
a uns diumenges eixíem
del camp de mestalla
malhumorats després de

comprovar, una jornada més, que
el valència cF, de la mà de l’entre-
nador portuguès, anava cap enre-
re com els carrancs. a boqueta de
nit caminàvem enmig de la marea
humana dirigint-nos cap a la boca
del metro de Facultats quan em
vaig adonar que una xica jove,
cega, s’havia clavat, equivocada-
ment, en un escocell del qual trac-
tava de eixir, nerviosa, sense que el
seu pal, llarg i blanc, l’ajudara sufi-
cientment a fer-ho. davant del pe-
rill evident li vaig fer un crit perquè
s’aturara i no es moguera, perquè
anava a caure i fer-se mal. en arri-
bar a ella la vaig agafar del braç, la
vaig ajudar a eixir del clot i la vaig
dirigir cap el pas de vianants, que
estava allí, al mateix costat, i creuà-
rem el carrer junts mentre la xica
es disculpava per les molèsties que
creia ocasionar i donava les grà-
cies. li vaig preguntar on anava i
em va dir que buscava la parada
de l’autobús número 81 que estava
a l’altre costat de l’avinguda de
blasco ibáñez, a les portes de la
Facultat de Psicologia. aleshores
jo li vaig dir que l’acompanyava i
ens vàrem aturar davant del pri-
mer dels dos passos de vianants
que havíem de travessar esperant
que el semàfor es posara en verd,
la qual cosa, com que era l’eixida
del futbol i que el trànsit era es-
pantós, anava a tardar prou en
succeir. 

així li ho explicava a la xica: ha-
víem d’esperar, però només veié-
rem el semàfor en verd hauríem
de passar ràpidament perquè can-
viaria de color de seguida. alesho-
res em vaig adonar del «veiérem»
que havia emprat i em vaig discul-
par, un poc tallat, perquè la xica
era cega, a la qual cosa em va con-

testar cordialment: «ah, no et pre-
ocupes jo també ho dic així sem-
pre». la xica era simpàtica, molt
jove, devia tindre poc més de vint
anys. mentre creuàvem la part
central de l’antic passeig de valèn-
cia al mar, li vaig fer notar que
ocupant  bona part de la vorera
estava el monòlit que assenyalava
el lloc on l’eta va assassinar el
professor Manuel Broseta el 1992
i que hui honora la seua memòria.
Perquè, si tornava a passar per allí,
no entropessara. en passar-lo, ens
aturàrem, de nou, davant del se-
gon semàfor, el qual, lògicament,

anava també a tardar a deixar-nos
passar. aleshores, per cortesia, li
vaig preguntar d’on era i em va
contestar que era austríaca i que
havia vingut a espanya a estudiar
l’espanyol. «d’Àustria?» —li vaig
dir bocabadat— «però si el parles
sense cap accent!» «Si?» —em va
contestar afalagada— «doncs sols
porte set mesos ací». «com que
sols set mesos? com és possible?
Parles l’espanyol perfectament!», i
em va dir somrient: «era una llen-
gua que estimava i que volia
aprendre». mentre creuàvem cap
a la parada del bus em va dir que,

quan va decidir vindre a valència,
ací no coneixia a ningú i que la fa-
mília s’havia quedat allà amb la
lògica preocupació. l’autobús va
arribar en aquell moment i els al-
tres passatgers l’ajudaren sol·líci-
tament a pujar-hi mentre ella do-
nava les gràcies a tothom. desco-
nec el seu nom, tampoc sé per
què va decidir vindre a valència,
però no me l’he poguda traure del
cap: aquella jove cega, amb totes
les dificultat inherents a la situació
havia vingut a estudiar l’espanyol,
per amor a la llengua! 

Lucia Pietrelli és la jove guan-
yadora del XXXvii Premi de na-
rrativa Joanot martorell, un dels
premis literaris ciutat de gandia i
dels més importants que s’ator-
guen en el territori de la parla co-
muna. Per la quantitat d’obres que
es presenten, per la qualitat literà-
ria dels autors i per l’impressio-
nant quadre d’honor que formen
els guanyadors. lucia és italiana.
escriu en català. va nàixer a can-
delara di Pesaro, un poblet a la
costa adriàtica prop de bolonya, el
1984. Fa cinc anys se’n va vindre a
espanya, a madrid, a estudiar lite-
ratura, i desprès d’una estada a
barcelona va recalar a mallorca on
viu a calonge, des de fa tres anys.
Jaume C. Pons li preguntava en
una entrevista: «com, quan i per
què vares començar a escriure en
català?», i ella ho contava així: «la
meva trobada amb el català va ser
oral. vaig sentir un noi que xerrava
català i el so em va enamorar. era
una llengua que desconeixia total-
ment, tot i haver estudiat castellà a
la universitat a itàlia. després de
madrid vaig mudar-me a barcelo-
na i va ser allà on vaig començar a
aprendre’l, escoltant i llegint, dia
rere dia. vaig començar a escriure
en català abans de començar a
parlar-lo; la seva sonoritat m’agra-

da tant que m’imposava molt de
respecte, així que em veia amb el
dret d’emprar aquesta llengua per
escrit, però no amb el dret d’em-
prar-la per xerrar. després un dia
em vaig llançar». i vaja si s’hi va
llançar, ha escrit tres novel·les i
dos llibres de poesia en els tres úl-
tims anys i, a part del premi gan-
dià, ha guanyat el premi bernat
vidal i tomàs (2011) i el premi re-
cull de Poesia (2013). 

Josep Lluís Roig diu que lucia
sorprén per la seua originalitat en
la lingüística amb estructures sin-
tàctiques noves pel fet que escriu
en català amb els esquemes men-
tals de d’idioma matern, de mane-
ra que quan la lliges en la nostra
llengua et dóna una perspectiva
diferent, renovadora. lucia con-
fessava en l’entrevista a Jaume c.
Pons: «Ho visc tot en català: som-
nio en català, m’enfado en català,
m’enamoro en català. això, vul-
guis o no, t’afecta perquè et torna
més natural en una llengua o en
una altra. al català li dic ‘la meva
llengua amant’, perquè, com un
amant, la tries i no et ve donada».
lucia Pietrelli escriu en català per
amor a la llengua!

en el cercle personal, en alguna
ocasió m’han preguntat perquè
no escric en castellà, adduint que
els articles arribarien a més gent i
tindria més lectors. en la presen-
tació del meu blog ho explique:
«escric en valencià perquè és la
meua llengua materna i la que he
emprat sempre en el meu entorn.
Ho faig perquè l’estime i respecte, i
perquè, fent-ho, contribuïsc al seu
coneixement i expansió i, alhora, a
acomboiar en el seu ús. Ho faig
perquè és la llengua del territori
en l’àmbit del qual viatgen les lí-
nies i les ones del que escric i en-
registre».

Ho faig per amor a la llengua!

F

n aquesta darrera obra,
publicada per el Petit
editor, Manel Arcos ens

ofereix, i com sempre, una infor-
mació exhaustiva. arcos no no-
més ens parla del bandolerisme,
tema del qual és un especialista,
sinó que ens amplifica la informa-
ció del temps d’aquests delin-
qüents i ens relata amb pèls i sen-
yals la política d’uns quants ajun-
taments de les comarques cen-
trals del nostre País i el difícil
temps que els va tocar viure. natu-
ralment que també a tota la socie-
tat li va afectar aquesta situació.

en aquest treball, l’autor ens
descriu pas a pas i any a any els
rerefons d’un temps polític con-
vuls, de fets revolucionaris, de
pactes en la foscor, manipula-
cions, corrupció, assassinats per
escalar en l’ofici polític i, en me-
nor consideració, bona i honrada
política. en definitiva: un temps
molt conflictiu socialment.

arcos ens parla dels anys pos-
teriors a la revolució de Setembre
de 1868, també coneguda com
«la gloriosa» o «la Setembrina».
l’inici d’un període revolucionari
que va provocar el destronament
de la reina Isabel II i que va donar
peu al Sexenni democràtic. Èpo-

ca en l’estat espanyol que malda-
va per la justícia social i un canvi
en política i que, a través de la na-
rració d’arcos, ens porta a la Pri-
mera república.

Potser el lector pensarà que
aqueixa època és copiada exacta-
ment d’altres, i fins i tot que la
nostra actual és una còpia d’aque-
lla; això sí, sense l’ús de la violèn-
cia. eixim guanyant! tot com siga,
ja sabeu: la història cronològica-
ment es repeteix més o menys sal-
vant els detalls.

Però deixem de gaidó el món
efervescent i complicat d’aqueix
moment dels consistoris i parla-
ments i passem a comentar els
fets d’uns personatges que terro-
ritzaren al llarg d’un temps a la
gent de diversos pobles de la ri-
bera, la Safor, la costera, l’alcoià,
part de la marina, la vall d’albaida
i el comtat. Uns homes, en molts
casos violents i sense escrúpols,
que buidaren més d’una casa be-
nestant i profanaren la tranquil·li-
tat de la vida dels nostres pobles.
Homes, tot s’ha de dir, que no és
que no s’aprofitaren del moment
polític i complicat d’aquell temps
per delinquir. Se n’aprofitaren, i
molt, però també cal dir que
aquesta gent ja venia de lluny

amb les seues malifetes, car n’e-
ren hereus d’altres bandolers que
els precediren en anys anteriors.

Uns dels bandolers, a què fa
referència àmpliament en aquest
llibre el nostre autor, són els ger-
mans Seguí. concretament des-
taca un d’ells: Camil Seguí. nas-
cuts a gaianes –n’eren sis ger-
mans– emprengueren a l’empar
dels esdeveniments politicoso-
cials del moment una embranzi-
da de robatoris i violència, quan
ja s’hi havien traslladat a Xàtiva.
entre ells, l’atracament a la su-
cursal del banc d’espanya a va-
lència, sucursal que, segons ens
comenta arcos, fou la primera
del banc a més de la central de
madrid en tot l’estat.

cal recordar «l’atracament per-
fecte» al tren de glasgow? cal fer
esment a l’assalt al banc central a
barcelona? voleu que us recorde
l’atracament al banc exterior
d’espanya, perpetrat també a la
ciutat de valència? o d’altres tam-
bé històrics? Sí que caldria recor-
dar tots aquests famosos robato-
ris. Perquè aquest a què fa refe-
rència manel arcos, per sorpre-
nent com és i per la intel·ligència
aplicada en el seu desenvolupa-
ment, necessàriament forma part

de la relació d’atracaments histò-
rics a escala mundial. com es diu
ara: flipareu en llegir la situació
tan rocambolesca i el seu desen-
llaç. l’hi situa en la llista dels més
atrevits dels atracaments perpe-
trats a una entitat bancària. i no-
saltres sense tenir coneixement
d’aquest fet. encara com el nostre
autor ens ho ha descobert… o
potser ens el recorda?

aquest assaig, a més de tota la
informació que ens ofereix des
del primer capítol, ens introdueix
a poc a poc en la novel·la que va
emergent a través de la seua lec-
tura cap a l’acció i la sorpresa.

voldria anunciar aquest nou i
interessant treball sobre bando-
lers valencians i, sobretot, recor-
dar que paga la pena llegir-lo, tant
com els altres que ha publicat i
que de segur publicarà pròxima-
ment sobre el bandolerisme al
nostre País. 

Part històrica que teníem
abandonada i que manel arcos
ens recupera, gràcies al seu inte-
rés per donar-la a conéixer amb
una ressenya de detalls i informa-
ció molt important. el recomane
per ser una part de la nostra histò-
ria que cal contribuir a recuperar
per al gran públic.
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Arbres del carrer
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sobre la vorera.
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