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EL GENERAL
BASSET ÉS EL
NOSTRE HEROI
PER EXCEL·LÈNCIA

“

”

Escriptora i periodista. 38 anys. Va néixer a Barcelona i viu a València, on
treballa al setmanari El Temps. Biògrafa d’Ovidi Montllor, publica Vine al sud!
Guia lúdica del País Valencià (Columna, 2008), una invitació a trepitjar territori.
NO HE VISITAT EL PAÍS VALENCIÀ, EM PENSO QUE ALLÀ ELS QUE HI VIUEN TENEN
ANTENES I QUE TOT ESTÀ PINTAT DE BLAU. QUÈ EM TROBARÉ SI HI VINC? De
gent amb antenes potser també n’hi ha... Arreu del país en tenim, eh? (riu).
Et trobaràs aquesta realitat que t’han venut, però també te’n trobaràs una altra
que no t’expliquen als diaris. I és una vitalitat i una força, de la gent i de la terra,
que et sorprendrà. Fins i tot et pot arribar a colpir; gent que treballa cada dia,
d’una manera callada i persistent. I no només mantenen viva i bategant aquesta
banda del nostre país, sinó que en fan créixer les possibilitats, que això encara
et sobta més. La intenció no és picar la cresta de la gent principatina, però sí
picar-los la curiositat: veniu i passegeu! ÉS UNA ACTUALITZACIÓ DEL VIATGE PEL
PAÍS VALENCIÀ DE JOAN FUSTER? En realitat el ‘viatge’ fusterià m’ha servit molt
sovint d’allargavistes per caminar per alguns espais d’aquesta terra, per
abastar-ne matisos i històries que a primer o a segon cop d’ull se t’escapen.
Les intencions, però, són diferents: ell va escriure la “visió més completa de
la vida i els costums dels valencians, allunyada de tots els tòpics”; jo no pretenc
totalitat ni exhaustivitat, només faig apunts que afavoreixen divagacions
i coneixences. A LA PRIMERA PART DEL LLIBRE DESCOBRIM QUE, MÉS ENLLÀ
DE LES FALLES, AL PAÍS VALENCIÀ HI HA ALTRES FESTES. QUINA T’HA CORPRÈS
MÉS? Totes, de veritat: no sabria triar... El paganisme explícit de la màgica
Santantonada als Ports —és que guanyen els dimonis!—, o la irreverència
del Carnestoltes de Benimaclet, que proclama una solemne independència
amb descendiment de bandera inclòs —una fantàstica paròdia de blavera,
amb metre i mig de tela blava i mig pam de quadribarrada—, o l’emoció del
Misteri d’Elx: dins la basílica xafogosa d’agost, escoltant el català sostingut
pels segles que canta la gent del poble, vaig comprendre de cop moltes coses
d’aquest país que fins aleshores no havia pogut desxifrar. LA SEGONA PART
LA UNEIXEN PERSONATGES HISTÒRICS. QUIN D’ELLS MEREIXERIA PROTAGONTIZAR
UN BRAVEHEART A LA CATALANA? Joan Baptista Basset, és clar. És el nostre
heroi per excel·lència: l’home que va empenyorar tot el que tenia per tal de
finançar l’alçament del sud contra els borbònics, el general dels maulets,
defensor dels interessos del poble davant l’ofec dels nobles, i justament per
això maltractat pels del seu mateix bàndol, fidel malgrat tot i per sempre al
seu poble, aferrissat defensor de la ciutat de Barcelona i mort finalment de
qualsevol manera i lluny del país, en una presó d’Espanya. Basset no mereix
l’oblit al qual se l’ha sotmès. Tan sobrats anem de mites i d’autoestima que
ens permetem esborrar la memòria del general Basset? Som un cas únic, els
catalans...! ÉS UNA GUIA NOMÉS APTA PER A INDEPENDENTISTES? És una guia
per a la gent de cultura i nació catalanes, preferentment. Però no només. Si
són independentistes, hi trobaran picades d’ullet. Si encara no en són, també.

ÉS RACIONAL AQUEST OPTIMISME GENERALITZAT ENTRE LA GENT ‘DEL ROTLLO’?
No és qüestió de tirar aigua al vi, però tampoc de pensar que de les fonts en
raja moscatell. És veritat que estem millor: avui hi ha més independentistes
que fa quinze anys, i al sud s’entenen i s’accepten més bé les relacions amb
el nord. Però també cal tenir present que tot plegat es mou en uns termes
d’inconsistència que, igual com ho fan dúctil, també ho poden convertir en
efímer. No s’hi val a badar... FA 25 ANYS DE L’APROVACIÓ DE LA LLEI D’ÚS I
ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ. QUIN ÉS EL BALANÇ? Ben galdós. T’ho respondré
amb la frase que ha encunyat la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, després
d’un exhaustiu i aclaridor informe arran de l’aniversari: “Una llei de mínims
aplicada al mínim”. Tot i que cal concretar de quina ciutat o poble parlem, al
sud el català s’ha ‘despenalitzat’, però no es normalitza, no té suport efectiu
per part de les institucions, no hi ha cap política activa a favor de l’extensió del
seu ús. Ans al contrari. QUÈ ÉS EL PRIMER QUE ET VE AL CAP SI ET DIC TV3 I
PAÍS VALENCIÀ? Una frase de Joan Fuster: “És de bona educació saber quan
cal ser maleducats”. En aquest tema, el PP ha fet el que sabíem que podia
fer: tallar pel dret i provar per tots els mitjans que al sud es deixi de veure
una televisió que, amb totes les mancances i etcèteres que pugui tenir, li fa
trenta mil voltes a l’infame Canal 9 i, sobretot... és en català. Ara bé: el que
és més difícil d’entendre és el paper de trista figura que fan en aquest afer
els que en teoria haurien d’estar ‘de part dels bons fins a la mort’, com cantava
l’Ovidi. I que, en canvi, balbucegen excuses, llancen pilotes fora i fins i tot
tracten el tema com si els incomodés, com si no els afectés directament;
perden de vista el món real. I el món real són els homes i les dones d’Elx i
d’Alcoi i de Xàtiva i de Carlet que avui ja no veuen TV3. El món real és aquest
atac virulent a la llengua de tots. I tots ens n’hauríem de sentir, no?
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UN DESIG PER AL 2009: Trobar temps per escriure. EL QUE MÉS ENYORES DE
BARCELONA: El teatre. El bon teatre. UN RACÓ DEL PRINCIPAT: Una cala entre
Palamós i Palafrugell. No en penso donar més detalls: és un secret. UN RACÓ
DEL PAÍS VALENCIÀ: Un caminet devers la serra de Bèrnia. L’ÚLTIM CONCERT
ON HAS ANAT: Miquel Gil, a València. Intimista i estratosfèric. UN GRUP DE
MÚSICA: N’hi ha moltíssims. Posem-hi les propostes de Marcel Casellas
i La Principal de la Nit. UNA PEL·LÍCULA: Cradle Will Rock, de Tim Robbins.
UN PLAT: L’arròs a la cassola de ma mare. LA DARRERA NOVEL·LA QUE T’HAS
COMPRAT: La ciutat cansada (Edicions 62, 2008), de Pere Calders. UN AUTOR
DE NOVA GENERACIÓ: De novíssima generació, en Xavi Sarrià. És fantàstic!
UN PLA DE FUTUR: Independència, és clar. I la vull veure. I viure.

