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es de fa uns anys, tots els dies,
rep en el meu ordinador un
missatge electrònic que conté
una paraula o una expressió

en la nostra llengua amb la seua definició
i amb un exemple d’ús. Així mateix, s’ex-
plica l’etimologia i es mostren passatges
literaris que la il·lustren. També s’indi-
quen enllaços en la xarxa on podem am-
pliar coneixements sobre el mot o qui l’ha

escrit. I el missatge acaba amb una «frase
del dia», una citació textual d’algun dels
savis que hi ha hagut al món, la qual, lle-
gida amb les ulleres dels seixanta anys, fa
que m’adone que no hi ha res de nou sota
el sol. És habitual que tots els mots d’una
setmana tinguen un nexe comú. No hi ha
cap criteri de selecció dels temes ni dels
mots. Habitualment en són escollits els
emprats pels escriptors de la llengua co-
muna, però, també, els mots poden per-
tànyer a qualsevol de les àrees del conei-
xement humà, la de les arts i la de la Cul-
tura.

La darrera setmana els mots lliurats
pertanyien als escrits de Montserrat
Roig. Volien rendir-li un homenatge en el
vintè aniversari de la seua mort, quan ella
tenia tan sols 45 anys però havia deixat
escampada en llibres, articles en revistes i
diaris, i en programes de televisió, tota
una vida intensa en sentiments, energia,
decisió, intel·ligència, lluita, passió, curio-
sitat, valor. Tota una vida!

Jo vaig conèixer la Montserrat Roig a
Barcelona el 28 d’abril de 1991. Moderava
una taula redona dins de les activitats del
X Congrés de la Societat Espanyola de Si-
nologia i Patologia Mamària, el qual es

feia a l’hotel Hilton, recentment inaugu-
rat. Era públic que la jove i afamada es-
criptora estava malalta d’un càncer de
mama en estat molt avançat. La seua pre-
sència moderant aquella taula tingué
molt de ressò als mitjans de comunicació.
Des d’aquella plataforma llançaren un
crit d’esperança a totes les dones que pa-
tien o patirien el mal en un temps on, ma-
lauradament, la esperança no podia es-
coltar crits per aquesta malaltia. Ella ma-
teixa moriria poc després, el 10 de no-
vembre de 1991 —per això, ara, l’home-
natge. Abans havia aparegut el seu darrer
llibre publicat en vida, «Digues que m’es-
times encara que sigui mentida» (Barce-
lona, Edicions 62, maig del 1991), una
mena de testament literari, resultat dels
apunts recollits en llibretes al llarg dels
anys, el qual, aleshores, vaig llegir amb
passió subratllant allò que m’impactava.
Com hi faig sempre.

El primer mot de la Roig que m’han en-
viat la setmana passada («Rodamots:
Cada dia un mot»), ha sigut «Anem fent» i
m’ha fet gràcia. «Anem fent» és el títol
que jo vaig escollir per a aquesta columna
setmanal que tinc l’honor d’escriure per a
tots vostés i és, a més a més, una mena de

lema personal que empre sovint.
El passatge que il·lustra l’ús del mot és,

precisament, el títol («Anem fent»), d’un
article publicat per Montserrat Roig en
«Avui» el 10 de març de 1991 i reproduït
en el llibre «Un pensament de sal, un pes-
sic de pebre» (Barcelona, Edicions 62,
1992), publicat després de morir ella. Es-
crivia la Roig: «Anar fent és una manera
de constatar que encara ets viu, que no
has afluixat en res, que encara ets dins el
tren, que no t’has aturat. És una frase que
suggereix complicitats, insinua que tu
també vas fent...». Aquests dies he buscat
en la vella prestatgeria i he trobat el llibre
(«Digues que m’estimes...») i he tingut en-
tre els dits, de nou, les seues pàgines. En
la tercera línia del segon paràgraf de la
pàgina número quinze, subratllat amb
fosfi roig (esdevingut ocre pel pas del
temps), es conserva destacada una frase:
«Escriure és un anar fent», i un somriure
m’ha arribat als llavis. Per aquell temps jo
començava a apropar-me —amb molt de
respecte—, a aquesta part de les tecles de
l’ordenador esperant que, algun dia, allò
que apareguera escrit en la pantalla tin-
guera interés per als lectors. I, des d’ales-
hores... Anem fent!
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Anem Fent!

La Casa de Cultura de Gandia se
llenó anoche en el XV Homenat-
ge a la Paraula, la contribución del
CEIC Alfons el Vell a los actos de
la Setmana Literària, que tiene lu-
gar todos los años alrededor del
20 de noviembre, la fecha en la
que, en 1490, se publicó la novela
«Tirant lo Blanch». 

En esta edición del Homenatge
a la Paraula el recital estuvo dedi-
cado al poeta, político y periodis-
ta Teodor Llorente, impulsor de la
«Renaixença» valenciana, con mo-
tivo del centenario de su muerte. 

Al acto, presentado por el di-
rector del CEIC, Gabriel Garcia,
acudió Rafael Roca, especialista en
Llorente. Josep Piera recitó poe-
mas de Llorente, con  Jesús Debón
al piano, Maria Josep Martos (so-
prano) y Remigi Morant (flautas y
percusiones).

Precisamente el viernes pasado

el narrador de los versos de Llo-
rente, Josep Piera, ganó el premio
Ciutat d’Alzira con una obra que es
una biografía del autor valencia-
no. Piera escribió «El somni d’u-
na pàtria de paraules», que per-
mite al lector situarse en la vida de
Teodor Llorente, como antes hizo
con otros dos valencianos de re-
nombre, el poeta Ausiàs March y

el cuarto duque de Gandia, Fran-
cesc de Borja.

La Setmana Literària de Gandia
seguirá con la inauguración de la
muestra «Ausiàs March, cor sal-
vatge»; la lectura colectiva del «Ti-
rant lo Blanch» (el próximo miér-
coles); la presentación de «El Ti-
rant Políglota» (el día 24); la lectura
del Tirant en varios idiomas (el día

28), y la presentación de varios li-
bros los días 29 y 30.

El plato fuerte de esta convo-
catoria cultural será el viernes por
la noche con la entrega de los
premios literarios Ausiàs March de
poesía y Joanot Martorell de na-
rrativa. Como es habitual, al acto
acudirán los autores premiados y
las autoridades locales de Gandia.

J. C. GANDIA 

Gandia abre su Setmana Literària con el
Homenatge a la Paraula dedicado a Teodor Lorente

El poeta Josep Piera 
recitó versos del impulsor 
de la «Renaixença», con música
de autores mediterráneos 



Josep Piera y la soprano Maria Josep Martos, anoche en el escenario durante el homenaje a Llorente. J. CAMACHO

El grupo del Bloc-Compromís
de Oliva ha vuelto a exigir a la al-
caldesa de la localidad, Chelo Es-
crivà, del PP, que convoque me-
sas de seguridad ciudadana con
las asociaciones de vecinos y una
Junta de Seguridad con responsa-
bles de las distintas policías.

El Bloc señala que hace tres
meses que transmitieron esta pe-
tición y que, al reiterarla en el úl-
timo pleno, la respuesta de la al-
caldesa fue la inminente puesta en
marcha de la Policía de Barrio, algo
que aún no se ha materializado.

Para prueba de la necesidad
de convocar esos órganos de se-
guridad, el Bloc recuerda a la al-
caldesa la reciente carta registra-
da por la Asociación de Vecinos
del Raval, que pone de manifies-
to problemas de seguridad en esa
zona, además de criticar que se
apaguen algunas de las farolas
en un barrio que, en su opinión,
tiene poca iluminación, lo que, por
la noche, genera una sensación de
mayor inseguridad.

LEVANTE-EMV GANDIA

El Bloc de Oliva
exige a Escrivà
que convoque
la Junta Local 
de Seguridad


