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La Safor

La meua ciutat, el meu món

LA HISTÒRIA I ELS SEUS RELATS ALTERNATIUS
Enric Ferrer

L

a història, com tota
ciència, té el seu mètode, les seues fonts, les
hipòtesis de treball, entre altres instruments, sempre
amb la pretensió d’aproximar-se
a l’estudi i comprensió del passat, fet amb rigor i, si és possible,
amb alguna gràcia, que no exclou uns grams d’ironia i d’humor. La celebració de la Fira
amb l’esment del patró sant
Francesc de Borja, tot i l’escassa projecció pública, per les
raons que tots coneixem, ens
pot permetre alguna reflexió sobre quina història interessa realment al públic. El cas dels Borja
és paradigmàtic perquè, després
de tones d’investigacions rigoroses, la construcció d’un relat
alternatiu a la història que aspira a ser solvent, és el que ha
guanyat la partida. Sembla una
experiència esquizofrènica, on
la realitat i la percepció de la
realitat caminen en paral·lel. El
que interessa és la representació
d’un passat com a espectacle, de
cap manera l’explicació fonamentada en la investigació de
les fonts, sempre contrastades.
Podem il·lustrar-ho amb dos recursos, un de caràcter plàstic i
l’altre, de literari.
La moda de la pintura historicista del segle XIX, per la
grandària de les teles que s’hi
utilitzaven, va donar treball a
unes quantes fàbriques tèxtils,
però ben poc als estudiosos que
hi buscaven alguna cosa més

que l’espectacularitat de les escenes que s’hi representaven.
En general, la visió romàntica de
la història, sense un mínim sentit crític, produïa la impressió de
ser una falsa recreació del passat. Un dels més acreditats autors d’esta classe de pintura va
ser Moreno Carbonero, d’altra
banda excel·lent dibuixant. El
pintor malagueny és l’autor de
La conversión del duque de Gandia, que va obtindre la Medalla
Nacional en el concurs de 1874.
L’escenificació teatral de la pintura és quasi perfecta.
L’encàrrec de l’emperador Carles al marqués de Llombai de
portar les despulles de la seua
«La conversión del duque de Gandia», del pintor malagueny Moreno Carbonero.
MUSEO DEL PRADO
esposa Isabel de Portugal a
Granada, és d’aquells que poden trasbalsar al més endurit
ella i en mi per la seua mort».
tual, que podia reordenar tota la tre desfigurat per la mort, fins a
per la vida. Francesc de Borja,
L’experiència de la desaparició
seua existència, tal com va fer en l’extrem que mai més no estiaconhortat per un amic, cond’Isabel de Portugal el va fer reabdicar del ducat.
marà el que no pot viure per
templa el rostre putrefacte de
flexionar sobre el sentit de la
El segon recurs, ara literari,
sempre. Tot amb tot, hi apareix
l’emperadriu, dona de reconevida i de la mort, com una expecorrespon a Sophia de Mello
el motiu històric com un pretext
guda bellesa, tal com la va recor- riència profundament espiriBreyner Andresen, la coneguper a expressar un món interior
dar el Tiziano. Darrere, el seguida poeta portuguesa, en el seu
ben lluny dels sentiments relici, com un cor de tragèdia en sipoema Meditaçâo do duque de
giosos del segle XVI.
lenci, mira l’escena amb protoGandia sobre a morte de Isabel
L’art, com és evident, va conscol·lari respecte. Tan sols el criat
de Portugal. El to teatral de la
truint el seu relat autònom, in«L’art,
com
és
evident,
que ha obert el taüt s’hi tapa el
pintura de Moreno Carbonero
dependent de la investigació,
nas amb un mocador. Només hi va construint el seu
deixa pas a un monòleg
amb resultats, com els que hem
faltava la frase hagiogràfica que relat autònom,
dramàtic, marcat pel temps des- referit, ben distants d’allò que
donara el to definitiu a l’acte:
tructor de l’amor, de la mateixa
realment va succeir als persoindependent de la
Mai més no serviré un senyor
vida.
natges evocats. La seducció de
investigació, amb
que se’m puga morir.
El poema va obrint cada esl’obra d’art no pot amagar la deEl jesuïta Francesc de Borja
trofa amb la repetició i paràfrasi
cepció de comprovar una i altra
resultats ben distants
recordarà cada any, al seu diari
de la frase «nunca mais servirei
vegada com la nostra història,
d’allò que realment
espiritual, el dia de l’aniversari
senhor que possa morrer» i va
fins i tot la local, passen de mà
del traspàs de l’emperadriu «per va succesir als
contrastant el rostre pur i net de
en mà com un succedani de la
tot allò que el Senyor obrà en
la persona estimada amb el rosrealitat històrica.
personatges evocats»

Breves
LA FONT D’EN CARRÒS

OLIVA

RÒTOVA

SIMAT DE LA VALLDIGNA

VILLALONGA

SESSIÓ DE «SCAPE
ROOM» EN L’EDIFICI
POLIVALENT

LA CORAL SANTA
CECILIA CANTA EN
SANT FRANCESC

«LA VIHUELA»
RONDARÀ PELS
CARRERS

«AL MAQAM»,
PROTAGONISTA AL
MONESTIR

JONATAN PENALBA
ACTÚA HOY EN EL
AUDITORI

u L’edifici polivalent de la Font d’en
Carròs acollirà aquest dissabte 3
d’octubre a les 11.30 hores un «Scape Room» titulat «Una oportunitat
única» de Rebombori Cultural. En
aquest «Scape Room» s’haurà de resoldre una sèrie de dificultats per
tal de dur endavant el teu projecte.
D’aquesta manera s’intenta fomentar accions i actituds per tal de fer-li
front als diferents problemes que
pots trobar-te a l’hora de dur endavant un projecte personal o empresarial. L’activitat és gratuïta.

u En el marco de las fiestas patronales de Sant Francesc d’Assís, patrón de la ciudad de Oliva, este sábado a las 21 horas tendrá lugar en
el interior del templo de Sant Francesc un concierto de la Coral Santa
Cecilia de Oliva. La actuación se enmarca dentro de la XVII Campanya
de Concerts d’Intercanvis Musicals
que cuenta con el apoyo del Institut
Valencià de la Música de la Generalitat Valenciana a través de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

u Aquest dissabte a les 19 hores la
música tornarà a estar present pels
carrers de Ròtova amb una ronda
amb cants i balls tradicionals, a
càrrec de l'Associació La Vihuela de
València. L’actuació s’emmarca dins
de la XVII Campanya de Concerts
d'Intercanvis amb el patrocini de la
Generalitat Valenciana i l'Institut
Valencià de Cultura. L’inici tindrà
lloc a plaça de l'Església, i els balls
passaran pel carrer Major, plaça
Major, Sant Josep, Venerable, Barri
de la Mare de Déu de la Salut.

u El grup «Al Maqam» serà hui dissabte, 3 d’octubre a las 19.30 hores,
protagonista a l’Almàssera del Monestir de la Valldigna dins la programació organitzada pel Centre d’Interpretació de Música Medieval. Els
components interpretaran música
pròpia d’Al Àndalus i alimentada de
les cultures magrebines, hispana i
del Pròxim Orient. Es tracta d’una
interpretació que, de la mà de
Ziryab, va prendre el refinament
persa, la sobrietat del món àrab i la
jovialitat berber.

u A las seis de la tarde de hoy sábado, 3 de octubre, está programado
el concierto del cantautor Jonatan
Penalba en Villalonga. Nacido en
1991 en l’Alcúdia, Penalba ofrecerá
el espectáculo «Reversions» en el
Auditori Municipal de la localidad
saforense. La entrada a la sala es
gratuita y, lógicamente, los organizadores aplicarán todas las medidas
sanitarias y de seguridad derivadas
de la pandemia del Covid-19. El espectáculo pertenece a la campaá
«D’Arrel» de la Diputació.

