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Llibres debatuts a “Diàlegs dels Ports”

SALOMÉ, A.: La síndrome de Lot. In puribus libris. 2018
 
Debat i presentació: Morella, sala del Justícia, 1 d’agost de 2018. L’autora va 
conversar amb Guillem Calaforra, doctor en Lingüísica per la Universidad 
de Cracòvia, traductor i assagista.
Reportem una entrada del blog d’Enric Iborra, La serp blanca:
https://laserpblanca.blogspot.com/2018/06/una-gran-sorpresa-literaria-la-
sindrome.html

Una gran sorpresa literària: «La síndrome de Lot», d’Anna Salomé
La síndrome de Lot, d’Anna Salomé, que acaba de publicar l’editorial In HYPERLINK “http://in-

puribusllibres.com/”PúribusHYPERLINK “http://inpuribusllibres.com/” Llibres, és un dels llibres de 
narrativa més suggestius i de més qualitat de la literatura catalana d’aquests últims anys. Una vegada 
deixades les coses clares, passe a parlar-vos una mica del llibre. 

Està format per quatre relats. Encara que es poden llegir independentment, la seua disposició segueix 
un crescendo tant en extensió com en complexitat narrativa. Tots quatre es poden llegir com una sèrie de 
variacions, cada vegada més intricades, entorn d’una sèrie de motius, entre els quals destaquen el de la 
transformació i el de l’alienació del self, un self que es veu amenaçat constantment, qüestionat, envaït. 
La inquietud i la incertesa recorren de cap a cap La síndrome de Lot.

En La invasió, el primer relat del recull, la transformació que pateix la narradora protagonista és pro-
gressiva i lenta. Comença per una petita taca a la pell, però no es limita a la metamorfosi física, que al 
final aboca a un resultat «normal», a diferència de la que pateix Gregor Samsa, sinó que s’estén al nucli 
del self, als records, que progressivament s’esborren i són reemplaçats per una altra memòria personal: 
per un altre self. Durant l’última fase de la transformació, la protagonista decideix començar a escriure 
«tot el que encara recordo de la meva vida anterior», expressant «la desesperació del condemnat que es 
resisteix a desaparèixer», encara que el text que en resulte potser el llegirà algun dia «com el relat de 
ficció d’un autor desconegut». La transformació que pateix la protagonista de La invasió és més radical 
que la fabulada per Kafka. 

La lectura de Papers, el segon relat de La síndrome de Lot, m’ha agradat especialment. Anna Salomé 
hi ha tractat amb imaginació i malícia motius que m’interessen particularment com ara l’organització 
d’una biblioteca («els llibres s’atreuen segons les seves afinitats electives i resulta del tot inútil qualse-
vol intent de classificar-los»), o la redacció d’articles acadèmics —de papers— a partir de la bibliogra-
fia corresponent. En Papers el seu protagonista és posseït —o transformat— pels llibres, enmig del caos 
d’una biblioteca en què els volums «es traslladen de prestatge perquè busquen un company adient amb 
qui intercanviar informació i crear conceptes inèdits». 

Matèria fosca, tercer relat del recull, és més dens i complex narrativament que els anteriors. Intro-
dueix en els motius del self i de la transformació dos elements —el mirall i l’ombra—, que en principi 
constitueixen una confirmació de la identitat personal. En aquest relat, en canvi, es converteixen en 
elements d’estranyesa i d’inquietud. Des de la primera pàgina el narrador confessa la seua fascinació 
pels miralls i recorda que «va nàixer de la por i encara avui em provoquen una certa inquietud». Aquesta 
angoixa no és infundada ni el resultat d’un trauma infantil: «no seria la primera vegada que no em reco-
nec del tot en els trets que hi veig reflectits, que em sento observat per un estrany, com si la figura que 
el mirall em retorna i la idea que m’he format de mi mateix no acabessin de coincidir». En definitiva, 
«contemplar-se en el mirall és també observar-se amb els ulls de l’altre, sortir d’un mateix per mirar-
se des de fora, que és l’única manera de veure’s. Paradoxalment, la identitat es construeix sobre una 
alienació. O, el que és el mateix, esbrinem qui som a partir d’una ficció, d’un engany, perquè el mirall 
no deixa de ser una imitació barroera i poc fiable de la mirada de l’altre». D’altra banda, les ombres no 
són menys falses: «com miralls negres, ens transformen en nans o gegants, en figures estilitzades o en 
monstres deformes».



d-llibres
PAPERS DELS PORTS - 2019

134

En Matèria fosca hi ressonen Borges i alguns motius de la literatura romàntica alemanya. Anna Sa-
lomé sembla una autora centreuropea. Aquesta impressió és reforçada per les acotacions assagístiques, 
com les que acabe de citar, perfectament integrades dins la trama narrativa. 

L’últim relat, La síndrome de Lot, que dóna títol al llibre, és el més extens dels quatre. Ocupa gairebé 
la meitat del volum i es podria considerar una novel·la curta. Les seues veus narratives hi són més di-
verses que en els altres tres i s’interrelacionen irònicament. Per cert, si voleu saber què és la síndrome 
de Lot, no ho cerqueu en Google. L’única manera de saber-ho és llegint aquest relat. Hi trobareu una 
sèrie de referències bibliogràfiques molt interessants sobre aquesta síndrome (però no intenteu fer-vos-
en amb cap exemplar). En l’última pàgina, una al·lusió a Anaxarte, figura de la mitologia que a causa 
de la seua fredor i insensibilitat va ser convertida per Venus en pedra, tanca el cercle del motiu de la 
transformació. 

Torne al principi. Feia temps que no llegia un llibre de la narrativa actual que m’entusiasmés tant, 
tan agradablement inusual, tan acusadament personal. Anna Salomé hi exhibeix una capacitat imagi-
nativa que no té res a veure amb la imaginació gratuïta que solem trobar en tantes de les novel·les que 
s’escriuen ara. Entenc per imaginació gratuïta no les derivacions de la narrativa fantàstica, sinó la falta 
de pertinència, la predilecció per situacions estrambòtiques i alhora merament il·lustratives, redundants, 
anacrònicament costumistes. Aquesta característica de La síndrome de Lot ve acompanyada o subrat-
llada per un estil neutre, sense cap coloració dialectal, que defuig les solucions fàcils del llenguatge 
«literari» i aconsegueix la seua tensió particular a partir de la precisió i, alhora, de la distribució de les 
ombres corresponents.  

MARTÍ PUIG, M.: Matilde Escuder. Maestra libertaria y racionalista. Una 
historia de vida. UJI. Catellón. 2018.

Presentació a Morella: 2 d’agost de 2018. Van intervenir-hi l’autor i Joa-
quim Dolz de la Universitat de Ginebra.

Cazarabet conversa con...   Manuel Martí Puig, autor del libro
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/matildeescuder.htm

Manuel Martí Puig indaga en la vida de esta maestra de Villafranca del Cid de pensa-
miento libertario y que se acercó, practicando, de la escuela racionalista.

El libro está coeditado por la Universidad Jaume I,  la Fundació i Càtedra  Enric Soler  i Godes  i 
l´Ajuntament de Vilafranca del Cid.

La sinopsis del libro:
Matilde Escuder Vicente (1913-2006) no ha sido, hasta la actualidad, suficientemente conocida y 

difundida, ni puesta en contexto. La intensidad y la fuerte personalidad del pedagogo aragonés Félix 
Carrasquer Launed, su pareja, eclipsan una realidad que le acompañó en la evolución de sus trabajos, y 
que exige el reconocimiento y la reivindicación por su participación anónima y efectiva. Matilde, como 
otras maestras, fue una mujer que rompió moldes y refranes. Representante singular de las mujeres 
transgresoras nacidas a comienzos del siglo XX, su biografía transcurre por todos y cada uno de los 
espacios que ellas se vieron obligadas a recorrer: la guerra desde una posición revolucionaria, la lucha 
por la supervivencia en la cruel posguerra, la dura vida en las cárceles franquistas, el exilio de un país 
que no aceptaba sus ideas ni sus conductas libres, pero también la satisfacción de poder vivir en y con 
un grupo de personas que compartieron ideales.

El autor, Manuel Martí Puig: Es profesor del Departamento de Educación del Área de Teoría e His-
toria de la Universidad Jaume I. Maestro y doctor en Pedagogía por la Universidad de València. Sus 
ámbitos de investigación son la formación de las personas  dentro del paradigma del aprendizaje a lo 
largo de la vida, la recuperación de la memoria histórica de la educación, la investigación cualitativa y 
el uso de las metodologías de carácter dinámico, abierto y flexible, fundamentadas en la investigación 
biográfica-narrativa, donde las historias de vida son el eje central.
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Amigo Manuel Martí, ¿de dónde surge “el impulso”, mejor dicho, la necesidad o la decisión  que 
te hace escribir este libro centrado en Matilde Escuder?

El libro nace a partir de la búsqueda de los cuadernillos Freinet que se publicaron en nuestro país, 
y en este caso aparecía uno en un artículo de Víctor Juan Borroy; en un pueblo de Huesca, en el que 
estaba de maestro un hermano de Félix Carrasquer. Reconocido personaje tanto a nivel político como 
pedagógico, y del que hay publicadas multitud de obras. Lo curioso es que aparecía casi siempre ligado 
a él un nombre, Matilde Escuder. Investigando sobre ella, vemos que es nacida en Vilafranca del Cid, 
y de la que hay muy poca cosa escrita sobre la misma. Esto incrementa nuestro interés al conocer que 
Félix se quedó ciego y su producción escrita personal se mantenía. La hipótesis de la que partíamos y 
que incrementaba nuestro interés era que Matilde era partícipe de los textos de Félix, lo que a lo largo 
de nuestra investigación quedó demostrado, no por documentos publicados, sino por los testimonios de 
dos de los alumnos que tuvieron en Thil (Francia).

Lo centras en Matilde Escuder, pero leyendo el libro “presiento” a muchas Matilde Escuder, 
¿verdad?

Cierto, y así se puede ver en el libro, en el que aportamos los nombres de destacadas mujeres que se 
vieron obligadas a publicar sus obras con el nombre de su marido, o con otro nombre masculino. Las 
investigaciones que existen sobre este tema muestran que el hecho de que haber nacido mujer determinó 
que la producción escrita femenina se viese invisibilizada, o en muchos casos rebautizada.

¿Por qué no se la conoce lo suficientemente? (también a otros muchos pedagogos y pedagogas 
que estaban enmarcados dentro del librepensamiento), parece como si estuviese en un plano se-
cundario…queda muy claro que la historia la escriben los ganadores, pero nos queda muy cons-
tatado que la historia también la escriben los hombres…

Hay que tener en cuenta que aquí hay que sumar dos variables; una el hecho de haber vivido una 
época en la que la historia la han escrito los vencedores, y en nuestro casi, ella estaba en el bando perde-
dor. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que haber nacido mujer determinaba el anonimato social, 
pasando a ser la mujer de…

 Lo que queremos decir o, en lo que nos queremos parar, es que hasta en “la lectura histórica” 
vivimos en una sociedad muy patriarcal, ¿qué piensas?, ¿qué nos puedes reflexionar?

Es cierto, y el gran problema es nuestra falta de información, ya que esa falta de conocimiento genera 
otro conocimiento sesgado que con el tiempo se convierte en el “único” conocimiento, dando por váli-
do, real y único ese conocimiento totalmente parcial.

Aquí la educación, y miro mucho a la actual, tiene mucho que decir y trabajar; ¿de alguna ma-
nera tú con este libro de investigación en torno a Matilde Escuder lo quieres  reivindicar?

Por supuesto, aquello que enseñamos en nuestras escuelas, institutos o centros de formación, debe de 
ser plural, incorporando diferentes opiniones, ideologías y formas de pensar. Todo esto tratado de una 
forma pedagógica correcta, seria y en la que el respeto y la argumentación dialógica sean la metodolo-
gía utilizada conseguiremos que la sociedad sea plural, participativa y crítica.

¿Cómo fueron los orígenes del pensamiento  libertario de  Matilde Escuder? Estudiar e inves-
tigar sobre “los pensadores libertarios” es más difícil que sobre otras corrientes, ¿o nos lo parece 
a nosotros? ¿por qué?

En principio no es más difícil por formar parte de una corriente ideológica u otra, en este caso la 
libertaria. Nuestra dificultad se centra sobre todo en la falta de una información fiable, de fuentes docu-
mentales y de referencias bibliográficas.

La historia la escriben los vencedores y sobre el pensamiento librepensador esto se redimensio-
na para desgracia de los que queremos ver desenvuelta la historia y la memoria histórica, ¿lo ves 
así?.- -¿Tú cómo lo has sufrido como investigador y estudioso?

Como bien dices la historia la escriben los vencedores, y como vencedores adquieren el derecho de 
poder contar su historia, de forma que muestran sus mejores bondades demonizando todo aquello que 
se distancie de la ideología dominante. Llegados a este punto no podemos olvidar que junto a esto se 
llevaban a cabo acciones represoras contra las personas que no pensaban de la misma forma generando 
un miedo que calificaría como terror, convirtiendo al castigo en el elemento central para mantener la 
supremacía de unas ideas impuestas.
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Matilde Escuder fue, es todavía en la memoria, una mujer transgresora…háblanos un poco de 
esa esfera que, en aquellos tiempos, resaltaba quizás un poco más. ¿Qué nos puedes reflexionar?

A nivel profesional, Matilde puede ser el ejemplo de que en la carrera docente siempre es necesario 
conocer nuevas metodologías para que partiendo de esos conocimientos puedas avanzar en la innova-
ción pedagógica.

Y como persona, como ser humano, ¿qué nos puedes comentar?, ¿cómo definirías a Matilde 
Escuder?, seguramente que investigándola la habrás podido conocer un poco…

Matilde era una mujer íntegra. Es decir, se mantenía fiel a sus principios a pesar de haber pasado por 
una cantidad de problemas que se hubiera podido evitar “agachando la cabeza”.

A los docentes, como al resto de los mortales,  os influye quien seguramente os enseña…o sea 
otros docentes, ¿no?, seguramente que a Matilde Escuder también le ocurrió, ¿nos puedes hablar 
de esto? 

Matilde conocía las ideas pedagógicas de Decroly, Dewey, Tolstoi, Kerschesteiner, y sobre todo las 
de Ferrer i Guardia. Haciendo un resumen rápido podemos decir que defendía la adquisición del apren-
dizaje mediante la experiencia, pensaba que la escuela debía de preparar al alumnado para vivir en 
sociedad, la escuela era el instrumento para reconstruir la sociedad en la que el maestro era un guía, la 
metodología y el fin de la educación era la libertad, y su pedagogía se basaba en el respeto y la libertad 
del alumnado ofreciendo una educación integral

¿Cómo Matilde Escuder le influyó a Félix Carrasquer?, ¿y al contrario?
Considero que lo más indicado para responder a esta cuestión es tener en cuenta las palabras que 

recogemos en la obra de dos de sus alumnos, Carlos Ramos e Ignacio LLorens. No obstante, Matilde 
admiraba a Félix, pero esa admiración no era ningún problema para que ambos tuvieran discusiones 
sobre temáticas concretas, no solo de carácter pedagógico, sino también político y social.

Tú mismo lo dices, su aportación podía ser anónima, pero muy efectiva; casi, casi la podríamos 
comparar con una hormiguita, ¿no? Háblanos, por favor, amigo, de esas aportaciones que se me 
presumen importantes…-Su padre era ugetista, ¿cómo le influyó su entorno más inmediato desde 
el ideológico, el de compañeros y compañeras, el familiar…sobretodo me refiero a que ella se de-
cidiese por abrazar el ideal anarquista? ¿Qué fue o qué era lo que le atraía tanto desde el camino 
marcado por Francisco Ferrer i Guardia? ¿Una educación integral, integradora y bajo el prima 
holístico eran claras raíces en ella?

Como ya os he comentado, Ferrer i Guardia fue uno de los que influyeron en ella, además, la “Escuela 
Moderna”, fundada por él mismo en 1901 marcó tanto su propio modelo pedagógico como el de la CNT, 
que fundó unos cuantos centros educativos, siguiendo sus ideas, anteponiendo la razón a la fe religiosa, 
con el nombre de Escuelas Racionalistas.

Una vez estalla la Guerra se acerca a la columna Durruti donde se ocupa de la intendencia y 
también, después, participa en el movimiento colectivista de Mirambel que ya le quedaba más 
cerca de su tierra natal…¿qué nos puedes comentar de estas dos experiencias? -por poner unos 
ejemplos.

Matilde en este caso iba de la mano de su compañero, Enrique Ferrero. Los ideales anarquistas y de 
la CNT se vieron truncados en 1937 cuando se disuelve el Consejo de Aragón y se destituye el gobierno 
de Ascaso. Es a partir de ese momento cuando Mati tomo conciencia de la importancia de cooperar y 
de no competir. En ese momento decide no formar parte de un sistema educativo que manteniendo ese 
sistema competitivo solo genera violencia. 

1937 fue un año aciago para ella y para otras muchas gentes. Comunistas contra anarquistas 
que se materializa en que ella tenga que huir de Barcelona; empezaban a ser los perdedores entre 
los perdedores, me refiero a los que retenían el pensamiento anarquista….viaja hacia Xàtiva con 
su hija Etna, pero pierde todo contacto con su compañero -Enrique Ferrero que es apresado por 
los fascistas y fusilado en Torrent. ¿Cómo pudo sobreponerse a todo aquello?

La fuerza vital de cualquier madre que ha de mantener a su hija y su familia genera una energía ex-
tra que en otros momentos y situaciones es impensable. Matilde, al igual que otras muchas personas, 
sobrevivió agudizando su ingenio; y en este caso, además del estraperlo, puso en marcha un sistema de 
cría de aves, que nos atrevemos a decir  que fue el precursor del actual sistema de explotación avícola.
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SAUCH CRUZ, N.: Ramón Cabrera i el primer carlisme (1833-1840). 
Apunts sobre el general carlista durant la campanya del Maestrat. Avià: 
Centre d’Estudis d’Avià, 2017. Col. Història del Carlisme, núm. 7.

El llibre es va presentar a Morella el dia 6 d’agost de 2018 al saló de Plens 
de l’Ajuntament amb la intervenció de l’autora i Conxa Rodríguez, perio-
dista i especialista en Cabrera.

Llibre on s’analitza i es transcriu el document Notas sobre la biografía de Cabrera publi-
cada en Valencia. L’autora explica les aportacions del document i com aquest mostra noves 

informacions sobre la vida quotidiana del general carlí Ramon Cabrera, com ara l’estada de les seves 
germanastres a Morella, a més de noves dades sobre les campanyes carlines al Maestrat i a València, el 
paper de Cabrera en la Primera Guerra Carlina i les seves relacions amb el carlisme. (Xavier FERRÉ)

Termina la guerra y es encarcelada. ¿Nos puedes hablar un poco de este periplo?
Si pasar una parte de la vida en prisión es duro por todo lo que representa, lo es más si tenemos en 

cuenta que la única hija que tienes se queda sola ante la falta de su padre. Esto unido al testimonio de 
su propia hija cuando visitaba la cárcel, nos generan sentimientos encontrados, que en algunos casos 
vemos como lejanos, pero que en el que nos ocupa, la narración oral de Etna, ayudan a entender

Después de salir de la cárcel pasa a la clandestinidad, siempre afín al anarquismo y es ahí don-
de se hace compañera de Félix Carrasquer. Aquí, ¿cómo fue su activismo?, aunque es detenida 
varias veces…

Aunque el testimonio del encuentro con Félix es difuso, queda claro que Matilde ya sentía cierta ad-
miración, no solo por sus ideales políticos, sino por sus planteamientos pedagógicos desarrollados en la 
escuela Eliseo Reclus que éste regentaba en Barcelona. Nuestra pareja generan un tándem que a través 
de los testimonios aportados en la  obra manifiestan la voluntad de conseguir un nuevo orden social a 
través de la educación, en la que la paz y la libertad son su bandera.

¿Cuándo y de qué manera decide, finalmente, marchar al exilio en Thil, Francia?
Ante la situación de persecución constante por motivos ideológicos, deciden marcharse a Thil (Fran-

cia) donde ponen enmarca un centro en el que reciben a gente de todo el mundo y se discuten ideas 
políticas, pedagógicas, sociales, se vive de lo que producían en la granja, y se pretendía formar a las 
personas para conseguir una nueva  España en la que hubiera diálogo, las ideas no se impusieran y la 
libertad fuera universal.

TENA SUBIRATS, M.: Tots els colors del vent. Onada Edicions. 2018

Presentació i conversa a Morella el dia 3 d’agost de 2018 entre l’autora i 
l’historiador Carles Lleixà coautor de Maquis, el puño que golpeó al fran-
quismo.

Entrevista a Marta Tena feta per Anna R. Bas a “Lo Senienc”, 436, jul. 2017.
Tal com som

Marta Tena Subirats, una senienca nascuda a ple hivern, com ella diu, és catedràtica en 
Filologia Hispànica i Filologia Catalana i Doctora en didàctica de la llengua. Treballa de 
professora associada al Campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili 

al Grau d’Educació Primària i fa classes l’Institut Les Planes de Santa Bàrbara. Però Marta, últimament 
també ens ha sorprès amb la seva vessant literària, que l’ha portat a publicar dues novel·les: “Juego de 
quimeras” a 2015, i enguany: “Tots els colors del vent”.
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Per la teva desimboltura escrivint cal deduir que fa temps que t’hi dediques. Des de quan?
Un escriptor ha de ser abans, i sobretot, un bon lector i això és el que he estat jo durant molts anys. 

L’escriptura ha representat per a mi, fins fa poc, un desig i un repte que anhelava però que no m’atrevia 
a engegar. El temps i algunes circumstàncies han conduït que, a la fi, m’haja atrevit a fer pública la meva 
imaginació verbalitzada. 

A banda de fer de les lletres la teva professió, què t’ha portat a escriure?
Sempre dic que em faltava un aspecte per a ser una dona de lletres. Sóc una lectora apassionada, em 

guanyo la vida (amb molta vocació) amb l’ensenyament de la llengua i la literatura, però em faltava la 
creació. Què m’ha portat a fer-ho? El desig de contar històries i que algun/a lector/a gaudeixi llegint-les.

El poeta fictici Fernando Márquez de la Vega és un personatge recurrent, apareix en “Juego 
de quimeras” i torna a ressorgir en l’última novel·la. És el teu alter ego o és el pretext darrera el 
qual s’amaga Marta poeta?

Fernando va ser el primer personatge que vaig crear. És un professor universitari de literatura compa-
rada i escriptor. Quan vaig publicar la primera novel·la li vaig prometre que, d’alguna manera, sempre 
apareixeria a les meues obres.

Un alter ego? Potser sí, compartim algunes coses: la passió per la literatura, les ganes d’escriure, la 
intensitat amb què vivim..., però és un personatge, no sóc jo. També hi ha una llarga llista de trets que 
ens diferencien.

Un pretext per amagar Marta poeta? Marta no és poeta. He escrit algun poema per incloure’l a les 
meues novel·les perquè serveixin de complement, però la poesia és un gènere en lletres majúscules molt 
difícil de dominar.

“Juego de quimeras” va ser l’obra insigne local a Sant Jordi de 2015, recordo com moltes se-
nienques i seniencs et demanaven que els ho dediquessis aquella càlida tarda de primavera. Crec, 
però, que és una novel·la d’estiu, per llegir-se al llarg d’una nit calorosa i esbrinar tot d’una tots 
els tripijocs emocionals dels protagonistes... Què diu l’autora?

Juego de Quimeras és una novel·la fresca, espontània, que va sorgir així, espontàniament. Això no 
vol dir que no la treballés molt, però té la frescor de les relacions humanes que es deixen portar pels 
sentiments.

M’agrada experimentar en estils diferents i, per això, Tots els colors del vent és bastant diferent. I 
possiblement, les pròximes també ho seran. És com els fills, tots són teus, però cada un té les seves 
peculiaritats.

Són tan propers els personatges de “Juego de quimeras”, que quan la vaig llegir fins i tot els 
identificava amb noms i cognoms. Per altra banda coneixes molt bé la tessitura del món sanitari, 
et vas inspirar en fets reals?

Moltes dones que l’han llegida –Juego de Quimeras és una novel·la on les protagonistes són les dones 
i el lector implícit també- em diuen que s’han sentit identificades amb alguna de les protagonistes. I això 
que he narrat històries poc habituals, o jo m’ho pensava!

La descripció del món sanitari ve de l’observació i documentació, però no està basada en fets reals.
És ben diferent aquesta novel·la de l’última que has publicat. Quina de les dues t’ha resultat 

més satisfactòria i més difícil d’escriure?
Com ja he dit abans, cada fill et dona uns maldecaps i unes satisfaccions i és impossible definir-te 

per un. De la mateixa manera, en cada una de les novel·les he gaudit escrivint, tot i que és veritat que 
Tots els colors del vent té un component personal –millor dit, familiar- que la fa molt especial perquè 
he retratat aquells secrets reprimits, un neguit que calia treure fora i a més a més ho he pogut compartir 
amb un dels que més ho ha patit: el meu pare.

Tots els colors del vent té part contemporània, i l’altra, el passat marcat per uns fets històrics 
desoladors, que condicionaran el present dels protagonistes. Volies fer una novel·la històrica, o 
sols volies contar una història inspirada en fets i personatges reals?

El que no pretenia fer era un llibre d’història de La Sénia. Com a novel·la té, per una banda, tota una 
part fictícia, amb uns personatges creats per mi, i, per l’altra, els fets històrics estan passats pel filtre 
literari. M’explico: la part més històrica ha estat documentada, però malauradament no hi ha massa tes-
timonis escrits d’allò que va passar. M’he basat amb allò que encara queda als arxius de l’Ajuntament, 
els documents sobre els processos judicials de mon iaio i el record de mon pare.
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No he pretès en cap moment que aquells esdeveniments s’agafen com un relat exacte d’allò que va 
passar sinó com una fotografia d’una època que no hem d’esborrar –i com en tota imatge, sempre hi ha 
diferents punts de vista per enfocar-la-. Jo he mostrat la meua, com altres persones poden tenir la seua.

A banda de la informació indispensable que t’ha proporcionat el teu pare, el qual va viure al-
guns dels episodis que descrius, així com alguns membres de la teva família, la novel·la està molt 
documentada. Has consultat altres institucions a més de l’Arxiu de la l’Ajuntament de la Sénia?

Les meus fonts han estat, per ordre de rellevància, el testimoni del meu pare, els documents que en-
cara es conserven a l’Ajuntament, els que conservem a la família dels processos judicials del meu iaio 
i bibliografia sobre la història d’aquella època sobre Catalunya i Espanya.

Un punt captivador de l’obra és que hagis gosat vincular en certa manera el poeta andalús 
assassinat a la família Llanos, nissaga del protagonista. Què et va portar a intercalar Federico 
García Lorca?

Com ja he dit, una de les meues passions és la literatura i no puc evitar fer-ne contínues referències. 
D’alguna manera, vaig voler fer un petit homenatge a totes aquelles persones que van morir per defen-
sar la llibertat d’expressió –entre altres- i García Lorca en va ser un. 

Alberto Llanos Salcedo, un dels protagonistes, viu com a testimoni la detenció del poeta i este fet, 
entre altres circumstàncies, el marquen i el converteixen en allò que és.

Tots els colors del vent, a banda d’estar molt ben estructurada, és evident que has treballat for-
ça, quant de temps t’ha portat escriure-la?

Entre el temps d’escriptura i documentació i el de revisions he estat aproximadament dos anys, amb 
els quals he conviscut amb els personatges i la història. Quan acabes, sents, per una banda, la satisfacció 
de la feina feta, però també la tristor d’acomiadar a algú que estimes per deixar pas a nous personatges 
que ocuparan la teua vida durant un temps més.

El vent és inherent a la Sénia. I el vent amb els seus matisos cromàtics és el denominador comú 
d’aquesta obra. Però la Sénia, ans i ara, la gent, el Centre Obrer, el camp d’aviació, està present 
al llarg de tota la novel·la. De quina manera ha estat determinant el teu poble en la teva producció 
literària?

En esta novel·la és evident. No oblidem que hi ha part del relat que està basat en la vida de mon iaio 
i de mon pare i, per tant, el marc espacial no podia ser un altre. De tota manera, m’agrada insistir que és 
una novel·la que tracta de passions, sentiments, odis, silencis... que s’hereten i que marquen les nostres 
vides. I això ha passat, passa i passarà a La Sénia i a qualsevol lloc del mon. 

Tots els relats estan emmarcats en un espai més o menys concret, però això no vol dir que no puguin 
arribar a qualsevol lector i que s’hi pugui sentir atrapat i/o identificat.

 Sembla que tens una novel·la inèdita Un cant d’amor i de guerra. Fas intenció de que els lec-
tors en puguem gaudir, o de moment seguirà desada?

Un cant d’amor i guerra és una novel·leta molt curta que vaig escriure amb un objectiu concret que 
no va tirar endavant. No tinc previst publicar-la pel seu format, però no se sap mai.

Com afrontes l’escriptura, quines hores escrius, quantes pàgines diàriament, tens un espai de-
terminat o pots escriure a qualsevol lloc?

En este aspecte sóc caòtica. La meua feina i les obligacions diàries no em permeten tenir un moment 
fix per escriure, tot i que el meu cap no para mai. Molt sovint se m’acudeixen idees que no puc des-
envolupar en aquell moment. Les anoto –mentre maduren- i quan tinc temps, generalment en caps de 
setmana –quan no tinc molta feina de l’institut-, o a l’estiu, m’hi dedico amb més intensitat.

Què sorgeix primer, els personatges o la trama de la història?
Depèn. De vegades és un personatge –com en el cas de Fernando Márquez-, altres una història –com 

en Tots els colors del vent-. Ja he comentat que no sóc ni vull ser excessivament metòdica, en este as-
pecte. 

Quan escrius en algun moment penses en el lector al que arribarà la teva obra, o altrament 
deixes brollar, sense condicionants, el que hi ha dintre teu i vols explicar?

Deixo brollar el que em surt, tot i que ho medito, faig, refaig... i, evidentment, allò que he escrit té un 
lector implícit. Tot escriptor, quan escriu, en té un, encara que siga de forma inconscient. Tot i així, de 
vegades es produeixen sorpreses. Per exemple, J.R. Tolkien quan va escriure El Hobbit ho va fer com 
un llibre de fantasia i aventures dirigit al seu fill i,tots sabem, que ha acabat convertint-se en un llibre 
llegit per adults de totes les edats i gèneres.
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En el meu cas, Juego de Quimeras i Tots els colors del vent tenen lectors implícits diferents, però, 
afortunadament, una novel·la sempre cau en mans que no esperes i t’arriben comentaris que no esperes, 
de bons i de no tan bons.

Tens intenció de seguir escrivint i consolidar-te com a escriptora, o això està relacionat amb 
l’acceptació editorial i a l’èxit de vendes?

Quan vaig començar a escriure, el fet de publicar-ho o no era secundari. Afortunadament, jo no visc 
ni pretenc viure de les meues publicacions, per tant, continuaré escrivint i, si és possible, publicant. Si 
no, les futures obres faran companyia a Un cant d’amor i de guerra.

A banda de professora, escriptora, i ben segur que moltes coses més (les dones som multifun-
cions), em consta que ets una prolífica lectora. Quin llibre has llegit recentment i ens recomanes?

No llegeixo tant com voldria. Intento llegir els que comentem al Club de lectura del poble –i aprofito 
per recomanar a tothom que hi assisteixi perquè és una trobada mensual d’un grup de persones amb 
mirades diferents sobre la literatura que ens complementen i gaudim llegint.

És difícil recomanar, perquè cada lector té uns gustos definits, però a mi el llibre que m’ha enganxat 
més darrerament i amb el qual he “degustat” gairebé cada frase ha estat El laberinto de los espíritus de 
Carlos Ruiz Zafón. Per a mi, té una prosa magistral.

“Tots els colors del vent” diu a la contraportada que és Una novel·la que es pregunta què 
s’emporta i que deixa el vent en les nostres vides. No puc evitar evocar a Gabriel García Márquez, 
tant per les referències que fas a El amor en los tiempos del cólera, com per la descripció que fa 
l’autor colombià del vent en La hojarasca, que també té lloc al fictici Macondo. Perquè part de 
l’obra de l’autor universal és localista A tu t’agradaria defugir del localisme o consideres que allò 
local pot tindre una repercussió global?

Com ja he comentat abans, res és local quan el missatge és universal. La major part de les novel·les es 
situen en algun indret concret, però això no és el més important. Del que es tracta és que el lector puga 
fer-se d’ell la història siga quin siga el lloc on l’haja emmarcat l’autor. 

Quina pregunta no t’he fet i t’agradaria contestar?
(Si pot ser, m’agradaria que el títol de l’entrevista fos: “Res és local, si el missatge és universal”).

*** He utilitzat formes del tortosí estàndard (meu, este, verbs en subjuntiu amb –a...). Si creus que és millor 
redactar-ho amb català estàndard ho dius i ho canviaré.

GIMENO BETÍ, Ll.: El Maestrat i els Ports de Morella: una història Lin-
güística. Biblioteca “La Nau”, 20. Onada Edicions, 2018. Benicarló.

7 d’agost: presentació a Morella, a les sales gòtiques amb la intervenció de 
l’autor i de l’editor i filòleg Miquel Àngel Pradilla.
Publiquem un text de l’autor escrit expressament per aquesta revista.

La idea primigènia que va impel·lir a la redacció d’aquest llibre fou de posar a l’abast 
d’un públic interessat per les qüestions referides a la història de la llengua i a les seues pri-
meres passes per aquestes terres. Abans, però, que la llengua ancorés en aquesta zona, ja feia molt de 
temps que existia; havia començat a caminar cap al segle VIII pC. D’altra banda, calia donar a conéixer 
així mateix aquelles llengües parlades en aquest territori abans que la nostra, aquelles que ara coneixem 
a través de la informació arqueològica, històrica i/o literària antigues. Per tant, i seguint aquest fil con-
ductor, el llibre es divideix en dues parts. Una primera, que exposa les llengües conegudes actualment, 
parlades ací: la llengua ibèrica, la fenícia, la grega, la germànica (a través de la visigòtica), i finalment 
l’àrab andalusí, varietat diatòpica de l’àrab. Totes, llevat de la llengua fenícia o púnica (varietat de 
la fenícia), van deixar empremtes de tipus lingüístic damunt el llatí (sobretot de lexicals), inici de la 
nostra i d’altres, anomenades per això, llengües neollatines o romàniques. Posarem alguns exemples 
d’empraments llatins a algunes d’aquestes llengües.
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 La llengua ibèrica, de la qual tan sols sabem fins ara el sistema fonològic (vocàlic i consonàntic), 
alguna cosa dels lexemes i dels afixos, que formen part de la morfologia nominal i una miqueta de lèxic. 
Paraules que el llatí va emprar a l’ibèric, per exemple, són bassa, sarna, carrasca, etc, termes usuals 
en el parlar, que coneixem a través dels autors llatins (Plini el Vell, Sant Isidor, etc.), sobretot, que 
eren mots típics d’Hispània a la zona ibèrica de la península. De tota manera, hi ha molts problemes a 
l’hora d’adjudicar l’origen ibèric, o paleohispànic, a alguna paraula, perquè els lingüistes no s’hi posen 
d’acord.

Pel que fa a les empremtes del germànic i de l’àrab andalusí ja calciguem amb passes més segures 
puix que són llengües conegudes i prou documentades, sobretot la segona. De germanismes, alguns 
autors llatins en documenten uns quants: ant, dant (alces) [Juli Cèsar], ganta (ganta) [Plini el Vell], sabó 
(sapo) [Plini el Vell], flaó (flado) [Venanci Fortunat], etc. L’andalusí, d’altra banda, és la llengua que 
més empremtes lexicals va marcar en la nostra llengua, ja en època establida lingüísticament, perquè 
es tracta d’una llengua que els especialistes anomenen “llengua d’adstrat”. Tenim, per exemple, els 
topònims, o noms de lloc, formats per aquella llengua o bé trasliterats per a ella des del llatí, i en són 
un munt: Vinaròs, Benicarló, Culla, etc., als quals el llibre dedica un apartat, ja dins la segona part del 
treball.

La primera part consta, a banda, d’una breu exposició de la formació de la llengua (segles VIII al 
XII), i del procés lingüístic de la llengua catalana en el moment de la conquesta i població d’aquesta 
zona, és a dir, la descripció dels estadis lingüístics, bé ja assolits en època anterior, bé en aquells que es 
despleguen definitivament durant el segle XIII.

La segona part, la més extensa, descriu l’evolució des del llatí quotidià o vulgar dels nivells fonològic 
i morfològic que es van trasformar, seguint unes determinades regles de creació, en els actuals del català 
i de totes les llengües romàniques. Cal dir que tots els exemples en què basem aquestes evolucions són 
paraules pròpies de la zona del Maestrat i dels Ports, llevat d’algun cas escassuder. En posarem sola-
ment un cas d’evolució llatinovulgar a la Romània, incloent-hi els parlars de la zona:

Com es va desenvolupar la g inicial davant e, i (vocals palatals)? La consonant g davant les vocals 
palatals i, e té un tractament igual a c+e, i. A partir del segle IV ja s’havia palatalitzat en llatí quotidià 
en contacte amb les vocals esmentades. Tanmateix, temps a venir, no tota la Romània va participar de la 
palatalització de la g davant e, i, puix que en les varietats sardes centrals i en logudorés s’ha conservat 
el so de la g davant aquelles vocals sense palatalitzar: generu > [géneru]; gelare > [geláre]. Un altre cas 
de manteniment de l’articulació velar de la g davant de les vocals palatals el tenim en els empraments 
del germànic i d’altres llengües al llatí: genista > ginster (alemany), margine > màrgin (èuscara). En 
dàlmata, es manté l’articulació velar de [g] solament davant la vocal palatal e, mentre que davant del 
diftong ie (< e) hi ha palatalització: gelatu > guelut, gente > dziant (< *giente). Posarem un exemple 
(cas del substantiu genoll) dels successius estadis evolutius fins a la solució darrera, l’actual genoll: 
genuculum (diminutiu del clàssic genum) > [gĕnŭkŭlŭ] > [gĕnúkŭlŭ] > [gεnókŏlŏ] > [gĕnókŏlŏ] > 
[gĕnóklŏ] > [genóklo] > [genóxlo] > [ʤenóxlo] > [ʤenójlo] > [ʤenójʎo] > [ʤenójʎə] > [ʤenójʎ] > 
[ʤenóʎ]. L’estadi [ʤenóxlo] representa la palatalització que afecta l’obstruent velar /g/ seguida de vo-
cal no posterior (/i/-/e/-/ε/). Uns altres exemples: [gεnte] > [ʤεnte] gent, etc. Cronològicament, podem 
situar-lo entre els segles II i III. Exemples a la zona d’estudi: gelu > gel [ʤεl]; *gemmicare > geme-
gar [ʒameγá-ʤameγá-ʤemeká-ʤemekár]; llvg. genuariu > gener [ʤiné-ʤinér]; gibbu > gep [ʤépε/
ʤépa]; gyrare > girar [ʤirá-ʤirár].

És interessant de remarcar també el comportament de la zona pel que fa al present de subjuntiu, per 
posar un cas de morfologia, ara verbal, per exemple les desinències del present de subjuntiu en català 
al Maestrat i als Ports de Morella en els verbs de la segona conjugació tipus batre, per no allargassar 
aquest resum.

Pel que fa al paradigma de la segona conjugació parteix de les formes primeres fins arribar a 
l’actualitat, en què la zona del Maestrat i dels Ports de Morella hi van fer canvis a través de la història. 
Heus ací, d’altra banda, l’estreta relació entre història de la llengua i dialectologia.
 Llatí:  segles XIV-XV
 báttam bata
 báttas bates
 báttat bata
 battámus batem
 battátis  batets/bateu
 báttant baten
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Posteriorment, la nostra zona ha generat noves formes:
 1ª persona 2ª persona 3ª persona
 bato bàtigues bàtiga
 bàtega bàtigos bàtigue
 bàtigo bàtegues bàtigo
 bàtegue — bato
 bàtiga — bàtega
 bàtigue — bàtegue
 4ª persona  5ª persona  6ª persona
 batiguem batigueu bàtiguen
 batiguéssem batiguésseu baten
 batem bateu bàteguen
 bateguem bategueu —
 bateguéssem bateguésseu —
 — — — 

La 1ª persona: battam > bata, segons hem vist, seria la forma patrimonial. El Maestrat i els Ports han 
incrementat les formes modernament a partir de bata, que ha generat bato, bàtega, bàtegue, bàtiga, 
bàtigue, bàtigo. Aquest canvi o innovació, comparat amb la resta del valencià, relaciona el Maestrat i els 
Ports de Morella amb el camí se-guit pel català occidental, sobretot al tortosí septentrional,i així mateix 
pel balear, en els quals també són constants les velaritzacions amb marca de subjuntiu que acabem de 
veure. La velarització, és a dir, el segment velar -g- afegit a la desinència -a del present de subjuntiu, va 
funcionar primerament com a índex de determinades catego-ries morfosintàctiques marcades,fet que va 
engegar el procés perquè aquesta conso-nant fos considerada pel parlant com la marca que s’afegeix al 
present de subjuntiu de determinats verbs de la segona i tercera conjugacions, a imitació de la 1ª persona 
del present d’indicatiu amb velar -k: tinc: tinga, prenc: prenga, etc., i la -k d’aquestes formes alhora 
s’havien format analògicament a partir d’unes altres, que seguien la regla evolutiva normal de formació, 
com dic (< duco), duc (< duco).

Aquest segment velar -g-, amb les marques -iga, -ega, es va generalitzar tant en torto-sí septentrional 
com en meridional. En el primer cas tenim bàtigue, bàtiga, bàtiguε.

El cas de la desinència -o de bato, de 1ª persona del subjuntiu, és diferent del que hem descrit, puix 
que es tractaria més tost d’un canvi fonètic a causa d’una assimilació progressiva amb altres formes ver-
bals. Finalment, bàtigo seria una barreja dels dos canvis exposats. La resta de formes amb velar d’aquest 
present respon a la mateixa explicació que acabem de donar.

La varietat diatòpica tortosina és singular, d’altra banda, pel que fa a un fenomen fo-neticomorfolò-
gic. Es tracta de la coincidència, que s’estén a totes les conjugacions, de les persones 4a i 5a del present 
de subjuntiu amb les de l’imperfet de subjuntiu de tota aquesta varietat diatòpica.El tortosí septentrio-
nal, alhora, presenta les desinències -éssem/-ésseu, -iguéssem/-iguésseu en la 4ª i 5ª persones, sobretot al 
Baix Ebre i el Montsià, amb la qual cosa es completa el panorama de la varietat tortosina.Trobem també 
la desinència -éssam/-éssau, -íssam/- íssau a la zona ja de transició cap la va-rietat nord-occidental.
Actualment, sembla que assistim a la tendència per ampliar-ne l’ús en aquelles localitats que no la feien 
servir en aquestes persones, com ara Alcanar.

Val a dir que aquest aspecte de la història de la morfologia catalana no ha estat tractat per ningí i, val 
a dir encara, que les gramàtiques històriques tampoc no esmenten el fenomen.

D’altra banda, cal dir que no és un tret morfològic típic tan sols d’una varietat romànica com ho és 
la nostra, ans també és propi el llenguadocià, per exemple en orlhagués, la 1ª i 2ª persona del plural són 
sovint remplaçades per les persones corresponents del de l’imperfet del subjuntiu: (parle, parles, parle, 
porlossiòns, porlossiàs, parlu).

El fenomen s’estén a tots els subjuntius de totes les conjugacions occitanes. L’italià meridional també 
presenta aquest tret.

L.G.B.
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MESEGUER, Ll.: La Nova Cançó. Estudis de literatura i Música. Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. Textos i Estudis de cultura catalana.2018

Presentació a Morella el dia 8 d’agost de 2019. Van intervenir l’autor, el pro-
fessor i escriptor Adolf Piquer i Maties Segura, tècnic lingüístic i cantautor. 

Josep Vicent FRECHINA, UV. A la «Rivista Italiana di Studi Catalani» 9, 2019, 
El moviment de la Nova Cançó, que algunes cronologies circumscriuen al període 1959-

1968 –des de la publicació de l’article fundacional Ens calen cançons d’ara de Lluís Se-
rrahima a la revista «Germinàbit» fins a la dissolució dels Setze Jutges– però que, amb 

una visió menys restrictiva del fenomen, es podria allargar fins a l’actualitat, més que una tendència 
artística, va constituir una operació d’autodeterminació lingüística i cultural de primer ordre amb una 
incidència social absolutament decisiva.

En efecte, i com ja hem adduït en altres ocasions, la Nova Cançó va recuperar la llengua catalana per 
a espais on la seua presència havia estat vedada –el de l’espectacle de masses i el de la cultura urbana 
contemporània–; va esdevenir un molt eficaç mitjà de promoció, conscienciació i educació lingüística; 
va contribuir a la democratització de l’accés a la cultura mitjançant la seua mediació entre els àmbits 
il·lustrat i popular; va sincronitzar la producció cultural d’una llengua no oficial i minoritzada com la 
catalana amb la de les més poderoses cultures occidentals; i va suposar tot un revulsiu per despertar 
l’autoestima col·lectiva d’un país que redescobria la seua identitat reflectida sobre el nou cançoner.

Malgrat la seua indiscutible transcendència històrica, però, el moviment no ha rebut des de l’àmbit 
acadèmic l’atenció que les seues dimensions mereixien. Si examinàvem, com a pedra de toc, la publica-
ció de tesis doctorals dedicades a la seua anàlisi, el recorregut acabaria aviat: hi hauria la peonera d’Ann 
Duez, La nova cançó: réaffirmation d’une catalanité (1986); la que signava Llorenç Soldevila l’any 
1991, La Nova Cançó (1958-1987): 30 anys d’un fenomen cultural modern; o la més recent d’Antoni 
Pardo, El discurs de resistència i de combat en la Nova Cançó. Anàlisi de les estratègies retòriques 
(2015). A les quals caldria afegir un escadusser grapat de tesines i treballs de fi de grau. En qualsevol 
cas, una producció acadèmica descompensada, parcial i temàticament esbiaixada, amb tots els autors 
principals pendents d’un treball monogràfic que pondere les seues aportacions, en faça escrutini del 
discurs i en propicie una recepció més informada i precisa.

Una de les raons d’aquest aparent desinterès acadèmic rau, precisament, en la possible incompa-
tibilitat entre la progressiva hiperespecialització universitària i la multidisciplinarietat que requereix 
l’aproximació a la cançó popular en la seua triple condició musical, literària i performativa. Un requeri-
ment que acostuma a saldar-se de forma molt incompleta i que fa força insatisfactoris molts dels treballs 
acadèmics dedicats a aquesta esmunyedissa forma d’expressió artística que, a més, sol formar part d’un 
conjunt orgànic complex del qual resulta difícil aïllar-la.

L’enfocament, doncs, sol tenir una tendència unidisciplinar transferint l’utillatge analític de la disci-
plina en qüestió a un objecte d’estudi que l’estranya i el deixa molt sovint inoperant.

És, justament, la impugnació d’aquestes inèrcies metodològiques el que atorga un major valor al vo-
lum que ressenyem. Fruit de la reescriptura, ampliació o revisió de diversos treballs publicats per l’autor 
en els darrers vint-i-cinc anys, La Nova Cançó. Estudis de Literatura i Música fa un plantejament com-
pletament renovador que s’hi explicita des de les primeres pàgines: els estudis sobre la cançó popular, 
atenent a la seua condició de nou llenguatge, han d’incorporar una voluntat teòrica també nova; i alhora, 
no poden subordinar les hipòtesis o les anàlisis concretes a l’apriorisme de la imposició rutinària dels 
criteris teòrics clàssics. Des d’aquest punt de partida Meseguer s’apropa al camp dels estudis culturals i 
a l’anàlisi del discurs per escometre la producció artística de la Nova Cançó des de diversos fronts i amb 
l’aparell científic de diverses disciplines: teoria literària, semiòtica, antropologia cultural, sociologia, 
etnomusicologia, teoria de la comunicació, filosofia, etc.

El devessall erudit és així d’una densitat aclaparant: un contínuum de reflexions, intuïcions i con-
nexions que, a mode de pluja d’idees, il·lumina amb nova llum el corpus colossal de la cançó popular 
catalana dels darrers seixanta anys, en suggereix insòlits codis de lectura, apunta els elements de conti-
nuïtat amb la cançó tradicional –retòrics, estètics, expressius, estructurals–, evidencia les seues afinitats 
amb produccions culturals anàlogues –la cançó francesa, la cançó italiana, el folk americà– i, en fi, obre 
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una infinitat de nous camins investigadors.
Dins d’aquest compacte eixam interpretatiu, l’autor mostra la seua predilecció per dos temàtiques 

concretes: d’una banda, el retorn de l’escriptura a l’oralitat que suposa la musicació de poesia per a la 
seua conversió en cançó –operació que és intensament dissecada en tres dels sets capítols del llibre: 
D’Ausiàs March a Raimon, La poesia i la Nova Cançó i De la musicació i la creació. I de l’altra, 
l’estudi de la cançó com a gènere poètic –«el gènere poètic de la brevetat i la intensitat per antonomà-
sia», dirà– del qual s’ocupa el darrer capítol, Les metàfores de la Nova Cançó, el més extens i important 
del treball. Un capítol on, després d’abordar la tema tització de la llengua «com a estilema generatiu» 
del moviment i de fer un escorcoll minuciós i exhaustiu de la seua expressió discursiva –amb sugge-
ridores incursions en la pragmaestilística–, Meseguer assaja una sistematització de les metàfores més 
recurrents a la Cançó i localitza un seguit de topoi «als quals s’acullen cançons concretes i representati-
ves»: el temps personal, figuració basada en l’analogia felicitat personal-infantesa; el temps polític, on 
opera l’analogia present-situació política, com a efecte de la «concepció nacional-popular» de l’activitat 
artística; la roda del temps, amb els usos insistents de les metaforitzacions del dia, la nit, l’albada, etc.; la 
natura com a recurs simbòlic que presenta una efectiva resistència a la censura i d’on s’obtenen algunes 
icones de gran capacitat connotativa, «símbols d’un poder de convicció profunda i popular (el vent, la 
llum, la pedra, la pluja, la matinada...), traduïts a termes morals»; la terra històrica i política, un dels pos-
tulats fundacionals del moviment, que gaudeix d’un tractament particular i especialment eficaç des del 
punt de vista comunicatiu, caracteritzat per l’autor amb gran precisió descriptiva, «l’afectivització dels 
esdeveniments i les actituds polítiques», una basculació d’allò civil i col·lectiu a allò íntim i sentimental 
que esdevindrà una de les signatures expressives de la Nova Cançó; l’existir quotidià metaforitzat en 
personatges representatius o individualitzats que alimenten un corrent de «costumisme progressista» 
per dibuixar les desigualtats socials, les solidaritats de classe, la idealització de la unitat popular o l’alie-
nació urbana contemporània; la vida, la mort i les reflexions meta físiques i morals que inspiren, amb la 
persistent identificació amor-llibertat; i, finalment, els objectes simbòlics tan profundament arrelats en 
l’imaginari popular com L’estaca de Lluís Llach.

 Per a cadascun d’aquests topoi, l’autor desgrana un enfilall d’exemples que multipliquen les derives 
interpretatives com una mena d’inesgotables clústers teòrics, cadascun dels quals podria donar lloc a un 
volum semblant al que ens ocupa: un colossal escrutini on la dispersió i la síntesi busquen l’equilibri 
impossible mentre constatem l’enorme contribució literària d’un moviment cultural que aquest estudi 
ens permet mirar amb noves i esclaridores perspectives.

MOROTE, Ll.:  La conspiración de los andaluces. Biografia del coronel 
Antonio Ronda Llorca (Altea 1776 - Morella 1833). Associacio d’Estudis de 
la Marina Baixa (AEMABA). 2018.

Presentació a Morella el dia 30 d’agost de 2019 ab la intervenció de l’autor  
i Baltasar Ripoll, Universitat d’Alacant, que ens ha escrit aquest comentari

Baltasar Ripoll
El divendres 28 d’agost, a les 6, a Morella, tancàvem els Diàlegs dels Ports d’Estiu amb 

el llibre La Conspiración de los Andaluces, de Luís Morote, editat per AEMABA (Associació d’Estudis 
de la Marina Baixa), una biografia d’Antonio Ronda, membre d’una important família d’Altea, que va 
fer carrera militar en llocs destacats i en els convulsos inicis del segle XX. Aquest personatge acabà 
sent governador militar de Morella. L’autor ha fet una ingent tasca d’estudi i investigació, en la qual ha 
consultat l’Arxiu del Palau Reial de Madrid, en els llegats que inclouen els papers secrets de Ferran VII, 
on figura el nom pseudònim d’Andalus o andalusos, per al cercle d’Antonio Ronda.

Antonio Ronda Llorca és, sens dubte i fins l’actualitat, el militar nascut a Altea que ha participat en 
més guerres i combats. Des de la modesta posició de soldat ras, Ronda va aconseguir cosir en el seu uni-
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forme les xarreteres de coronel i assolir la plaça de governador polític i militar de Morella. En paraules 
de Manuel Azaña, “la tasca de l’historiador consisteix a mostrar-nos l’home i les forces determinants de 
la seua acció”. I la biografia de l’alteà s’endinsa en la descripció de la vida en els llocs on va ocórrer: 
Altea, València i en la part de major importància, Morella entre finals del XVIII i principis del XIX, 
amb una mirada detallada de la vida tardofeudal o senyorial i de l’ambient i l’estructura de l’exèrcit de 
l’últim terç de segle; de les causes de les guerres en què participà, dels combats i batalles en què prengué 
part i les conseqüències que tingueren, a més dels batallons i regiments en què s’integrà.

Probablement fou també el militar alteà que més matrimonis va contraure i el que més evasions de 
presons va protagonitzar, en una vida digna de ser recordada, pels riscos i les accions audaces que va 
protagonitzar. Quan gaudia d’un retir en el cap i casal del regne valencià, la seua ideologia absolutista, 
no exempta d’ambició, i la fidelitat a un monarca poc escrupolós, el van portar a preparar la conspiració 
del rei contra els liberals, a València. L’acció tingué com a premi el càrrec de governador de Morella. 
De com hi va arribar i del que passà a la capital dels Ports tracta el llibre.

La publicació, que és el llibre editat per AEMABA el 2018, havia de ser presentada a Morella, i ho va 
ser en el lloc on Ronda va exercir el seu poder. en la Sala del Justícia morellana, de la mà de l’autor, Luis 
F. Morote i de Baltasar Ripoll, secretari d’AEMABA, en la primera activitat que aquesta Associació fa 
als Ports. I amb tot el sentit, perquè la història d’Antonio Ronda només s’entén en la seua globalitat si 
s’aborden els fets de Morella. I, des de Morella, s’entén millor l’acció de qui en va ser el governador 
si es llig l’excel·lent i exhaustiu treball de Morote, que amplia els estudis històrics de la comarca dels 
Ports tant com els de la Marina Baixa. Tant de bo siguen possibles més i tan profitosos intercanvis entre 
les nostres institucions.


