencià entre nosaltres, canvia ràpidament al valen-
cià i ja no abandona la llengua d’Ausiàs Marc en tot el dinar. 

En tota aquesta zona de l’Espadà, la població “prejaumi-
na”, és a dir, allò que anomenem una mica simplificadament 
“moros”, es va mantenir pràcticament intacta després de la 
conquesta cristiana i, fins a l’expulsió de 1609, poblacions 
com Tales, Suera, Benitandús, Veo, l’Alcúdia, Aín, Eslida, Ar-
tana… van ser completament musulmanes, per més que els 
nostres reis es “tranquil·litzaren la consciència” autoassegu-
rant-se que s’havien convertit. I clar, malgrat l’expulsió del 
XVII, totes les estructures, no només urbanes sinó sobretot 
agrícoles, amb els seus canals de reg, els assuts, les séquies i 
tota la microestructura de camps i campets s’ha mantingut, 
en llocs com l’Alcúdia, pràcticament intacta, tal com explica 
qui és segurament el màxim expert en moriscos valencians 
de les comarques castellonenques, l’amic Sergi Selma. Sergi 
va ser en el seu dia membre destacat del Bloc de Castelló, 
on una vegada va arribar a figurar com a número tres en la 
llista municipal, darrere de Porcar i de Jordi Tàrrega, i ell i 
la dona, Reis Lloria, han estat durant anys a l’avantguarda 
de les reivindicacions culturals i feministes de les nostres 
terres.

El cas és que Manolo va treballar sobre les investigaci-
ons i divulgacions de Sergi, i ens va fer “veure” tota l’estruc-
tura agrària morisca, que ha quedat “fossilitzada”, quan no 
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directament viva, en l’Alcúdia de Veo d’avui, i crec que al 
personal els va agradar força la visita, sobretot per la seua 
originalitat. Però bé, la persona humana, a banda de veure 
art o gaudir de l’etnologia, també necessita menjar, no us 
sembla? El més normal hauria estat fer un bon dinar justa-
ment a l’Alcúdia, tal com temps abans havíem fet nosaltres 
pel nostre compte, en el dinar aquell de canvi de llengua in-
clòs que us he contat. Ara bé, quan havíem fet la gestió cor-
responent —un dinar per a 40 persones no s’improvisa— 
ens havíem topetat… amb les comunions. Eixe diumenge 
tocaven les comunions del poble i, per pocs xiquets que hi 
visquen, qui no convida un convida l’altre, i tots els parents 
que pugen des d’Onda, Vila-real o Castelló, el cas era que el 
restaurant del cambrer valencianoparlant estava ple de gom 
a gom, sense la més mínima possibilitat de poder-nos trobar 
un raconet per a la gent de l’excursió. De manera que vam 
haver de carregar el personal en l’autobús, travessar el cor 
de la serra i anar-nos-en fins a Eslida, ja a l’altra vessant, en 
zona plenament catalanoparlant, amb equivocació del xòfer 
inclosa, que ens va dur primer a Aín —que està molt bé, que 
és un poblet preciós, però que no era on teníem encomanat 
el dinar— fins que finalment, potser una mica tard, vam 
aconseguir arribar fins a Eslida, a Casa Paquita; i llavors tots 
van poder comprovar que l’espera havia valgut la pena. Si 
abans us deia, parlant de Sant Mateu, que quina olleta del 
Maestrat, ara us hauria de dir: Quina olleta de la Plana! I, la 
veritat, no sabria amb quina de les dues quedar-me. La ma-
estratina, lògicament, molt espessa i carregada de productes 
càrnics, la “planenca” farcida de tota mena de llegums i hor-
talisses. I, pensant-ho bé, per què hauria de triar entre una o 
l’altra? Les dues, evidentment. I és que el turisme, almenys 
tal com l’entenen des de Fil per Randa, ha de tenir també, ne-
cessàriament, la seua part de coneixença i tast gastronòmic. 
O, dit d’una altra manera, no només de catedrals gòtiques i 
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de palaus barrocs viu el turista de la cultura, com ens agrada 
a nosaltres.

Però seguim amb les excursions. A Onda, n’hem guiat 
dues, amb bastants anys de diferència. En la primera, que 
Manolo va haver d’absentar-se, ja estava previst, perquè ha-
via d’examinar just eixe dia de les proves de la Junta Quali-
ficadora de Coneixements del Valencià —sí, justament eixes 
proves que jo vaig haver de passar fa quatre dies, com us 
he explicat, perquè no tenia cap titulació— i qui va venir 
a rebre’ns i acompanyar-nos en la passejada va ser l’ondenc 
José Julio Centelles, professor d’història i regidor del Bloc, 
i gran coneixedor de la seua població. Amb ell van recór-
rer el curiós barri de la moreria; i és que Onda havia estat 
un estrany cas, de doble població cristiana i musulmana, 
cadascuna amb el seu propi govern, fins i tot després de la 
“conversió oficial dels moriscos”, quan la documentació ens 
parla de la “universitat dels cristians nous d’Onda”, diferent 
de la dels cristians “normals”. 

I vam pujar al castell, aquell que Ramon Muntaner va 
anomenar “el de les cent torres”, i alguns, exagerant, han 
assegurat que tenia “tantes torres com dies té l’any”. No en 
seran tantes, però el castell és magnífic. I, quan vam arri-
bar nosaltres, acabaven d’instal·lar un audiovisual en el 
qual Ibn al-Abbar, —un personatge real, va ser un musulmà 
d’Onda que va esdevenir una mena de primer ministre del 
darrer rei de Balànsiya, Zayyán, i que va marxar exiliat a 
Tunis quan Jaume I va conquistar la ciutat— ens explica 
tot el castell, la seua història i les seues dependències, i ho 
fa a més en valencià. De fet, l’audiovisual encara no estava 
inaugurat, però una discreta gestió de José Julio… Per cert, 
com comprendreu, José Julio és d’una catalanitat militant 
de pedra picada però no hi ha hagut mai manera que ni els 
amics ni la mateixa dona li diguen mai Josep Juli. Coses que 
passen. I, parlant de la dona, Assumpció Barraganes, dir-vos 
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que tots dos han estat i continuen sent persones clau en la 
vida cultural de la seua població, i que sempre te’ls trobes 
en tota mena d’esdeveniments de contingut nacional, no 
només a Onda sinó també, i molt sovint, a Vila-real.

Després de visitar el castell, l’autobús ens va dur fins a 
Castelló, on se’ns va reunir Manolo, que ja havia “escollit” 
bons i dolents en les proves del valencià de la Junta, i amb 
ell vam visitar el Museu de Belles Arts de Castelló, sobretot 
la seua part ceràmica i etnològica. I, per a continuar l’ambi-
entació medieval, el dinar va tenir lloc en un restaurant que 
volia mantenir aquesta tipologia, al carrer Borriol, però que 
dissortadament fa ja bastants anys que va tancar.

El segon viatge a Onda va ser bàsicament “tauleller”, i 
vam visitar, tant en aquesta població com en la capital de 
l’Alcalatén, l’Alcora, els centres museístics que allotgen les 
principals produccions ceràmiques tant del XVIII com de 
l’època modernista, i fins l’actual. El Museu d’Onda, que 
finalment ha trobat el seu bon emplaçament definitiu, va 
estar durant molts anys en unes instal·lacions provisionals, 
poc més que un magatzem, que gestionava com bonament 
podia el gran ceramista ondenc Manolo Safont, ajudat pel 
llavors jovenet Vicent Garcia Edo, un dels màxims investi-
gadors de la documentació valenciana del Regne i ajudant 
del ja desaparegut Arcadi Garcia en els seus estudis sobre 
els Furs (Recordeu? Aquell que, quan m’escrivia a la mili, 
ficava “crech” i “tinch”, per medievalisme). Manolo Safont, 
un home senzill i humil com pocs, ja us ho dic, ha estat un 
dels millors ceramistes del nostre País, i segurament també 
“del nostre país”, i sempre tindré gravats als ulls eixos rojos 
intensos, que durant molts anys havien estat impossibles 
d’aconseguir en les coccions ceràmiques i que ell, en canvi, 
era un mestre consumat a l’hora d’assolir-los. Un Manolo 
Safont al qual, anecdòticament, recorde quasi envermellint 
quan ens mostrava, fa molts anys, una obra seua de joven-
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tut, i de raons merament crematístiques —l’artista també ha 
de menjar— com eren les ceràmiques religioses, diguem-ne 
que artísticament bastant discutibles, de la façana de l’esglé-
sia de Suera. Tornant a aquesta excursió, ens vam desplaçar 
després a l’Alcora, on vam visitar igualment les seues peces 
ceràmiques, llavors encara no aplegades en l’actual museu, 
sinó en unes instal·lacions de tipus provisional.

Em queda parlar-vos d’una nova vinguda “filperandera”, a 
Castelló i a Benicàssim, en aquest cas per a tornar a visitar 
—insistisc, no la mateixa gent, és clar— el Museu de Belles 
Arts castellonenc, ara amb major atenció cap a la part pic-
tòrica i escultòrica —per cert, no us ho he comentat, l’edi-
fici d’aquest museu, curiosament, tot i haver estat dissenyat 
per dos arquitectes madrilenys, o potser per això mateix, és 
d’una mediterraneïtat admirable; de vegades, t’han de venir 
de fora per a fer-te valorar les coses pròpies—, i des d’allí 
vam anar a Benicàssim, a conèixer tota la part de les vil·les, 
construïdes des de primers del segle XX per a una burgesia 
benestant, del mateix Castelló i sobretot de València, amb 
la seua divisió entre la zona de “l’infern”, que designava les 
residències on es ballava i es cometien altres pecats, i la del 
“paradís”, les vil·les que s’haurien salvat del foc etern quan 
aquest haguera caigut sobre els corruptes, com hauria pas-
sat, per exemple, amb Vil·la Elisa, propietat del Joaquim 
Bau, el tortosí que controlava l’exportació “franquista” de 
l’oli, i que rebia durant els anys cinquanta en aquesta resi-
dència estiuenca la mateixa “Carmencita, la hija del Caudillo”, 
entre un núvol de guàrdies civils que la custodiaven. Una 
visita que ens va permetre evocar també un passat de lluites 
i resistències antifeixistes en els hospitals de sang que s’hi 
van instal·lar durant la Guerra Civil, amb la presència de 
personalitats tant de la literatura universal com ara John 
Dos Pasos, Alejo Carpentier o l’omnipresent Heminway, 
com de la nostra, amb escriptors de la talla de Vicenç Riera 
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Llorca o Pere Calders. I també evocar el seu marc cinemato-
gràfic, sobretot el de l’Hotel Voramar, amb filmacions com 
la berlanguiana Novio a la vista o la Segunda piel, de Gerardo 
Vera. I, com ja us he dit, esperem que quan passe d’una ve-
gada aquesta maleïda pandèmia, puguem recuperar aquests 
o altres viatges semblants per les nostres comarques que, de 
veritat us ho assegure, si per un costat, com sembla, agraden 
bastant als visitants, us puc garantir que, per part nostra, ens 
fan gaudir “d’una altra manera” de llocs i paisatges coneguts 
però que la mateixa visita t’obliga a reviure des de nous ulls.
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Anar i tornar en un dia

Q uan ja dúiem un cert temps amb aquestes excursions 
“filperanderes” d’un dia, recorde que vaig comentar 

a Manolo: “I per què no fem una cosa semblant, però pel 
nostre compte, amb alguns amics, un, dos, tres com a mà-
xim, anant en el nostre cotxe, per exemple, per a donar-los a 
conèixer parts del nostre país que estiguen a un dia d’anada, 
visita i tornada? Sobretot, aquelles que nosaltres coneixem 
menys, per una raó o per una altra, o bé que faça ja bastant 
temps que no hi anem.” Va ser aquest un model que, d’algu-
na manera, vam gastar també en el seu dia quan vam anar 
a Eivissa i Formentera, com us he explicat a Pel meu país, 
amb Xavi i Mari Carme; i, de fet, també en aquest cas vaig 
preparar la documentació corresponent en forma de llibre 
mecanoscrit, Viatge a Eivissa i Formentera. Però, en el cas dels 
viatges curts, vam delimitar una zona que, en primavera o 
estiu, quan el dia es fa llarg, poguérem eixir de Castelló ben 
d’hora, visitar aquella o aquelles poblacions amb calma, i 
tornar-hi com a molt tard a l’hora de sopar, o poc després. I 
aquesta zona comprèn totes les comarques de Castelló, allò 
que en diuen la “província” i, per dalt i per baix, fins a Va-
lència o un poc més cap avall, depèn molt de l’autopista, i 
per dalt totes les terres de l’Ebre, i arribant si cal a prop de 
Tarragona. És clar que també podríem “agafar el passaport” 
i entrar a l’“Aragó d’Espanya”, penseu que hi ha zones de Te-
rol que no estan massa lluny de Castelló, però a hores d’ara 
això encara no ho hem assajat.
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Pel que fa a la gent “convidable” a aquestes excursions, des 
del primer moment es van perfilar dos candidats que reu-
nien tots els números: per un costat, Adrian, Adrian Nita, al 
qual li encanta conèixer tots i cadascun dels racons del nou 
país que ha fet voluntàriament seu, i sabeu que això per a 
nosaltres té molt de mèrit; per l’altre, el jove Xavi Olivares, 
el grauer del qui us he parlat també a les memòries, en les 
quals li he “profetitzat” un futur pletòric per a “la causa”. A 
més, en el cas d’Adrian, i des de fa un temps, se li ha su-
mat la seua companya Verònica, de vegades amb els seus 
dos xiquets, Mateu i Gemma. I això sense oblidar els amics 
Marta Vizcarro i Xavi Gangolells —recordeu, els nuvis “de 
l’estelada” i les protestes de Vox i Ciudadanos—; a aquests 
els agrada viatjar i aixafar el territori, i pel seu compte quasi 
que cada cap de setmana es recorren el país de nord a sud, 
almenys la seua part continental. Doncs, també han parti-
cipat en algunes ocasions d’aquestes excursionetes nostres.

Pel que fa les comarques de Castelló, des del primer mo-
ment teníem clar que les que menys coneixíem eren jus-
tament les dues castellanoparlants, l’Alt Millars i l’Alt Pa-
lància perquè, per raó d’aquest predomini lingüístic, havia 
estat on menys present havia estat jo durant anys, si teniu en 
compte que la pràctica totalitat de les meus anades havien 
estat per raons de llengua. I, fora ja “de Castelló”, pel sud 
la població més atractiva, deixant a banda València, lògica-
ment era Sagunt, mentre que al Nord vam treballar sobre 
la mateixa Tortosa, sobre Amposta, però també sobre altres 
poblacions més petites del Montsià i el Baix Ebre, fins i tot 
amb alguna a la qual jo no havia estat mai, com ara Santa 
Bàrbara, per exemple.

Igual que fem quan preparem les excursions de Fil per 
Randa, en aquest cas vaig baixar quatre reculls de documen-
tació que, degudament enquadernats, van esdevenir quatre 
llibres mecanoscrits de la biblioteca: Excursió a l’Alt Millars, 



337

L’Alt Palància, Viatge a l’Alcalatén i Per les comarques del Sud 
del Principat. En el cas de Sagunt no va caldre, perquè ja te-
níem un llibre “normal” que ens va servir de guia.

Comencem si voleu justament per Sagunt, amb el seu 
enorme castell, el teatre reconstruït i polèmic, els seus car-
rers medievals, la jueria… Hi vam anar dues vegades amb 
Adrian, amb l’interval d’unes poques setmanes, un agost, 
abans d’anar-nos-en nosaltres de viatge “per Europa”. La raó 
d’aquesta doble anada va ser que, la primera volta, no haví-
em cavil·lat que era dilluns —com que estàvem de vacances, 
allò que no tens en compte el dia de la setmana— i tot el 
recinte del castell estava tancat. Jo feia molts anys que no hi 
havia tornat, recorde que havíem anat quan era adolescent, 
en una excursió de l’Escola Pia, i també una altra vegada 
amb els meus pares, però des d’aleshores crec que havia tor-
nat una sola vegada, i encara no estic molt segur que lla-
vors pujàrem al castell o si ens vam limitar a passejar pel 
poble. Bé, a Sagunt en si havia estat més vegades, dues pel 
cap baix, a reunions d’Acció Cultural sobre la TV3 i sobre 
el 25 d’Abril perquè, tot i que ja no hi era “en la meua zona”, 
des de València m’havien demanat si em podria allargar i 
fer-me’n càrrec. Ah, i ja ficats, anecdòticament, crec que no 
ho he explicat tampoc a les memòries, una vegada, fa molts 
anys, a principis d’estar treballant en Acció, em van dur al 
port, a fer la “corresponent conferència” d’història del País 
al local d’una associació veïnal. 

Bé, tornant a les dues visites, la veritat és que, a Adrian, 
Sagunt li va encantar; la seua càmera —us ho havia dit ja, 
que és un molt bon fotògraf?— no parava de disparar fotos i 
algunes de ben reeixides; vam visitar el teatre i vam esgrimir 
entre nosaltres arguments en favor i en contra de la seua dis-
cutida i discutible restauració; i després, ja dalt, vam anar de 
costat a costat del castell, contemplant les restes i, sobretot, 
les boniques vistes que s’hi poden admirar. I tot això sense 
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perdre’ns tampoc el Sagunt medieval, ni les interessants res-
tes de la seua jueria, una de les més importants del Regne de 
València i de la qual es va nodrir, per cert, el petit nucli jueu 
castellonenc que va rebrotar després del pogrom de 1391.

Casualitats de la vida, durant la primera de les dues vi-
sites, Manolo va aprofitar per a entrar al registre munici-
pal un escrit de la Plataforma, Adrian el va acompanyar 
però, pel que siga, jo em vaig quedar al carrer, a la porta del 
consistori, esperant-los. Just llavors em veig passar l’alcalde 
de Compromís, Quico Fernàndez, amb el qual, no és que 
m’unisca una amistat d’aquelles intenses, però diràs que ens 
coneixíem de congressos del Bloc i de reunions variades. 
Vam començar a xerrar, “què fas ací?”, en això que Manolo 
i Adrian se’ns hi incorporen, li’l presentem a Quico, par-
lem una estona, li descobrim la seua “romanitat original”, se 
n’admira i es congratula, i Adrian va passar a ser més cone-
gut encara, i per tot un alcalde, per les diferents terres del 
nostre país. I és que la seua capacitat de fer amics i coneguts 
no té límit, no sé qui va ser que em va contar fa poc l’acudit 
aquell que va Adrian pel carrer, parlant amb Ximo Puig, i 
algú li pregunta a un altre: “Escolta, què qui és eixe que va 
amb Adrian?” Encara no ha passat, però al pas que anem 
que no se’n distraga Ximo, que no se’n distraga…

Mantenint-nos ben a prop de Sagunt, una vegada vam 
quedar amb Marta i Xavi per anar a la Vall. La Vall d’Uixò 
té en el seu terme municipal unes coves subterrànies, les de 
Sant Josep, del millor d’Europa en el seu gènere, i no estic 
exagerant; hem visitat algunes de les més atractives coves 
d’Eslovènia, que supose que sabreu que són les més afama-
des del nostre continent, i les valleres en són perfectament 
comparables. Així que cap a la Vall que ens en vam anar 
tots quatre. Jo feia quantitat però quantitat d’anys que no 
hi anava. Les havia visitat dues, tres vegades de jove, però 
us hi podeu ben creure si us dic que ara faria més de qua-
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ranta anys que no hi anava. I durant aquest llarg període de 
temps han millorat, i molt; per començar, s’ha ampliat el 
seu recorregut, perquè van poder obrir, ni que fora a base 
de dinamita, un petit espai, inaccessible fins llavors per als 
humans, que va permetre accedir a noves i amples galeri-
es. I han millorat molt tota la infraestructura de barques, 
guies, il·luminació… El que encara no està ben resolt és el 
tema de la llengua, per a variar, eh ajuntament de la Vall? 
Caldria diferenciar horaris de visites per llengües, perquè al 
nostre grup, ultramajoritàriament catalanoparlant —inclòs 
un senyor de Gurb, a Osona, que ens vam reconèixer mú-
tuament com “de la corda” per alguna simbologia “groga” 
que compartíem—, ens guiava un senyor en castellà, tot i 
que responia en “normal” a les nostres preguntes, raó per la 
qual sovint li les formulàvem, justament per a “obligar-lo” a 
canviar de llengua. I això es resol amb un cartellet a la gui-
xeta de les entrades que diga: visites (en valencià, a les…; en 
castellà, a les….; en anglès, a les…)

Després de la visita, havíem reservat el dinar ni més ni 
menys que al Racó de Canya de la veïna Almenara, un fabu-
lós restaurant regentat pels germans Salvador i Joan Roig. El 
Racó de Canya i el seu copropietari, Joan Roig, mereix tota 
una explicació a banda, que no entenc per què no us he fet 
ja en Pel meu país, una errada que ara voldria resoldre.

Anem a veure, a les comarques castellonenques hi ha dos 
Joan Roig, que tots dos són magnífics cuiners, tots dos són 
“de la corda” i tots dos comparteixen una amistat especial-
ment amb mi però que, de fet, no sé ni tan sols si es coneixen 
entre ells: el Joan Roig d’Almenara, que és aquell de qui us 
estic parlant ara, i el Joan Roig d’Alcossebre, del restaurant 
Can Roig, un xicot que estava fent la mili a Castelló, de cui-
ner en govern militar, durant el 23-F, i que ens va poder fer 
arribar llavors algunes informacions sobre el tema. De fet, 
els paral·lelismes entres tots dos restaurants no acaben ací ja 
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que sovint, quan féiem Manolo i jo la megafonia electoral 
en les campanyes de la UPV i el Bloc, quan anàvem cap al 
Baix Maestrat ens aturàvem a dinar a Can Roig, mentre que 
el dia que ho fèiem per la Plana Baixa l’aturada obligatòria 
era el Racó de Canya.

I és que, quan entres al Racó, allò sembla terra alliberada. 
El local està ple de senyeres, simbologia i fotografies patri-
òtiques de tota mena, inclòs el retall emmarcat d’un article 
que els va fer Manolo en el seu dia per al suplement d’estiu 
del Levante de Castelló. I, més enllà de la imatge patriòtica, 
excel·lent, estan els menjars, igual d’excel·lents i, sobretot, 
els arrossos, de totes les maneres i de totes les mides, que 
deia aquell, i tots deliciosos. I la rebuda de Joan, que no 
podia, com sempre, ser més amistosa ni satisfactòria. I és 
que Joan Roig és “pota negra” del nacionalisme, ja des dels 
temps de Franco, quan va estar implicat en causes que li 
podrien haver costat ben cares. De manera que la conversa 
amb ell, entre plat i plat, va ser ben sucosa i interessant. Ben 
dinats, i després de deixar reposar una mica l’estómac, vam 
agafar el cotxe i ens en vam anar a la marjal i als estanys 
d’Almenara, una molt ben conservada zona humida, de les 
poques que ens queden per la costa del País, com us he co-
mentat també del Prat de Cabanes-Torreblanca. La marjal i 
els estanys d’Almenara fa uns anys van ser objecte d’especial 
dedicació per part dels amics d’Acció Ecologista— Agró i, 
en el moment de la nostra visita, ara farà uns quatre anys, 
estaven esponerosos i ben recuperats de passades malifetes.

Parlem ara de l’Alt Palància. Aquesta comarca castellano-
parlant més aviat està vinculada a Sagunt, i doncs a Valèn-
cia, que no a Castelló, per més que la realitat administrativa 
espanyola l’haja decantat falsament cap a la Plana. Si algun 
dia el País Valencià té una divisió “en quatre” i no en tres, 
com seria lògic i com ho era ja des de l’època foral, quan 
es cree la governació de les comarques centrals —tot allò 
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de Gandia, Dénia, Xàtiva, Alcoi—, caldrà “compensar” la go-
vernació de València amb aquesta comarca. Però bé, això a 
hores d’ara només són projectes, el que sí que és real és que 
l’Alt Palància té una estructura comarcal absolutament con-
solidada i amb la clara capitalitat de Sogorb.

Sogorb, Segorbe, Segòbriga? Hem de deixar clar que la 
Segòbriga real d’època preromana està a Cabeza de Griego, 
un despoblat de la zona de Conca, molt a prop del lloc on 
s’aturen els autobusos de la línia València-Madrid, per ser 
mitjan camí entre la capital de l’estat i la del nostre País. 
Ara bé, això que us dic, depèn on i depèn davant de qui, a la 
capital de l’Alt Palància no pots ni anomenar-ho. Jo dic de 
broma —però alerta amb la broma, que sempre sol conte-
nir alguna part seriosa— que, quan pren possessió un nou 
ajuntament sogorbí, l’“obliguen” a jurar que la ciutat era 
Segòbriga, de la mateixa manera que abans els feien jurar en 
molts consistoris el dogma de la Immaculada Concepció. 
De fet, a l’entrada de la població, un rètol metàl·lic amb les 
lletres buidades, informa qui no ho sap que ha arribat a “Se-
gorbe, antiga Segóbriga”. De tota manera, ni en aquest ni en 
altres aspectes, Segorbe/Sogorb ja no és el que era. Sempre 
recordaré aquelles desfilades del Pregó magdalener, quan 
passava la part provincial, que sabies sempre quan arriba-
va l’Alt Palància perquè la carrossa de la seua capital anava 
sempre cenyida per una enorme bandera espanyola, pot ser 
per “compensar” tantes senyeres quatribarrades que duien 
la resta de poblacions. Ara, en canvi, em va sorprendre gra-
tament que el consistori sorgit de les eleccions del 2015, for-
mat per una coalició entre el PSOE i uns independents en 
els quals potser Compromís tenia alguna cosa a dir, havia 
retolat en valencià, a més d’en castellà, les explicacions es-
crites dels seus més importants monuments. Espere que ara, 
que el PP ha “recuperat” l’alcaldia, aquesta retolació no haja 
estat sotmesa a cap depuració.
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Sogorb o Segorbe, la ciutat va ser cap de diòcesi des de 
l’Edat Mitjana i, per més que aquest títol bisbal fora fruit 
d’un malentès segurament no exempt de manipulació, el 
cas és que això li va implicar la construcció d’una catedral 
gòtica, molt retocada pel neoclàssic que, si no és una de les 
més reeixides del nostre territori, no deixa de ser una cate-
dral, amb tot el que això implica. I si pensem que durant el 
segle XIX es va beneficiar de les aportacions “governamen-
tals” d’obres d’art vingudes de la propera i desamortitzada 
cartoixa de Valldecrist, el resultat artístic és ben interessant. 
I a més que, finalment, han aconseguit organitzar una mica 
el museu catedralici, i ara es pot visitar amb unes mínimes 
garanties d’ordenació i pedagogia.

A Sogorb/Segorbe, que Manolo i jo havíem visitat pel 
nostre compte quan s’hi va obrir l’exposició de La llum de 
les imatges —inoblidable com ha quedat l’església de Sant 
Joaquim i Santa Anna; i què pesadet, de tan amable que vo-
lia ser, un senyor que es va encabotar a ensenyar-nos-la, amb 
tot luxe de detalls, quan hi vam anar amb Marta i Xavi— 
hem anat en els últims anys dues vegades, una amb Adrian 
i Xavi Olivares, i l’altra amb Marta i Xavi, com us dic; i de 
les dues n’hem resultat ben satisfets. I no únicament de la 
catedral i el seu museu, sinó també de les fortificacions i les 
torres, amb aquella curiosa del Botxí, que no del Verdugo, en 
la castellanoparlant ciutat, una torre que a tots els nostres 
acompanyants els va encantar —i Adrian no s’hi aturava 
de fer fotos. Ah, i no oblidem el casino, adjunt a l’ajunta-
ment, amb el seu enteixinat d’influència morisca, i on ens 
van tractar amb tanta amabilitat. I després, al migdia, cap a 
Xèrica, a dinar a Casa Tonico, un restaurant que era regentat 
per un senyor de València, que nosaltres coneixíem des de 
feia anys, i al qual vam tornar tant amb els uns com amb els 
altres, si bé, la veritat, ja no és el que era. Però la torre xerica-
na, morisca però potser ja construïda per cristians, continua 
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sent igual d’interessant, i el posterior desplaçament a Altu-
ra, per visitar la Cova Santa i contemplar el que en queda, 
i a poc a poc, massa a poc a poc, estan reconstruint l’antiga 
Valldecrist, que té també el seu interès.

L’Alt Millars és tota una altra cosa. Es tracta d’una comar-
ca amb poquíssima població, només unes sis mil persones, 
que aquesta sí que depèn molt directament de la Plana; els 
pobles més propers a la costa estan vinculats laboralment i 
demogràficament a Onda, però també Vila-real ha recollit 
una bona colla de gent d’aquesta provinença. Ara bé, lògi-
cament, ha estat Castelló el punt d’arribada d’una part im-
portant de l’emigració provinent de l’Alt Millars “Els meus 
pares són de Cortes”, o “van arribar de Villahermosa”, o “ve-
nien de Ludiente”, o “eren de…”; i, molt sovint, t’ho diuen 
així, en valencià. Recordeu aquell grup de folk, d’origen de 
Montan, que van venir a cantar al Casal de Vila-real, que les 
cançons eren en castellà “xurro”, per suposat, però, en fina-
litzar l’actuació, els diferents components del grup parlaven 
entre ells en un valencià de vegades amb accent “oriental”, 
perquè alguns vivien per Barcelona. Certament, per a com-
pensar tot aquest despoblament, la bellesa natural de l’Alt 
Millars resulta ben atractiva; la qual cosa, per altra banda, 
tampoc no soluciona res als seus habitants, llevat d’aquells 
que viuen directament o indirecta del turisme; un turisme 
vingut bàsicament de la Plana i, en alguna ocasió, com ara 
Montan o Montanejos, també de València.

La meua vinculació amb aquesta comarca ha estat prin-
cipalment amb Villahermosa, recordeu allò de “soy el Rubio, 
que llevo la furgoneta de la Moritz” que us explique a Pel meu 
país; però també hauria hagut potser d’explicar-vos, i no ho 
he fet encara, que una vegada, fa molts molts anys, a primers 
de treballar en Acció, un mestre de Vila-real, Joanvi Sem-
pere —que era de la colla de “Toti” Ripollés, Ferran Bagan, 
Conxa Sangüesa…i va acabar de regidor del PSOE—, i que 
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llavors estava destinat en aquesta població, em va demanar 
que hi pujara a fer-los la “conferència de rigor” sobre histò-
ria del País. Li vaig dir que sí, evidentment, i, una vegada 
allí, li pregunte en quina llengua la feia. Joanvi em respon: 
“Home, si vols, ells entenen perfectament el valencià”. Però 
finalment vaig decidir que la faria en castellà, en la línia lin-
güisticoterritorial que us he explicat en altres ocasions. I, en 
acabar, li pregunte: “Què, els he amollat moltes “espardenya-
des”? Recordeu, paraules que volen ser castellanes però que 
tenen un clar rerefons valencià (“Como somos novensanos/ 
y queremos dormir mollos…). I ell somriu i em diu: “Sí, els 
n’has amollat, però no et preocupes, que ells també les di-
uen”. I és que Villahermosa és un poble on els seus habitants 
poden “adonarse” parlant en castellà, o això se suposa. “Oye, 
¿te adonas?”, quan a la Plana, en canvi, tothom es passa, ens 
passem, la vida “donant-se conter”, castellà darse cuenta. Per 
això que no us estranyeu de veure “sarvachos” per les mun-
tanyes, ni que us traguen com a postres unes bones “pomas”, 
i tutti quanti.

A banda de Villahermosa, havia estat a Ludiente, la ca-
pital, si més no teòrica, de la comarca, i poca cosa més. Per 
això, ara, l’any 2017, ens vam plantejar dos itineraris, lògics 
segons les carreteres, un dels quals ens duria per Fanzara, 
Espadilla, Torrechiva, Cirat i Arañuel fins a Montanejos i 
Montan; l’altre, eixint també de Fanzara, aniria per Vallat, 
Argelita, Ludiente, el Castillo de Villamalefa i Zucaina, fins 
a Villahermosa. Com veieu, estic emprant les formes caste-
llanes —i “oficials”— per als noms d’aquestes poblacions, 
però al llarg de l’escrit aniré alternant-les amb les formes 
valencianes tradicionals que, per altra banda, a ells tampoc 
no els són completament desconegudes.

Pel que fa a la gent que ens va acompanyar, l’excursió més 
nombrosa va ser la que ens va dur fins a Ludiente, formada 
per dos cotxes, en un Manolo, Xavi Olivares i jo mateix, i 
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en l’altre Verònica, Adrian, i els dos xiquets, Mateu i Gem-
ma; de fet, en aquesta havíem d’arribar a Villahermosa, però 
se’ns va fer tard i vam tornar cap a l’Alcalatén, vers Llucena 
i l’Alcora, mentre que en una anada posterior sí que vam 
arribar fins a Villahermosa, en aquest cas acompanyats de 
Marta i Xavi. I prèviament, amb Xavi Olivares i Adrian, ha-
víem fet ja l’altra ruta, la que ens va dur fins a Montan i 
Montanejos, passant pels diferents pobles intermedis.

A veure, açò no és cap guia de viatges, i no vaig doncs a 
parlar-vos de totes les torres musulmanes, de temps de Zeit 
abu Zeit, després Vicent, que podreu trobar a cada poble 
i poblet, en molt diferent estat de conservació, des de les 
que es troben en complet estat ruïnós fins a les que estan 
plenament restaurades i allotgen en el seu interior un xico-
tet museu etnogràfic local, com passa a Argeleta. Ni vaig a 
explicar-vos la peculiaritat del convent dels servites de Mon-
tant, aprofitant el qual està construït una part del poble ac-
tual; ni tan sols us parlaré de l’església de Villahermosa, i els 
seus retaules gòtics de primera categoria; ni de l’església de 
l’Assumpció de Llutxent, digna d’una visita detinguda; ni 
de… El que vaig a explicar-vos són alguns dels aspectes i les 
anècdotes més curioses que ens van passar al llarg d’aquests 
tres viatges “altmillarencs”.

Hauria de començar per Argeleta. El poble ens estava 
agradant, entrem a l’església, la torre adjunta semblava in-
teressant, però estava tancada, recorrem els seus carrers, aca-
bem fent cap al riu, amb un restaurant al seu costat, i una 
zona en la qual els xiquets —recordeu que en aquesta excur-
sió hi eren presents Mateu i Gemma— podien “fer la cabra 
boja”, ells i Adrian, que també… I, llavors, ens adonem d’un 
grup nombrós de gent, homes i dones de diferents edats, 
que menjaven i bevien en un bon i típic esmorzaret, quan 
jo que li dic a Manolo: “Escolta, eixa no és Empar, la de 
Benicàssim?” Empar Carceller —cap parentiu amb Mano-
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lo— realment és nascuda a Morella —clar, tots els Carceller, 
a la llarga sempre són dels Ports— però ha viscut tota la 
vida a Benicàssim, del col·lectiu del Bloc del qual ha format 
sempre part, des de bon principi; i sí, sabíem que ara, una 
vegada jubilada, se n’havia pujat a viure a una població “de 
per ahí en amunt”, que no recordàvem ben bé ni quina era. 
Doncs sí, aquella era Empar, efectivament, era vivint a Arge-
lita, i la tertúlia d’aquella taula era un poc la trobada de les 
“forces vives” de la població, inclòs l’alcalde, Aitor Balfagón, 
un xicot bastant jove, que s’havia presentat per EUPV i que 
era prou obert a la “qüestió valenciana”. Tan obert que, a les 
darreres eleccions, les del 2019, van presentar una llista de 
Compromís, sota el nom de Compromís Municipal, encap-
çalada pel mateix alcalde, que va arrasar, i en la qual la nos-
tra amiga Empar és la segona tinent d’alcalde, encarregada 
de Dinamització i Tercera Edat. Però tornem a l’any 2017; 
els vam comentar que no havíem pogut visitar la torre i, 
ràpidament, van començar a funcionar els mòbils i al cap de 
cinc minuts ja teníem l’encarregat a la porta, saludant-nos 
amablement i no només obrint-nos sinó explicant-nos deta-
lladament tots els aspectes del museuet etnològic que, com 
us he dit abans, han instal·lat al seu interior. Això és atenció 
al turista, i la resta són ganes d’embolicar la troca.

Hauria de parlar ara de Montanejos. Vaja per davant que 
ni la població ni els seus habitants no tenen cap culpa, lò-
gicament, però per desgràcia el seu nom anirà lligat durant 
molts anys al record de l’assassinat de Guillem Agulló per 
Pedro Cuevas i una colla de feixistes que l’acompanyaven, 
durant la Setmana Santa del 1993. És trist, però camines per 
la bonica població millarenca i no pots evitar d’anar pen-
sant, “seria per ací, o en aquesta altra cantonada?” I bé, des-
lliurem la població d’allò que no té cap culpa, recordem que 
tant els agressors com els agredits havien vingut de València 
i dels pobles de l’Horta, com durant cada període de vacan-
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ces en venen centenars, milers potser, de persones, atretes 
per la seua bellesa i la seua tranquil·litat, trencada llavors 
pel feixisme, que va mostrar la seua cara més depredadora.

I també he de parlar-vos de Villahermosa, i que tot no 
siga el record de les tendes sacsejades, perquè no s’ho me-
reix. Jo havia vist ja, quan hi havíem estat en aquella ocasió, 
els tres retaules gòtics, “dos dels quals són atribuïts a l’anome-
nat ‘mestre de Vilafermosa’, un deixeble de Jaume i Pere Serra, 
mentre que el tercer, el Retaule de Santa Caterina, és obra de 
Joan Reixach”, segons explica Viquipèdia; és a dir, que estem 
parlant d’“el millor de la caixeta” que diria aquell, ja que són 
obres de primera fila en el nostre gòtic. Però com que, quan 
depens de l’obertura o no d’una església, això és una mica 
com jugar a la loteria, em vaig estimar més mirar de fer una 
gestió prèvia, no fora cas que… I en efecte; volíem pujar-hi 
el Dilluns de Pasqua, va ser una mica complicat trobar tele-
fònicament el capellà, però a la fi em vaig poder fer amb ell 
i, problema, com que du tres parròquies, eixe dia no li toca-
va Villahermosa; i, més complicat encara, com que litúrgi-
cament no era dia de precepte, però laboralment sí que era 
festa, tampoc no estaria obert l’ajuntament, i doncs tampoc 
no podria deixar la clau de l’església a algun funcionari a fi 
que nosaltres la poguérem recollir. A tot açò, l’home, la mar 
d’amable i atent, tot cal dir-ho.

Però finalment eixe dia no vam arribar fins a Villaher-
mosa. Com ja us he explicat, amb la trobada d’Empar a 
Argeleta i després per la raó que fora a Llutxent, on se’ns 
va fer una mica tard, vam decidir fer “marxa enrere”, però 
no per la mateixa carretera, sinó per una que ens va acabar 
duent a Llucena, i des d’allí a l’Alcora, a l’ermita de Sant 
Vicent d’aquesta població —on Culebras volia “destruir” 
l’escala metàl·lica, a les memòries—, vam acabar berenant 
i menjant-nos la mona, per a gaudi de Gemma i Mateu. Va 
ser la setmana següent, el diumenge abans de Sant Vicent, 
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quan vam anar finalment a Vilaformosa, però en aquest cas 
amb Marta Vizcarro i Xavier Gangolells, que no recorde 
exactament per què eren a Castelló. De manera que pugem, 
arribem a la plaça, i en aquest cas l’església estava oberta, 
havien fet missa o no sé quin acte litúrgic, vam poder veu-
re a pleret els retaules gòtics, l’esforç havia valgut la pena, 
va venir el capellà amb el qual havia parlat per telèfon, i 
en persona va continuar sent igual d’amable. Tot molt bé 
excepte que, havíem encomanat per anar a dinar a un res-
taurant, als afores del poble i, en arribar-hi, ens hi trobem… 
que el tal restaurant estava presidit per una gran bandera 
oficial de l’estat, com si fora un estanc, onejant al vent a tot 
drap i amb tota l’alegria del món. Ens vam mirar tots quatre, 
ens vam entendre amb la mirada, i jo que els dic: “Doncs 
haurem d’anar-nos-en a un altre poble!”. I, dit i fet, agafem el 
cotxe i ens n’anem fins a Sucaina, on trobem un restaurant 
normal, sense banderes, on entrem, demanem, ens serveixen 
un bon dinar… i on a més, el fill del propietari, que era qui 
ens hi servia, va començar a parlar-nos en valencià. I és que 
cal tenir fe i recordar que, si els propietaris dels restaurants 
poden fer allò que consideren oportú, faltaria més, els cli-
ents d’aquests mateixos restaurants també podem fer el que 
ens vinga en gana. Mira, va haver-hi algú que va perdre els 
ingressos de quatre racions i un altre que els hi va guanyar.

Una altra excursió, en aquest cas amb Adrian i Xavi, ens 
va dur per tres pobles de l’Alcalatén —ja ho sé, ja ho sé, que 
alguns diuen que si és el Maestrat— Benafigos, Atzeneta i 
les Useres. A la primera població jo no hi havia estat mai, 
per més que passàrem a prop cada vegada que anàvem a 
Vistabella; les altres dues sí que les coneixia, però ara feia 
temps que no hi anava i, en qualsevol cas, eren boniques 
d’ensenyar als nostres amics. A Benafigos, a Xavi l’espera-
va una grata sorpresa, que el va emocionar; el dia era molt 
clar i, des del cim del poble, allà al lluny va “columbrar” les 
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Columbretes, que ja sabeu que Pasqual i Tirado vol que es 
diguen així pel tal “columbrament”. I Xavi, com a bon gra-
uer, si veu les Columbretes… Vam visitar el poble, tampoc 
tenia massa secret, i ens en vam anar a Atzeneta, on feia uns 
anys havia exercit d’alcalde un amic, Ximet Escrig —a Atze-
neta tothom es diu Escrig—, com a independent en llistes 
del PSOE, tot i que ara ja milita en Compromís. Per cert 
que, passejant pel poble, en arribar a una de les seues places 
cèntriques, sentim que ens criden des de la tauleta d’un bar 
i era… el seu alcalde actual, aquest sí del PSOE, amb el qual 
tenim també una certa amistat. I les Useres, amb el record 
dels Pelegrins, que li vam explicar a Adrian amb tot luxe 
de detalls; com xalarà ell algun dia, si pot pujar-hi, fent-los 
fotos! Va ser una excursió interessant a la part menys cone-
guda, almenys per a nosaltres, d’una comarca.

L’any passat, també per Pasqua, teníem el projecte d’anar, 
en aquest cas només amb Xavi Olivares, a conèixer els petits 
pobles de la comarca dels Ports que o bé no els coneixíem o 
bé feia massa, en el meu cas, que no hi anàvem, com ara Va-
llibona o Villores. Però el dia previst, novament el Dilluns 
de Pasqua, va ploure que donava glòria, i ho vam deixar per 
a una altra ocasió. I enguany… enguany ha aparegut el “se-
nyor coronavirus”, i ens ha confinat a tots a les nostres cases 
respectives. Així que, tant aquest com un altre projecte, de 
més llarg abast, com és anar fins a Ontinyent, on ni Manolo 
ni jo no hem estat mai (ho sent, ontinyentins!), hauran d’es-
perar una millor ocasió “post coronavirus”.

Finalment, avui dissabte, 20 de juny, hem recorregut po-
bles i poblets de la comarca dels Ports que no hi havíem 
visitat mai o, si ho havíem fet, havia estat feia ja molts anys. 
Així, hem anat a Cinctorres (feia 30 anys que no hi érem), al 
Portell de Morella (no hi havíem estat mai), a la Todolella 
(tampoc no hi havíem estat), a Olocau del Rei (castellano-
parlant, feia 40 anys que no hi anàvem), a la Mata (no hi 
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havíem estat) i a Vallibona (tampoc no). En hem quedat 
especialment amb una finestra del carrer Major de la Mata 
de Morella, amb els seus batents i tot, però de pedra, els 
suposats batents de la finestra inclosos. Ah, i tornant de Va-
llibona, ha travessat la carretera una daina. La llàstima ha 
estat que hem anat Manolo i jo tots sols, Xavi no ha pogut 
venir per raons familiars.

Continuant en la línia dels petits viatges d’un sol dia, per 
a visitar poblacions del país que, o bé no coneixíem encara, 
o bé fa molts anys que no visitàvem, el dissabte 27 de juny 
hem viatjat per diferents pobles del Camp de Morvedre: 
Algar de Palància, Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, 
Torres Torres (magnífica torre musulmana, i interessant cis-
terna i banys àrabs), Albalat dels Tarongers (quina sorpresa 
més agradable el palau gòtic, quasi una mena de Generali-
tat en petit, llàstima l’estat de conservació, ben lamentable), 
Petrés, Faura (ací sí, el palau ben restaurat; un aplaudiment 
per al departament de Cultura de la Diputació de València) 
i Benifairó de les Valls. I des d’allí a Almenara, a visitar el 
Racó de Canya, per a tastar un deliciós i patriòtic (per les 
“quatre barres” de pebrera roja) arròs del senyoret, i xerrar 
sobre l’humà i el diví, passat, present i futur del nostre país, 
amb l’amic Joan Roig (el d’Almenara, eh?, no el d’Alcosse-
bre). 

Sí que hem anat en canvi, i diferents vegades, per les co-
marques del sud del Principat, tant el Montsià com el Baix 
Ebre, i sobretot pel Delta. Ja us he parlat en Pel meu país 
de les nostres visites a Tortosa amb motiu de les Festes del 
Renaixement, durant diversos anys, tant amb Adrian com 
amb Xavi Olivares, i en algun cas, a més, aprofitant per tro-
bar-nos-hi amb la gent de Reus, no únicament amb Anton 
i Joan Carles, sinó també amb uns altres amics, com ara el 
filòleg de Riudoms —aquest no és pròpiament reusenc, 
doncs— Josep Maria Virgili, que de seguida va sintonitzar 
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perfectament, lingüísticament parlant, amb el Xavi, de ma-
nera que, entre tots dos, i en la tauleta d’un bar tortosí, es 
van posar a arreglar la llengua catalana i totes les seues pos-
sibilitats lèxiques i territorials. I, ara que ho pense, aquest 
Virgili va venir després, ell i la seua dona, el desembre del 
2018, a Castelló, a veure el Betlem de la Pigà, juntament amb 
l’Anton i el Joan Carles, i no només li va agradar escenogrà-
ficament parlant sinó, més important encara, li va donar 
el seu no fàcil vistiplau lingüístic. I és que Miquel Peris era 
molt Miquel Peris.

Però tornem a Tortosa, la vegada que vam anar amb Xavi, 
li vam mostrar la catedral, amb els vitralls de les marededéus 
patrones de les més importants poblacions de l’antiga diò-
cesi, la que arribava fins a Almenara, i Xavi va xalar veient 
la Lledonera i la vila-realenca de Gràcia entre la Cinta o la 
Vallivana. I, ja ficats, no només el museu catedralici, amb les 
seues obres d’art de gran vàlua, sinó també el refugi que s’hi 
va improvisar en la Guerra Civil, durant la qual Tortosa va 
ser particularment castigada, recordeu la Batalla de l’Ebre. 
I vam anar a la Suda, i a algunes esglésies notables, i a con-
templar aquell claustre on es veuen en els capitells tots els 
comtes-reis que va tenir el nostre país, des de la conquesta 
de la ciutat per Ramon Berenguer IV fins a la previsió que 
seria l’infant Carles —el del Don Carlo verdià— qui suc-
ceiria el seu pare, Felip el de l’Escorial, es casaria i tindria 
un fill baró que l’heretaria. Tot això, “planificat” a mitjan 
segle XVI, en un exemple de previsió futura que, per sort 
o per desgràcia, els va resultar fallida. Però, siga com siga, 
és un claustre de gran interès nacional, incloses les efígies 
de Jaume I i Na Violant d’Hongria que s’hi representen. I 
sí, vam comprar una vegada més els “pastissets de Tortosa”, 
com ens reclamaven els reiterats anuncis, tot i que, insistisc, 
a mi em van semblar “pastissets normals de Castelló de tota 
la vida”. Molt bons, per suposat, però absolutament normals. 
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No, si encara tindran raó eixa colla de “degenerats ultracata-
lanistes” quan diuen que compartim moltes coses a costat i 
costat del riu de la Sénia.

Però sovint anar a Tortosa no implica només visitar la 
ciutat, sinó que és la porta per a començar una bona visita 
del Delta, “eixa part tan valenciana de Catalunya” on, una 
vegada, em sembla que va ser a Sant Jaume d’Enveja, un 
cambrer es va acostar a uns de Castelló que hi havien anat a 
dinar i, sense que vinguera massa al cas, els va amollar allò 
de “ja era hora que vinguésseu gent que parlàsseu normal, 
que ja n’estic de fart, d’aquests barcelonins…”. Tortosa la cin-
quena província o la Catalunya valenciana?

Seguim parlant del Delta. Adrian va xalar com un xiquet 
i va fer jas la càmera a base de les fotos més inversemblants. 
Es va entestar que volia fotografiar un pixaví/libèlul·la/espi-
adimonis just en el moment que remuntava el vol de no sé 
quina floreta, allà enmig d’un camí rural per mig del Delta, 
de manera que… Vam visitar Deltebre, el Perelló i, sobretot, 
Sant Jaume, on té la farmàcia el fill d’una senyora amiga de 
la meua mare durant els darrers anys de la vida de les dues, 
que ell se’n va anar a viure a Reus, amb la dona i els seus dos 
fills —als quals, segons ma mare, “els havien ficat uns noms 
molt estranys”, però que a mi em semblaven normalíssims; 
espera, un crec que era Pere Nolasc—, i es desplaçava cada 
dia fins a aquest poblet per a obrir-hi la farmàcia; li diuen 
Jordi, però no “per dalt” sinó “per baix”, la família prové d’Al-
coi. Vam anar cap a les platges, ja fa temps, abans de les ma-
leses del “ditxós” Glòria, una mena de precursor destructiu 
del coronavirus —redéu, quin anyet que duem!—, vam visi-
tar algun observatori d’aus, que sí, que n’hi vam veure, però 
no tantes com si fórem anglesos, que es veu que per a ells 
les amollen en exclusiva. I vam estar divagant que eixe arròs, 
més que no el de l’Albufera, és el que ens solem menjar tots 
els diumenges, i sovint també quan no és diumenge, per 
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tota la Plana, que el del sud se’l “gateixen” (sinònim castello-
nenc de fotre’s), els “valencianets”…

A Amposta, com us explique en les memòries, Manolo 
i jo havíem estat feia poc, a aquella manifestació en favor 
de l’aigua de l’Ebre per al Delta i tot allò de lo riu és vida. 
Però vaig voler tornar amb els amics, a fi que conegueren 
també la capital del Montsià, l’“eterna rival” de Tortosa, tot i 
que ara aquesta rivalitat ja no és el que era, des que les dues 
poblacions han esdevingut independentistes. La veritat és 
que tota la vegueria ha guanyat tant, els darrers anys, naci-
onalment parlant! Qui l’ha vist i qui la veu ara, i que vaja 
encara més endavant. Ah i vam visitar també Santa Bàrbara, 
que diràs que no té res d’especial —bé, sí, quina font de 
musclos que ens van traure en aquell restaurant!— però jo 
volia anar-hi perquè no hi havia estat mai, en tota la meua 
vida, i allí havia nascut un company de classe als escolapis, 
ja us n’he parlat, el Ricardo Alvárez Caballé, i em feia gràcia 
conèixer el poble. És com també el cas de Meanes, un pe-
tit poblet que veus passant per l’autopista, però que havia 
tingut parada de tren, fa molts anys i, de vegades, quan jo 
era menut, a mon pare el destinaven durant un cert temps 
a aquesta estació, i no sé per què em feia gràcia, el nom, 
Meanes, però a aquest llogaret encara no hi he anat, a hores 
d’ara, espere resoldre-ho ben aviat.

Hauria de parlar-vos de Sant Carles, la Ràpita, amb la qual 
vam tornar amb els amics, concretament amb Xavi Olivares. 
Perquè no era la primera vegada que Manolo i jo hi anàvem 
i, sobretot, no era la primera vegada que hi menjàvem. Fa 
molts anys, quan encara érem la UPV, recordeu aquella èpo-
ca en què vam estar tan propers a l’ERC de l’Àngel Colom, 
com us he explicat a les memòries? Doncs llavors ens mo-
víem tots dos pel sud del Principat, per causes polítiques. 
I, si una vegada vam anar a megafonar durant la campa-
nya electoral d’ERC fins a Horta de Sant Joan i Arnes, a la 
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mateixa ratlleta del Principat amb la Franja. Recorde que 
Carod-Rovira em va comentar després —el nostre cotxe 
era matrícula de Castelló, CS— que algú li havia comen-
tat: “Ara els valencians fan propaganda d’ERC?” Una altra 
vegada vam anar fins a Sant Carles, on l’Àngel feia el lliura-
ment d’una mena de “medalleta Macià” o alguna cosa per 
l’estil als militants que feien crec que era 25 anys de militàn-
cia —una part clandestina, doncs, estic parlant de primers 
dels noranta. El cas és que un d’aquests homenatjats era ni 
més ni menys que el propietari d’un d’aquells restaurants 
de vora costa, on et trauen fonts i fonts de marisc, i hi vam 
dinar, tot el grup que acompanyàvem el flamant secretari 
general d’Esquerra, Manolo i jo inclosos. Total, que l’home, 
enmig de l’entusiasme de rebre la medalleta i de rebre-la a 
més de mans del carismàtic secretari general, va començar 
a tirar la casa pel balcó i, per un preu mòdic, quasi ridícul 
de tan reduït, vam començar a menjar llagostins i més lla-
gostins —no entreu mai en la disputa absurda sobre si són 
millors els de Vinaròs o els de Sant Carles, els pesquen en 
el mateix calador—, musclos, tellines, gambes i tot el que la 
mar produeix i du una closca envoltant-li el cos… Com que 
l’acte era d’Esquerra Republicana, no podem dir que vam 
menjar com a reis; doncs, vam menjar com a presidents de 
la república… De la república catalana, és clar.

Amb aquest record, quan vam anar ara fa poc amb Xavi 
era lògic que anàrem ben predisposats gastronòmicament 
parlant. I sí, hi vam menjar bé, però clar, no era allò… que, 
entre altres coses, a preu “normal” de mercat, ens hauria cos-
tat el que es diu i el que no es diu. Què hi farem! Per cert, 
vam tenir dificultats per a trobar aquella mena d’església 
neoclàssica inacabada que, com tots els projectes de Carles 
III —però el Borbó, eh?, no el nostre— se’n va anar en orris 
abans de finalitzar, com tot Sant Carles, que ja podeu supo-
sar que li van posar el nom, a la Ràpita, pel del tal monarca, 
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però… Inacabada o no, la població és boniqueta. Per cert, a 
la vesprada-vespre, en tornar, ens vam mig perdre, una altra 
vegada, i vam acabar fent cap a Vinaròs —la nostra intenció 
era agafar l’autopista—, que tampoc és que estiga tan lluny, 
i després vam anar costejant quasi fins a Peníscola.

I, ja posats a parlar del Montsià, hauria de dir-vos que la 
Sénia és parada obligatòria en el pas cap a la Tinença de Be-
nifassà, a la qual vam anar també, amb Adrian i Xavi, a veure 
ni que fora per fora el monestir de Benifassà, propietat de la 
Diputació castellonenca però que el té cedit a unes monges 
cartoixanes, que em sembla molt bé que es cloguen al món, 
i que no parlen i tot el que vulguen, però que no trobe lò-
gic que un monument del nostre patrimoni nacional com 
és la seua església i una part del monestir només es puga 
visitar en un horari inversemblant, concretament “els dijous 
de 13.00 a 15.00 hores”, que ja em direu. I ja seria hora que la 
nova Diputació del PSOE i Compromís fera una escolteta 
a les tals mongetes sobre la propietat i les visites. I, a banda 
del monestir, què bonica que és la Tinença, i com la va foto-
grafiar Adrian per activa i per passiva!

I, pel que fa al Baix Ebre, quin arròs negre tan bo que ens 
vam menjar Manolo i jo —en aquest cas, anàvem a soles— a 
l’Ametlla, tornant de Torredembarra, que eixa nit ens hi ha-
víem quedat a dormir, perquè el dia anterior havíem gaudit 
d’una deliciosa calçotada. Ai, què us hi penseu, el patriotis-
me també és gastronomia, quan s’està enamorat —”malalt 
d’amor”— del teu país, també te’l menges per la gola.
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Visitant Castelló amb la gent del festival de danses

E nguany hauria tingut lloc l’edició trenta-setena del 
Festival de Danses de l’antiga Corona d’Aragó, del 

qual us parle ja bastant a Pel meu país. Hauria tingut lloc, 
per suposat, si no haguera estat pel “maleït bitxet” (com 
la Magdalena, i Setmana Santa, i Pasqua, i Sant Vicent, i el 
Lledó…). Això significa que el Festival m’ha estat present, 
d’una manera o d’una altra, durant més de la meitat de la 
meua vida. Primer, ho va ser merament com a espectador 
passiu d’una mostra cultural, folklòrica en el bon sentit de 
la paraula, que sempre m’ha interessat moltíssim, però que 
pràcticament mai no he exercit activament, amb l’excepció 
d’aquella anecdòtica dansa de Castellterçol l’any 1970. Des-
prés, diguem que m’hi vaig anar acostant, de forma més ac-
tiva, quan van començar a dur grups de Grècia —per allò 
d’Atenes i Neopàtria, no venien com a grups convidats, sinó 
com a països membres—, Rubén es va oferir per a fer-los de 
traductor, cosa que els organitzadors van acceptar encantats 
i, d’alguna manera, per la seua mediació, també nosaltres 
vam anar contactant amb els grecs i també amb els altres 
grups presents. Alguns membres d’un d’aquests grups, de 
fet, van fer tanta amistat amb Rubén que van ser justament 
“els grecs” de què us parle que van venir a la boda d’Ali i ell.

Finalment, crec que va ser Pep Vidal —recordeu, el 
membre de Millars que havia coprotagonitzat la primera 
i comentada boda gai de la ciutat— qui em va suggerir la 
possibilitat d’acompanyar els grups en una passejada per 
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Castelló, el diumenge al matí, quan no tenien cap “obliga-
ció ballatòria” i gaudien d’unes horetes de possible esbarjo. 
Al principi vam començar quedant a la plaça Major, on els 
explicava el Fadrí, l’església, l’ajuntament i el mercat, i des 
d’allí començàvem la ruta. Ells, lògicament desconeixedors 
de la ciutat, hi arribaven amb els seus acompanyants caste-
llonencs. Però aviat vam aprendre que la cita donava peu a 
múltiples equívocs, de manera que alguns anys vam fer el 
circuit amb molts pocs balladors, o en algun cas fins i tot el 
vam haver de suspendre. Vist això, fa ja uns pocs anys, hem 
descobert que és molt millor quedar en el mateix hotel on 
s’allotgen, normalment l’Intur, per a començar des d’allí la 
ruta, la qual cosa està funcionant-nos molt millor.

Un altre tema va ser el de la llengua. Més enllà d’anècdo-
tes exòtiques, relacionades amb els grecs, que ja us explique 
detalladament a les memòries, teníem el problema dels cas-
tellanoparlants, ja foren els aragonesos o els d’algun grup 
convidat d’altres llocs d’Espanya o de Canàries. I, el que no 
volíem, de cap de les maneres, era usar la solució aparent-
ment més fàcil, el “cafè per a tots”, i muntar la xerrada en 
castellà per als nostres compatriotes del Principat o les Illes. 
De manera que es va “sacrificar” Manolo, que es va haver 
d’encarregar de muntar la ruta castellanoparlant, de vegades 
una mica “complicadeta”, com un any que duia uns aragone-
sos de Calanda, que diràs que tenen molts bons tambors i 
bones bresquilles, però que el personal… I per què se’n va 
fer càrrec ell i no jo? Imagineu-me somrient displicentment 
i al·legant allò de l’edat i el grau.

De tota manera, idioma a banda, la ruta que els mun-
tem als uns i als altres tampoc no és exactament la mateixa. 
Quan els ho explique als nostres connacionals, els faig veu-
re, per exemple, quin sentit tindria dur gent de Saragossa o 
de Zamora al carrer Cavallers, a la Casa Matutano, a fi que 
vegen la placa que commemora que s’hi van signar el 1932 
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les Normes unificadores de la llengua catalana. Somriuen, 
ho entenen, i continuem el trajecte, amb una mica més de 
“complicitat”. Una complicitat de la qual us he parlat a Pel 
meu país, quan us explique el grup aquell del Principat que 
va sentir la Colla de Dolçainers tocant la cançó aquella dels 
Borratxos de Castelló i van creure que n’era la “versió inde-
pendentista”; però no us he explicat, per exemple, que ara 
fa tres anys, que va venir representant Catalunya un grup de 
Granollers, vam arribar a una confiança tal —ells havien ei-
xit a actuar amb llacets grocs enganxats als vestits típics, que 
a un regidor del PP un poc més i li dóna un cobriment— i 
vam acabar parlant d’urnes, de trasllats i de localitzacions 
diverses. 

O uns anys abans, amb la gent de Gelida que el presenta-
dor, ell sabria per què, els anomenava sistemàticament Gè-
lida, com si fora esdrúixola; no crec que ho fera amb cap 
mala intenció, però, la veritat, resultava una mica molest. 
Quan vaig parlar amb ells, al dia següent —això havia pas-
sat a la vesprada del dissabte— em vaig excusar, en nom de 
l’organització —tot i que jo, en realitat, no n’era membre— 
i, parlant parlant, va resultar que una de les senyores del 
grup, concretament una que no ballava, sinó que es dedi-
cava sistemàticament a repuntar-los el vestuari de tot pos-
sible desperfecte, es col·leccionava… didals amb els noms 
o alguna característica típica de les diferents poblacions. Ja 
us he explicat, parlant de tortugues i de Matilde Salvador, la 
mena de “solidaritat” que es desperta entre col·leccionistes, 
perquè només quan tu tens una dèria pots comprendre les 
dèries d’una altra persona. Total, que m’ho va dir diumen-
ge i clar, la vaig acompanyar per alguns possibles llocs de 
venda, però els tals establiments estaven tancats. O siga, que 
vaig quedar amb ella que li’n faria la gestió, em va donar la 
seua adreça, al dia següent, que ells ja havien marxat, li vaig 
poder trobar un didal que deia Castelló —així, ben escrit—, 
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li’l vaig enviar a sa casa, al cap d’uns dies em va escriure 
agraint-m’ho i, la veritat, em vaig quedar més satisfet que si 
haguera fet qui sap què per tot el grup. 

En canvi, per regla general, la gent que ve per les Illes, en-
tre que alguns anys no poden ni venir a la passejada —ja ho 
sabeu, els increïbles horaris dels avions València-Palma, i no 
us dic ja si són menorquins o eivissencs—, i que, per la raó 
que siga, no semblen tan “nacionalment embalats”, doncs el 
nivell de connexió que establisc amb ells no sol passar de la 
cortesia i el mer agraïment.

Parlant encara de grups del país, no puc oblidar, ja fa molts 
anys, quan pel Principat va venir un grup de dansa de l’Aran, 
acompanyats per un jove que no coneixia de res, però que 
des del primer moment se’ns va mostrar com un gran patri-
ota. Han passat els anys i aquell jove és —ja ho era llavors, 
és clar— el Jusèp Boya, “antic director del Museu d’Història de 
Catalunya, i des de 2016 director general d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya”, Viquipèdia 
dixit. Jusèp és tot això i, a més, és un amic, un molt bon amic, 
i un nacionalista —un doble nacionalista, aranès i català, en 
el seu cas— de pedra picada. L’altre dia estàvem “parlant” 
per Facebook, i li recordava com ens hi havíem conegut, “Tu 
vas venir a Castelló per primera vegada acompanyant el grup 
de l’Aran que va representar Catalunya al Festival de Danses de 
l’antiga Corona d’Aragó —on, per cert, vas tenir una enganxada 
amb un grup de la Franja que havia presentat l’espectacle en 
castellà i van amollar que parlaven “xapurreau”. Després ens vam 
trobar a Amposta, al recorregut per l’Ebre per a celebrar l’aniver-
sari de Pere Izquierdo; i sí, després et vam dur a fer una xerrada 
sobre museus etnològics, que ho van gestionar bàsicament Falo 
Menezo i Pilar Dolz”. I, en aquest sentit recorde una vegada 
que havíem anat a visitar el Museu d’Història de Catalunya 
—ell llavors era el número dos, després el va dirigir— i ens 
explicava que els havien obligat a cenyir-se estrictament al 
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Principat, però que ell havia aprofitat, ací i allà, per “colar” 
coses de la resta del país, ja fora el campament de Jaume I 
en el setge de València, ja un retaule gòtic que, oh casuali-
tat! venia d’un poble de la Franja. Per cert, no sé si aquest 
cognom, Boya, us sona d’alguna cosa. Jo ja sabia que la seua 
mare havia estat síndica de l’Aran pel partit aranès homolo-
gat a Convergència, però fa uns anys, quan vaig veure que 
de candidata de la CUP anava una tal Mireia Boya, natural 
de l’Aran, que li vaig escriure: “Jusèp, aquesta Mireia Boya és 
alguna cosa teua?”, a la qual pregunta ell em va respondre de 
manera escarida: “Sí, la meua germana”.

I, tornant al país, no hem d’oblidar els anys que per les 
Illes venen aquells grups d’Eivissa, tan originals, en els quals 
les dones, amb aquells faldons que els tapen els peus, cami-
nen passet a passet, com si fora allò de “las muñecas de Fa-
mosa/ se dirigen al portal…”, si m’enteneu, mentre els homes 
peguen uns bots que ja els voldrien per a ells alguns grups 
bascos d’aquells que fan l’aurresku, la salutació d’homenat-
ge a les autoritats.

El Festival, com podeu imaginar, amb tanta gent jove, xi-
ques i xics, de països ben diferents, està farcit d’anècdotes 
ben sucoses, la majoria positives, però algunes altres no tant. 
Per exemple, tots recorden encara, i no per a bé, un grupet de 
Turquia que va venir al Festival, supose que en qualitat d’in-
vitats, de no ser que fora perquè Roger de Flor i els almogà-
vers van salvar Constantinoble d’un dels seus primers atacs. 
Bé, el cas és que els components del tal grup havien advertit 
que ells no menjaven carn de porc i, més enllà d’un interior 
“doncs vosaltres us ho perdeu”, que ningú no va arribar a 
exterioritzar, evidentment, se’ls va dir que sí, que per supo-
sat, que ho tindrien en compte a l’hora de les menjades, per 
tal de preparar-los alternatives gastronòmiques “no pòrqui-
ques”. Llavors, els sopars col·lectius es feien amb un càtering 
a la Pèrgola, no com ara, que sopen al mateix hotel on s’hi 
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allotgen. Total, que comencen a traure els menjars, i hi havia 
embotits i alguna que altra mènjua “porquera”, a la “taula 
turca” els trauen un menjar alternatiu… i comencen a pro-
testar que per què els altres menjaven porc, que no volien 
que en tragueren en la seua presència. Allò que et mors de 
ganes d’amollar-los un “Escolteu, boniquets de cara…”, però 
se’ls va dir, amb molta educació, que nosaltres respectàvem 
les creences de cadascú, però que no estàvem disposats que 
que ningú intentara imposar-nos les seues. Per cert que, les 
dues nits que van passar a l’hotel, van estar fent un soroll i 
demostrant una manca de maneres que la direcció de l’esta-
bliment va ser a punt de caramel de fer-los fora. Crec que des 
de llavors no ha tornat mai més cap grup de Turquia, i el mal 
és que pot ser ho estan pagant justos per pecadors.

Voldria parlar-vos ara d’alguns dels grups i països que 
hi assisteixen. El cas dels aragonesos és molt significatiu: 
se suposa que donen nom al festival, per allò de la “Coro-
na d’Aragó”, però en realitat tothom intueix que són, quasi 
des del primer moment, una mena de “convidats de pedra”, 
“l’excusa necessària” per a “dissimular” uns Països Catalans 
que es notarien massa si ells no hi foren, i ja se sap que cal 
dissimular, perquè les autoritats municipals, que són les que 
paguen (no oblideu els 24 anys de domini del PP), “volen” 
que se’ls enganye; vull dir que no els importa massa el que 
s’hi faça, sempre quan no es diga de manera massa explícita. 
Intente dir-vos amb això que, la majoria d’anys, et dóna la 
impressió que el grup d’Aragó s’ha portat “per quedar”: ells 
vénen, ballen les seues “jotes televisives”, amb la cama ben 
enlaire, fins a l’altura del genoll, que això al públic sempre li 
agrada, canten enmig unes quantes “joticas” amb lletres que 
van des de la nyonyeria pura a l’adulació cap a la població 
on s’hi troben, i que igual val per a Castelló que per a Sa-
lamanca, llancen els seus melismes per a retrobar l’aplaudi-
ment fàcil… i demà serà un altre dia.
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Les úniques excepcions han estat, durant dos anys, per 
una banda un grup de Saragossa, d’un barri perifèric, que 
se servien de la dansa com una forma d’integració dels jo-
ves marginals i que miraven de treballar sobre la base d’un 
folklore aragonès autèntic, sense concessions a la banalitat 
franquista, i en el qual les jotes eren autèntiques jotes, i 
no una mena de coreografies de diumenge de la TVE úni-
ca. L’altre va ser el cas d’un grup provinent d’un poble del 
Pirineu d’Osca, lamente no recordar-ne el nom, però en 
qualsevol cas eren de l’Aragó Aragó, no de la nostra Franja, 
amb uns balls i unes lletres tan autèntiques que fins i tot 
ballaven, no em pregunteu com, la música de… l’Himne de 
Riego. Recorde que van actuar al Teatre Principal, perquè 
eixe dia plovia, i bastant, i que tots vam eixir ben encantats 
d’haver-los vist i sentit.

Alguns anys, quan hi havia més diners disponibles, “abans 
de la crisi”, van venir grups de França, en aquest cas en nom 
del “Rosselló”, única vinculació “francesa” de la Corona. La 
veritat és que jo mateix vaig intentar en alguna ocasió la 
vinguda d’un grup nord-català, ni que fora en nom, i sota 
bandera, de França; però mai vaig aconseguir cap resultat 
positiu de les meus gestions. I la veritat és que en nom de 
França ens han vingut els grups més estranys, recorde que 
una vegada fins i tot un de l’Alta Savoia, que ja em direu la 
relació amb nosaltres. Ara que, quan vénen de més a prop, 
quasi pitjor, hi va haver un any uns de Tolosa de Llenguadoc 
que, evidentment en francès, ens van explicar que anaven 
a cantar unes cançonetes les lletres de les quals estaven en 
“patois”. I ja sabeu per les memòries que no és que jo siga 
un gran “enamorat de l’occità”, però vaja, si hem d’anar així, 
quasi que val més que siguen de l’Alta Savoia.

En canvi, generalment s’ha procurat que els grups que 
vénen en nom d’Itàlia siguen d’algun dels tres territoris que 
formaven part de la Corona, Sardenya, Sicília i Nàpols —re-
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conec que en aquest cas és més fàcil, atesa la seua major 
extensió— i de vegades han vingut alguns grups franca-
ment interessants, des del punt de vista històric, com uns 
napolitans que rememoraven una batalla que van mantenir 
durant el segle XV contra els francesos, al costat d’Alfons el 
Magnànim, i fins i tot feien ostentació de la distinció que 
els hi havia lliurat el nostre rei —o era el seu fill, Ferran-
te?— per la seua participació i el seu valor. De Sardenya no 
ha vingut mai tampoc cap grup de l’Alguer, cosa que se-
ria de desitjar, però algunes danses sardes de les poblacions 
del centre de l’illa, d’una base pastoral molt primitiva, són 
francament interessants, i el mateix podria dir d’algun dels 
grups vinguts de Sicília.

No vull acabar aquesta evocació del Festival sense recor-
dar l’actuació final, quan els grups castellonencs conviden 
tots els altres a pujar a l’escenari a ballar conjuntament una 
peça, que ensenyen als convidats així de manera ràpida i 
improvisada. Aquesta peça sol ser generalment el ball de la 
Carraspera, un ball valencià però de les comarques “xurres”, 
i amb lletra en castellà. El ball és interessant i divertit —allò 
que si es xoquen els culs, que si “besitos y abrazos”—, però, 
de veritat que no podrien trobar algun ball divertit la lletra 
del qual estiguera en valencià, a fi que els nostres compatri-
otes i tots els altres grups vegeren que el valencià “funciona” 
també en les relacions amb ells? I no puc deixar d’esmentar 
la cerimònia tant d’obertura com de cloenda del Festival, 
amb una parella representant cada grup, i doncs cada terri-
tori, entrant una enorme senyera quatribarrada, la bandera 
de Jaume I, i la Colla de Dolçainers i Tabaleters tocant la 
Marxa de la Ciutat, de Matilde Salvador, tant a la hissada 
com a l’arriada. Us confesse que cada any m’hi emocione, 
veient-ho. I també, i amb açò sí que hi acabe, recordar que 
fins fa uns anys es feia una ofrena a Jaume I en la seua està-
tua de l’avinguda del Rei, per part dels representants de tots 
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els grups, abans de l’eixida de la cercavila, que no sé per qui-
na raó, supose que per manca de temps, es va deixar de fer, 
però que resultava ben emotiva, i potser caldria recuperar.
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De la via cap amunt, tots xurros

D urant molts anys, a Castelló, ser de “per ahí en amunt” 
i sobretot ser “de la via cap amunt, [que] tots [són] 

xurros”, era una manera despectiva de referir-se a la gent que 
vivia a l’altre costat de les vies del tren. Recordem que l’es-
tació, quan es va construir durant el segle XIX la important 
línia fèrria València-Barcelona, quedava fora de la ciutat, i 
que justament per a donar una bona imatge als viatgers que 
hi baixaven es va desenvolupar el Passeig de l’Obelisc, ara 
integrat en el global de Ribalta. Però la ciutat va anar crei-
xent i, el que primer era el seu extraradi, va esdevenir un 
important nus de comunicacions, al qual la via del tren i les 
seues freqüents interrupcions pel pas de combois ferroviaris 
eren un obstacle cada vegada major. El record dels enormes 
embussos que es creaven al final de Ribalta, al costat de la 
Pèrgola, amb trens passant amunt i avall, o el que era pitjor, 
aturats i de maniobres a la propera estació, és encara un 
malson per a molts castellonencs, malgrat els anys que hi 
han transcorregut. De fet, a l’altra banda, a la continuació 
de l’avinguda del doctor Clarà, es va construir finalment un 
pas subterrani, tant per a vianants com per a vehicles, que 
va permetre alleugerir una mica aquests embussaments… i 
que ara ha quedat com una mena d’estrany tunelet-testimo-
ni enmig del no res.

Ha estat ben a prop d’aquesta pandèmia dels nostres do-
lors quan s’han acomplert els vint anys de la inauguració 
de la nova estació ferroviària soterrada. Curiosament, o no 
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tan curiosament, el periòdic Mediterráneo ho recordava, el 
passat dia 16 de febrer, poques setmanes abans del confina-
ment, amb una explicació on només eren esmentats l’alcal-
de de l’època, José Luís Gimeno (PP), i el cap de l’oposició 
municipal, l’exalcalde Daniel Gozalbo (PSOE), com si ells 
dos a soles hagueren tingut l’ocurrència d’exigir l’enterra-
ment de les vies i hagueren lluitat com a lleons, o com a 
titans, per a aconseguir-la. Però la realitat, evidentment, és 
ben diferent.

Abans de ser una reivindicació “oficial” del municipi, l’exi-
gència de l’enterrament de la via, durant molts anys va ser 
una demanda social, ciutadana, en la qual l’associació de ve-
ïns de la zona, Sant Josep Obrer, i sobretot una de les perso-
nes més actives al seu si, Vicent Grau, del qual ja us he parlat 
a Pel meu país, van tenir molt a veure; i que quede clar que, 
en aquesta reivindicació, les forces del nacionalisme polític 
d’esquerra (UPV, Bloc) van estar ben presents i actives des 
del primer dia. De fet, és molt curiós que els diaris castello-
nencs, Mediterráneo sobretot però també Castellón Diario i el 
Levante de Castelló, solien emprar, escrivint en castellà, l’ex-
pressió “soterramiento de la vía”. A veure, la paraula “soterrami-
ento”, en espanyol és “legal” però no habitual, el més normal 
seria dir-ne “enterramiento”. En canvi, les notes de premsa que 
es feien sempre en valencià des del nacionalisme, deien siste-
màticament “soterrament de la via”, perquè en català aquesta 
és la forma més habitual, mentre que “enterrament” és més 
estranya. Per tant, insistisc, els nostres comunicats deien sem-
pre, sistemàticament, “soterrament” —si m’ho han d’explicar 
a mi, com comprendreu—, de manera que està clar que era 
la influència d’aquestes notes la que duia els periodistes a 
tant de “soterramiento”. Per alguna cosa serà.

En tot cas, he remirat la documentació i els fitxers que he 
conservat sobre el tema, per a constatar el que ja recordava, 
que l’alcalde Tirado havia començat a parlar d’una possible 
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solució al recorregut de la via i els passos a nivell, juntament 
amb la necessitat de desviar la N-340 fora del nucli urbà 
—ho parlarem en un punt posterior— englobant-ho en un 
paquet que va anomenar “Solució Oest”. De fet, en els meus 
arxius, tot el que tinc aplegat tant sobre el soterrament de la 
via com del desviament de la carretera general ho tinc cata-
logat sota aquest epígraf, “Solució Oest”. Però quan va cons-
tatar les dificultats que topetava per part de les autoritats 
ministerials, que segons ell feien la tal solució pràcticament 
inviable, va canviar d’objectiu, “traient-se de la mànega” una 
“Solució Centre”, que bàsicament va consistir en la remo-
delació de la plaça Sant Clara; la qüestió, en el seu cas, era 
tenir un “projecte estrella”. Per cert, es diu, no sé si serà ve-
ritat, que la ubicació en el centre exacte d’aquesta plaça del 
monòlit dedicat a la història i a la simbologia de la ciutat, 
li va ser suggerida pel professor Jaime Peris —sí, el mateix 
que va presentar la denúncia sobre les altures de l’edifici del 
carrer Herrero, de què us he parlat abans— i l’argument que 
hauria emprat hauria estat que “así no podran hacerse grandes 
concentraciones”. I sí, la veritat és que, quan convoques qual-
sevol acte en aquesta plaça, el monòlit en qüestió et resulta 
sempre una gran nosa, obligant-te a triar entre un costat o 
l’altre a l’hora d’ubicar-t’hi; per exemple, en les concentra-
cions que hi vam fer en protesta pels intents de tancament 
de TV3. I, ja que parlem de Santa Clara, dir-vos que el tal 
monòlit no va resultar justament una de les obres més re-
eixides del vila-realenc Vicent Llorens Poy, un escultor que 
manté una dignitat dins del seu estil realista en obres com 
el Jaume I o el Monument al llaurador que es troben al seu 
poble, però no en aquesta o en els —inqualificables— re-
lleus daurats de Sant Pasqual. I, pel que fa al seu contingut, 
només dir-vos que he trobat quantitat de personal, allò de 
ni un ni dos ni… que creu que Pere el Cerimoniós, que hi 
figura perquè ens va fer cap de governació, i Isabel II, repre-
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sentada perquè durant el seu regnat vam esdevenir capital 
de província, com que estan tan juntets i, malgrat els cinc 
segles que els separen, doncs això, que molts es pensen que 
són “los Reyes Católicos”. Au, ves i busca qui t’ha pegat!

Però deixem-nos de monòlit i tornem a la tal “Solució 
Oest”. Us explicava que Tono Tirado la va “deixar per im-
possible”, ja durant el seu primer mandat, i tot va continuar 
igual, amb embussos continuats de vehicles, accidents de 
tota mena, atropellaments d’impacients o d’indignats pels 
retards… fins que l’any 1986 veiem rebrotar el tema, mogut 
bàsicament, com us deia, per l’associació de veïns de la zona, 
i impulsat políticament per la UPV que, recordem-ho, no 
tenia llavors representació municipal. El 8 d’octubre d’eixe 
any tinc recollida la notícia de premsa que “els veïns de Sant 
Josep Obrer tallaran el trànsit [el de vehicles automobilístics, 
és clar, no el de trens] per a exigir el trasllat de les vies”, i de 
seguida trobem l’adhesió de la UPV a aquesta convocatòria; 
una convocatòria que, de tota manera, i pel que recullen 
els mitjans, no va ser massa multitudinària, que diguérem. 
I és que una cosa era queixar-se quan el teu vehicle quedava 
retingut un quart d’hora pels combois ferroviaris que ma-
niobraven amunt i avall, que a això tothom estava disposat, 
i una altra de molt diferent respondre a una convocatòria 
d’aquestes característiques i “donar la cara” de forma públi-
ca per a exigir-ne el trasllat. Hem d’esperar fins dos anys des-
prés, el 1988, quan la premsa es torna a fer ressò d’una con-
vocatòria semblant, concretament per al dia 29 de novem-
bre. Nou comunicat de convocatòria de Sant Josep Obrer, 
nova adhesió de la UPV… i un resultat de 500 manifestants, 
segons els mitjans; un balanç que, si bé et permetia “salvar 
la cara” i mantenir la reivindicació, tampoc no la mostrava 
com una exigència autènticament massiva de la ciutadania.

Van ser els anys 89 i 90 quan les negociacions entre el go-
vern espanyol, la Renfe, la Generalitat i l’ajuntament es van 
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anar concretant, i tot això, per suposat, amb la forta pressió 
de l’associació de veïns, amb el suport més o menys explícit 
de la resta d’associacions ciutadanes de la població, i amb 
el ferm compromís amb la necessitat del soterrament per 
part de la UPV que ara ja, recordem-ho, tenia representació 
municipal. Jo els recorde com anys d’activitat intensa per la 
meua part, tant des de la presència personal en manifesta-
cions, l’oferta d’ajuda i col·laboració de tota mena des de la 
delegació d’Acció Cultural, així com en la redacció de notes 
i comunicats d’adhesió a una de les causes més sentides —
encara que poc generadora de resposta activa, ho reconec, 
en la major part de la ciutadania. Una enquesta que pre-
guntara “vol vostè el desviament de la via del tren?” hauria 
assolit “un 101% de respostes positives”, però després, a l’ho-
ra de la veritat, què poqueta gent que es molestava a fer el 
petit esforç d’acudir personalment a un acte reivindicatiu! 
Però, què hi farem! Supose que això ja passa en les millors 
famílies.

Mentrestant, continuaven apareixent notes de premsa i 
articles de la UPV sobre el tema. El més curiós, segurament, 
el que va aparèixer el dia 3 de febrer de l’any 1989, i no pel 
seu títol, “Declaracions del gerent de Renfe”, responent al 
que aquest alt funcionari havia declarat en una recent en-
trevista, ni pel seu contingut, que insistia en la reivindicació 
del soterrament, sinó per la signatura que el feia seu: i és 
que qui el signava com a UPV era Josep Lluís Grau, llavors 
militant d’aquesta organització nacionalista i a hores d’ara 
senador del PSOE espanyol, després d’haver estat durant 
anys secretari local de l’agrupació socialista a la ciutat de 
Castelló. Però mira, tots tenim el nostre passat.

El 15 de març d’aquell any té lloc una nova concentració 
de veïns, convocada per Sant Josep Obrer i recolzada per 
la UPV, per a insistir en el tema, però la xifra d’assistents 
continua sent ben minsa, novament 500 persones segons 
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uns mitjans, i encara uns altres ho redueixen a 400; per més 
que li’n sumeu, contra certa tendència “reduccionista” dels 
mitjans respecte a certes demandes “no massa ben vistes”, 
està clar que de cap de les maneres no hi vam arribar als mil. 
Mentrestant, des de la UPV tocàvem alhora totes les tecles, 
i Aureli Ferrando —que, recordeu, havia estat elegit diputat 
autonòmic per Castelló dins de la coalició UPV-EUPV, però 
aquesta s’havia trencat, i ara actuava doncs directament 
com a diputat nacionalista— duia a les Corts una proposta 
—potser algunes manetes innocents van ajudar a la seua 
redacció— a fi que l’organisme autonòmic es pronunciara 
en favor del soterrament i exigira el seu finançament. La 
proposta es va aprovar per unanimitat, però ja sabeu que, en 
molts casos, i quan està el govern espanyol pel mig, aquestes 
declaracions dels parlaments autonòmics no deixen de ser 
una mena de “brindis al sol”.

Com fora, totes les pressions conjuntades alguna cosa de-
vien estar produint, com la goteta que cau sobre la pedra 
i que molt a poc a poc hi va calant. Tot i que, el dia 25 de 
maig d’aquell any 1989, caïa un gerro d’aigua freda sobre la 
gent de Castelló, amb un titular que deia “Renfe no considera 
prioritario dar solución al problema de la via”, i noves notes 
de protesta, i noves queixes, i noves exigències, i torna a co-
mençar. És ja l’any 1990 quan van arribant notícies positi-
ves, com ara el 17 de juliol, quan se’ns diu en portada que 
“Renfe y el Ayuntamiento acuerdan el soterramiento”. En teoria, 
ja estava tot clar, però no, ara venia la part més complicada, 
qui es feia càrrec d’unes despeses que alguns estimaven en 
7.500 milions de les pessetes que encara serien la moneda 
oficial durant més de deu anys. D’aquestes, s’insinuava que 
la corporació municipal es podria fer càrrec del 25% del 
total. Van haver encara passos endarrere; moments en què 
semblaven trencar-se les negociacions; convocatòries de 
l’associació veïnal, farta d’alentiments i exigint l’accelera-
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ció dels acords i l’inici de les obres, unes convocatòries que 
eren desconvocades en el darrer moment en assolir unes 
mínimes garanties de continuïtat; més elucubracions sobre 
el temps de durada de les obres; debats sobre si calia un 
soterrament global, més costós, o simplement un semisoter-
rament en rasant; sobre si l’obra havia de travessar el riu Sec 
o aturar-se abans… 

Però, ni que fora amb prou feines, les negociacions ana-
ven endavant, encara que, com us he dit, només deu anys 
després, el mateix any 2000, acabaven per complet les obres 
i es podia inaugurar oficialment l’estació i tot el tram soter-
rat de vies… perquè després, a la primera pluja, les goteres 
s’hi feren evidents i inundaren la recent inaugurada estació, 
i torna a començar, en aquest cas amb les reparacions. Però, 
què hi farem, amb les mans o amb els peus, l’obra estava 
ja feta, i Castelló s’ha deslliurat per a molts anys de tots 
els inconvenients que aquesta via li generava. Per suposat, 
l’inconvenient principal ha estat un major allunyament de 
l’estació respecte del centre de la ciutat, però posant en la 
balança els pros i els contres, el resultat sembla bastant po-
sitiu. I les nostres manis, notes i declaracions de tota mena 
que ens va costar!
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Les Normes de Castelló, un monument fallit

C om sabeu, he començat les memòries Pel meu país jus-
tament parlant de la commemoració dels 50 anys de la 

signatura, en l’any 1932, de les que hem convingut d’anome-
nar Normes de Castelló. Però hi ha un aspecte que no us hi 
he comentat, i que de fet no recorde si alguna vegada se n’ha 
escrit enlloc, i és un projecte que va concebre el gran escul-
tor valencià Andreu Alfaro de bastir un gran monument de-
dicat a les Normes, i més concretament, als seus signants, i 
dic signants perquè tots eren masculins o institucions, cosa 
ben de l’època, dissortadament. Aquest projecte escultòric, 
que s’havia de construir en la zona de la Magdalena, consis-
tia a aixecar una columna clàssica —potser reinterpretada, 
com el mateix Alfaro va fer amb les quatre columnes/ quatre 
barres de Bellaterra—, una per cada signant de les Normes.

Coneixent el mestratge d’Alfaro no tinc dubte que el re-
sultat hauria estat grandiós, i que hauria esdevingut un re-
ferent artístic de primer ordre per a la nostra ciutat. Però 
el seu cost, tot i que mai no vam arribar a saber de quines 
quantitats exactes se’n parlava, resultava molt elevat, sobre-
tot per a aquelles persones que, com l’alcalde de llavors, An-
tonio Tirado, no mostraven cap especial interès, més aviat 
al contrari, ni pel valencià ni per les Normes. L’alcalde Ti-
rado, castellanoparlant “empedreït”, d’aquells castellonencs 
“de bona família, que no n’amollen ni una en valencià ni 
per mal morir”—de fet, va ser el primer alcalde de la pobla-
ció que no parlava valencià des del segle XIII, inclosos els 
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franquistes—, i envoltat com estava de persones contràries 
a la llengua, com ara Villamarín o, en el millor dels casos, 
amb una certa “simpatia folkoritzant”, com podia ser el cas 
del regidor de Cultura Miquel Bellido, només havia accep-
tat posar a disposició de l’organització d’Acció Cultural els 
recursos de la corporació, bàsicament la Banda Municipal 
—que aquesta sí, i el seu director, Joan Garcés, van assajar 
i actuar entusiàsticament amb Lluís Llach— per la senzilla 
raó que el seu partit, el PSOE, no tenia la majoria absoluta, i 
l’havia d’arrodonir amb els vots dels dos regidors d’EIC, que 
aquests sí que estaven darrere del projecte, i els dos del PC, 
que el veien amb bons ulls, sobretot el regidor Abel Martí; 
el cas de Josefina López ja seria ben diferent.

De manera que, quan Pitarch va informar Tirado de 
les quantitats previstes per a dur endavant el monument 
en qüestió, a l’alcalde li va faltar temps per a assegurar que 
l’ajuntament no disposava d’un pressupost semblant —ja se 
sap que una corporació, els diners, com tot en aquesta vida, 
els té o no depenent de l’interès que li genere un determinat 
assumpte—, i doncs el projecte va “decaure”. Mai no sabrem 
com hauria estat, ni com hauria canviat el panorama artístic 
de la ciutat la seua realització. De fet, caldria esbrinar entre 
la família i els hereus d’Alfaro si va deixar alguna mena d’es-
borrany de com hauria de ser aquest “bosc de columnes” 
que proposava. En qualsevol cas, una oportunitat perduda, 
una més, per a la nostra ciutat.

D’una manera més modesta, fa uns anys l’ajuntament de 
torn, del PP, va fer confeccionar una gran N, que emmarca 
la Casa Matutano per l’entrada del carrer de Gràcia, com 
un referent a les Normes, i va condicionar un espai bastant 
discutible, al tercer pis del Museu Etnològic que allotja l’es-
mentat casalot, per a dedicar, trilingüe en català, castellà i 
anglès, un record a aquests signants. Que, per cert, van inau-
gurar quasi d’amagat, per por que els seus caps de València 
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els qualificaren de “catalanistes”. I sé que la regidora de Cul-
tura del govern de progrés, Vero Ruiz, té previst un condi-
cionament i millora d’aquest espai, perquè deixe de ser una 
mena de “racó del museu” i esdevinga una peça fonamental 
en el record i la memòria històrica de la ciutat. Com sempre, 
els diners en són l’obstacle però l’interès no falta, i esperem 
que ben aviat li tocarà el torn a aquest aspecte, dins del que 
vol ser el Museu Municipal d’Història de la Ciutat. Per cert, 
en aquest espai, a banda de la documentació corresponent 
a les commemoracions dels 50 anys, es podrien exhibir, si 
existeixen i s’han conservat, els papers del projecte de les 
columnes d’Alfaro, fins i tot mirant de fer una reproducció 
en miniatura de com hauria pogut resultar. Per a memòria 
eterna dels que van dir que “no hi havia diners”.
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La N-340, l’AP-7, l’A7… i els diners

Q uan els romans van construir la Via Hercúlea, després 
Via Augusta, Castelló encara no existia, de manera 

que la “carretera general” de l’època arribava per Borriol, 
travessava el Millars i passava per on després Jaume I va fer 
construir Vila-real. I a primers del segle XVIII això encara 
era així, i per aquest motiu va ser Vila-real i no Castelló la 
“socarrada” per les tropes borbòniques el 1706. Va ser només 
unes dècades després, regnant “el segon” Carles III, vull dir 
el Borbó, no el nostre que, en nom del despotisme il·lustrat, 
el rei va manar que la via de comunicació entre Barcelona 
i València passara necessàriament per dins de la ciutat de 
Castelló, i més concretament que entrara pel carrer Sant Fè-
lix —carrer Ample, que li deien—, travessara tot el carrer 
Enmig, encara avui farcit per això de les millors tendes i 
botigues, i eixira cap a València per la Porta del Sol i el que 
seria el carrer Trinitat/Pi i Margall/Trinitat. Va ser ja durant 
el XIX quan aquesta carretera, encara només de carruatges, 
diligències, carros variats, cavalls i vianants a peu es va desvi-
ar “rondant” l’antiga muralla construïda de pressa i corrents 
contra els carlins, pel que avui són les Rondes Magdalena i 
Millars. Una reforma posterior la va empènyer fins on ara 
es diu avinguda Barcelona. Però, lògicament, fins i tot allí, 
tan lluny del centre, va arribar a molestar, i molt, dividint 
la ciutat en dos, separant uns barris on cada vegada vivia 
més gent de tota la resta de la població per una “muralla 
invisible”…, però ben “audible” i ben difícil de travessar. És 
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a dir que, paral·lela a l’exigència del soterrament de la via, va 
sorgir aquesta altra demanda, la del desviament de la N-340.

Mentrestant, els darrers anys del franquisme s’havia cons-
truït “l’autopista”; se li va dir així, en singular i article deter-
minat, perquè era l’única. Efectivament, “l’autopista” va ser 
el primer vial amb quatre carrils que es realitzava al nostre 
país, amb l’objectiu d’unir les dues poblacions més populo-
ses, Barcelona i València, i totes les seues importants àrees 
econòmiques, reals i potencials. No era cap casualitat, aquest 
traçat. Eixos mateixos anys, una important multinacional, la 
Ford amb tota probabilitat, havia encomanat a una empresa 
de prospectiva un estudi sobre les condicions socioecono-
micolaborals de les diferents zones de l’estat espanyol, lla-
vors “España”, per a poder decidir en quines valdria la pena 
ubicar determinades instal·lacions industrials. Com que 
l’estudi es va fer per províncies, que era l’única forma com 
estaven disponibles les dades durant el franquisme, l’empre-
sa de prospectiva en qüestió en va observar dues “una zona 
circular al nord, a prop de la frontera francesa” (llegiu tot 
Euskadi, Navarra inclosa) i “una altra, per la costa mediter-
rània que, com no té un nom específic, del nom de les seues 
dues ciutats més importants, l’hem anomenada Valencelo-
na”. Què t’ha paregut, calçut? Visca Valencelona lliure!

Bé, però tornem a l’autopista, si que és que en el fons ens 
n’havíem anat mai. El sentit comú —que, ja ho sabeu, és el 
menys comú dels sentits— aconsellava fer com els romans, 
i bastir-la en la línia interior, entre la costa i les altes munta-
nyes, per on havien anat sempre les comunicacions des del 
temps de la Via Augusta, on els terrenys serien més barats 
i on els perjudicis a l’agricultura per les terres “retirades de 
l’ús agrari” serien molt menors. Però… tot sembla indicar 
que hi havia uns altres interessos al darrere, més enllà dels 
industrials, que “algú” pensava en el creixement desenfrenat 
del turisme més especulatiu; i tot això, en plena dictadu-
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ra, on les possibilitats de discrepància eren, si no nul·les, sí 
francament complicadíssimes. O siga, que el traçat de l’au-
topista va anar “per on els va rotar”, ben apegada a la costa, 
destrossant riquíssims terrenys agrícoles de primera catego-
ria i generant uns futurs problemes d’intercomunicacions 
i de barreres fluvials dignes de millor causa. Recorde que, 
quan estaven construint el tram que passava entre Vila-real 
i Onda, anava jo un dia en autobús cap a aquesta última 
població, vam passar pel punt exacte on s’estava fent l’obra, 
i vaig contemplar la trista i lamentable imatge d’un tractor 
enorme que avançava arrencant a costat i costat una plan-
tació de tarongers en plena producció. I em va venir llavors 
una idea per al poema El Crist de la Plana, sobre el qual 
estava treballant eixos dies, i que, diguem-ho així, a primers 
dels anys setanta va arribar a ser una mena de “bet-seller en 
miniatura” entre els ambients “progres” de la comarca. De 
fet, crec que la vaig publicar potser fins a tres voltes en algu-
nes d’aquelles revistetes de clubs parroquials i associacions 
culturals emparades sota el mantell de l’església, i la vaig 
haver de llegir en públic (me la demanaven!) en repetits 
actes “de masses” (vull dir, de més de vint persones), com ara 
en alguns recitals poètics en el marc dels Aplecs de la Plana. 
El fragment deia així:

“Va el Crist per l’autopista. A ambdues vores,
tarongers arrencats criden hosanna!”
I el final del poema estava datat:
A Castelló, la Plana, el mes de març,
el dia trenta-u de l’any de l’autopista.
I era aquest “any de l’autopista”, lògicament, el 1972.
Des del primer moment, l’autopista va resultar cara per 

als usuaris. Cara, sense pal·liatius. D’acord, l’empresa que 
havia assolit la concessió i va dur a terme l’obra va fer una 
inversió multimilionària, i més encara en els darrers trams, 
per exemple de la Safor on, ja mort Franco, els van obligar a 
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fer una obra “com calia”, amb túnels, per exemple, en comp-
tes de destrossar la muntanya; tot el que vulgueu, però la 
realitat real és que han recuperat la inversió, no una sinó 
moltes vegades, sobretot a base de les pròrrogues successives 
que, tant el PSOE com el PP, li anaven atorgant, fins arribar 
a enguany, que ja no han pogut seguir renovant-li-les, potser 
perquè des de Compromís estàvem a l’aguait, vigilant quina 
en tramaven i, almenys per ara, aquesta infraestructura és 
de lliure circulació, sense el peatge que suposaven els paga-
ments desorbitats.

Però el problema no va ser tant el preu, tot i ser car, sinó 
sobretot el greuge comparatiu; perquè mentre l’autopista, 
l’AP-7, va ser pràcticament l’única de l’estat, d’acord, havies 
de pagar, per suposat, era cara, però què hi farem! Ara bé, 
quan van començar, anys després, a construir autovies gratu-
ïtes de quatre carrils, que sospitosament totes o bé feien cap 
a Madrid o bé circulaven per Espanya-Espanya… No us ho 
he contat en les memòries, però podria haver-ho fet perfec-
tament: durant el viatge que vaig fer amb un grup d’amics 
a Sòria —que d’aquest sí que us n’he parlat, i del venedor 
de gelats, i els que parlaven “extranjero”—, quan vam entrar 
en la “provincia de Soria”, en una gran autovia sense paga-
ment, i que no et creuaves amb cap vehicle, i els pocs amb 
què ho feies eren matrícula de Madrid… o de Barcelona, 
inclòs un taxi groc-i-negre, i no passava un vehicle matrícula 
de Sòria ni per mal morir, llavors veiem venir un camionet 
no massa gran, i ens diem: “aquest almenys sí que serà so-
rià”… i era un camió matrícula de Castelló, de l’empresa 
Fabregat, del Grau, que duia sardina castellonenca cap als 
ports del Cantàbric! Seria allò de “sardina fresa, es”. Aquesta 
era la “superocupació” de l’autovia soriana, en la qual no 
es pagava peatge perquè s’havia finançat amb els imposts 
de tots els ciutadans de l’estat. I, mentrestant, si tu anaves 
de Castelló cap a València o Alacant, o pujaves cap a Bar-
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celona o Girona, paga que, se suposa, vosaltres sou rics. De 
fet, sempre recordaré la cara que se li va quedar a Adrian la 
primera vegada que, conduint ell el nostre cotxe, el vaig fer 
anar per l’autopista —ell no hi havia anat mai, sempre per 
la general, que no et feien pagar—, li vaig donar la tarja per 
a pagar el peatge, per allò de la finestreta del conductor i, 
en recollir-la, li vaig dir que traguera el tiquet del rebut, i va 
veure la quantitat a què pujava. Crec que encara està tirant 
flames, a hores d’ara!

En aquesta doble conjuntura, la necessitat de desviar una 
vegada més la N-340 al seu pas per Castelló i l’existència 
d’una autopista AP-7 amb un peatge que traïa competitivi-
tat a les nostres exportacions i encaria la vinguda de turistes, 
des del nacionalisme valencià ho vam tenir clar: liberalitza-
ció del tram castellonenc de l’autopista, pagada i més que 
pagada a l’empresa concessionària durant tots eixos anys de 
peatges, i desviament del trànsit de la N-340 cap a l’AP-7. I 
encara haurien eixit guanyant, les finances de l’estat, perquè 
segurament els hauria resultat més barat aquest rescat que 
no els diners que els van caldre per a desviar la general. Però 
Madrid té uns designis que els pobrets mortals no conei-
xem, de manera que de liberalitzar l’autopista, ni parlar-ne. 
Tot al contrari, quan caducava la concessió, nyas, nova pròr-
roga en marxa, i tots tan amics… i els valencians a callar i a 
pagar.

En un primer moment, el MOPU, que era com es deia 
llavors el ministeri de Foment —aquest nom, tant decimo-
nònic, el va recuperar el PP— va insinuar la possibilitat de 
fer una mena d’enterrament “tou”, en rasant, pel mateix lloc 
on anava llavors la General —és a dir, per on ara circula, 
per davall, la via soterrada—, que en part va complaure els 
veïns de la zona però no l’ajuntament, que s’hi va oposar, 
en aquest cas amb tota la raó, perquè allò no passava de ser 
un pegot. Mentrestant, des de la UPV es continuava exigint 
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o bé el desviament o bé la seua alternativa, una autopista 
despeatjada, que poguera recollir de manera folgada el tràn-
sit de la N-340, i això tant abans com després del maig del 
1987, quan Toni Porcar va entrar per primera vegada com a 
regidor i amb ell el nacionalisme va tornar al consistori. En 
aquest sentit, per exemple, el dia 2 de desembre de 1986 va 
aparèixer un article de premsa, pràcticament ja preelectoral, 
signat per Vicent Grau i Toni Porcar com a UPV, i escrit en 
aquests termes.

Després de les eleccions del 1987 —que, com us he expli-
cat, van dur a l’alcaldia el socialista Daniel Gozalbo, però en 
minoria i en una posició feble dins del seu mateix partit—, 
a poc a poc des de la corporació van aconseguir fer entrar al 
cervell “dels seus” de Madrid que caldria desviar, més aviat 
o més d’hora, la carretera general al seu pas per Castelló. 
Llavors, el dilema va ser per on. Governant encara Tirado, 
aquest havia suggerit la que es va anomenar “solució est”, 
és a dir, el desviament de la N-340 “per baix”, construint la 
nova variant entre el nucli de Castelló i el Grau, la qual cosa, 
segons ell, resoldria el problema dels accessos dels camions 
al port però, i d’això ell feia com que no se n’adonava, crea-
va per a molts anys una barrera quasi infranquejable entre 
la ciutat i el seu districte marítim. Quan es va començar a 
insinuar que el MOPU s’inclinaria més aviat per aquesta al-
ternativa, des del nacionalisme, el moviment veïnal i també 
l’ecologisme naixent, es va posar el crit al cel, qualificant de 
barbaritat cap amunt aquesta suposada “solució est”. Com 
a mal menor, i tot i insistir que la millor solució seria alli-
berar el peatge de l’autopista, i evitar així la destrucció de 
noves zones agrícoles per a permetre el pas del nou vial, es 
va defensar la “solució oest”, que preconitzava que la N-340 
s’acostara encara més a les muntanyes que delimiten la part 
occidental del terme castellonenc. A fi que us situeu, per on 
passa avui realment, ja que a la fi va ser l’alternativa que s’hi 
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va imposar, encara que fora a costa de múltiples protestes i 
gestions, i d’alguna que altra manifestació enmig.

Com a persona, com a Acció i com a eixa mena d’“alliberat 
líbero” de la UPV que en part vaig ser, podeu imaginar que 
la meua implicació en aquesta lluita i en l’exigència corres-
ponent de desplaçament i, de poder ser, de despeatge, va ser 
intensa, i ben orgullós que me’n sent, la veritat.
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El TRAM, per Ribalta, per a fer més “roïdo”?

D urant els primers anys del segle XXI, el govern de la 
Generalitat estava en mans del PP i sota la direcció 

—què no direm el “regnat”?— de Francisco Camps que, 
recordem-ho, va començar a governar el maig del 2003. En-
mig d’un totum revolutum de projectes a quin més especta-
cular, tots ells llançats a bombo i plateret no només des d’un 
Canal 9 servicial —inclosos alguns que després bramarien 
contra el seu tancament—, sinó des de la pràctica totalitat 
dels mitjans de comunicació existents, un dels projectes 
que havia d’afectar Castelló —i, suposadament, benefici-
ar-lo, és clar— va ser el d’un TVRCas, després rebatejat com 
a TRAM, que seria “un troleibús de trànsit ràpid que circularia 
per l’interior de la ciutat”.

Si voleu, retrocedirem uns quants anys. El 1963, concreta-
ment el 31 d’agost, va fer el seu darrer viatge La Panderola, 
el trenet de via estreta que unia “Castelló i Almassora”, com 
diu la cançó, i que anava també “del Grau a Onda”, un tren 
d’aquells “amb rostre humà”, com els carrilets i les xitxarres, 
que durant dècades havia transportat als ports de Castelló i 
Borriana els productes taulellers i les taronges de la comar-
ca, i que traslladava el personal de poble a poble i de poble 
a platja, amb una “certa tranquil·litat”, que en diríem. Amb 
una reflexió molt del franquisme, van decidir que “estava 
antiquat i era antieconòmic” i, en comptes de millorar-lo, 
senzillament el van suprimir. Jo tinc un record confús, devia 
tindre nou anys, d’aquell tancament i del comiat que li va 
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organitzar un grup de “castelloners entusiastes”, presidits per 
Quiquet de Castàlia. I tinc aquest record, entre altres raons, 
perquè tot, intervencions i pancartes de comiat incloses, es-
tava en valencià, la qual cosa, com comprendreu, l’any 1963 
no era gens habitual.

El cas va ser que, com a alternativa a la Panderola, el fran-
quisme va oferir “la modernitat”, simbolitzada en uns tro-
leibusos que unien, si no recorde malament, Castelló amb 
Vila-real, per una banda, i amb el Grau i la platja per l’altra. 
Recorde com van estendre pels diferents carrers i carreteres 
el cablejat elèctric, entre altres raons perquè un dels meus 
oncles, Pepito Sebastià, el marit de ma tia Pepa, era un dels 
electricistes que duien el manteniment de la línia, i doncs el 
cridaven a qualsevol hora del dia i de la nit, per a afrontar 
les possibles, i de vegades sovintejades, avaries del troleibús 
en qüestió.

Per hac o per bé, aquest servei no va quallar, sembla que 
va ser encara més deficitari que no ho era l’antiga Pandero-
la, i al cap d’un temps el van tancar. Era l’època en què els 
cotxes particulars s’anaven obrint pas per tot arreu i, podent 
anar en cotxe propi, per què calia semblar un pobre que 
necessitava anar en transport públic? I així ens ha anat. Per 
cert, l’estació dels tals troleibusos, que sembla que tenien 
alguna cosa a veure amb la Diputació, la van construir en 
la carretera entre Castelló i Vila-real, en l’actual rotonda on 
es troba la Impremta Provincial i uns magatzems d’aquesta 
institució.

Tot açò venia a compte perquè, quan es va començar a 
parlar de construir aquest TRAM, que havia de ser la vui-
tena meravella del món, evidentment, si escoltaves els seus 
impulsors i els mitjans que els hi feien el joc, la veritat és 
que a molts castellonencs de peu i d’una certa edat ens va 
fer pensar més aviat en el fracàs dels troleibusos. Aquest 
TRAM havia de “funcionar amb fibra òptica, fet que li perme-
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tria ser autònom, és a dir, funcionar sense conductor”, però la 
realitat és que “es guia per una sèrie de línies blanques pintades 
en el sòl però, com el sistema no és prou precís, és necessària la in-
tervenció d’un conductor”. També ens van vendre que tindria 
preferència de pas sobre tots els altres vehicles, però sovint 
el pots veure esperant tranquil·lament l’autorització de pas 
corresponent en un semàfor, com qualsevol altre vehicle o 
vianant. Però el més greu, el TRAM havia de constar de tres 
línies: la primer havia d’unir la Universitat Jaume I amb 
el Grau, la segona havia d’unir el Grau amb Benicàssim, i 
la tercera circularia des de Castelló a Almassora, Borriana 
i Vila-real. Per això, els més optimistes el van batejar com 
“la nova Panderola” o, encara més bonic, “La Panderola del 
segle XXI”.

Però… llavors va arribar la crisi, i el projecte del TRAM, 
com tots els grans projectes triomfalistes de l’època del PP, 
se’n va anar en orris. Ni Palau de Congressos de Santiago 
Calatrava, ni nova seu de la Valencian International Univer-
sity de Frank Gehry, ni… I el TRAM, en un primer moment, 
el 25 de juny del 2008, quan es va inaugurar, va servir no-
més per a anar des del Corte Inglés, passat ja Ribalta, fins a 
l’UJI… i tornada; és d’un cert interès, d’acord, per als alum-
nes universitaris, sobretot per a aquells que venien en tren 
des dels pobles de la Plana, perquè feia una parada al costat 
de l’Estació, i poca cosa més. I era que, si es volia dur a ter-
me almenys la resta del primer dels tres vials que hi havien 
projectat —els altres dos dormien, i dormen encara avui, el 
son dels justos—, calia resoldre el problema del seu pas pel 
parc Ribalta.

I, la pregunta del milió: per què es va encabotar el PP a 
fer travessar el TRAM pel mig de l’anomenat “passeig de 
cotxes” (llegiu carruatges) del passeig Ribalta? No hi havia 
cap interès econòmic especial a salvaguardar, el TRAM ja 
tenia llavors i continua tenint avui, amb el nou traçat, una 
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parada davant mateix del Corte Inglés, així que de pressions 
per part d’aquest, cap ni una. Van dir que el TRAM no po-
dia fer un gir corbat en el seu traçat, i la realitat real, cabuda 
com és, els ho desmenteix ara cada dia, quan els vehicles cir-
culen amb tota normalitat pel carrer Ribalta (parells), paral-
lel al passeig. Sovint, quan m’ho han preguntat, i ha estat 
en bastants ocasions, he mantingut que l’única raó del PP, 
pense jo, ha estat allò tan espanyol de “sostenella y no enmen-
dalla” perquè, la veritat, no li he trobat mai cap més sentit.

Però el cas va ser que sí, que s’hi van fer forts en la pro-
posta, i llavors tenien majoria absoluta, tant a l’ajuntament 
castellonenc com a les Corts Valencianes, que eren les dues 
institucions que havien d’aprovar el projecte. De manera 
que ja ens vèiem un TRAM travessant per mig de Ribalta, 
entre la Pèrgola i el Templet; i, per més silenciós que ens 
juraren que seria, no ens imaginàvem la Banda Municipal 
tocant els diumenges al matí les seues peces mentre el tal 
troleibús del segle XXI passava literalment pel seu costat. I, 
a més, ens preguntàvem: si volen anar al recte, sense desvi-
ar-se ni a dreta ni a esquerra, quan arribaran a la Farola què 
faran, apartaran el gran fanal commemoratiu de la Corona-
ció, l’assolaran…? De manera que allò que en diríem la gent 
més assenyada, no me n’amague de qualificar-nos així, i no 
només les associacions veïnals, les forces polítiques progres-
sistes, els defensors de l’art i de l’harmonia de la ciutat, més 
enllà de posar el crit al cel i denunciar allà on calia que “les 
obres al pas del Parc Ribalta van ser realitzades de forma il·legal, 
en travessar sense permís un Bé d’Interès Cultural”, què hi podí-
em fer? Com sempre, tornar als “vells sistemes” de protesta, 
notes, comunicats, convocatòries, en els quals teníem ja una 
experiència d’anys.

Arribem així a la gran convocatòria del 24 d’octubre 
del 2008 quan, segons el periodista del Levante de Castelló, 
Nacho Martín, “la oposición al trolebús por el parque genera la 
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movilización más grande [a la ciutat] desde la guerra de Iraq”. 
Anem per parts, perquè no voldria passar-me’n. Per una 
banda, se suposa que aquest diari, d’orientació progressista 
i filosocialista, era clarament favorable a la reivindicació; i 
per l’altra, jo he estat temps col·laborant amb aquest Levante 
de Castelló, escrivint cada any, de manera gratuïta, i junta-
ment amb Manolo, els comentaris i les crítiques dels espec-
tacles pirotècnics de les festes, tant mascletades com castells 
de focs, i tots els anys, igualment, com us he explicat en Pel 
meu país, els escrivia una narració literària, de temàtica més 
o menys festera, per al seu suplement magdalener. El que in-
tente dir-vos és que la meua persona no era desconeguda en 
absolut per al diari. A banda del meu cas concret, reconec 
que tampoc no vaig trobar cap sentit a aquests paràgrafs: 
“Muchos eran los detalles que apartaban de la manifestación cu-
alquier sospecha de una organización mínimamente profesional, 
de una financiación política o del apoyo de un secreto lobby. La 
mejor prueba de ello se escenificó en la anarquía en el canto de 
consignas, la dispersión de los manifestantes, la sencillez de las 
pancartas o el cómico hedor del embrague quemado del coche de 
un incombustible Toni Rollo, que con esfuerzo intentaba sacar 
sonido de unos maltrechos altavoces”. I sí, el subratllat és meu.

No sé, potser el periodista es veia a ell mateix com una 
mena d’escriptor realista referint uns fets en una novel·la, 
però, a banda que podria haver-se molestat a comprovar 
com s’escrivia correctament el meu cognom, per a mi, in-
sistisc, en absolut desconegut en el diari, no sé ajudava molt 
en la lluita per a evitar el pas del TRAM per dins de Ribalta 
elucubrar si teníem o no el suport de cap “secreto lobby” o 
si havíem tingut un problema amb el cotxe de Rubén —el 
del “embrague quemado”— o si els micros, que eren els que 
feia ja molts anys havíem adquirit conjuntament la UPV i 
la Unió de Llauradors estaven més o menys “maltrechos”. I, si 
se suposa que damunt li he d’agrair la meua valoració com a 
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“incombustible”, inclòs el “Rollo” que, segons com, podia sem-
blar insultant… Sincerament, diguem-ne que he vist cròni-
ques més afortunades sobre convocatòries i manifestacions, 
senyor Nacho Martín. Tot i que ja em veig la cara displicent 
i amb un somriure burleta, de Joan Montanyés, “Xipell”, iro-
nitzant enmig de la redacció sobre el “cabreig” de Toni Royo 
pel que li hem dit o li hem deixat de dir respecte a la mani 
de Ribalta i el seu paper en aquesta. Encara que ara ja no ho 
podria fer, almenys davant d’una redacció reunida, el Levan-
te de Castelló va ser “desarticulat” fa poc més d’un any, per la 
seua mateixa empresa, en fusionar-lo amb el Mediterráneo; i, 
ja se sap, el peix gran es menja sempre el menut.

Siga com siga, el cert és que la manifestació va ser multi-
tudinària, ja ho diu el mateix periodista, la major des de la 
que Castelló, com totes les ciutats del país, va fer contra la 
guerra de l’Iraq, i va evidenciar quina era la postura majori-
tària del poble de Castelló sobre el pas del TRAM per on no 
devia. I, uns anys després, les eleccions municipals i autonò-
miques del 2015 van ratificar que aquesta majoria social es 
reflectia també en una majoria política. O siga, que Ribalta 
es va salvar, ni que fora “pels pèls” de ser estúpidament tra-
vessat per un TRAM que avui en dia circula perfectament 
pel seu voltant, sense perjudicar-lo en absolut. I esperem 
que aquest rebuig i aquesta decisió política de la ciutadania 
puga servir de lliçó per a evitar nous intents de destruccions 
sense sentit.
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Al·lusions polítiques de la meua mare

M a mare, de tant en tant, tenia allò que solem dir “ei-
xides de bomber”. A la primera de canvi, i sense ve-

nir a compte, et podia eixir per on menys te l’esperaves. Per 
exemple, quan estava molt tensa, o enfadada per alguna raó, 
ens amollava, en ple franquisme i com a signe de protesta: 
“I ara jo diria: viva la FAI!”. O bé, començava a cantar, amb 
la musiqueta de “Tengo una muñeca/ vestida de azul”, la lletra 
següent: “Visca la república/ del 2 de maig./ Capellans i fra-
res/ tots afusilats”. A veure, per començar, mai no hi ha hagut 
—a “Espanya”, evidentment— una república ni del dos ni de 
cap altre dia del mes de maig; la primera va ser al febrer, i la 
segona a l’abril. Pot ser que siga una versió “arreglada” de la 
lletra que m’informava el metge Peña i que us he contat ja 
a les memòries, allò de “visca la república/ més ara que mai”. 
Ara, que ma mare tampoc se les pensava massa, també et 
podia amollar que una situació una mica caòtica semblava 
“la república d’Andorra”, un país on mai no s’ha proclamat 
cap règim republicà i sempre ha estat un coprincipat. 

Un altre lot el formaven la reinterpretació de sigles, ge-
neralment de la Guerra Civil. Supose que avui en dia no 
us seran massa familiars les sigles UHP; que volen dir, en 
castellà, Unión de Hermanos Proletarios, i s’aplicava al resultat 
de l’aliança entre els sindicats UGT i CNT, sobretot durant 
la revolució d’Astúries el 1934, i en part també després, du-
rant la Guerra. Potser us sonarà d’algun film ambientat en 
aquest conflicte, quan veus passar algun cotxe requisat que 
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du pintat al damunt aquesta siga, UHP. Doncs bé, la meua 
mare, quan mon pare no contestava alguna pregunta que li 
havia formulat —cosa bastant sovintejada, mon pare no era 
massa parlador, que en diguérem—, se n’anava remugant, 
com mastegant entre dents: “U Hache Pé no contesta”. Jo no 
sé si la frase formaria part del diàleg d’alguna obra de teatre, 
dubte molt que fora d’una pel·lícula, quan una ràdio dels 
revoltats ha caigut en mans dels “dolents” —La Legió, els 
moros, “els de Franco”— i qui intenta comunicar amb ells, 
des del costat encara lliure, fa eixa afirmació. M’agradaria sa-
ber si existeix la tal obra, per a saber d’on s’ho podria haver 
tret la meua mare.

Però més forta encara era una altra frase relacionada amb 
la UHP. A partir de l’abolició dels diners en les col·lectivitats 
anarquistes, supose que algú, tal vegada fins i tot algun 
quintacolumnista —o potser l’aparell de propaganda del 
PC, que es va passar la Guerra desacreditant aquestes “ge-
nialitats dels àcrates”—, ma mare va desdoblar la frase asse-
gurant que “U Hache Pé, a cobrar al comitè”. Ara bé, per al 
meu gust, la millor de totes les “ocurrències maternes” —o 
almenys que ella em transmetia— era la relacionada amb la 
sigla CNT-AIT, on AIT volia dir Associació Internacional de 
Treballadors, una mena d’“internacional anarquista” des de 
l’època de Bakunin. Doncs bé, vinculat al tema de l’“amor 
lliure” dels àcrates, i a la senzillesa de la cerimònia “nupcial” 
davant d’un “representat del poble”, el seu comentari-des-
glossament era: “Ce Ene Té. A I té (=Ahí té)… la seua dona”.
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L’Iraq, la guerra, els Bush… i la Magdalena

G eorge Bush fill va tenir el mal gust d’envair l’Iraq en 
plena Magdalena del 2003. Us ho he explicat ja en Pel 

meu país, quan us he parlat de les cintes negres que, en se-
nyal de dol, molta gent vam penjar a les canyes de la Rome-
ria, i que els membres de la colla Foc al Clero hem mantin-
gut fins avui, com fem amb les verdes i les quatribarrades de 
tots els anys, nugades en el nostre estendard. 

Des del primer moment que es va fer pública la intenció 
del president nord-americà d’envair aquest estat del Pròxim 
Orient, amb l’excusa, mai demostrada i temps després des-
mentida per la realitat, que el seu govern posseïa armes de 
destrucció massiva, totes les forces progressistes i, jo diria, 
tots els demòcrates amb un mínim sentit de la justícia, ens 
vam pronunciar en contra i vam convocar manifestacions, 
que van ser, si ho recordeu, de les més massives que Europa 
sencera havia conegut des de feia molts i molts anys. Medi-
terráneo del 2 de febrer, per exemple, es feia ressò del suport 
dels nacionalistes a aquesta convocatòria. “El Bloc apoya la 
manifestación contra la guerra de EEUU a Irak”, on el porta-
veu municipal i candidat a la reelecció, Toni Porcar, feia una 
crida a la militància i la “simpatitzància” a participar-hi. I, 
la veritat és que ens va quedar digna, ben digna; el nombre 
d’assistents va superar les convocatòries en favor de la TV3, 
que ja havien estat massives, i potser només podien compa-
rar-se a la mani per la democràcia que va tenir lloc el 1981, 
dos dies després del 23-F.



391

Recorde, per exemple, amb molt d’orgull, que l’expre-
sident Bush pare, que va intervenir públicament per a de-
fensar la invasió pel “fillet” d’un país sense tenir cap auto-
rització de l’ONU, va declarar que “no podem supeditar la 
política exterior nord-americana al que puguen dir els ma-
nifestants pels carrers de Barcelona”. No va dir de París, ni 
de Londres, ni de Berlín, ni de Roma, ni tan sols de Madrid, 
no. Va dir de Barcelona, i això demostra la potència que van 
assolir aquestes protestes al llarg i ample del nostre país. Re-
corde, per exemple que, durant la primera manifestació, al 
carrer Major, a l’altura de la pastisseria Macián, unes xiques 
que duia jo a la vora, i que no les coneixia de res, van mirar a 
costat i costat dels molts milers que hi anàvem, es van girar 
cap a mi i em va amollar, espontàniament, “ara si que el PP 
no podrà fer res, davant de tanta gent”, profetitzant que la 
formació conservadora, que ens havia “clavat en la guerra”, 
perdria les properes eleccions per golejada. Jo, dissortada-
ment, les vaig mirar amb cara d’escepticisme, i vaig pensar, 
dintre meu, “cap ni un dels milers de persones que estem 
avui ací manifestant-nos havíem votat ja mai el PP”. Però bé, 
de segur que, a la llarga, aquesta resposta indignada i massi-
va va servir d’alguna cosa.

Manolo i jo eixe mateix matí del 15 de febrer érem a Bar-
celona, a la reunió mensual de l’executiva de la Plataforma 
per la Llengua. Normalment, en eixa època, encara sense 
temes familiars pendents, ens hi hauríem quedat tot el cap 
de setmana, aprofitant per a visitar llibreries, exposicions i 
algun que altre museuet, com solíem fer durant eixos anys. 
Però, en aquest cas, de seguida que va acabar la reunió, sen-
se dinar o quasi, ens en vam anar ja cap a Sants, a agafar el 
primer Euromed que vam trobar —home, trobar no és la 
paraula, ja dúiem la reserva de la tornada—, per a arribar a 
Castelló just a temps per a incorporar-nos a la gran manifes-
tació. Tot i que us he de confessar que, a Barcelona, i mentre 
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anàvem cap a l’estació, en algun moment vam tenir la temp-
tació de quedar-nos-hi, perquè ens anàvem trobant amb els 
primers manifestants que anaven cap al lloc de convocatò-
ria i tot feia intuir que la manifestació de Barcelona seria 
històrica, multitudinària; i és que crec que ningú, ni els ma-
teixos que hi acudien, podíem fer-nos una idea de l’enverga-
dura final que acabaria assolint. D’acord, potser després ha 
estat superada per les grans convocatòries independentistes 
dels 11 de setembre, però llavors, recordeu que som al 2003, 
mancaven quasi deu anys per arribar-hi, i ningú ni tan sols 
podíem preveure’l, aquest boom de la independència.

Evidentment, el president Bush fill no en va fer ni el mí-
nim cas, d’aquestes protestes ciutadanes, i ell i els seus acò-
lits, Blair i l’“amic” Aznar, van dur endavant els seus plans 
d’invasió. De manera que la protesta no va fer sinó augmen-
tar. Des del nacionalisme valencià, vam dur mocions a tots 
els ajuntaments, condemnant l’atac, i tenint bona cura de 
deixar clar que aquest rebuig a la invasió en absolut s’ha-
via d’entendre com a cap mena de suport a la tirania de 
Saddam Hussein, el règim despòtic del qual condemnàvem 
amb fermesa com ningú. I que, de fet, si hi havia un “bàndol 
bo” en aquesta salvatjada, aquest eren els kurds, un poble 
que no havia caigut mai en la “temptació” de l’integrisme 
islamista i que lluitava, i lluita, per la seua llibertat i per la 
independència del seu país contra tots els règims autoritaris 
i/o integristes de la regió.

La següent concentració massiva contra la invasió s’havia 
convocat a tot arreu per al dissabte 21 de març. Però eixa 
data, a Castelló, suposava un greu problema… i és que era 
el dia inicial de la Magdalena, quan desfilava pels carrers 
la Cavalcada del Pregó. De manera que vam haver d’avan-
çar un dia la convocatòria, i va ser curiós, en aquella mena 
d’ambient premagdalener, la multitud indignada que ens hi 
vam ajuntar pels carrers de la ciutat. Per exemple, el corres-
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ponsal d’El País ho explicava així: “Castellón adelantó ayer la 
convocatoria de la manifestación contra la guerra, prevista para 
hoy en el resto de capitales españolas, para no coincidir con el 
pregón de las fiestas de la Magdalena. Miles de personas (entre 
10.000 y 12.000) respondieron a la convocatoria realizada en la 
capital de La Plana. Durante el trayecto, el candidato autonómi-
co del PP, Víctor Campos, y el consejero de Industria, Fernando 
Castelló, que se dejaron ver en distintos puntos del recorrido fu-
eron increpados con gritos de “asesinos” y “fachas”. A mi no em 
mireu, jo he copiat literalment, i en la seua llengua original, 
la informació del periòdic madrileny. I no era l’únic, segons 
Mediterráneo, “Cerca de 20.000 personas se manifiestan contra 
el apoyo de Aznar a la guerra”.

Si no heu viscut l’experiència que ara us explicaré, us 
vull fer notar que era demencial: tu tornaves a les tantes 
de la nit, de festa, alegret i ben alegret, allò que en diríem 
“una mica animat”, en tots els sentits de la paraula —vaja, 
com quasi diria que tens l’obligació festiva de tornar-hi, en 
Magdalena— i, malgrat tot, no ho podies evitar, en arribar 
engegaves la televisió —TV3, per exemple— i tot era veure 
coets i més coets, llançats de manera interminable, caient 
sobre uns objectius a l’altre extrem dels quals t’imaginaves 
persones humanes, soldats i civils, dones, homes i xiquets, 
com una maledicció bíblica… o washingtoniana. El con-
trast era tan brutal, que la teua alegria quedava tallada de 
colp. Perquè no podies, encara que ho intentares, ignorar el 
que estava passant. I al dia següent, torna a començar, tu a la 
festa, que per a un bon castellonenc “anar a la Magdalena, 
no és tan sols anar de festa”, i mentrestant Bush continuava i 
continuava acarnissant-se sobre la gent, de manera reiterati-
va, sense cap ni una prova que l’avalara, simplement perquè 
volia justificar, davant de l’opinió pública nord-americana, 
que ningú atacava impunement els Estats Units. I nosaltres 
que, com tothom, havíem condemnat amb horror el que 
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havia passat a Nova York aquell malaurat 11 de Setembre 
—també, quin dia que van triar!—, ens preguntàvem una i 
una altra vegada què tenia a veure el poble de l’Iraq, ni tan 
sols el seu president assassí Saddam Hussein, amb aquest 
indignant atemptat d’Al Qaeda i de l’antic amic dels ameri-
cans Osama Bin Laden. I no ens va aturar ni la mateixa Mag-
dalena, i de fet al llarg de les festes van continuar les accions 
contra la guerra, unes accions, això sí, que no van tallar en 
cap moment el ritme fester, i que, passades les celebracions 
magdaleneres, Antoni Porcar lloava, com a cap visible del 
Bloc, assegurant que “es felicita pels actes contra la guerra 
durant festes”. 

Damunt, i per a més inri, aquesta guerra, a més de la sal-
vatgia de totes les guerres, suposava un greu perjudici per a 
l’economia del nostre país, del nostre, país. Recorde en eixe 
sentit un article signat per Toni Porcar titulat significativa-
ment “La guerra i l’economia valenciana”, publicat ja el 15 de 
febrer. O l’article signat per Sergi Selma, número tres de la 
candidatura nacionalista a les noves eleccions, “Diguem no a 
la guerra”; o aquell altre, a fi que ningú no es confonguera, 
el del llavors secretari general del Bloc, Pere Mayor, que es ti-
tulava “Diguem no la guerra (i no a Saddam)”; o, en una altra 
versió, també signada per ell, “No a la guerra. No a Saddam”. 
I és que el PP, en pla bel·licós i utilitzant allò que “el qui 
no és amb mi és contra mi”, intentava —inútilment— ven-
dre’ns als pacifistes com una mena d’agents del tirà iraquià. 
I no. I, un record ben personal, però al cap i a la fi açò són 
les meues memòries, l’emoció que vaig sentir quan la meua 
neboda Anna, que encara no tenia ni tres anyets, va dur una 
espelmeta encesa a la mena d’“altar de la pau” que s’havia 
muntat a un racó de la plaça Maria Agustina, durant una de 
les múltiples concentracions del “no a la guerra” que vam 
muntar eixos mesos, per activa i per passiva, perquè almenys 
quedara clar, davant l’opinió pública i la història, que si allò 
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s’havia fet, havia estat contra el nostre pensar i malgrat la 
nostra voluntat.

I les mocions per la pau presentades en tants i tants ajun-
taments, Vila-real, Vinaròs, Onda, Nules, Borriana, Almasso-
ra, Betxí, Benicàssim, la Vall d’Uixó… arribant a avergonyir 
un PP, dividit entre l’obediència deguda al seu cap, José Ma-
ria Aznar, i el seu seguidisme de Bush, per una banda, però 
per l’altra el pes d’una opinió pública, fins i tot d’una part 
dels seus mateixos votants, horroritzada pel que s’hi estava 
fent, amb la intervenció, més o menys activa però interven-
ció al cap i a la fi, de l’exèrcit que ells contribuïen a man-
tenir amb el pagament dels seus imposts. I els actes de tota 
mena, no només a la Universitat, sinó a l’Escola d’Idiomes i 
en molts instituts i centres d’estudis. Jo crec que aquella “lli-
çó de pacifisme” va ser més útil per a l’estudiantat de l’època 
que totes les lliçons de física, de matemàtica o de literatura 
que els pogueren impartir. I vam estrenar llavors les casso-
lades, almenys jo no recorde que n’haguérem fet cap abans. 
I fins i tot activitats tan nostres com la Festa per la Llengua 
d’aquell any van acordar un no unànime i rotund contra la 
guerra. I jo, la veritat, de punta a punta del nostre país, em 
vaig sentir, i em continue sentint a hores d’ara, ben orgullós 
del nostre poble i de la lluita per la pau de la nostra gent.
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Pluja, molta pluja, inundacions i eleccions

E m permetreu ara retrocedir molts anys, fins a tornar 
al 1982, l’any següent a l’intent (?) de colp d’estat de 

Tejero, Milans, Armada i… El dia 20 d’octubre d’aquell any, 
un servidor anava amb Aureli Ferrando —aquell que temps 
després seria el primer diputat nacionalista a les Corts per 
les comarques de Castelló—, en el seu cotxe, cap a la pobla-
ció de les Useres. Hi havíem quedat amb un simpatitzant 
d’aquell poble per a passar-li material electoral; lamente no 
recordar el seu nom, potser que fora Miquel, però no n’es-
tic segur, com tampoc si era el mateix que anys després va 
formar part de la llista socialista. Sé que era amic de Vicent 
Roures, un xicot també de les Useres que ha estat fotògraf 
de Castellón Diario i després de Mediterráneo, que també feia 
alguna cosa en dibuix i pintura, i de fet he tingut molts anys 
penjada obra seua al meu pis de Sant Francesc; amb Vicent 
sí que he mantingut el contacte, ni que siga de manera molt 
escadussera, fins al dia d’avui.

El cas és que hi havia convocades eleccions espanyoles, 
al Congrés i al Senat, i les “votades” eren el proper dijous 
(sí, ho heu llegit bé, no van ser en diumenge) 28 d’octubre. 
Són, per a entendre’ns i perquè us situeu, aquelles que Fe-
lipe González va guanyar per golejada (202 diputades i di-
putats contra només 107 d’una AP (el pre-PP) encapçalada 
per Fraga Iribarne). Els nacionalistes ens presentàvem sota 
les sigles d’EUPV (recordeu, no confondre amb la “versió 
valenciana” d’IU, nosaltres érem el resultat de coordinar els 
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diferents grups municipals “a l’esquerra del PC”), i en el cas 
de Castelló dúiem com a cap de llista al Congrés l’amic Pep 
Cortés (recordeu, l’actor i director que havia posat potes 
enlaire el món teatral de la ciutat amb els seus muntatges 
innovadors); però, sobretot, teníem alguna esperança —que 
no va reeixir en absolut, no cal dir-ho— en la presentació 
de Vicent Pitarch com a candidat al Senat —”Sí, però a Se-
nat/ Vicent Pitarch”— amb tot el prestigi nacional i filolò-
gic que arrossegava. Tinc ací davant el fullet de propaganda 
que vam editar llavors, i en el qual, darrere de Pep Cortés, 
figuren la vinarossenca Neus Olives, el castellonenc Mingo 
Llorens, que havia estat regidor de la segona etapa d’EIC, 
el regidor d’Almenara Ramon Royo (amic però no familiar 
meu, per si us ho pensàveu) i Toni Masià, de Moncofa. 

Per cert, i abans que se m’oblide, en relació amb la can-
didatura de Pitarch al Senat, va córrer una mena de boca 
orella que suggeria votar l’anomenada “candidatura vila-
realenca”— recordeu que al Senat tu pots votar lliurement 
fins a tres candidats, que no tenen per què ser d’un mateix 
partit—, és a dir, les tres persones que s’hi presentaven i eren 
nascudes en aquesta població. I aquestes tres eren el “nostre” 
Vicent Pitarch… i dos candidats de l’ultradretana Fuerza 
Nueva! Doncs a Vila-real van aparèixer algunes paperetes 
senatorials amb eixos tres noms, i fins i tot sembla que algu-
na que altra va arribar també al mateix Castelló.

Tornem. Ens havíem quedat anant l’Aureli i jo cap a les 
Useres. El fet és que, al llarg del camí, l’oratge, que ja estava 
bastant encapotat, s’havia anat complicant més i més, va co-
mençar a ploure, i amb ganes i, el que va ser molt pitjor, als 
pobles de la zona se’n va anar la llum; millor dit, segons ens 
van explicar en un bar, “no se n’ha anat, no, l’empresa l’ha 
apagada. Ho fan sempre que hi ha una tempesta forta, per 
a evitar els accidents que es puguen produir i que a ells els 
comporten despeses, i nosaltres ens quedem cada vegada a 
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fosques, amb les repercussions que això té sobre els aparells, 
i sense poder fer res davant de l’actuació de la companyia”. 
És a dir, que vam arribar a les Useres completament a fos-
ques, vam anar com vam poder a l’adreça que l’hipotètic 
Miquel ens havia facilitat, i allí no contestava ningú. Enmig 
de la forta pluja, vam decidir entrar en un bar que restava 
obert, supose que amb llums de carburer, per a demanar-los 
per favor que ens permeteren deixar-hi aquell paquet, que el 
tal diguem Miquel passaria a recollir-lo, i que moltes gràci-
es, i que “què van vostès, cap a Castelló, amb aquest temps?”, 
i “mire sí, què hi farem, hem d’arribar-hi que tenim faena…” 
i tot el diàleg de circumstàncies que us hi podeu imaginar.

Així que entorna-te’n, enmig del diluvi que caïa, i arri-
bem primer a la Vall d’Alba, sempre tot a fosques, i la cosa es 
comença a embolicar, i creiem que hem girat cap a la Pobla 
i ho hem fet cap a Vilafamés, i quan ens adonem, intentem 
recuperar la carretera de la Pobla, per continuar així després 
per Borriol cap a Castelló, i enmig de la negror resulta que 
on acabem és a Moró; i des d’allí, com vam poder, per la 
carretera de l’Alcora, tornem a la nostra “ciutat base”.

Mentrestant, per la ràdio del cotxe anàvem escoltant la 
situació de la Ribera, on la pluja era encara més intensa i 
persistent, i on la pressa de Tous començava a amenaçar d’ei-
xir-se’n de mare. Eixa nit va ser l’inici de la gran pantanada 
del 82. D’acord, una part de la responsabilitat de tot el que 
va passar va ser del nostre clima de bojos i d’una pluja a la 
qual amb raó acusa Raimon de no saber ploure; però tota 
la resta va ser “qüestió humana”, de tot el que va fallar en la 
pressa de Tous i en els sistemes d’avisos i alertes d’evacuació. 
Una vegada més, els valencians resultàvem perjudicats per 
la “desídia espanyola”.

Recorde que els dies següents, aclaparats per la magnitud 
de la tragèdia, vam realitzar algunes assemblees, mig electo-
rals mig solidàries, en les quals recorde per exemple l’amic 
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Manolo Martín, o siga “Garrofa”, intervenint amb el cor a la 
mà en pla “xe, deixem-nos estar de parlar tant. Anem-nos-en 
tots cap allà, agafem cadascú una llegona, i…”. Des de tota la 
meua simpatia, que ell coneix perfectament, la “llegona” de 
Manolo va ser tema de comentari durant molt de temps en 
el món nacionalista castellonenc. Per cert, una altra anècdo-
ta, aquesta extracastellonenca: l’amic “Albertito Tarongetes” 
(el recordeu de les memòries?), que era de Benimuslem, un 
poble greument afectat per la Pantanada, va aparèixer entre-
vistat en Aitana, el programa de la desconnexió “regional” de 
TVE, duent aixecada la xicoteta mascareta que duien al nas, 
de manera que li quedava al cap en forma de còfia de criada 
o d’infermera, i us podeu imaginar les bromes —igualment 
ben amistoses, evidentment— que li vaig fer durant setma-
nes amb la tal “mascareta televisiva”.

El remat d’eixes eleccions encara el recorde a hores d’ara, i 
l’explique a la gent, cada vegada que hi ha unes noves “vota-
des”, sobretot si impliquen el recompte del Senat. M’explica-
ré: en aquesta ocasió, jo anava d’interventor, no d’apoderat 
—la veritat és que no recorde per què— al col·legi situat a 
les Aules, a la plaça del seu mateix nom. Anecdòticament, el 
lloc on ma mare m’explicava que havia anat a escola de me-
nuda. Bé, el cas és que, recordeu-ho, l’interventor, a diferèn-
cia de l’apoderat, és part constitutiva de la mesa, i doncs no 
pot absentar-se’n sense l’autorització expressa del seu presi-
dent. I ens va tocar un president…. la persona més obtusa 
i, alhora, més legalista, en el mal sentit de la paraula, que 
m’he tirat mai en cara, com se sol dir. Les votacions van anar 
transcorrent amb normalitat i, en fer-se l’hora, vam tancar 
les portes i es va procedir al recompte del Congrés; ja aquest 
va crear problemes, perquè el més habitual, i lògic, és que 
tant la presidència com els altres dos membres no polítics 
de la mesa vagen obrint els sobres, i col·locant les paperetes 
en muntonets, que després es recompten i es quadren; o 
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es fan quadrar, ja m’enteneu, i no entraré en detalls. Però 
el senyor president es va atenir estrictament al que diu el 
reglament electoral, i anava obrint els sobres només ell, un 
a un, i llegint en veu alta el nom del partit, del qual un altre 
dels membres de la mesa anava prenent nota. Ara bé, siga 
com siga, el Congrés encara va anar funcionant; una mica 
lent, però va funcionar. El problema, ja ho intuíem tots, va 
sorgir en arribar al Senat.

A veure, el recompte del Senat, amb la meua experiència 
de molts anys, pot ser fàcil si s’empra el següent sistema: 
tot i que la ciutadania pot fer les combinacions d’un, dos o 
tres candidats, que no tenen per què ser del mateix grup, el 
95% o més de la gent que vota introdueix al sobre una llista 
completa, és a dir, de tres candidats d’un únic partit. Doncs, 
el més lògic és fer munts de paperetes —del PSOE, del PP, 
de Compromís, de…— i crear-ne un de diferent d’“estranys”, 
totes aquelles paperetes que, o bé combinen noms de dife-
rents formacions, o duen només marcats un o dos candi-
dats. En acabar, es recompten els muntonets i es va fent la 
lectura i comptabilització particular només dels “estranys”. 
I, en una estona relativament curta, pots tenir fet l’escrutini 
senatorial.

Però el nostre president no ho podia fer tan senzill. Com 
que el reglament diu que la presidència cantarà nom per a 
nom tots i cadascun dels candidats assenyalats amb la creu, 
i que un altre dels membres de la mesa els anotarà, es va 
encabotar, entestar i tots els sinònims que vulgueu posar-li 
en aquest recompte lent, farragós i bastant inútil, perquè 
al cap d’una estona, quan ell deia el nom del primer dels 
candidats socialistes, per posar un exemple, els altres mem-
bres de la mesa ja repetíem de memòria, rutinàriament, els 
altres dos noms restants. Però el nostre estimat president, 
erre que erre, més cabut que el papa Luna en els seus millors 
moments.
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Els sistemes informatius incipients de l’època —els trans-
istors, vaja— ja ens informaven de la victòria aclaparadora 
del PSOE i de Felipe González a tot arreu de l’estat, escol-
tàvem des del carrer com el personal estava celebrant amb 
instruments més o menys sonors i traques desencadena-
des aquesta victòria, i nosaltres continuàvem impertèrrits, 
comptant i recomptant candidats al Senat, sense cap con-
cessió a l’agilitat. Jo tenia uns convidats al pis, que havien 
vingut via l’amic Toni Matutano, i no negaré que tenia un 
“interès especial” de veure’ls i coincidir amb ells. O siga, que 
estava en el meu interior fent tota mena d’al·lusions no mas-
sa favorables a la persona del senyor president i potser al seu 
entorn més immediat. 

Finalment, vaig decidir fer com que no em trobava massa 
bé, com que tenia alguna mena de mareig, vaja, i li ho vaig 
explicar a la nostra màxima autoritat legalment constituïda 
de la mesa; que, afortunadament, es va mostrar condescen-
dent i em va dir, com qui emet una sentència crucial per a 
la història de la humanitat, un: “Puede usted marcharse”, que 
no em vaig fer repetir dues vegades. Si passeu per les Aules, 
aneu alerta, que potser encara hi són recomptant el Senat del 
1982! Ah, per cert, a les darreres eleccions espanyoles no, a 
les anteriors —com que n’hem tingut tantes de seguides!—, 
ens va aparèixer, a una de les meses de la part d’Infantil del 
col·legi Gregal, que és on anem Manolo i jo des de fa ja 
temps com a apoderats, un president que semblava repetir 
símptomes semblants, i que per més que li ho vam expli-
car els representants dels diferents partits, tots junts, perquè 
no sospitara cap “maniobra partidista”, no hi havia manera. 
Afortunadament, dels escarmentats els avisats, aquesta vega-
da jo anava d’apoderat, i doncs tenia llibertat de moviments, 
perquè al tal “president estrany”, després d’haver creat pro-
blemes de tota mena, amb la intervenció del representant 
de l’administració i tot —un xicot molt simpàtic i espavilat, 
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per cert— se’l va acabar enduent una ambulància de la Creu 
Roja, perquè havia tingut no-sé-quins marejos o alguna cosa 
semblant, i van acabar el recompte, amb el “sistema senzill”, 
sota una nova direcció.

I, ja que parlem de recomptes electorals, voldria expli-
car-vos un fet que em va preocupar particularment, pel que 
suposava, de ser cert, de manca de respecte a uns mínims va-
lors democràtics per part d’uns representants de les forma-
cions majoritàries. Va passar durant les eleccions del 1989, 
l’única vegada que va haver-hi tres urnes, la de les europees, 
la de les autonòmiques i la de les municipals; jo era llavors 
en una mesa del col·legi Bisbe Climent, però els fets que 
us explicaré van passar en una altra de ben distinta. I, per a 
curar-me en salut, ja que no tinc proves legals del que vaig a 
contar-vos, m’abstindré de dir-vos en quin col·legi va passar, 
tot i que el sé, i fins i tot tinc els noms dels representants po-
pular i socialista que es trobaven presents en aquella mesa. 
El cas és que un conegut meu, que em mereix total credibi-
litat en aquest aspecte, em va explicar, uns dies després, el 
següent: “Mira, Toni, diumenge jo us vaig votar a vosaltres 
[és a dir, a la UPV] a les municipals, a ERPV a les autonòmi-
ques i a Batasuna en les europees. I després, quan vaig anar 
a mirar la relació de vots del col·legi electoral que s’exposa 
a la porta, resulta que Batasuna no hi havia tret cap vot. I 
clar, jo no ho puc provar, i tampoc no puc, doncs, presentar 
cap reclamació”. En aquell col·legi, ho vaig comprovar, no-
més hi havia un interventor del PSOE i un del PP, cap altra 
formació —inclosa la nostra— no hi tenia ni interventors, 
ni apoderats. M’imagine, sense proves, l’escena: “Mira, aquí 
hay un voto para los de ETA. Sabeis qué, ¿qué tal si lo rompemos, 
o ponemos nulo…?”. I assentiment generalitzat. A veure, no 
tinc cap simpatia cap al partit dels “amics d’Hipercor”, vaja 
això per davant, però em dona igual, com si fora un vot a Fa-
lange Española y de las JONS, que tampoc és que siguen els 
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meus predilectes, que diguem. Però la democràcia és la de-
mocràcia, i ens va costar molt de guanyar, i no es pot ignorar 
el vot ni que siga d’una sola persona. Recomptar el vot de 
Batasuna no hauria suposat res, podeu pensar-hi, no hauria 
influït en cap resultat, però hauria salvaguardat la democrà-
cia i hauria deixat tranquil el seu votant. La veritat, no sé si 
ho recordeu, em va evocar el que compta Lampedusa en Il 
gatopardo, i després va filmar Visconti, el del personatge del 
poble de Donnafugata, un tal don Ciccio Tumeo, que ha 
votat que no en el referèndum d’annexió de Sicília a Itàlia, 
i ho ha fet per fidelitat a la dinastia borbònica, i després es 
troba que l’alcalde proclama des del balcó de la plaça que 
el sí ha assolit el 100% dels vots. I don Fabrizio, el protago-
nista, pensa que “el vot negatiu de don Ciccio, cinquanta 
vots semblants a Donnafugata, cent mil en tot el regne, no 
haurien canviat en res el resultat, l’haurien fet encara més 
significatiu i s’hauria evitat espanyar les ànimes”. Doncs el 
mateix que don Fabrizio i que el príncep de Lampedusa 
pense jo. Que conste.
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El Desert de les Palmes, incendis i recuperació

L’ autèntic pulmó verd de Castelló és, com sap tothom, el 
Desert de les Palmes, que ni és cap desert ni hi creixen 

palmes. Desert era el nom que donaven els carmelitans als 
llocs on construïen els seus convents i les ermites esparses 
que disseminaven per tot el territori, en una curiosa com-
binació d’eremitisme i cenobitisme. I és que els seus mem-
bres feien vida aïllada en aquestes ermites entre setmana, 
però s’aplegaven els diumenges en el convent comunitari, a 
oir missa i fer les seues trobades col·lectives. I les Palmes en 
qüestió no són palmeres de cap espècie, sinó els petits mar-
gallons o “palmitos”, dels quals estaven farcides les munta-
nyes d’aquesta serralada i avui, quan se l’ha declarat espècie 
protegida i s’ha prohibit la seua recollida i comercialització, 
tornen a poc a poc a imposar-ne la presència. Llàstima de 
la prohibició, que la sé necessària, és clar, però és que les 
seues tiges eren una llepolia en moments com ara la Nit de 
Nadal. Paciència, ens hi hem d’aconformar amb “palmitos” 
enllaunats del Brasil, que s’assemblen una mica però que, 
òbviament, no són el mateix. Ai, quina enyorança, aquell 
gustet agredolç de la seua saba, quan xuclaves…

Tornem al Desert de les Palmes on, com hem esmentat 
ja en diverses ocasions, en el seu cim més alt, el Bartolo, es 
troba encara, ni que siga ja inutilitzable en la pràctica, el 
repetidor que durant tants anys ha llançat sobre la Plana 
el senyal de TV3. Recorde les lluites que vam tenir per a la 
seua construcció i com, de vegades, hi hem pujat físicament 
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per a reivindicar-lo. Doncs bé, aquest Desert ha patit, en 
època contemporània, dos incendis paorosos, els del 1985 
i, sobretot, el del 1992. Encara que la cosa ja venia de lluny, 
recordeu, sense anar més lluny, la cançó popular El Bartolo, 
que descriu justament un incendi del Desert; per cert, que 
l’atribueix per complet a l’acció humana —”que han tirar 
un misto/ i s’ha encès el pinar”. Però, a diferència de la Na-
dala del Desert de Matilde Salvador i Miquel Peris, als dos 
grans incendis de finals del segle XX no va haver cap mira-
cle de cap Jesuset neonat; de fet, com també diu la cançó, 
almenys en la versió de Fèlix Estop, l’incendi es va apagar 
“perquè pins i brosses/ s’han carbonitzat” (hi ha també la 
versió “ja s’han socarrat”). Com siga, i amb independència 
de qui estiguera al seu darrere, si és que hi va haver algú i no 
va ser un mer accident, i sobretot amb quines pretensions, 
continua sent a hores d’ara un misteri la seua gènesi. Tot i 
que hi ha sempre, en casos semblants, una equació demoní-
aca terrenys cremats = construcció de noves urbanitzacions. 
Ho deixarem ací.

Durant l’incendi del 85 no em trobava a Castelló, era 
agost i estava a l’UCE. Sí que hi era, en canvi, en el del 92, 
que va ser durant el mes de desembre, una data estranya 
per a un incendi forestal, ja ho comprenc, però heu de pen-
sar que eixos dies vam patir una ponentada d’aquelles que 
justifiquen la dita de “de Ponent, ni gent ni vent”. Uns dies 
després, vaig voler pujar-hi, per comprovar els seus efectes 
—penseu que ja teníem, llavors, el repetidor del Bartolo, 
que no havia resultat afectat, però volia comprovar com ha-
vien quedat els accessos, per quan calia pujar-hi per qual-
sevol avaria—, i recorde com si fora ara, i no em dóna gens 
ni mica de vergonya confessar-ho que, tal com pujàvem les 
revoltes de la carretera, em vaig posar a plorar; no allò que 
dius a llàgrima viva, això no, sinó allò que et ragen uns forts 
i únics llagrimons des dels ulls. Com era possible que allò 
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haguera pogut ocórrer, i sobretot amb l’extensió que hi ha-
via pres? Sí, ja ho sabia, temperatures d’una calor extremada, 
forts vents de ponent, inaccessibilitat dels terrenys, vegeta-
ció excessivament basada en uns pins piròfils… Tot el que 
vulgueu, però el resultat era francament espantós.

De manera que ens vam apuntar, pocs mesos després, a 
les repoblacions que s’hi van muntar, almenys en determi-
nades zones; perquè en unes altres, amb fortes pendents, 
difícilment tornarien a arrelar mai més els arbres-arbres, 
serien zones ja per als arbrissons, els matolls i tota mena 
d’herbes d’aquelles que resisteixen tot el que se’l pose per 
davant, com ha passat ara, que les pendents de les munta-
nyes, més de vint anys després, tenen aquesta aparença, que 
els dóna una certa verdor, sí, però que mai no faran la funció 
que feien els arbres. I allí que vam pujar, en un acte muntat 
des de la conselleria de Medi Ambient, recorde que hi era el 
bon amic Enric Forner, en una zona relativament plana on 
una colla d’urbanites, aclaparats per la tragèdia, vam anar, 
com millor vam saber i poder, fent petits forats i mirant 
de col·locar-hi el més correctament possible petits arbrisso-
nets, amb la confiança que arrelarien i contribuirien així a 
la recuperació del terreny. I després, en alguna ocasió, pujà-
vem a regar-los una mica, només una mica, no fora que ens 
passàrem per l’altre costat i els ofegàrem de tanta aigua. I 
crec que sí, que aquella replantació, i altres que se’n feren de 
posteriors, van servir per a alguna cosa. El que va ser difícil, 
durant un cert temps, va ser pujar al restaurant adjunt al 
convent, perquè el menjar que t’hi feien continuava sent 
igual de bo, però la vista… ai, déu, la vista, et traïa l’humor 
i les ganes de tornar-hi.

Quasi trenta anys després, un Desert amb molta més cura 
per part de les administracions, no ha tornat ja a partir cap 
incendi destructiu de les característiques salvatges d’aquells 
dos, i s’ha pogut recuperar, almenys en part, l’esplendor del 
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seu paisatge. Toquem fusta, ferro o el que s’haja de tocar, 
perquè aquesta destrucció mai no torne al nostre paratge 
emblemàtic, i sobretot —confia en Déu i no còrregues!— 
mantinguem sempre una bona vigilància, unes bones con-
dicions ambientals i un bon cos de personal encarregat de 
controlar la situació. I que dure!

He d’esmentar, de tota manera, que hi va haver una zona, 
la més septentrional del Desert, que no va resultar greu-
ment afectada per cap dels dos incendis, sobretot la part 
del terme municipal de Cabanes, on es troba l’ermita de les 
seues patrones, Santa Llúcia i Santa Àgueda, coneguda per 
tothom com “l’Ermita de les Santes”. I és ben curiós, quan 
la visites, veure les dues patrones duent en la mà respecti-
va una mostra del seu martiri —Santa Llúcia amb els dos 
ulls, que semblen com una mena d’ous ferrats, estrellats— i 
Santa Àgueda les mamelles, en aquests cas una espècie de 
flamets com llestos per a servir— tot i que després ambdues 
imatges duen també, en els seus llocs respectius, ulls i ma-
melles renovellats i recuperats, que per a alguna cosa són les 
dues al Cel, que us hi pensàveu?
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El meu paper en Facebook

A l llarg de Pel meu país us he parlat en repetides ocasi-
ons dels contactes que mantinc amb molts amics de 

diferents etapes de la meua vida mitjançant Facebook, des 
d’aquells que són geogràficament molt allunyats —el cas 
de Mario Etxechurri, a l’Uruguai, o el de Dariana Groza a 
Romania en serien paradigmàtics— a d’altres més propers 
en l’espai però que, per una sèrie de circumstàncies, fa molts 
anys que no ens veiem personalment, com ara Joan Tané o 
Jordi Bassa, per esmentar-ne només dos casos. I és que el 
meu ús de Facebook, des que el vaig “descobrir” ara fa uns 
set anys, que l’he considerat no ja la meua font prioritària 
d’accés a les xarxes socials, sinó en realitat l’única. Mai no 
he tingut cap perfil a Twitter, ni a Instagram, ni en… i la 
meua presència en whatsapp és molt anecdòtica i limitada: 
els membres d’un viatge per Europa, una trobada puntual 
com ara una calçotada, i poca cosa més.

Per què Facebook? La veritat és que, com en tantes co-
ses, va influir una mica la casualitat; un amic que hi era, 
i amb el qual volia mantenir el contacte, em va suggerir 
d’entrar-hi, llavors que aquestes xarxes eren relativament in-
freqüents; i, quan ho vaig fer, em va resultar un mitjà molt 
còmode i… Potser si haguera entrat primer en un altre, a 
hores d’ara podria preferir-lo, no diré que no, però no va ser 
aquest el cas. Jo, de tota la vida he mirat d’emprar els mit-
jans tecnològics per a poder utilitzar-los al servei dels meus 
ideals; d’alguna manera, doncs, podríem dir que faig ús de 
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Facebook “al servei del meu país”. Per començar, tots els con-
tactes que hi mantinc o bé són del país o bé hi tenen una 
relació ben directa. Es pot dir que no hi tinc “estrangers”; 
una excepció podria ser un xicot gallec ben nacionalista, 
Marcos Maceira, que vaig conèixer a Barcelona en la tro-
bada d’ELEN, l’entitat que agrupa associacions en favor de 
les llengües minoritzades de tot Europa, però ja se sap que 
una oroneta no fa estiu. I, com comprendreu si m’heu llegit 
fins ací, aquesta limitació a l’hora d’acceptar noves amistats 
“facebokianes” (o hem de dir “feisbuquianes”?) no respon 
a cap plantejament vinculat al racisme ni al supremacisme 
de cap mena, déu me’n guard, sinó a un aspecte merament 
utilitari. Jo escric per a la “meua gent”, només perquè intente 
convèncer aquesta gent de determinades idees o línies de 
comportament, o per a informar-los de campanyes i convo-
catòries en marxa; uns convenciments i unes informacions 
que, a la llarga, no tenen sinó un únic i gran objectiu, acon-
seguir la llibertat plena per a tot el nostre país. Plena i tot, 
aquesta podria ser la línia mestra de tota la meua interacció 
en Facebook; com per altra banda ho és, en certa manera, en 
el conjunt de la meua vida.

A hores d’ara, 1 de juny del 2020, tinc, segons dades del ma-
teix Facebook, 3.891 amigues i amics —bastants més “amics” 
que “amigues”, tot siga dit, en una proporció de 2/3 o potser 
més i tot, i reconec que el fet em preocupa una mica—, dels 
quals em segueixen 1.157; crec que no són unes xifres re-
butjables, de manera que vull creure i pensar que les meues 
informacions i opinions tenen una repercussió diguem-ne 
important sobre un sector de la ciutadania del nostre país, 
perquè ja se sap que una part d’aquests 3.891 reboten notí-
cies a les seues amistats que, a la vegada…. D’aquestes 3.891 
persones, no tinc la xifra exacta per territoris però, així a ull, 
diria que en seran, meitat i meitat, un 45% de residents al 
País Valencià i un altre 45% al Principat de Catalunya, men-
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tre que el 10% restant serien habitants de les Illes, de la Ca-
talunya Nord —aquests en són més, possiblement, en pro-
porció al seu nombre d’habitants en el conjunt del país— i 
meres anècdotes de les comarques de la Franja i d’Andorra, i 
alguna que altra algueresa o alguerès. Finalment, quedarien 
allò que en podríem dir “conciutadans a fora”, que recullen 
casos com el del montcadenc Josep Solano, que fa un temps 
que és vivint al Japó, però sobretot gent del país resident en 
diferents llocs de la Unió Europea; he de dir ja de l’exUnió, 
en el cas de la Gran Bretanya?

En aquestes 3.891 persones es troben, en primer lloc, tots 
els meus amics personals, actuals o fets al llarg de la meua 
vida, que he pogut esbrinar que tenen Facebook. Recordeu 
per exemple el que us comentava del xicot de Quart que 
feia amb mi la mili a Cartagena, i que em va “aparèixer” ara 
fa ben poc de temps. Fins i tot he recuperat companys d’in-
fantesa i adolescència, de la Consolació, de l’Escola Pia… 
Darrerament “ens hem retrobat” amb un company de la 
Universitat de València, membre de l’ACVU i que va arribar 
a degà d’Història, Marc Baldó, de Penàguila.

Però, com comprendreu, la majoria d’aquestes 3.891 per-
sones no són “conegudes personals”, sinó gent que hem cons-
tatat mútuament que compartim un pensar semblant, de ve-
gades molt semblant, en diferents aspectes de la nostra vida 
pública i nacional; per a entendre’ns, som nacionalistes de 
tots els colors i interpretacions al País Valencià, llaços grocs 
i estelades al Principat, catalanistes unitaris a les Illes, perso-
nes que estimen la llengua i la terra a la Catalunya Nord… 
I després estan els seguidors del Barça, és clar, però no qual-
sevol seguidor del Barça, sinó només aquelles persones que 
tenen clar fins on arriba, ideològicament i territorialment, 
allò que “el Barça és més que un club”, i ja ens entenem.

Quan m’arriba una proposta d’amistat d’algú que no co-
nec personalment, la passe per una mena de filtre que com-
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prén comprovar els amics comuns, els temes dels quals par-
la en el seu mur i en quins termes ho fa, o l’autoqualificació 
que tothom es dóna d’una manera o d’una altra sobre ell 
mateix i els seus interessos. Si passen l’examen, que el passen 
molts, doncs cap a dins falta gent, que si m’he equivocat en 
Facebook rectificar és fàcil, només cal pitjar la tecla “deixar 
l’amistat”, tot i que fins ara ho he fet en ben poques ocasions. 
En canvi, si em semblen persones nacionalment anodines, 
o si veig que darrere seu s’amaguen interessos ben legítims 
però que no m’afecten ni poc ni gaire, sobretot, i ben so-
vint, comercials d’una o d’una altra manera, els rebutge i 
tan amples. Pel que fa a quan sóc jo qui formula la proposta, 
supose que dec ser ben fàcil d’ubicar, el meu “avatar” (encara 
es diu així?) és una senyera estelada amb triangle groc, i a la 
part de baix du l’eslògan aquell d’“imparables” que va traure 
Compromís, o siga que qui no ho vulga entendre…

Quant a l’“adscripció ideològica” de les i els amics de Fa-
cebook, en el cas dels valencians són ultramajoritàriament 
partidaris de Compromís, bàsicament del Bloc, i molts d’ells 
càrrecs menors, regidors, alguns alcaldes, d’aquesta forma-
ció. A més, tinc “feisbucats” alguns escriptors coneguts i pro-
cure, sempre que m’és possible, no vincular-me amb altres 
nacionalistes antiBloc perquè, per a què anem a discutir? 

De gent del Principat hi ha de tot, dins del món de l’inde-
pendentisme, Junts i Esquerra pràcticament a parts iguals, 
i de vegades he de trencar la relació amb algú, partidari de 
qualsevol de les dues formacions, quan ataca massa aferrissa-
dament l’altra, sobretot si entra en els insults personals. Em 
passe el temps recordant-los que jo, sobretot i per damunt 
de tot, el que sóc és independentista —home, i socialdemò-
crata, i europeista, i defensor de les llibertats personals, i… 
però ja m’enteneu—, i que ho sóc més que no partidari de 
les sigles concretes, i insistint als uns i als altres que l’ad-
versari a combatre és l’espanyolisme, no aquell que pensa 
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com nosaltres, encara que discrepem en qüestions tàctiques 
concretes. Sí, molt bé, però això és més fàcil de dir que no 
d’obrar, i en alguns moments —com ara mateix, sense anar 
més lluny— em toca frenar els enfrontaments fratricides 
entre Junts i Esquerra i entre Esquerra i Junts amb totes les 
meues forces. A banda, de la CUP tinc uns pocs amics, i 
justament els de majors tendències unitàries. I alguna altra 
gent que s’identifica bàsicament com a Assemblea o com a 
Òmnium. 

A les Illes les meues amistats de Facebook són majorità-
riament partidàries de Més, encara que tinc algun que altre 
d’Esquerra, no massa rondinaire, però en canvi no en tinc 
cap, o almenys no s’ha declarat com a tal, de la gent del PI. 
I, com que el nacionalisme polític a la Catalunya Nord és 
un caos, les meues amistats “feisbuquianes” no són sinó un 
reflex d’aquest mateix caos.

Ara, amb tota la crisi del coronavirus, han aparegut dos 
bàndols “discrepants”, que de vegades arriben a cansar-te: 
els uns, els que jo anomene “els puritans”, que tot són ad-
vertències que si fem qualsevol cosa hi haurà recaigudes, i 
tornarà la pandèmia, i ja veurem ja, quina ens espera, i que 
si uns ixen sense mascareta, i que uns altres no guarden les 
distàncies, i que si aquell grup de joves sembla com si la 
cosa no anara amb ells, i que si jo tinc un familiar —una 
mare, un pare, un oncle, una àvia— que està en edat de risc, 
i amb aquestes accions posen en perill… que dius, sí, que 
tens raó, però potser que te’n passes una mica. I, per l’altre, 
els que estan farts de tot i de tots —en realitat tots n’estem 
bastant farts, però què hi farem?— que extrapolen el seu 
cas concret i el volen convertir en paradigmàtic. Un tema 
favorit d’aquests ha estat els límits provincials, que no es po-
dien travessar, es queixen que no poden anar “d’Almenara a 
Faura” —perdoneu-me que us assenyale, amics—, però no 
es queixen que no es puga anar de Vinaròs a Ulldecona, i 
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menys encara que no es puga circular de Port Bou a Cervera 
de la Marenda. I clar, després recompten morts i no són mai 
ni els del país ni els d’Europa, sempre són… els d’Espanya. 
Qüestió de prioritats. I que no diguen que els del país no els 
tenen disponibles, perquè des de Vilaweb, sense anar més 
lluny, els faciliten diàriament, fins i tot advertint-te que “de 
la Franja i el Carxe no hi ha dades separades”, i doncs no es 
poden extractar del conjunt aragonès o murcià. 

La veritat és que aquest comportament tampoc no su-
posa cap novetat, les xifres de les dones assassinades pel 
terrorisme de gènere sempre són xifres espanyoles, que per 
descomptat que jo em sent plenament solidari amb una 
dona de Càceres assassinada pel salvatge de la seua pare-
lla o exparella, perquè també sóc solidari amb una dona de 
Coimbra o de Marsella, però eixes mai no les conten, en el 
fons perquè no són “espanyoles”.
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Una Flama del Canigó amb avioneta

La veritat és que ja no recordava una primera vingu-
da de la Flama del Canigó, l’any 1977, quan va arri-

bar amb avioneta, segurament des de Reus, a l’aeròdrom 
del Grau de Castelló. Però ara, una foto que m’ha enviat 
l’amiga vallera Teresa Castelló, no només m’ho ha recor-
dat, sinó que constitueix la “prova fefaent” d’aquest acte, 
tan allunyat en el temps. Si era el dia 23 de juny del 1977, 
vol dir que jo acabava literalment de tornar de la mili, i 
que del contacte i la preparació se n’haurien encarregat al-
guns altres, segurament la parella de Maite Rambla i Josep 
Artola —us n’he parlat ja d’ells en referir-me als orígens 
del Secretariat— perquè tots dos són en la foto i Josep, a 
més, du un paper en la mà, segurament el Manifest que 
s’hi deguera llegir.

En la foto apareix gent de Castelló i de la Vall d’Uixó, 
i a més hi ha dos cresolets llestos per a rebre el foc cor-
responent. L’un, el de Castelló, el té als peus Eduard Rius, 
mentre que l’altre, el de la Vall, el du la mateixa Teresa Cas-
telló. Segur que de la Vall, a banda d’ella —Josep Font, el 
seu company, em diu Teresa que s’havia quedat al poble, 
enllestint-ho tot— s’hi pot veure Francesc Fenollosa, Xavier 
Borràs, Emília i Bati Miguel, Ferran Roig, Octavi Font i Vi-
cent Cabos. Hi és també la cunyada de Teresa, Matilde Font, 
que ara ja fa molts anys que viu per les Terres de l’Ebre, i que 
sovint retrobem en algunes manifestacions, del 25 o de l’11, 
a València i Barcelona. 
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De Castelló, en canvi, reconec molta més gent. A banda 
de Maite i Josep, com ja us he dit, hi són Salvador Esteve, Jo-
sep Castell, Mari Carme Escura, d’Almassora, Eduard Rius, 
Vicent el d’Almassora que era del PSAN, i va faltar fa ja 
molts anys —de fet, la gent que hi apareix, o eren militants 
del partit, o simpatitzants molt simpatitzants, que en dirí-
em—, Josep Forcadell, un que podria ser el borriolenc Ger-
mà Chiva… i moltes senyeres, senyeres nues, quatribarrades, 
que les estelades llavors encara eren “il·legals” i reservades 
només “per a ús intern”. Així que conste que, quan “alguns” 
diuen aquests darrers anys que ens hem “inventat” això de la 
vinguda de la Flama, ara com a mínim tenen un bon ante-
cedent… del temps quan ells, o els seus pares, encara no ha-
vien esdevingut “demòcrates de tota la vida”, no us sembla?
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L’alqueria de ma tia Carmen

E ls meus oncles Pepe i Carmen (“la Murciana”) es van 
comprar, i la van tenir durant molts anys, una alqueria 

al camí de la Mar, a l’altura de la parada número 9 de l’au-
tobús. La línia d’autobusos de Castelló al Grau feia —i fa 
encara— el seu trajecte per l’avinguda Germans Bou, encara 
que la imatge d’aquesta ha quedat a hores d’ara molt desfi-
gurada, no només per les múltiples indústries, magatzems i 
serveis de tota mena que s’han instal·lat a costat i costat seu, 
sinó també per la rotonda i el pas elevat sobre la carretera 
dels accessos al port, que la talla pràcticament per la meitat. 
El cas és que l’antic trajecte estava dividit en 12 parades, de 
manera que la número u era la que eixia de la plaça Borrull, 
al costat d’on havia estat l’estació de la Panderola, i la dot-
zena i darrera la de davant de les Planes i Casa Turch, ja al 
cor del Grau. De les intermèdies, la 7 era la de l’“Ingènio” 
(amb jota castellana, és a dir, l’Enginy) o Fàbrica de la Llum, 
la 8 era la de la Donació —allí mateix vivia tot l’any Sara, 
una dona molt grandota, amiga dels meus pares—, i a la 9 
era on havies de baixar per a anar a la tal alqueria. Agafaves 
un caminet a l’esquerra de la carretera, mirant cap al Grau, 
caminaves una poca estona, i ja hi eres; més o menys, a mit-
jan camí entre Germans Bou i la nova carretera que van 
construir durant eixos anys, i que perllongava l’avinguda 
llavors coneguda com de Cernuda i Velasco, dels noms dels 
dos caps falangistes castellonencs que van matar durant la 
Guerra Civil.
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L’alqueria en qüestió constava d’un edifici, planta baixa i 
primer pis —de fet, els meus oncles i el meu cosí Jose Luis 
moltes nits, al juliol i a l’agost, s’hi quedaven a dormir— un 
hort de tarongers i una petita zona on la meua tia plantava 
alguns productes de l’horta. I es veu —és un record indu-
ït, jo era llavors molt menut— que, una vegada, corria jo 
per allí, sense rumb aparent, fent una de les coses que més 
m’agradava, “fer l’indi” —ja us he explicat que cridava amu-
lai xiriguai, que havia decidit que era crec que sioux— i algú, 
potser ma mare —m’ho van dir en valencià— em va cridar: 
“Les tomateres!!!”, perquè no avançara cap allà, aixafant-les i 
fent una malesa sense voler en aquella plantació de tomates. 
El cas és que un altre dia, supose que d’eixe mateix estiu, 
anava jo novament corretejant per allí, m’acostava a la “zona 
prohibida” i, sense que ningú em diguera res, en aquest cas, 
jo mateix em vaig “autocridar” “les tomateres!!!”, enmig dels 
somriures divertits de tota la meua família. Què us en pen-
sàveu, que jo no aprenia les coses ni res?

Hauria de parlar-vos ara d’alguns animalets que hi pul-
lulaven. Més enllà de pixavins —que d’aquests n’hi havia 
molts més a l’altra alqueria, la de ma tia Pepita, al Serrallo, 
en una zona farcida de séquies—, recorde que en “el reguer”, 
una petita fillola d’una altra fillola més gran de la séquia de 
la zona, que tenia un petit pontet d’obra per a permetre el 
pas de les persones i les bicicletes, justament baix mateix es va 
instal·lar durant un estiu… una tortugueta, que hi va pondre 
els seus ous, i els va estar niant, sense que ni jo ni ningú la mo-
lestàrem, i que en un moment donat, temps després, van obrir 
la comporta corresponent per a abastir d’aigua els tarongers i 
va entrar l’aigua pel tal reguer; la tortuga se’n deguera anar ai-
gües avall, supose que amb les seues cries acabades de nàixer. 
Podria ser que llavors m’hi vinguera l’afició per les tortugues?

Molt pitjor va ser un altre dia, ja no era l’estiu, sinó la 
tardor, i doncs els meus oncles ja no s’hi quedaven, i recor-
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de que hi vaig anar, no sé si amb ells o amb qui, a recollir 
qualsevol cosa, potser tinguera a veure amb les taronges de 
l’hort. El cas és que, per a variar, em van advertir que no 
me n’allunyara molt, però sense donar-me més detalls. I jo, 
curiós de mena, vaig anar corretejant pel mig dels tals ta-
rongers i, de sobte, un animal que em va semblar enorme, i 
lleig com ell a soles, va pegar un bot ben gran davant meu i 
se’n va anar, supose que molt més espantat ell que no jo. Era 
un gripau, llavors en castellonenc “sapo”, un d’aquells ani-
mals que eren “com a granotes però molt més grans” i que 
“tiraven viri-viri”, una substància verinosa, que se suposava 
que l’escopien, però que en realitat l’exudaven arreu del cos 
com una defensa enfront dels atacs. Evidentment, darrere 
de la paraula “viri viri” es podia intuir perfectament el mot 
“verí”, que al castellonenc de l’època, almenys el que ens par-
laven als “xiquets de vila”, s’havia perdut, substituït per la 
castellanada “veneno”. De vegades pense que potser tindreu 
la temptació de preguntar-me, amb totes les que us he expli-
cat, si nosaltres encara parlàvem valencià, amb tant de “plaça 
de la Pas”, “huerfanito”, “sapo”, “veneno” i tutti quanti, però us 
jure que sí… o, almenys, que així ho créiem. En qualsevol 
cas, quin esglai que em vaig endur, davant l’aparició sobtada 
d’aquella mena de “monstre”!

Un altre tema ben diferent era el de l’alqueria del costat. 
La família que hi vivia —vivia a l’estiu, enteneu-me— tenia 
ara no estic segur si dos o tres filles, una de les quals havia 
arribat a l’“edat escaient” per al meu cosí Jose Luis —jo, in-
sistisc, a banda d’altres aspectes, era set anys més menut, així 
que podeu pensar-hi—, i es veu que, un estiu que van venir 
a passar uns dies a Castelló els meus familiars de València 
—crec que només ma tia Pura i el seu fill més menut, Ma-
rio— va haver alguna “topada de mascles” entre Jose i ell, a 
propòsit de la tal xica, que fins i tot va produir certa tibantor 
amb ma tia Carmen. De totes maneres, recordeu que de tots 
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eixos temes no es parlava davant meu, ja que els menuts 
no havien d’escoltar certs temes, i jo, per la meua banda, 
m’estimava més anar cap a una mena de “tenda d’indis” que 
m’havia muntat amb unes quantes canyes que hi havia per 
allí, amuntegades supose per a les futures plantacions de 
tomates. “Les tomateres!!!”
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Els equívocs dialectals

S upose que totes i tots haureu sentit el comentari més 
conegut sobre els embolics que es poden generar amb 

la utilització distinta d’una o d’una altra paraula en els dife-
rents dialectes del català que parlem. M’estic referint, és clar, 
a aquell del capellà —a mi me l’han arribat a explicar atri-
buint-lo al borrianenc cardenal Tarancón, quan era bisbe a 
Solsona—, del capellà valencià, us deia, que està predicant 
en una parròquia del Principat i comença a criticar, una 
mica preconciliar l’home, que hi ha més de quatre dones 
que van a missa sense calces, i que es pensen que no se’ls hi 
nota, però que i tant que s’hi nota, i que ell ara n’està veient 
—des de dalt del púlpit— més de quatre que no en duen i 
que… I la típica comissió de dones que se’n van a parlar amb 
ell, totes escandalitzades, a queixar-se del sermó, i el capellà 
que els amolla allò de “Com que no? Però si ho estic veient 
ara mateix! Mire, vosté, sense anar més lluny, no du calces”. 
I quasi que hi ha desmais i cobriments entre la parròquia. I 
tot ve perquè el capellà en qüestió empra l’expressió “calces” 
a la valenciana, com a sinònim de “mitges”, i elles en canvi 
ho entenen en el sentit que s’empra “calces” al Principat, és 
a dir, com a “bragues”. I imagineu-vos l’embolic!

Doncs una cosa semblant em va passar a mi, durant el 
temps de servei militar, amb l’amic Joan Tané, recordeu, el 
de Palafrugell, a l’Empordà. Un vespre em va demanar no-
sé-què, i jo que li conteste, tranquil·lament: “Espera’t, vaig a 
gitar-me i ara t’ho done”. I ell, tot sorprès: “Vas a gitar?”. I jo, 
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“home, sí, és clar, tots els dies a esta hora em gite, no?”. I ell, 
que ja se li n’eixien els ulls de les òrbites: “Tots els dies gites, 
a aquestes hores?”. I jo que em ratifique en la meua “gita-
menta”, i ell que se’n preocupa per la meua salut, i després de 
mantenir encara una bona estona l’equívoc, finalment ens 
hi vam entendre: jo utilitzava el terme “gitar-me”, reflexiu, 
com a sinònim de “posar-me al llit”, que és segurament la 
forma majoritària, mentre que ell emprava “gitar”, sense for-
ma reflexiva, en el sentit de bossar, perbocar, per allò de “llan-
çar una cosa fora”, un poc com el francès jeter. Però, si ens 
hi descuidem, encara estem mantenint la conversa-equívoc.

Un altre equívoc semblant, però aquest buscat, l’hem tin-
gut durant anys, cada vegada que hem muntat a Reus una 
calçotada a la qual ha vingut “Toni el de les Olives” —us he 
parlat d’ell a les memòries— que, tot i ser de família reusen-
ca, s’ha criat a Barcelona, i empra paraules com ara botifarra 
i mongetes per a designar allò que no només els valencians, 
sinó també els reusencs “normals” anomenem llonganissa 
i fesols. Un any Toni es va dur “reforços barcelonins” i tot, 
perquè l’ajudaren, però va ser inútil, ens en vam riure de 
tots ells alhora. Mira que dir-li botifarra a la llonganissa, i 
no saber que, com diu l’expressió valenciana, “en ser negre, 
botifarra”, i doncs que aquest embotit ha de ser sempre i 
obligatòriament negre!

Jugar a les diferències dialectals, i al bonic joc aquell de 
“com li dieu al teu poble a…?” és una de les distraccions pre-
dilectes, “de Salses a Guardama”, que va dir l’andorrà aquell, 
de totes les persones mínimament interessades per la llen-
gua i el país. Això, sempre quan estiguem “sols”; perquè, si 
hi apareix algú que gosa qüestionar seriosament la unitat 
d’aquesta llengua, de seguida totes i tots tancaran files, com 
una sola dona/home, per a defensar-la. Però això ja ho sabeu 
totes i tots vosaltres no? Recorde que, de menut, el meu Txat-
xo m’explicava que, entre la gent de Castelló, passava una 
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cosa semblant: estaven ficant “a parir” la ciutat, les festes, 
l’equip de futbol, pren, nyas, da-li, a veure qui l’amolla més 
grossa; però si llavors hi intervenia un “foraster” —ni que 
fora ell, que ja veus tu si havia estat de la Junta de Festes i de 
la direcció del Casino— de seguida tots tancaven files i es 
dedicaven a defensar amb ungles i dents la ciutat. Per cert, i 
parlant de tot, com li dieu al vostre poble a…?
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De menjars i de begudes

J o, els que em coneixeu personalment ja ho sabeu, sóc una 
persona bastant curta en allò que en diríem “la prepara-

ció de plats de menjar”. No passe de fregir creïlles, prepa-
rar-me uns ous estrellats —ferrats, que diuen per allà dalt—, 
amanir una bona ensalada —que, això sí, modestament, 
crec que em queden bastant acceptables— i confeccionar 
una bona truita de creïlles, a la qual, innovació original, so-
vint li pose també trossets de rave, i el resultat és bastant 
acceptable. Ací comença i acaba tot el que estic disposat a 
preparar amb les meues manetes, referit a aspectes culinaris. 
Ja ho sé, ja ho sé que no és massa, però als 65 anys, què voleu 
ja que hi faça?

Segurament, una altra cosa que sabreu sobre mi, gastro-
nòmicament parlant, és que no suporte el peix. El peix, eh?, 
no els productes de la mar; perquè tot el que serien mariscs, 
crustacis i cefalòpodes no és només que m’agraden, no, és 
que m’encanten. A mi em traieu gambes, llagostins, mus-
clos, clòtxines, sèpia, calamar, polp… i, com se sol dir, “ja 
no teniu xiquet”. Però, en tocar el tema dels animals amb 
escata, jo, al contrari que els jueus ortodoxos, que serien els 
únics que acceptarien, experimente un rebuig insuperable, 
començant ja per l’olor. I és que em molesta, i molt, l’olor 
del peix acabat de pescar, el mateix que a molta gent els des-
perta tantes evocacions positives, en canvi a mi em molesta 
força, fins a l’extrem que, quan en un mercat o en uns grans 
magatzems, passe per davant de la zona de la pescateria… 
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he de procurar apartar-me’n ràpidament, en evitació de mals 
majors. L’única excepció que tolere, i fins i tot m’agrada, és 
la tonyina en llauna, però supose que convindreu amb mi 
que, a l’hora de la veritat, això és de tot excepte peix. 

Tanmateix, tot sembla indicar que no ha estat sempre 
així. I és que tinc un record bastant viu, una vegada, durant 
el Batxiller als escolapis, que érem fent uns exercicis espiri-
tuals, al local ad hoc que hi ha als afores de Tales, i em veig 
a mi mateix preparant-me un entrepà… de sardines amb 
escabetx, i encantant-me el resultat. Avui en dia em sem-
bla ben estrany, certament, però es veu que als 15 anys que 
tindria llavors no ho seria tant. He parlat d’aquest centre 
d’exercicis espirituals. Crec que ja us he explicat a Pel meu 
país que hi vaig conèixer un jove Vicent Grau, només uns 
anys major que tots nosaltres, que havia vingut a ajudar el 
capellà en les seues “tècniques persuasives” de les nostres 
tendres consciències. Però crec que no us he explicat mai 
que, anys després, quan feia poc que havia entrat a gestionar 
el Secretariat de Castelló, hi vam organitzar, d’una manera 
dissimulada —teòricament, érem un grup cristià que anà-
vem a fer una mena de “retir”; de fet, va venir una mongeta 
a preguntar-nos a quina hora voldríem anar a la missa do-
minical— una jornada de formació nacionalista per a gent 
jove, els professors de la qual van ser els llavors actius mem-
bres del PSPV Alfons Cucó i Vicent Soler, oferint així als as-
sistents, com si foren una mena de “models nacionals”, dues 
persones que poc després van passar a formar part del PSOE 
espanyol, i el segon dels quals continua avui en plena polí-
tica activa. De fet, Vicent Soler, anys després, quan em veia, 
sempre insistia en el seu “leit motiv” predilecte, que haurí-
em d’haver entrat més gent nacionalista al PSOE valencià 
per tal de “valencianitzar-lo”. I Vicent continuava, almenys 
fa uns anys, explicant aquesta tesi, vinguera o no vinguera al 
cas, per exemple a l’UCE de Prada, “inasequible al desaliento”, 



425

que en diria aquell. No tinc clar amb quin criteri vam triar 
la gent que vam convidar a participar-hi —si és que en vam 
tenir algun en particular— però sí que recorde que entre els 
assistents es trobava l’avui psicòleg Paco Hidalgo, un xicot 
del Grau, d’origen immigrant però perfectament integrat 
al País, que va compartir després durant un temps consulta 
psicològica infantil amb Ali Brancal, i la dona del qual era 
germana de Fina Porcar, la de Benicàssim de qui us he parlat 
ja a les memòries.

Si us sembla, tornem al tema dels menjars. A veure, jo 
seré tant filojueu com vulgueu, però la carn de porc que 
no me la toquen, que m’encanta. Si he de fer un llistat, de 
major a menor, dels mamífers que més m’estime, a l’hora de 
posar-me a taula, aquest llistat comença evidentment per la 
carn de porc, continua amb la de vedella i acaba, ben lluny, 
amb la d’anyell —encara, si és el de llet….— i ja no direm 
res del cabrit i similars. Potser tinga a veure, en sentit con-
trari, amb el fet que la meua família paterna pasturara, com 
us he dit, justament ovelles i cabres. Ah, i el conill no m’ha 
atret mai especialment. I, cada vegada més, m’agrada la carn 
“treballada”: llonganisses, xoriços —amb les botifarres, en 
canvi, no he pogut mai, veieu?— salsitxes “a la manera ale-
manya” (o hongaresa), mandonguilles, carn picada de mol-
tes maneres, allò que en diuen en espanyol, no sé per què, 
“sanjacobos”, amb el formatge fent-li companyia a la carn, 
cottolettes a la italiana…. i defuig cada vegada més els grans 
trossos “massissos” de carn que, a més, m’agrada molt feta, i 
no sangonosa com sembla haver-se ficat ara de moda, que 
em recorda els caçadors paleolítics com si encara ni tan sols 
s’hi haguera descobert el foc.

Pel que fa a les aus, sóc un “clàssic” del pit de pollastre, 
sense aventurismes, i en general em menge sense entusias-
mar-me d’altres com ara el titot o gall dindi, els colomins 
—molts bons els que fan a Morella—, les perdius… I no us 
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oblideu d’aquelles guatlles, de menut, a Cotanes, que m’ha-
vien de guarir d’una “parada” a l’estómac. 

Parlem ara dels arrossos? Ja coneixeu aquella llegenda 
apòcrifa, que us he explicat a les memòries que, quan era al 
llit de mort, Jaume I va fer aplegar-se al seu voltant tots els 
valencians —tampoc no en serien tants ni tants, llavors— i 
els va fer jurar que mai no menjarien paella a les nits i, tant 
o més important, que menjarien paella tots els diumenges. 
Bé, doncs la llegenda no és exactament així: investigacions 
recents han demostrat que el terme que va emprar el rei mo-
ribund no va ser “paella”, sinó arròs, en general. Així es jus-
tifica una enquesta que va fer recentment À Punt, segons la 
qual l’“ordre de preferències” dels i les valencianes a l’hora 
de menjar no mantenia la paella com a plat predilecte, sinó 
que el primer era l’arròs al forn, el segon, ara sí, la paella… 
i el tercer la fideuà, que no deixa de ser una mena d’“arròs 
sense arròs”, i la prova és que en les cartes dels restaurants fi-
gura sempre dins de l’epígraf “arrossos”. Doncs bé, una mica 
aquest seria també el meu ordre de preferències culinàries, 
coincidint així amb l’opinió majoritària dels meus compa-
triotes. On estiga un bon arròs al forn —i la seua “variant 
millorada”, l’arròs amb crosta d’Elx— potser caldria que 
se n’apartara tota la resta. Vol dir això que no m’agrada la 
paella? En absolut, déu me’n guard, la paella pot ser una 
menja deliciosa, sobretot quan, per una raó o una altra, has 
estat massa temps lluny d’aquella part del país on es pot 
menjar amb uns nivells de qualitat acceptables. Que serien, 
grosso modo, la major part del País Valencià…. i Formentera, 
com ja us vaig explicar, potser perquè sembla una mena de 
comarca valenciana plantada en una illa. De tota manera, 
ja sabeu que, enmig de l’“eterna discussió” si de carn o de 
marisc, la resposta seria: depèn d’on sigues, però en tot cas, 
i sota cap circumstància, aquell engendre anomenat “pae-
lla mixta”, que no comprenem com no fa fugir els turistes 
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que venen a visitar-nos… i a menjar paella. Clar que, veient 
el que fan els nostres compatriotes del Nord del riu de la 
Sénia, que els donen qualsevol cosa i s’ho mengen com a 
paella… Ja ho sabeu, una bona paella de carn, fins a l’altura 
de Torreblanca; de marisc, en canvi, penetra forta dins del 
Principat, per les Terres de l’Ebre, fins a l’Ametlla o l’Ampo-
lla. Més cap a dalt? Mengeu arròs, i que us faça bon profit!

Però ací no acaba la gama dels arrossos, és clar. En bona 
hora va cavil·lar l’església catòlica una abstinència de men-
jar carn els divendres de Quaresma, que va produir eixa me-
ravella culinària que és l’“olleta de dejuni”, farcida d’arròs. I, 
malgrat la meua discrepància absoluta amb el peix, com us 
he explicat, estic disposat a admetre la bondat d’un arròs a 
banda decent, sempre que “la banda” es quede el més allu-
nyada possible de mi, i de poder ser ni tan sols isca a taula. 
I això sense oblidar el “clàssic” arròs amb fesols i naps, antic 
sobirà de la nostra cuina en temps anteriors a ser “desterrat” 
per la paella, una mènjua que els fematerets llorentinians 
consideraven digna de ser satisfactòria per a tot un “rei d’Es-
panya”…

Encara us hauria de parlar de les lleguminoses. Sempre 
m’han agradat bastant, i les meues preferències serien ci-
grons, fesols i llenties, per aquest mateix ordre. En aquest 
sentit, recorde el que la meua mare anomenava “truita (ella 
en deia “tortilla”, és clar) de cigrons”, amb cigrons aixafats i 
una mica de xoricet, que la veritat és que està francament 
bona. No oblidem tampoc els nostres “fesols amb llonga-
nissa” que, amb el nom “oriental” de “botifarra amb mon-
getes”, constitueixen quasi un dels nostres “plats nacionals”. 
I recorde també que durant molt anys, va ser inevitable a 
casa, cada vegada que tocava menjar llenties (“llentilles”, for-
ma valenciana) que la meua mare diguera i repetira, sempre 
en castellà, allò de quan la Guerra: “lentejas/ si las quieres las 
comes/ y si no las dejas…/pero come lentejas”, inevitablement 



428

seguit d’allò altre de “lentejas del doctor Negrín”, pel nom del 
cap del govern republicà, que a més era metge de professió. 
Això solia desembocar en relats més o menys neutres dels 
patiments de la Guerra, la fam, no cal dir-ho, i també que, 
quan havia acabat un bombardeig, se sentia per la ràdio la 
veu del president Companys que deia: “Catalans! Ha passat 
el perill!”. Quina emissora escoltarien llavors des de Castelló, 
em preguntava i em pregunte encara ara, per a escoltar-hi la 
veu del president de la Generalitat catalana?

Us hauria de parlar ara del pa. Jo sóc d’aquelles persones 
que m’agrada el pa, no només com a acompanyant d’altres 
menjars, ni com a component bàsic d’un entrepà —el català 
en aquest sentit és molt més expressiu que altres llengües, 
perquè no és un mer “bocat menut”, sinó una substància que 
es col·loca “entre el pa”—; a mi el pa m’agrada sol, “a seques”, 
com s’ha dit tota vida; ara mateix, que són les cinc i mitja de 
la vesprada, i potser no havia dinat tot el que calia, m’he aga-
fat un tros de pa, sense res més, i així, “a mos redó”, me l’he 
menjat més pagat que un gat amb dues rates. I sembla que 
això ja em ve de família: la meua àvia paterna, Consuelo 
Espallergues —jo la vaig conèixer molt poc, va morir quan 
jo encara anava a la Consolació, recorde que em va cridar 
la mongeta per a dir-m’ho, amb tot allò de “está en el cielo” i 
tal, i que jo em vaig posar a plorar, com era el meu deure. Us 
explicava, ma mare sempre m’ho contava així, quan jo co-
mençava amb el pa a seques, que la meua àvia havia vingut 
a Castelló per alguna raó, òbviament estava dinant a casa 
nostra —no sé si jo encara no hauria nascut o si seria molt 
molt menut— i, en acabar el “dinar convencional”, la dona 
va agafar un tros de pa i va començar a menjar-se’l sense 
més ni més. La meua mare, preocupada, li va dir: “Què s’ha 
quedat amb fam, mare?” —títol d’estima, per no dir-li sogra. 
I ella que no, que a sant de què, que estava tot molt bo, però 
que a ella li agradava sempre menjar pa a seques, en acabar 
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de dinar. I també el meu pare, fill seu, tenia bastant afició a 
arremetre-la amb el pa en solitari. Doncs això, que els testos 
s’assemblen a les olles, no us ho sembla?

Parlant de pa, hauria de parlar-vos una vegada més de 
l’amiga Mari Carme Altimir, la de Tona, la del viatge a Ei-
vissa i Formentera, que és una entusiasta del pa elaborat 
de mil maneres, d’aquelles persones capaces de recórrer les 
distàncies que calguen per tal d’adquirir unes formes i tex-
tures que consideren suficientment raonables per a dur a 
terme aquest esforç. De fet, una vegada que ella i Xavi van 
ser a Castelló, els vam dur al forn de l’amic Joan Miravete, 
el del carrer Sant Roc, el nostre “subministrador oficial” de 
coques, mones de Pasqua i altres productes “panificats”, i en 
va eixir entusiasmada.

Parlem de begudes? De menut, al dinar i al sopar, jo bevia 
aigua mesclada amb gasosa (“llimonà”) al 50%, i després, a 
poc a poc, van començar a posar-me un ditet de vi a la ga-
sosa “per a donar-li coloret”, I un dia sembla que “algú” se’n 
va passar amb el “coloret”, devia tenir uns dotze anys, perquè 
vaig agafar una “pítima” que vaig acabar dormint-la en el llit 
de la meua àvia, que estava al mateix pis, per no fer-me pujar 
les escales fins a la meua habitació, amb la que duia damunt. 
Però una borratxera, això que se’n diu una bona borratxera, 
la vaig agafar uns pocs anys després, i també a casa. Al meu 
Txatxo algú li havia regalat una botella ni més ni menys que 
d’anís escarxat, amb la seua branca corresponent a l’interior, 
la va encetar, vam començar a beure, a mi me va agradar 
el seu gust dolcenc —com ara us explicaré, sempre m’han 
agradat les begudes tirant a dolces—, i tast va tast vé, en vaig 
agafar una de bona, i ja sabeu que les begudes ensucrades 
són les pitjors, a l’hora de les ressaques. Crec que encara em 
queda mal de cap, d’aquell escarxat, però què bo que estava 
el condemnat! Com una vegada a l’alqueria de Rubén, quan 
havíem dur de la Catalunya Nord el famós vi muscat de 
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Ribesaltes, i durant dues hores no recorde què hi vaig fer 
—i Rubén no m’ho ha volgut explicar mai. I només em vaig 
“despertar” quan estava volent esgarrar una bandera france-
sa de la botella i em vaig punxar amb la navalla.

Ja us he dit que jo sóc més —era, millor dit— de begudes 
alcohòliques “dolçonetes”. Quan anava sobretot al pub Mow, 
ja us n’he parlat, els “cubates” no me’ls demanava ni de rom 
ni de vodka sinó de ginebra o, millor encara, de ponx. I, pel 
q ue fa les begudes “soltes”, solia demanar patxaran, recordeu 
l’anècdota de Pamplona/Irunea, o millor encara, un “parfait 
amour” provençal, d’un morat que només pel color ja ena-
morava. I, en l’eterna disputa entre el conyac i l’anís, amb 
totes les connotacions de gènere que durant tant de temps 
ha arrossegat (recordeu aquell “Soberano es cosa de hombres”, 
sense anar més lluny), jo em decantava clarament per aques-
ta segona beguda, i com més dolça millor. Crec que conyac 
—brandi, per ser-hi políticament correcte— allò que es 
diu conyac, només en vaig beure per a celebrar la mort del 
“Caudillo”, i això encara perquè no teníem cap més beguda 
alcohòlica en el pis. Sempre recordaré allò del conyac Tor-
res, que si el Torres 5 era “el conyac autonomista”, segons la 
gent del PSAN, mentre que el Torres 10 era “el conyac inde-
pendentista”. Tot i això, Josep Lluís Blasco, que n’era un gran 
entès, ens va confessar un dia, “per lo bajini”, que el Torres 
5 era millor que el Torres 10; si l’arriben a escoltar els del 
bàndol de Guia haurien dit que clar, com que ell… I, par-
lant de Blasco, no sé si sabeu que els darrers anys de la seua 
vida va patir un càncer de tràquea, que va obligar a fer-li 
una traqueotomia, i parlava doncs amb eixa veu inconcreta 
dels operats. Per això vam considerar de tan mal gust el co-
mentari del… del diguem-li senyor Vicente Ramos quan, en 
el seu pamflet Pancatalanismo entre valencianos, quan parla 
d’ell diu que “Josep Lluís Blasco, que enronquece cantando 
Els Segadors”….”. Per cert, vaig trobar indignant el tal llibre; 
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perquè fa un llistat de “pancatalanistes” i va i no em nome-
na!

Però tornem a les begudes. Pel que fa al vi, he de confessar 
que, en igualtat de condicions, sóc més del blanc que no del 
negre, i que un bon vi blanc fresquet “m’inspira” a l’hora 
de fer intervencions en actes com ara el parlament de la nit 
de lliurament dels “Betxinencs de l’any”, veritat Santi Sòria? 
La gresca que t’hi dus amb el “beu, beu, que així t’inspira-
ràs!”. De tota manera, el nostre consum de vi és allò que en 
diríem normal, de caps de setmana, i habitualment sol ser 
vi de la terra, blancs del Penedès i negres del Priorat, sense 
oblidar tampoc, en blancs, un Marina Alta que vam tastar 
per primera vegada en un viatge a Oriola i que des d’alesho-
res hem repetit unes quantes vegades més. De vins de fora, 
ens vam acostumar durant un temps als “vinhos verdes” del 
nord de Portugal, que els pots trobar a bon preu en super-
mercats per ací per la terra, i aquest estiu, que anirem per la 
Galícia interior —el “bitxet” ens ha fet “avortar”, almenys de 
moment, un viatge per Polònia—, supose que serà un bon 
moment per a entaular una bona amistat amb el Ribeiro. 
De totes maneres, mai no hem fet grans excessos, monetà-
riament parlant. La despesa més cara en vi de tota la nostra 
història va ser quan, a Porrera, al Priorat, vam comprar un 
vi de la terra —no era del celler de Llach, sinó d’una altre 
d’equivalent— que ens va costar el que avui serien uns 30 
euros, però era un fet puntual, per celebrar el primer aniver-
sari del naixement de la nostra neboda, i llavors la comme-
moració s’ho mereixia.

En el cas de les cerveses, heu de tenir en compte que el 
meu gust està una mica alterat per la col·lecció de xapes de 
què us he parlat. El meu desig de tenir la xapa nova d’una 
cervesa que, o bé no la tenia fins aleshores, o bé ha tret una 
nova varietat o ha canviat el model del dibuix, fa que sovint 
les compre —i doncs, que les ingerim, una vegada compra-
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des…— pensant més en termes de col·leccionista que no pel 
gust en si i pel plaer que em genera a la gola. En qualsevol 
cas, de base em mostre prou partidari de les cerveses “de la 
terra”, sobretot les de la casa Damm, amb la seua variant va-
lenciana de Túria, i les “clàssiques” Estrella, AK Damm, Voll 
Damm… Recorde que, d’adolescent, beure’t una Voll Damm 
en dejú, sense res a l’estómac, podia ser una mica “genera-
dor d’alegries excessives”, ja m’enteneu, no? Jo de jove encara 
vaig arribar a temps de conèixer les variants de l’antiga Mo-
ritz, estil Pilsen, estil Münich… i la nova Moritz cada dia em 
convenç més, i no només per la seua connotació de “cervesa 
independentista”, que també, sinó pel sabor en si, tot i que al-
guns, no sé amb quin fonament, la relacionen amb l’Ámbar 
aragonesa. A la mili, a Cartagena, vaig aprendre a “odiar” una 
“cosa infecta” que es deia El Azor, —crec, i espere, que ja no 
la fabriquen—, que volia ser un intent cartagener d’imitar 
l’Águila, fins i tot en el nom… i que era encara més dolenta 
que aquella, que ja és dir. També recorde, de Cadis, i amb no 
massa bones evocacions, una cervesa granadina, Alhambra, 
que darrerament s’està escampant una mica arreu. I sobre 
algunes marques espanyoles, bàsicament la madrilenya Ma-
hou, més valdrà que me n’abstinga d’opinar, no?

Pel que fa a les cerveses de diferents països europeus, em 
mostre un decidit partidari de la cervesa belga, allò que, 
juntament amb els musclos amb patates, i la figura del rei 
corresponent, és l’únic que tenen en comú flamencs, valons 
i brussel·lencs. No em va sorprendre gens quan vaig escol-
tar que la UNESCO li havia atorgat el títol de “patrimoni 
immaterial de la humanitat”, perquè la veritat és que se’l 
mereix plenament. I, d’entre aquestes, em mostre decidit 
partidari de la Grimbergen, en les seues diferents variants, 
un gust que Manolo comparteix plenament i que li vam fer 
conèixer fa uns anys, amb uns resultats ben favorables, a la 
nostra neboda Anna, que s’hi va aficionar. 
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Sobre la discussió entre la cervesa txeca i l’alemanya, allò 
que es diu de l’estil Plzen i l’estil München, em decante per 
les cerveses de Praga i Brno, sense per això descartar en abso-
lut les alemanyes, sobretot les bavareses. De tota la resta de 
cerveses que es confeccionen en diferents països d’Europa, 
sota la influència més o menys directa de l’estil germànic, 
diguem-ne que… les seues xapes són molt interessants per 
a la col·lecció, i amb això m’explique suficientment, no? Si 
he de fer una excepció, que per alguna cosa sóc filoromanès, 
parlaré d’una cervesa artesana que elaboren al restaurant 
bucarestià Caru Cu Bere —”el carro de la cervesa”, traducció 
literal—, sense filtrar, sense pasteuritzar i saltant-se segura-
ment uns quants protocols sanitaris més de la Unió Euro-
pea, però que, malgrat això o justament per això, la veritat és 
que està boníssima. En general, tant per a menjar com per 
a beure, us ben recomane aquest restaurant d’arquitectura 
neogòtica, car per als estàndards romanesos, però perfecta-
ment assumible per a una “butxaca occidental”. Hem pro-
mès a l’amic Adrian que, quan finalment duguem a terme el 
viatge a Romania de què parlem tan sovint, els convidarem, 
a ell i a Verònica, a aquest Caru cu bere.

Ara hauria de parlar-vos, ni que fora senso negativo, de la 
llet. Directament, no puc amb la llet. No és que no m’agra-
de, no, és que em senta directament com un tret a la boca 
de l’estómac. Allò de la intolerància a la lactosa. Per això, em 
toca “suplir” amb formatge que, aquest sí, m’encanta i em 
senta meravellosament des del punt de vista sanitari, tots 
els ingredients lactis que no puc assimilar en forma líquida. 
Ah, i per una curiosa associació d’idees, no sé si serà per 
la semblança física, el meu aparell digestiu no pot tampoc 
amb l’orxata, tot i que, insistisc, des del punt de vista del 
gust i del sabor m’agrada força. Afortunadament, existeix 
una alternativa, que a Castelló li diem aigua civada i en al-
tres contrades aigua d’ordi o ordiat, i molt semblant a allò 
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que els britànics anomenen barley water. Per si no la conei-
xíeu, ací teniu l’explicació que en dóna Viquipèdia: “Es fa 
bullint les llavors perlades (sense clofolla) i rentades de l’ordi 
(anomenat també civada, però no és l’espècie Avena sativa), des-
prés s’hi aboca aigua calenta, la pela i/o la polpa de la fruita, 
i s’hi afegeix suc de fruita i sucre al gust. La pela també es pot 
bullir amb l’ordi”. I que us ben aprofite, que a mi m’encanta!
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“Cesta y puntos”, i per un sol punt!

E n Pel meu país us he parlat ja a bastament de la nostra 
participació en aquest programa televisiu. Però resulta 

que ara he tingut accés a una mena de monogràfic que la 
secció Ya es viernes del diari Mediterráneo va publicar el 28 de 
juliol de 1989, quan feia just vint anys de la nostra partici-
pació. En aquesta mena de monogràfic s’informa els lectors 
sobre l’estructura del tal concurs, i duen les fotos del mo-
ment, és a dir, d’aquell any 1989, de quatre de nosaltres, dels 
cinc que hi vam participar. Per la raó que siga, no està Josep 
Pitart, al qual, com sol ser habitual, li transcriuen el cognom 
com a “Pitarch”, erròniament, que tampoc no fa declaraci-
ons, potser no el devien trobar. Sí que hi figurem retratats, i 
ens hi pregunten sobre qüestions del programa, Pedro Por-
tolés, Aurelio Galindo, Jesús Valladarés, i jo mateix; segons 
el periodista, jo sóc “historiador y conocido nacionalista del 
País Valencià”, moltes gràcies.

El reportatge recorda que el “Centro Cultural Vallisoleta-
no” ens va derrotar per un sol punt, com ja us havia expli-
cat, i dóna el resultat exacte, 114-115, i informa que aquest 
equip castellà va ser finalment el guanyador aquell any del 
concurs, després de derrotar, posteriorment a nosaltres, el 
“Sagrada Familia” de Cartagena, i el “Nuestra Señora de Fáti-
ma” de Madrid. Queda confirmat que el professor d’història 
que ens preparava es deia efectivament José, José Pla, perquè 
tot i que figura al costat seu el “padre Esteve” (el “padre pre-
fecto”, “el Mono”, ho recordeu?), jo només tinc el record d’ell, 
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supose que l’altre figuraria només als efectes oficials, a fi 
que hi constara un capellà de l’orde. Quan em pregunten a 
mi sobre la nostra participació, declare que “ciertamente éra-
mos los clásicos empollones, con notas altas. Esa fue la primera 
selección. Posteriomente nos hicieron unas pruebas al estilo del 
programa y de ahí salieron los cinco representantes”. Per cert, tot 
i que majoritàriament al llarg del reportatge m’anomenen 
correctament Toni Royo, una vegada, cap al final, i per a va-
riar, sóc “Toni Rollo”. Som, segons Mediterráneo, “unos chicos 
listos que fueron despedidos de Castellón a bombo y platillo, en 
un autobús cargado de incondicionales seguidores y que, si em-
bargo, tras perder el encuentro televisivo con el Centro Cultural 
Vallisoletano —a pesar de ir ganando durante la mayor parte 
del mismo— no recibieron a la vuelta el mismo afecto con que se 
fueron”. Què hi farem!



437

Volíem, i volem, la TVV en valencià

A primers del 1989, concretament el dia 20 de gener 
d’aquell any, des de la delegació d’Acció Cultural vam 

anunciar públicament —mitjançant una roda de premsa en 
la qual van ser-hi presents, a més d’algunes ràdios, els periò-
dics Mediterráneo i Castellón Diario—, que havíem organit-
zat un debat entre els representants de les diferents forces 
polítiques presents a les Corts valencianes, en relació a la 
llengua de la futura Televisió Valenciana, que encara ni tan 
sols no havia pres el nom de Canal 9. El debat tindria lloc 
a l’Edifici “Hucha” dels Quatre Cantons castellonencs, esta-
ria moderat pel llavors periodista i encara no capellà Josep 
Miquel Francés i hi participarien Pedro Gozalbo pel CDS, 
Pasqual Mollà per EUPV, Joaquim Farnós per UV, Ernest 
Nabàs pel PSPV-PSOE i Aureli Ferrando per UPV; AP havia 
excusat l’assistència, al·legant que ho feia per estar immersa 
en un procés precongressual.

En aquesta roda de premsa —en la fotografia de Castellón 
Diario aparec jo sol, però en canvi en la de Mediterráneo ho 
faig acompanyat d’Imma Font, que llavors em feia d’auxi-
liar en la delegació— explique als periodistes la campanya 
“TVV en valencià” que impulsàvem des de l’entitat, assegu-
rant que dúiem ja recollides 50.000 signatures per tot el País 
Valencià, “de les quals 9.939 corresponen a les comarques de 
Castelló”, i em mostrava “bastante optimista al respecto, puesto 
que los sondeos previos dejan ver una voluntad de que sea así, 
pero, aún con todo, se pretende que el uso del valenciano en la 
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futura televisión y radio autonómica esté garantizado por ley”. I 
em referia també a les adhesions d’alcaldes i ajuntaments, 
fent notar que el primer de les comarques de Castelló que 
havia donat el seu suport a la nostra iniciativa havia estat el 
de les Useres, però que n’esperàvem molts més —com de fet 
així va ser.

El que llavors no podíem ni preveure va ser la “jugada 
fosca”, quan se li van adjudicar de manera sorpressiva a la 
nova televisió valenciana les mateixes freqüències, exacta-
ment les mateixes, que utilitzàvem per a la recepció de TV3 
per tot el País Valencià. Però d’això ja us parle in extenso a les 
memòries, com era lògic d’esperar, i és un tema completa-
ment diferent al nostre suport a fi que el futur Canal 9 fora 
una televisió digna, i no el caos lingüístic i ideològic que va 
acabar sent. Que fora com ara, molts anys després, ha esde-
vingut À Punt, vaja, en poques paraules.
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Finalment, hem anat a Ontinyent…  
un dia de calor extrema

H a costat molt però, a la fi, un 4 de juliol en què el sol 
badava a bocinets les pedres, hem visitat Ontinyent 

—ja n’era hora!—, després de successius ajornaments per 
causes molt diverses. En aquesta ocasió, ens han acompa-
nyat Marta Vizcarro i Xavier Gangolells; Xavi Olivares conti-
nua tenint qüestions familiars pendents que li han impedit 
un desplaçament amb nosaltres que tant li hauria agradat; 
com a alternativa, li hem fet arribar diferents fotografies de 
capelletes de ceràmica dedicades a diversos santets, uns ob-
jectes que a ell li agrada en gran manera recopilar, alguna de 
tan original com una sobre el “martiri de sant Caralampi”, 
un sant del qual jo no tenia més notícia que la d’un senyor 
d’Alcalà, de quan jo era menut, que s’hi anomenava així, 
Caralampio, Caralampio Salvador, i que estava ficat en no sé 
quins embolics de política franquista a nivell local. 

Ontinyent és una població ben interessant, des del punt 
de vista turístic, però dissortadament no sembla que les 
autoritats municipals en siguen massa conscients. Els indi-
cadors dels principals monuments de la vila brillen pràc-
ticament per la seua absència, i has d’anar combinant les 
preguntes directes a la ciutadania amb el GPS per tal d’anar 
localitzant-los. A més, els museus, alguns dels quals ens hau-
ria interessat bastant visitar, com per exemple el de la Festa, 
estaven tancats, i no sembla que siga culpa del coronavi-
rus, que darrerament tenim tendència a carregar-li tots els 
morts, sinó per un pla de reforma que sembla eternitzar-se.
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En canvi, tot no han de ser crítiques cap a la formació 
que governa Ontinyent, l’anomenada “la Vall d’Albaida ens 
uneix”, reconversió comarcal del PSOE a partir de l’expulsió 
del seu amo i senyor, Jorge Rodríguez, de la presidència de 
la Diputació de València. Aquesta formació ha aconseguit 
ni més ni menys que 17 regidors de 21, i els altres quatre en 
són dos són de Compromís i els altres dos del PP. Doncs bé, 
he de dir que el nivell de normalització lingüística pública, 
en tota mena d’indicadors i retolacions, és quasi perfecte, 
que també la iniciativa privada dels establiments comercials 
està a un bon nivell de dignitat i que fins i a tot en l’àmbit 
oral la presència del valencià pels carrers és de les més eleva-
des que es poden sentir a nivell de País.

L’església de Santa Maria, un dissabte, estava tancada a 
cal i canto, una altra prova més de la manca d’interès, o al-
menys d’estímul, de cara al turisme ni que siga intravalen-
cià. I al seu costat restava el seu famós campanar, el més alt 
de tot el País Valencià, segons proclamen orgullosament. Ja 
us he explicat a les memòries, parlant del d’Alcalà, la “riva-
litat d’altures entre tots dos”. Ara he pogut constatar in situ 
que l’ontinyentí és, efectivament, uns metres més alt que no 
el xivertenc; però també que, d’alguna manera, hi “fan tram-
pa”, perquè l’últim nivell del tal campanar no és de pedra, 
sinó metàl·lic. Doncs, com a gaspatxer propose que diguem 
que el campanar d’Alcalà és EL CAMPANAR DE PEDRA 
més alt de tot el País Valencià, i que Ontinyent es quede 
amb l’honor de l’altura genèrica. És com allò de «l’Alto de 
las Barracas (1.839m) que marca el sostre del País Valencià», Vi-
quipèdia dixit, però on me l’aneu a comparar amb el mític 
i màgic Penyagolosa, encara que siga uns metrets de no res 
més menut!

Hem vist el conjunt de palaus que configuren l’ajunta-
ment, i un poc tota la zona de la vila; hem menjat un bon 
“arròs del senyoret” en un restaurant d’aquesta vila, bo però 
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no comparable, malgrat tot, i sense voler assenyalar, al del 
Racó de Canya almenarenc. Hem trobat oberta per casuali-
tat —estaven entrant flors per a una celebració— l’església 
jesuítica de Sant Carles, hem pogut comprovar que Com-
promís té tot un senyor local, plantejat a nivell comarcal, i 
hem dut a terme l’aventura de pujar per una carretera ple-
na de voltes i revoltes, en algun moment una mica preocu-
pants, que et du fins a l’ermita de Sant Esteve, on la vista del 
conjunt de la Vall d’Albaida i part de les comarques veïnes 
és senzillament espectacular. I al final del dia, acompanyats 
per un joveníssim ontinyentí anomenat Daniel, una per-
soneta aparentment tímida i introvertida, però que, sota el 
pseudònim de Xufet, és un dels autors de mems en català 
més coneguts i amb més seguidors de tot el País Valencià, 
hem visitat el Pont Vell, que la veritat és que “no el trobà-
vem”, torne a dir que la senyalització de caràcter turístic dei-
xa molt a desitjar, perquè t’és ben fàcil trobar un hospital o 
una comissaria, però no tant una església o un palau.

Com siga, finalment he pogut “pagar el meu deute” amb 
una de les poblacions del nostre país que val realment la 
pena de visitar. I hi tornaré, ja ho crec que hi tornaré. Per 
exemple, quan reòbriga d’una vegada el Museu de la Festa. 
O, per què no?, quan qui siga “invente” el vaccí contra la 
pandèmia, puguem refer les nostres celebracions i ens plan-
tegem de visitar Ontinyent en plenes Festes de Moros i Cris-
tians, per saber què hi ha de real en el “pique” que es duen 
amb Alcoi sobre el nivell de les respectives desfilades.
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Alzira, o quantes vegades es va morir el rei Jaume I

P rosseguint els plans que vam cavil·lar durant el confi-
nament, ahir diumenge, 12 de juliol, vam visitar Alzira, 

en aquest cas només Manolo i jo, perquè la resta de com-
panys d’aquestes “escapades d’un dia” no estaven disponi-
bles. Com us he explicat a les memòries, jo tinc família en 
aquesta població, a la qual vaig anar algunes vegades de me-
nut; una neboda de la meua àvia, Juanita Rosado Querol, es 
va casar amb un senyor de la capital de la Ribera Alta i hi 
van tenir tres fills. Per cert, ara he descobert que l’únic fill 
baró, Antonio Momparler Rosado, és l’autor de dos llibres 
de temàtica religiosolocalista, Los casalicios del puente de San 
Bernardo, que va publicar l’any 1998, i Documentos inéditos de 
la que fue iglesia de San Bernardo, en Alzira, año 1391, publi-
cat el 2005. Feia molt de temps que no mantenia contacte 
amb ningú d’aquesta branca de la família, i per això m’ha 
alegrat molt saber que tinc a Alzira un “cosí erudit”. 

I, com era d’esperar, en arribar-hi ens hem trobat de segui-
da amb la qüestió, ja clàssica, d’on va morir Jaume I. Ja sa-
beu que, si em permeteu la broma, per entrar a la població, 
et fan jurar que Jaume I va morir a la capital de la Ribera 
(Alta) i de cap de les maneres a València. És un poc com 
allò que us explicava de Sogorb, que has de jurar que és 
“l’antigua Segóbriga” per més que aquesta l’hagen ja exca-
vada per un lloc de Conca. Fins ací, d’acord, quin remei. El 
problema és que tradicionalment, els alzirenys t’explicaven 
que Jaume I havia mort on ara està erigida la Creu Coberta, 
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justament per commemorar aquest fet. Però ara, a les ruïnes 
de la Casa Reial, podeu veure una inscripció que diu que 
“Jaume I va morir en este lloc el 27 de juliol de 1276”. On va 
morir doncs realment Jaume I? O, millor encara, quantes ve-
gades va morir realment el rei Conquistador? Com a mínim 
dues, és clar, a la Casa Reial i a la Creu Coberta, això deixant 
de banda aquells “traïdors a l’alziritat” que gosen afirmar 
que ho va fer a València, que seria doncs una tercera vegada. 
Bé, si teniu en compte que a l’interior del sepulcre del rei a 
Poblet hi ha “reunits” dos caps, dos, cadascun d’ells amb la 
seua corresponent ferida de fletxa al front…

Pel que fa al resta, vam veure les estàtues dels sants Ber-
nat, Maria i Gràcia que custodiaven el pont sobre el riu com 
ho fan els dos Sant Vicents a València, però els sants alzi-
renys no tenen a hores d’ara ni pont ni riu a custodiar, sinó 
una gran avinguda plena d’edificis alts i moderns —i d’un 
gust bastant discutible— que es van inundar quan, el 1982, 
l’aigua que venia del pantà trencat de Tous va recuperar la 
llera “prevista” per a emergències semblants. Vam entrar a 
l’arxiprestal —era diumenge; aquesta vegada la vam trobar 
oberta per a la missa, amb una colla de xiqüeles netejant 
“covitianament” els bancs i els accessos, amb tota la seua 
energia juvenil—, i vam veure el que en la pràctica és el seu 
doble altar major, l’un dedicat a santa Caterina, i l’altre, com 
era d’esperar, als sants Bernat, Maria i Gràcia. Que no sabeu 
quina és la història/llegenda d’aquests tres sants, germanets 
entre ells? Doncs us l’haureu de llegir en un dels llibres del 
meu cosí. Vam dinar —molt bé i bastant barat— en un res-
taurant situat davant mateix de l’antiga Escola Pia —Esco-
lapios!— ara Casa de la Cultura. Vam visitar el museu local, 
pedagògicament correcte, encara que no tinga peces d’un 
gran valor. Vam veure les restes de les muralles, inclosa la 
Casa Reial de què us parlava. Vam recórrer tota la zona de 
la Murta —jo encara recordava que, de menut, ens hi duien 
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els meus oncles—, amb els seus xalets que van des del luxe 
a aquell model tan típicament valencià —que recordava 
molt la marjaleria castellonenca— d’“arreglar-se una mica 
l’alqueria i fer-se un xaletet”. I vam acabar el dia a l’ermita 
de la Mare de Déu de Lluc, justament el lloc on el 1983 va 
actuar Llach en l’acte muntat per Acció Cultural, per tal de 
recaptar diners en favor dels damnificats de la Pantanà(da) 
i del qual guarde un record esplèndid.

Per cert, parlant de la Mare de Déu de Lluc, és curiós que 
Alzira compartisca patrona amb Mallorca, i jo no sé si s’ha 
explotat aquest fet per a eixa mena d’intercanvis “religioso-
nacionals” que per exemple hem afavorit a Castelló amb les 
poblacions del nostre país que tenen el Lledó com la seua 
advocació patronal. No sé si mai ha tingut lloc cap actuació 
dels “blavets” de Lluc a Alzira, ni si cap delegació alzirenya 
ha visitat mai el santuari mallorquí. Si ho han fet i ho ignore, 
demane disculpes; però, si no és així, seria ben interessant 
d’impulsar-ho. Com deia aquell, a benefici d’inventari…
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Tornar a Morella amb mascareta

U na nova “excursió d’un dia”, però en aquest cas amb 
acompanyats distints i, en un cas, ben original. Ja us 

he explicat a les memòries el meu interès per la ciutat de 
Morella, on des de fa molts anys he anat en repetides oca-
sions, tant per raons de feina, bàsicament pel Correllengua, 
com purament per plaer, sovint acompanyant a més alguns 
amics que encara no la coneixien. Quan fa unes setmanes 
vam recórrer les poblacions petites dels Ports, com us he ex-
plicat, vam passar pel seu voltant, i fins i tot vam gaudir d’al-
guna vista bastant insòlita del seu castell, vist des de darrere; 
i ja llavors vaig tenir la temptació d’entrar-hi una volta més. 
Ara, aquesta vegada ha estat especial per dues raons: l’una, 
perquè era la primera ocasió que hi anava amb mascareta i 
amb totes les precaucions a què ens obliga el “maleït bitxet”; 
l’altra, molt més positiva i interessant, perquè Manolo i jo 
hi tornàvem per acompanyar un amic, un jove voluntari de 
la Plataforma per la Llengua, Natxo Salabert, natural d’un 
poble de l’Horta Sud, Benetússer, que no la coneixia encara 
i, sobretot, la seua companya, Beth, una xicota anglesa, de 
Newcastle, que ha vingut a passar un temps ací, per tal de 
conèixer el nostre país i la seua realitat… i per ser-hi amb ell, 
és clar, que estan molt encaterinats l’un de l’altra.

Primer, vam dur a terme l’obligada aturada a Sant Mateu, 
i en aquest cas no només per gaudir d’un magnífic esmor-
zar, sinó per mostrar-los la població, inclosa l’església, que 
estava oberta i visitable, i fer-los notar la porta romànica, en 
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una ubicació tan meridional i “fora de temps”, contraposada 
amb la goticitat de la resta de l’església; i, evidentment, els 
edificis gòtics de l’ajuntament, el carreró dels jueus, i l’“altra 
font”. Després, parada a la Vallivana, per mostrar-los l’ermita, 
els àngels guardians i la llegenda de la troballa. I afrontar, 
una vegada més, les revoltes del port de Querol, l’única raó 
que, ho confesse, em fa pensar-m’ho dues vegades abans de 
tornar a Morella; afortunadament, estan duent a terme una 
obra gegantina que eliminarà gran part d’aquestes revoltes i 
“rectificarà” bastant la pujada, tant de bo estiga ja finalitza-
da l’obra abans de la propera vegada que hi tornem.

I arriba el moment màgic en què, per primera vegada, els 
nostres acompanyants, en girar una revolta, veuen al fons 
la meravellosa vista de Morella. Ja us he comentat en una 
altra ocasió que es tracta d’un fet irrepetible, únic en la vida 
d’una persona, que ja no la podrà veure mai més en tota la 
seua meravella per primera vegada; la qual cosa no exclou en 
absolut que també nosaltres, per vegades que l’hagem vista 
anteriorment, tornàrem a admirar-nos-en. Potser pensareu 
que exagere, però jo sé molt bé el que em dic, i quins senti-
ments experimente en reveure-la. I és que, malgrat la covid, 
Morella estava tan bonica com sempre. I, contra el que em 
temia, hi havia bastants turistes pels carrers, i el pàrquing del 
costat de Sant Miquel, si no estava de gom a gom com ho 
hauria estat un dia d’un altre any durant la segona quinzena 
de juliol, tenia bastants cotxes aparcats. No em va fer massa 
gràcia això d’“uno de los diez pueblos más bonitos de España”, i 
podeu imaginar que no justament pels “deu pobles”. Què hi 
farem! Vam dur a terme tot el recorregut tradicional, pujant 
pels establiments del carrer Blasco d’Alagó, aturant-nos da-
vant la ceràmica de la “madre enajenada”, contemplant amb 
tot luxe de detalls tant les façanes com el magnífic interior 
de l’església —per cert, per la raó que fora no havíem entrat 
mai a les estances del museu, on hi ha alguns quadres inte-
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ressants, com ara un Urbà Fos, d’aquell d’“abans Ribalta”; 
però, dissortadament, sense etiquetar i situar cronològica-
ment. Tot això amb una “traducció simultània” del Natxo, 
del català de les nostres explicacions a l’anglès de les orelles 
de Beth. Vam baixar a dinar —molt bé— novament a Blasco 
d’Alagó i, per la vesprada, vam emprendre el camí del Cas-
tell. Per cert, com feia temps que no hi pujàvem, no havíem 
vist com havia quedat la reconstrucció de l’altar major de 
Sant Francesc, la veritat és que bastant acceptable. La dansa 
de la mort continuava sent impressionant, i la pujada per la 
part baixa del castell estava en obres de millora, per la qual 
cosa no vam poder “saludar” sinó de lluny l’estàtua eqüestre 
del general Cabrera. I tota la passejada per les instal·lacions 
i seccions de la fortalesa, durant la qual, afortunadament, el 
sol picava, però no tan de valent com en altres ocasions; per 
exemple, a Ontinyent, si ho recordeu.

En resum, hem donat a conèixer a més gent una de les 
“deu poblacions més boniques” del nostre país, no del veí, i 
esperem que els comentaris sobre la seua bellesa arribaran 
en aquesta ocasió fins a la frontera d’Escòcia, que és on es 
troba ubicada la població de Newcastle.
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Barraques, més valencià que no em pensava

A hir diumenge, 19 de juliol, vam fer una altra de les 
nostres “excursions d’un sol dia”, en aquest cas per cinc 

poblacions de l’Alt Palància que no coneixíem encara, Viver, 
Teresa, Toràs, el Toro i Barracas. Anàvem només Manolo i jo. 
Res especial a comentar de les quatre primeres poblacions, 
en les quals vam visitar bàsicament les respectives esglésies 
parroquials —en el cas de Teresa vam poder entrar-hi, per-
què estaven fent missa, però tampoc no tenia res d’especi-
al— i vam donar una mitja volteta pel poble, comprovant 
una mica la seua manera de vida, dedicada bàsicament al 
turisme de retorn de gent original del poble o de tipus fami-
liar vingut de València, i en algun cas, com ara Viver, també 
a la venda de l’oli que produeixen.

Barracas, però, va ser un cas ben especial. Ja se sap que 
quan vas per l’Alt Palància castellanoparlant, i més encara 
per les poblacions quasi frontereres amb l’Aragó, pocs in-
dicis de valencià esperes trobar-te pels seus carrers i entre 
les seues gents. Ara bé, Barraques va ser-ne l’excepció. En 
les plaques indicatives de trànsit deia “centre ciutat”, així en 
valencià, i no en una, per errada, sinó en totes les ocasions. 
Davant de l’església parroquial de Sant Pere, l’explicació del 
temple, d’origen gòtic del XIII, estava en castellà, en anglès 
i també en valencià, quan en les altres poblacions que vam 
visitar només estava en espanyol o, com a molt, també en 
anglo-nord-americà. I, finalment, quan vam anar a dinar 
a un d’aquells restaurants de carretera —recordeu que pel 
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poble passa l’autovia mudèjar, que va de Sagunt a Terol, 
cap a Saragossa—, un restaurant que em recordava el Piero 
de Torreblanca, si sabeu què vull dir, us n’he parlat abans, 
menjar abundant a un preu assequible, el cambrer ens va 
comentar, ja en valencià, “poden parlar-me en valencià”, i des 
de llavors va mantenir la llengua tota l’estona, cada vegada 
que amablement venia a servir-nos o a interessar-se per si 
tot anava bé. De veritat que no esperàvem trobar tanta va-
lencianitat tan a la vora d’un Aragó més que veí.

I encara he de parlar-vos d’un altre tema, referit a Barra-
ques: quan érem a punt de moure el cotxe, que el teníem 
aparcat davant de l’església, tancada, vam veure un senyor 
de mitjana edat que obria la reixa i penetrava dins; li vam 
preguntar si ens permetria passar i, amb tota amabilitat, ens 
va convidar a fer-ho, explicant-nos que anava de tant en tant 
a ajudar el capellà, regant les plantes i netejant una mica. 
Vam poder així veure l’interior de l’església que, com us ex-
plicava, és efectivament d’origen gòtic del XIII, tot i que pos-
terioment va ser barroquitzat, per a variar en aquest país. I, 
sobretot, vam veure una escultura moderna, de ferro, repre-
sentant una escena medieval, que de lluny ens havia semblat 
la tenda de Jaume I durant el setge de València, però que va 
acabar sent una escena del trasllat del Sant Calze, anomenat 
en tot moment el Sant Grial, des del monestir de Sant Joan 
de la Penya, a l’Aragó, fins a la catedral de València, on es 
troba actualment. El monument, d’estil contemporani, és 
obra d’un escultor anomenat Peris Carbonell, realitzat l’any 
passat, el 2019 —el senyor amable ens va especificar que el 
tal escultor, valencià, resideix actualment als Estats Units— 
i que l’havia fet per encàrrec d’una associació d’Amics del 
Sant Grial. Les sorpreses que et trobes de vegades quan vas 
pel món!

Recordar també, en el cas del Toro, que fa molts anys, 
quan Gàtova, que pertanyia a l’Alt Palància i doncs a la 
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“província de Castelló”, va decidir passar-se a la comarca del 
Camp de Túria i per tant a la “província de València”, des 
del Toro van amenaçar de fer el mateix, però a la província 
“limítrof” de Terol. Des de la UPV —o era ja el Bloc?— vam 
posar el crit al cel, per aquest intent de moure les fronteres 
del País Valencià, i va resultar que el motiu de la protesta era 
“el rulo”, la màquina aplanadora de carreteres que, segons el 
seu ajuntament, la Diputació de Terol enviava als seus po-
bles i, en canvi, la de Castelló no els ho feia a ells. I, damunt, 
va resultar que mai no l’havien demanat, el tal “rulo”. “!Ay, 
como antes el señor diputado la enviaba sin pedirla…”. Heus 
ací les “raons” d’un intent de secessió, feliçment frustrada!
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Què li sembla, pare abat?

A quests dies s’ha parlat del monestir de Poblet, amb 
motiu de la visita llampec que Felip de Borbó hi ha 

efectuat, dins de la seua gira post-coronavirus per tot l’es-
tat, i de les manifestacions bastant nombroses que hi han 
muntat diferents sectors independentistes, en protesta per 
aquesta vinguda. Això m’ha recordat que, fa molts anys, des 
d’Acció Cultural havíem organitzat a València, crec que jun-
tament amb alguna organització del “nacionalcatolicisme 
nostre”, una conferència del pare abat de Poblet de l’època, 
Josep Alegre; jo no hi havia anat però, al dia següent, em va 
telefonar Eliseu per a dir-me que l’abat no marxava de Va-
lència fins a la vesprada, i que si podria anar-hi per fer-li la 
passejada per la ciutat que jo muntava en algunes ocasions, 
normalment per a participants en les excursions que orga-
nitzàvem des dels Casals de Vila-real i Castelló. 

Vaig acceptar, m’hi vaig desplaçar a València, vaig quedar 
amb ell i amb el seu secretari i vam iniciar la visita habitual 
—Llotja, Sant Joan del Mercat, Mercat Central— fent un 
èmfasi especial en algunes esglésies —la Seu i la Mare de 
Déu, Santa Caterina, Sant Martí—, i modificant la ruta de 
tal manera que el final va ser, a diferència del que solia dur 
a terme en ocasions semblants, les Torres de Serrans. I, en 
arribar-hi, davant la mirada sorpresa de l’abat i el secretari, 
que vaig dir: “Pare abat, comprén ara per què els valencians 
que visiten Poblet es queden bocabadats davant de la Porta 
Reial?”. I és que, efectivament, aquesta entrada noble al mo-



452

nestir és el model sobre el qual es van construir, unes dese-
nes d’anys després, corregides i ampliades, aquestes portes 
de València. Un lligam més entre dues parts del nostre país.
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La meua llarga relació amb Joan Francesc Mira

A mb motiu de l’estrany “Sant Jordi d’estiu amb masca-
reta” que acabem de passar, m’he autoregalat el volum 

segon de les memòries de Joan Francesc Mira, Tots els camins. 
De Mira, ja us he n’parlat bastant a les memòries però, en 
llegir aquest llibre, m’han vingut al cap determinades anèc-
dotes i circumstàncies que no us havia explicat, respecte a 
la relació que hem mantingut tots dos durant aquests anys.

Vaig conèixer Joan,— llavors, lògicament, el professor 
Joan Francesc Mira— l’any 1969, quan vaig passar dels Es-
colapis a l’institut Francesc Ribalta per a cursar els estudis 
del Preuniversitari, familiarment “el Preu”. Us n’he parlat ja 
una mica, d’aquest curs, que va resultar un poc “estrany”, so-
bretot per la presència d’un nombrós grup de seminaristes 
que, modernors de l’església catòlica de finals dels seixan-
ta, havien deixat l’edifici del seminari per a anar a viure en 
una mena de pisos particulars, i que assistien a les classes de 
l’institut com qualsevol altre alumne. Us he comentat que 
en aquest curs teníem de professor d’Història Josep Trullén, 
i la relació d’estrany diàleg que ell i jo manteníem quasi a 
diari. Però no us n’he parlat en canvi del professor de Lite-
ratura Espanyola, Eduardo Fernández, àlies “don Eduardito” 
—era molt baixet—, un senyor que responia als nostres re-
queriments quan li exigíem que ens parlara d’autors en ca-
talà, afirmant tot seriós que “el valenciano es como el castella-
no sin la o final”; i, després d’aquesta mostra de l’eloqüència 
i la filologia comparada, de tant en tant mirava de “calmar 
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les masses”, posant-nos en una mena d’estrany tocadiscs on 
tenia gravacions de fragments literaris, a “Maragal, voy a po-
neros a Maragal”.

Dons bé, aquell curs vaig tenir de professor oficial de grec 
i oficiós de valencià Joan Francesc Mira. Jo havia donat dos 
cursos de grec a l’Escola Pia i, tot i que la part gramatical i 
de traducció des del punt de vista filològic no em matava, 
havia tret bones notes en aquests cursos i crec recordar que 
la vaig traure també amb Mira. Però molt més important 
que l’aspecte “filològic” de l’assignatura, a mi el que m’agra-
dava era la part “sociocultural” del temari, allò que després 
se n’ha dit “cultura clàssica” i, sobretot, els comentaris de 
tota mena que Joan deixava anar, una mica vinguera o no 
vinguera al cas. Jo no sé si ell és conscient que en aquell curs 
li dèiem de malnom “Woody Allen”, per la seua evident sem-
blança física amb el director i intel·lectual nord-americà, o 
millor dit novaiorqués; no era un nom que li haguérem tret 
nosaltres, sembla que ja li venia “heretat” de cursos anteri-
ors. 

Les classes de Joan podien esdevenir una tertúlia en la 
qual parlàvem de tot, i no necessàriament de temes vinculats 
a la cultura clàssica en qüestió, tot i que moltes vegades sí. 
Entre les “qüestions externes”, recorde una llarga explicació 
sobre “la ley de baches” (les classes, dissortadament, havien 
de ser en espanyol, que Franco estava encara “vivito y colean-
do”). Tot havia vingut perquè Joan es va començar a clavar, 
a propòsit de l’eneagèssim projecte de “llei d’educació”, amb 
aquells que podien legislar sobre el que fora sense tenir ni la 
menor idea del que parlaven. I, aleshores, ell va començar a 
fer pública una “ley de baches”: “Los baches pueden ser rectan-
gulares, cuadrangulares… Para cubrirlos, se les pondrá encima 
una capa de asfalto de tal grosor…”. L’alumnat anàvem a bacs 
i, de tant en tant, aportàvem les nostres “excel·lents” propos-
tes, ja posats… L’altra va ser quan ens va preguntar per què 
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al Julio Iglesias, que llavors estava “a la cresta de l’ona”, li 
deien “el termo”, i va resultar que era per allò que cantava en 
Gwendoline “tan dentro de mi/ conservo el calor…”. La classe 
va ser un gran esclat de rialles.

Però, molt més important, ja us he dit que, si als matins 
era el nostre professor “oficial” de grec, de vesprada ho era 
oficiós de valencià, almenys per a aquells que voluntària-
ment havíem pres la decisió de mirar d’aprendre sobre la 
llengua de la terra. Sobre la llengua i sobre tot el que en-
voltava la llengua, encara recorde com si fora ara el dia que 
ens va repartir el text de l’Inici de càntic en el temple, de l’Es-
priu, cantada per Raimon, i com ens anava desglossant el 
sentit d’allò de la ginesta que floria i el camp que s’omplia 
de roselles, en un despertar de la senyera i, amb ella, de la 
nació. I com em va impactar especialment la imatge, quasi 
gràfica, d’allò de les “cisternes seques esdevenen cims/ pujats per 
esglaons de lentes hores”. Per damunt de les paraules, que haví-
em de salvar, aquella vesprada vaig rebre una de les millors 
classes de patriotisme, però de patriotisme real, que riu-te 
tu de totes les “collonades”, com diria Fuster, que miraven 
de “colar-nos” en classe de Formación del Espirítu Nacio-
nal, familiarment conegudes com a Política, uns professors 
falangistes contractats, algun dels quals, oh miracles de la 
democràcia, va acabar esdevenint regidor de l’ajuntament 
castellonenc… pel partit socialista!

Recorde l’any 1973 quan, no sé a sant de què ni conspi-
rant sobre què, érem reunits uns quants al pis que tenien 
Joan i Pilar Aparicio, la seua dona, al carrer Major, canto-
ner a la plaça de la Pau, a Castelló. Es tractava —es trac-
ta— d’una finca d’aquelles altes i estretes que l’especulació 
castellonenca durant el franquisme va bastir a partir de la 
destrucció de les antigues cases burgeses de primers del XX, 
amb aquell sistema segons el qual, als propietaris del solar, 
a més dels diners en metàl·lic que els hi pagaven, els dona-



456

ven alguns dels pisos que resultaven de la construcció. Total, 
que als pares de Pilar els havien donat un tercer, que era 
on vivien ells, i un altre de ben alt, no sé si era el deu o el 
dotze, que ells el van cedir a la filla i al gendre; i que, quan 
bufava un vent molt fort, tenia una gran oscil·lació, prevista 
per raons de seguretat però que es veu que impressionava, 
de manera que Pilar, en ocasions com aquesta, se n’abaixava 
al tercer, a casa dels pares, on se sentia “més segura”. S’entén 
que, quan van poder, es van canviar al xalet modernista on 
encara viuen a hores d’ara! Bé, el cas és que recorde que hi 
érem reunida diferent gent, entre els quals Vicent Pitarch, 
tot nerviós perquè Tica, la dona, eixia ja de comptes del pri-
mer fill i no es posava de part, i que tots, Joan inclòs, li feien 
broma si no s’hauria descomptat i ell, tot seriós, “que no, 
que va ser abans d’anar-nos-en a Hongria, que amb el cotxe 
i la rulotte per Europa ja em direu…”.

Els meus records en relació a Mira donen ara un salt 
d’anys per a dirigir-se al moment que en l’editorial 3 i 4 
ens havien dit ja que sí, que ens publicarien l’Abans moros 
que catalans, i crec que va ser Rosa Raga qui ens va suggerir/
manar que anàrem a entrevistar-nos amb Mira a casa seua, 
a fi que ens fera algunes propostes per tal de modificar o 
completar diferents aspectes de la novel·la. Realment, no 
recorde si vam arribar a concretar alguna proposta en par-
ticular, més enllà de quatre vaguetats, però sí que recorde 
perfectament que, a partir de la novel·la, Joan va començar 
a parlar-nos de tot un poc, i se’m va quedar gravat fins al 
dia d’avui, veges a sant de què vindria aquest tema en la 
conversa, que en l’hipotètic cas que una persona decidira 
recórrer caminant Nova York, de costat a costat, mentre hi 
haguera cases edificades, caminant les 24 hores del dia sense 
mai aturar-se, li costaria més d’una setmana. Per la raó que 
siga, em van quedar gravades aquestes paraules, potser com 
a símbol de la magnitud d’aquesta metròpoli, i no les he 
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oblidades mai fins al dia d’avui. Per cert, poc podia pensar 
llavors Rubén que anys després arribaria a ser primer l’auxi-
liar i després el successor a l’UJI encara nonata del professor 
amb el qual llavors parlava, i menys encara que un dia Mira 
declararia públicament allò de “Rubén Montanyés, que sap 
molt més grec que no jo…”

Recorde també una vegada que tornàvem Joan i jo de 
Barcelona, amb el seu cotxe. No recorde per què hi havia 
anat jo, supose que a presentar algun llibre —però no era 
l’Abans moros, segur, i Rubén no hi venia, anàvem tots dos 
sols. Recorde que la conversa va derivar cap a l’amic Vicent 
Pitarch, i les seues intervencions feia ja anys, en la campanya 
electoral del 1977, quan els dos es presentaven pel PSPV, Vi-
cent al Congrés i Joan al Senat; amb els resultats fatals que 
ja he recordat en el seu moment. Vicent ve d’una família 
llauradora de Vila-real, d’un estatus molt baix, i de jove va 
anar a collir i dur a terme unes altres feines agrícoles amb 
gent que no era precisament “massa ben parlada”; i quan les 
comença a amollar, no s’atura ni tan sols davant dels caste-
llanismes més flagrants, de manera que exclamacions com 
“me cague en l’hòstia divina i el copón bendito” no eren gens 
infreqüents en els seus llavis. I Joan m’explicava que van 
anar tots dos a fer un míting, no recorde a quina població 
de les comarques castellonenques, i Vicent va començar la 
seua intervenció llançant pestes i clavant-se amb tot el que 
trobava per davant. “I jo vaig pensar, em deia, que això seria 
una mena d’exordi inicial, i que després es ‘tranquil·litzaria’ 
i passaria a una intervenció més ‘normal’, però no, va conti-
nuar tota l’estona així, i jo ja no sabia on amagar-me”. I vam 
riure de valent tots dos, ell recordant l’escena i jo imagi-
nant-me-la. 

Us he explicat ja a les memòries allò que comenta Joan 
sobre les “ocurrències” d’Eliseu que, quan les anunciava, 
semblaven sempre absolutament irreals i de vegades esgar-
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rifoses, però que sempre acabava tenint raó. En eixe sentit, 
recorde quan tornàvem tots dos de València en el seu cotxe, 
després de la reunió decisiva al despatx d’Albinyana on, si 
ho recordeu, havíem acordat anar a la brava, “fer un pont” 
al repetidor i reobrir TV3 al País Valencià, i que fora el que 
déu volguera. Joan va venir tota l’estona comentant-me que 
pensava que la decisió havia estat un error, i preguntant-se 
quina ens en vindria al damunt ara. Per fortuna va funcio-
nar una vegada més allò que l’Eliseu, per estrany que fora, 
sempre l’encertava.

Però de Joan vull recordar sobretot la seua casa, el xalet 
que Pilar i ell tenen a l’avinguda de Vila-real, una zona d’edi-
ficacions semiurbanes d’època modernista, una part de la 
qual ha quedat per desgràcia ben degradada però l’altra, 
entre les quals casa seua, manté tot l’estil i característiques 
urbanístiques de primers del segle XX. Joan i Pilar tenen 
diners —les “paguetes” de dos catedràtics, d’institut i d’uni-
versitat, poden donar bastant de si— però sobretot tenen 
bon gust, i no com molts rics d’aquells que creuen que tot és 
ficar-se aixetes d’or a les banyeres. El maset té una discoteca, 
en el sentit més etimològic de la paraula, és a dir, una habi-
tació per escoltar música, amb les parets farcides de discs i 
compactes, i uns bons aparells per a fer-los sonar; una gran 
biblioteca escampada una mica per tot arreu i, sobretot, una 
deliciosa col·lecció de plats i rajoletes del XVIII, d’aquells 
que un ocell picoteja fruits o liba les flors enmig del vol, 
aconseguits ací i allà amb gust, diners i bona perspectiva. 
Hi he anat sovint, moltes vegades per dur-li i recollir docu-
ments i signatures relacionades amb Acció Cultural —re-
cordeu que Joan ha estat sempre membre de la seua directi-
va, i els darrers anys del meu treball a la casa era el seu pre-
sident mateix— i d’altres simplement per parlar i preparar 
projectes ben diversos, i sempre amb el mateix gust.
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Coses encara sobre Cotanes del Monte

T ot i que ja us n’he parlat a bastament en les memòri-
es, encara recorde algun aspecte més sobre aquest petit 

poble de la província de Zamora però influenciat per Va-
lladolid. Per exemple, que aquest estiu, anant a Galícia per 
l’autovia del nord-oest, em va sorprendre molt que Cotanes, 
malgrat la seua petitesa, estiga senyalitzat com una de les 
eixides d’aquesta carretera. I també que, en parar per dinar 
a Medina del Campo, vaig recordar que havíem arribat en 
tren fins a la seua estació, de menut quan anàvem a Cotanes, 
i des d’allí vam anar en un primer autobús fins a Medina de 
Rioseco i en un següent fins al poble nadiu del meu Txatxo.
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Em trobe un racista a Reus

E spere que, si heu llegit les meues memòries i esteu ara 
mirant aquesta mena d’addenda, haureu tret la conclu-

sió que sóc una persona que m’agrada més dialogar que no 
discutir, buscar allò que ens uneix i no allò que ens separa, i 
que, sobretot dins del món del nacionalisme, aspire que hi 
haja un enteniment global, per damunt de les diferències 
concretes. Però tota generalització té les seues excepcions i, 
en el meu cas, hi ha uns plantejaments amb els quals sen-
zillament no puc, perquè xoque de front cada vegada que 
me’ls trobe; m’estic referint al racisme en general i al que 
podríem anomenar “racisme independentista” en particu-
lar.

Fa un temps, érem a Reus, crec recordar que amb motiu 
de la celebració de les festes de sant Pere d’eixe any. Havíem 
anat a dinar “els de sempre”, Anton, Joan Carles i algun que 
altre reusenc més i, per part castellonenca, Manolo, Adrian i 
jo. I s’havia apuntat també al dinar una persona, no recorde 
el seu nom però és que tampoc no voldria recordar-lo, que 
feia unes setmanes que m’havia demanat amistat en Face-
book; i jo, que no el coneixia de res però que havia vist que 
tenia relació amb la gent de la “colla reusenca” i que anava 
“farcit d’estelades”, li l’havia atorgada. I efectivament, anem 
a dinar, comença aquella conversa casual que parla sempre 
de temes molt diferents i, de moment, recau en el tema de 
la immigració. En aquest sentit, he de fer notar que aquest 
individu no era conscient de l’origen romanès d’Adrian, que 
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parlava un “català castellonenc” com Manolo i jo, i doncs el 
considerava “autòcton”. I va el tal aquell i comença a rajar 
sobre —millor dit, contra— les persones immigrades.

Va llançar tots els tòpics d’aquella gent que comença sem-
pre dient allò de “jo no sóc racista” i després t’afegeix un 
“però” que es carrega tot l’anterior. Resulta que el tal tenia o 
havia tingut una botiga de no-sé-què, i que l’havia hagut de 
tancar “per culpa dels immigrants” que, pel que es veia, eren 
responsables de tots els mals de la terra —en aquest cas de 
Catalunya—; que si rebien totes les ajudes i subvencions (?), 
que si feien una competència deslleial (?), que si no volien 
integrar-se (?), que si… Tot això no m’hauria sorprès massa, 
dissortadament, en boca d’una persona que es considera-
ra nacionalment espanyola, però en canvi em sorprenia, i 
m’irritava, en llavis d’algú que es deia independentista. Vaig 
agafar la paraula i, com diu l’expressió popular “li’n vaig dir 
més que a un músic”, i que em perdonen els pobres artistes 
dels instruments. Evidentment, l’“arma secreta” que jo tenia 
en la butxaca era l’“origen immigrant”, que ell desconeixia, 
d’una persona amb la qual estava dinant. I, tot i que el tal, 
per la raó que fora, atacava sobretot les persones vingudes 
del Magrib, la veritat és que, en fer-li-ho veure, el vaig pi-
llar amb els pixats al ventre; però, com és habitual en casos 
semblants, en comptes de fer marxa enrere amb les seues in-
coherències, encara les va voler defensar amb major èmfasi, 
ja que no amb més arguments. Doncs no em va buscar les 
pessigolles ni res, a mi que el tema m’encanta i que he fet de 
l’afer de la integració de les persones immigrades un dels ei-
xos del meu argumentari! Li vaig dir que m’avergonyia que 
un racista com ell s’autoanomenara independentista, i que 
ja se’n podia anar amb Espanya, on certa gent el rebria amb 
els braços oberts, però que nosaltres no necessitàvem per a 
res cap ni un xenòfob, i que marxara ja mateix d’aquell lloc, 
que no volia continuar ni un minut més sota el mateix sos-
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tre d’un racista. La cosa es va tensar, el pobre Anton intenta-
va vanament —xeic, xeic— posar una pau impossible entre 
nosaltres, i l’única solució va ser que el tal va abandonar 
el restaurant… i mai més no l’he tornat a veure, ni ganes. 
Bon vent i barca nova! Eixa mateixa vesprada, vaig entrar a 
Facebook des de l’ordinador de Marta Vizcarro, en casa de la 
qual ens hi quedàvem —ara que ho pense, ella també hi era, 
en aquell dinar— i el vaig esborrar com a amistat “pels se-
gles dels segles”. I us aconselle que feu això mateix, no adme-
teu mai, de cap de les maneres, que el racisme i la xenofòbia 
penetren en les nostres files. Tota per a ells, per a nosaltres 
la integració de les persones immigrades és un afer de vida 
o mort, en el qual ens juguem el futur del nostre país.
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Mariano l’Escolà i Rosegafava

E ntre les imatges confuses de la meua infantesa, tinc el 
record de dos escolans de la parròquia de Santa Maria, 

que llavors no era encara cocatedral, perquè Castelló encara 
va dependre uns anys de Tortosa, després de nàixer jo. Del 
primer, supose que no vaig arribar a conèixer-lo, però des de 
ben menut que vaig sentir parlar-ne a la meua família; es 
tracta d’un tal Mariano, que exercia aquesta funció eclesiàs-
tica en un temps indeterminat, però que imagine, per exi-
gència cronològica, que seria anys abans de la Guerra Civil. 
El que sé amb tota certesa és que a les processons ell anava 
sempre obrint-les, supose que duent la creu processional, 
arrencava a córrer sempre a tota velocitat, deixant-se darre-
re tota la comitiva, d’on venia l’expressió usual en la meua 
família “anar davant davant, com Mariano l’escolà”, que la 
meua mare solia utilitzar si el meu pare, i després jo, anà-
vem a tota velocitat, ja fora caminant o, metafòricament, 
fent qualsevol altra funció o quefer.

El cas de Rosegafava va ser més greu en el nostre cas. Era 
el malnom que rebia l’escolà d’aquesta parròquia, que era la 
nostra —recordeu que vivíem davant mateix— perquè era 
d’aquells que sempre estan bellugant la boca com si maste-
gara, i que s’encarregava de les cadires que estaven amunte-
gades a un costat de l’església en reconstrucció —havia estat 
assolada fins als fonaments els primers mesos de la Guerra, 
per disposició d’una municipalitat que volia fer-se perdonar 
la seua “moderació burgesa”. El tal escolà cobrava una quan-
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titat per la retirada de cada cadira, que la gent utilitzava per 
poder així seure durant la missa. El cas és que la meua àvia 
Consuelo, la del poble, la mare de mon pare, havia vingut 
una vegada a Castelló —jo, o no hauria nascut o devia ser 
molt menut— i, sense saber la tal disposició, va agafar una 
cadira per seure, i li va anar el tal Rosegafava i li va muntar 
un escàndol tal que la dona se’n va eixir plorant de l’església, 
i va venir així a casa, amb la indignació del seu fill i pare 
meu que, segons l’explicació oficial familiar, com a conse-
qüència mai més no va tornar a xafar una església, pel tracte 
que havia rebut la seua mare.

Tot això passava quan Santa Maria, ja us ho dic, encara 
estava a mig construir, i l’altar major provisional tenia una 
pintura de no massa valor artístic en què es veia l’Assump-
ció de Maria al Cel, envoltada pels dotze apòstols. I sempre 
recordaré que un dels dotze, no sé quin, tenia com una galta 
inflada, com quan col·loques la llengua a un costat de la 
boca, i aquest gest sempre em feia molta gràcia, i de menut 
mirava d’imitar-lo, i encara ara, quan ho faig per alguna raó, 
me’n recorde sempre de “l’apòstol amb la galta inflada de 
Santa Maria”, sense poder evitar-ho. Aquesta pintura va de-
saparèixer —i supose que la història de l’art no va perdre 
massa cosa— quan van enderrocar aquella paret provisio-
nal per donar pas a la nau completa, tal com la podem veu-
re ara, amb un altar major definitiu bastant discutible, amb 
aquella mena de triomf de Maria que sembla mitja taronja 
oberta, i un vitrall amb una Mare de Déu rossa que una 
vegada el dibuixant Xipell va qualificar de “carta del tarot 
d’Aramis Fuster”.
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“Estamos entre mojones/ pero somos valencianos”

J a feia temps que li donava voltes a la possibilitat de visi-
tar el Racó d’Ademús, eixa comarca del País Valencià sen-

se continuïtat territorial amb la resta, envoltada com està, 
per una banda, per terres de Castella, i per l’altra per l’Ara-
gó. Però visitar el Racó en un sol dia, anant i tornant des 
de Castelló, semblava massa precipitat, per la qual raó vam 
“inaugurar” una nova modalitat de viatge personal, si bé des 
de Fil per Randa sí que se n’ha practicat ja en alguna ocasió, 
el viatge de dos dies, amb una sola nit d’estada en el lloc en 
qüestió, en aquest cas la capital de la comarca, Ademús.

Ja us he comentat en altres ocasions que no entenc que les 
memòries hagen de ser una mena de “guia de viatge”, per la 
qual cosa em limitaré a comentar-vos alguns aspectes perso-
nalment o nacionalment rellevants que em van cridar l’aten-
ció en aquesta eixida. No vam anar i tornar pel mateix camí 
i el d’anada, si bé era més complicat des del punt de vista de 
la conducció, ens va permetre contemplar —almenys a mi 
que no conduïa— unes vistes espectaculars i ben atractives, 
tant pels Serrans com en el mateix Racó. I, lògicament, en 
arribar a l’indicador de “provincia de Cuenca. Comunidad de 
Castilla La Mancha”, no ens vam poder estalviar la típica bro-
meta entre nacionalistes: “Au, trau el passaport!” En canvi, la 
tornada la vam fer per una carretera molt més recta i lleu-
gera, fins a Utiel; però, en aquest cas, el recorregut per dins 
de Castella se’ns va fer llarg, llarguíssim, de manera que no 
vam poder evitar el comentari que ja li podia haver dema-
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nat Jaume I al seu gendre, el rei castellà, que li “regalara” un 
bon tros d’aquell territori, que al cap i a la fi ell no el volia 
per a res, per tal que el Racó s’unira territorialment a la resta 
del Regne.

Vam visitar els set municipis que comprén el Racó d’Ade-
mús. En formes valencianes: Cases Baixes, Cases Altes —on 
va nàixer el gran escriptor català Paco Candel—, Torre Baixa, 
la Pobla de Sant Miquel, Vallanca, Castellfabib i, evident-
ment, el mateix Ademús, on vam fer nit en un simpàtic ho-
tel/casa rural. Pels seus carrers ens vam trobar, entre altres 
plaquetes ceràmiques incrustades a les cantonades per una 
entitat anomenada “Mujeres de Ademuz”, aquesta, segura-
ment la lletra d’una jota: “No somos aragoneses/ ni tampoco 
castellanos./ Estamos entre mojones/ pero somos valencianos”. 
Em va complaure especialment, la vaig copiar i reproduir 
en Facebook i la veritat és que va agradar a molta gent. És 
ben d’agrair aquest sentiment de valencianitat en un territo-
ri físicament tan allunyat d’allò que de vegades considerem 
“el melic del País”.

Es notava una mica arreu la presència de la Diputació de 
València, cosa que, de retruc, donava peu a aparicions oca-
sionals del valencià. Però vaig trobar a faltar la Generalitat, 
que potser s’hauria de projectar més, visualment parlant, 
sobre una comarca que podria esdevenir conflictiva. Tant 
Ademús com Castellfabib, que són les dues poblacions his-
tòriques del Racó —les dues eren reials i tenien vot en les 
Corts forals— estan avui en mans d’alcaldes del PP; però 
mentre Ademús no tenia cap explicació dels monuments 
en valencià, a Castellfabib sí que hi apareixia la llengua, al 
costat del castellà (i de l’anglès). A Cases Altes ens van inten-
tar vendre una casa: anàvem Manolo i jo parlant, en català, 
sobre que el telèfon que s’indicava en un local en venda 
era de Barcelona —l’emigració del Racó cap la capital del 
Principat ha estat i continua sent molt gran— quan una 
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veïna, una xica jove, se’ns va adreçar per a preguntar-nos si 
buscàvem una casa per adquirir, que la de davant de la seua 
era en venda, i la vam haver de traure de l’error.

Vam trobar un restaurant, una taverna, del mateix Ade-
mús, on, l’any 2020 i en plena pandèmia, no acceptaven tar-
ges de crèdit, i vam haver d’anar a traure diners en metàl·lic 
de l’únic caixer automàtic que hi havia al poble, i que a 
més no era del nostre banc, amb el perjudici que aquest fet 
comportava. Això és impropi d’una població amb vocació 
turística com és aquesta, però què hi farem. A l’hotelet on 
ens vam quedar sí que acceptaven targes, afortunadament, 
i vam tenir interessants converses, tant amb la dona com 
amb el marit, sobre la situació turística de la comarca, i si 
els estava perjudicant o afavorint “la crisi de la covid”. Per 
cert, la mare del propietari era de Bejís, a l’Alt Palància, ell 
i la dona —que sí que era d’Ademús— s’havien conegut 
a València, lògicament i, quan ell va perdre la feina de re-
presentant, havien acabat pujant a viure al poble, per obrir 
aquest establiment hoteler.

A Vallanca vam trobar, en una mena de fanal/font de la 
plaça Major —”plaza de España”— un símbol de l’“aranya” 
(“el yugo y las flechas” falangista) que ningú no s’havia mo-
lestat a esborrar, malgrat la llei de la Memòria Històrica, 
de manera que li vam fer una foto i la vam enviar a Car-
les Mulet, el senador de Compromís que du una mena 
d’“anticroada” contra tots els símbols de la Dictadura fran-
quista, a fi que fera el que considerara convenient. A Castell-
fabib, un diumenge d’agost, no vam poder accedir a la part 
alta del castell, església inclosa, perquè estava envoltat per 
una tanca sense accés, la qual cosa és també lamentable. I a 
Ademús vam trobar una mena de microestàtua de Jaume I, 
amb text en valencià inclòs, que es van repartir per diferents 
poblacions de la “província” amb motiu del centenari del 
naixement del rei Conquistador. En resum, una visita ben 
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interessant, en la qual fins i tot ens va semblar veure volar 
una àguila sobre els nostres caps, venint de la Pobla de Sant 
Miquel, i que ens ha servit per a conèixer una part desco-
neguda per a nosaltres del nostre país. Us la ben recomane.
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