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Amar és voler salvar quelcom de la mort. Així ho han dit.
Aquesta ha estat una història feta per amor.
No hauríem sabut fer-la d'altra manera.
Es ben possible que lectors i escriptors no anem d'acord en tot allò
explicat. Per què haurien de casar les imatges que cadascú té?
Hem retractat un Carcaixén vist i somniat per nosaltres.
Un Carcaixén viscut, creat i recreat per nosaltres, amb la força
de la nostra sang i del nostre esperit. D'un Carcaixén que ací i
ara pren cos i vida i gràcies al qual Carcaixén és per a nosaltres i
nosaltres som per a Carcaixén.
Carcaixén. Biografia d’un poble de la Ribera Alta
Eduard Soleriestruch
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GRÀCIA
Anna Oliver
Feia fred. Almenys Esperança estava gelada i trobava que
aquella habitació feia olor de resclosit. Acostumada al sol i
les finestres obertes tot el dia a l’hort, no s’acostumava a eixa
habitacioneta al fons del pis a la plaça Major, on el sagristà
vivia. Era com viure a un cau.
Sabia que era per pocs dies, que Martí tornaria prompte
i podrien casar-se, encara que tornar a l’hort amb la família
costaria molt més. Per això, haver pres la decisió de casar-se
en sagristà no havia estat gens fàcil. Estava molt unida a la
seua família, li agradava quan anaven al poble mudades, els
dies de festa i la gent les mirava perquè no semblaven hortolanes. Sempre polides, les sabates lluentes, la roba emmidonada, els guants posats i el barret de gairó per a protegir-les
del sol però deixant-les lluir el pentinat acurat, ple de trenetes
entortillades fent un recollit alt. Li agradaven la resta de dies,
quan obria les portes de l’hort i gallines i oques eixien corrent
baix la figuera, ja agranat i arruixat el terra perquè no alçara
polseguera. Li agradava inclús quan tocava encalar i deixar
blanca la façana i el banquet de davant, tan blanca, que després el sol reflectia com a un espill i cosir a la vora era un plaer.
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Res de tot això anava a ser ja possible, la família mai havia vist bé a Martí, i molt menys quan s’adonaren de les
confiances i converses que tenien, quan el magatzem l’enviava a l’hort per a la campanya de les taronges i ell aprofitava cada ocasió que tenia per a parlar-li amb els ulls. Eixa
complicitat nascuda a l’hort, fou alimentada pels dos, i ella
feia mans i mànegues per amb qualsevol excusa dir-li quatre paraules quan anava al poble. Quan acabava la feina per
les cases, que feia per allargar a la vesprada, anava cap a ca
Garriguetes a cercar botons, randa, cintes o qualsevol altra
cosa que li passara pel cap, després d’haver convençut a la
clienta de l’imprescindible d’ornamentar el vestit que li estava confeccionant. En caure la vesprada sabia que Martí
eixia a la plaça a llogar-se, i era el moment que aprofitaven
per a trobar-se com de casualitat i poder intercanviar quatre paraules, sense que els ulls inquisidors del veïnat anaren
amb el conte a la família.
Eixos moments sols comptaven amb la complicitat del
germà menut d’Esperança que estava al cap del carrer i que
de tant en tant li deia: Esperançota! Vols que anem aquest
diumenge al Liceo? I com era costum entre ells, a casa res
sospitaven d’eixes eixides que li permetien coincidir al galliner del teatre amb el seu Martí. No és que pogueren fer
res, més que intercanviar quatre confidències, però moment a moment, anaren creant una aliança, que esdevingué
indestructible.
I arribà un dia en què Martí cercà el germà d’Esperança,
perquè l’ajudara a plantejar com proposar a casa seua que
els deixaren festejar.
—Estàs boig? No et deixarien ni entrar al caminal de
l’hort, ja saps que la temporada passada preferiren vendre a
un altre magatzem abans que al que tu treballes, sols perquè
no vingueres a collir i rondares per casa.
—Però nosaltres ens estimem —es planyia l’enamorat.
—No seré jo qui ho negue, que bé saps que us he encobert

més d’una vegada, i continuaré ajudant-vos, perquè no
vull veure a la meua germana ensopir-se cada capvespre
quan la feina li dóna un respir per somiar i adonar-se dels
entrebancs. Però també et dic que no seria senzilla la vostra
vida, i que abans de fer res, i malbaratar el futur d’Esperança,
t’ho penses bé.
—Que vols dir?
—Bé que ho saps, home! No em faces parlar, jo no tinc
res en contra teua, però bé saps que fa uns anys t’investigaren per les bombes al rei i això ho sap tot el poble i, per això,
vas a collir i perderes el teu negoci.
—Negoci o collir, jo tinc la meua feina i no tinc res a
amagar, prova d’això és que continue vivint al poble, no? I
a la Casa de la Democràcia encara no m’han prohibit el pas,
que jo sàpiga!
—Eiiii, para el carro i no et sulfures que no sóc l’enemic! Tot el que dius és cert, però també ho és que la meua
germana no sap un borrall de política i no la veig jo a les
barricades, acostumada a la vida que du, més pròxima a
les senyoretes amb les quals es relaciona que amb les teues
companyes del magatzem. A veure com s’adaptaria a eixa
vida, on viuríeu? De què viuríeu?
—Doncs del nostre treball, clar! Crec que la teua germana és més combativa del que et penses, malgrat totes les dificultats, bones discussions polítiques que hem tingut, i ella
se sent tan obrera com les del magatzem.
—Per a tu el quinzet!
—Aleshores ens ajudaràs?
—Que no ho he fet sempre?
I així fou. Com Pepe va anticipar, la família es va negar
en redó a què hi haguera cap tipus de relació, i assabentats
que tots els seus intents d’evitar-la durant eixe temps, havien
estat inútils, varen lligar més curta a Esperança. Res d’eixides
de nit, acompanyada al poble i recollida de tornada a casa...
Un dia a dia asfixiant, contra el que ella intentava rebel·lar-se.
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Per això quan estigué certa que la situació no anava sinó
a empitjorar va cedir a la proposta que Martí li féu. Anar
per ella un dia i dur-la a casa el sagristà, on quedaria la seua
honra custodiada fins que es pogueren casar i iniciar una
nova vida junts. Quina altra cosa faria? No estava disposada
a renunciar a Martí i el món nou que se li obria. Amb ell les
quatre lletres que havia aprés a corre-cuita a l’escola, i que
sols li aprofitaven per a brodar-les a llençols i tapets, ara li
permetien llegir els diaris, assabentar-se així de les notícies més enllà dels safaretjos del poble. Coneixia molt millor
que estava passant a la guerra, i ja entenia que havia pogut
patir el seu cosí a la guerra de Cuba, en quines condicions
l’obligarien a lluitar en una guerra que no era la seua, com
va contraure les febres, i s’esllanguí a l’hort fins a morir, ben
jove. El seu tio ja mai va alçar el cap, no comprenia per què
li havia d’haver passat això a ell, tot per la tossuderia del fill
de no voler pagar el seu reemplaç.
S’animava a ella mateixa, dient-se que l’espera no seria
llarga, que prompte podrien anar a viure al piset que un dia
el seu germà li senyalà com el lloc on vivia Martí. Ja li va
explicar que l’escala era empinada i que no hi havia més
safareig que la pica de la cuina, així que la roba no tindria
més remei que anar a rentar-la al llavador, com feien la resta de dones del poble. Ara que, poca roba tenia el Martí, es
burlava el germà, per a fer-la riure.
Poca tenia ell, i menys ella, que havia hagut de marxar
sense ni una ni cap de les moltes peces de vestir la casa, que
guardava a la caixa de l’habitació, tot el seu dot, que tantes
puntades li havia costat, allà s’havia quedat. Però això no
l’amoïnava, ja tindria temps entre casa i casa de senyoretes
que volien que cosira per elles, per a traure minuts a les hores i refer-se de tot.
No podia ni imaginar, que en un tres i no res, anava a
disposar de molt més temps lliure del que li haguera agradat.

*****
—Però si el vestit ja quasi està, i la fira està ací en girar,
com em diu que no vol que passe a acabar-li’l?
—Com t’ho dic mante, no em faces repetir les coses, i no
m’armes escàndol a la porta del carrer. Tin açò per la feina
feta, i ja t’avisaré —li deia l’ama de la casa, mentre li allargava unes monedes.
—Mire que tinc molta feina, que ja sap que després de
festes del poble, ve Tots Sants i els abrics costen molt de fer
i no puc entretenir-me, que totes volen estrenar-lo per a la
missa de Difunts —li replicava Esperança.
—Ai xiqueta, enguany crec que aniràs a misses dites. Ale
bon dia!
I així o semblant, va passar-li de porta a porta, encara
que la pitjor fou aquella bufona que pensava que per tindre
diners podia dir el primer que li vinguera al pap i li soltà: no
sé que et penses, tu estàs supeditada a mi!
Allò ja va ser massa, i tota la desesperació i ràbia que
havia anat acumulant de casa en casa, explotà en aquell moment i li cantà les quaranta a la que des d’aquell dia ja sempre fou anomenada per ella, com la Supedità.
I així, de cop i volta, s’havia quedat amb una única família com a clientes, probablement perquè també eren gent
treballadora, pot ser ben pagada, per ser els hortolans del
Realenc, però treballadors en definitiva.
Almenys anar allà dalt, tornar a respirar aire net i cosir al
sol, l’omplia d’alegria i converses que la posaven al dia dels
costums del poble als que encara no s’havia acostumat.
—I què dius que fa eixa dona? —li preguntà Conxeta.
—Doncs cada dia, allà a les sis, va tota de presses cap a
la plaça, mira cap a l’esglèsia i torna cap a casa, perquè ho
farà? —preguntà Esperança.
—Hahahaha, doncs està clar, dona, va a veure l’hora.
—Què?
—Que no deu tindre rellotge i va a veure l’hora al campanar per anar a treballar.

- 14 -

- 15 -

Anna Oliver

Gràcia

—Vinga! Et burles de mi.
—No, no, és més freqüent del que et penses. Bo, pot ser
anar a la plaça no, però que molta gent no té rellotge i se les
ha d’ingeniar per no fer tard a la feina. O no has vist mai,
les pedres als portals, de nit? —seguia explicant-li Conxeta.
—Pedres? Als portals? No. I això que té a veure amb el
campanar i la dona de gris que veig passar?
—Amb el campanar res, o sí, perquè tot té relació amb
l’hora. Hi ha qui posa al portal de casa tantes pedres com
la que volen assenyalar per a que el sereno els cride al matí,
despertant-los. Segurament eixa dona que tu veus va tan escurada de gallets que no té ni per a fer l’agraïment al sereno,
i per això s’arrima ella a la plaça cada dia.
—I no saben quina hora és sense rellotge?
—Hahaha quines coses tens! No tot el món s’ha criat a un
hort, amb el ritme del sol i les gallines. A la gent de ciutat li
cal el rellotge per a saber l’hora i, sobretot, per despertar-se!
—Crec que no em faré mai al poble...
Però clar que és feu. Els dies anaren passant. Esperança
s’acostumà a anar al llavador i al mercat per les verdures, en
compte de botar la canal i collir-les com havia fet fins ara.
S’acostumà a no menjar carn més que de tant en tant i sols
un tros de gallina vella per fer caldo, en compte del conill
amb allets o els putxeros, que duraven tres dies, que feien a
l’hort. No era senzill estirar els quinzets de la setmana, però
ho feien. I eixes penuries, a les que no estava acostumada,
es compensaven amb llibertats que no coneixia, com la de
poder anar a la biblioteca i traure llibres, tan escassos a la
seua vida fins aleshores, i discutir molt amb el seu Martí
sobre les condicions de treball i la necessitat d’organitzar-se
i mobilitzar als companys de magatzem per a que les coses
canviaren.
De vegades, tant enfrascats estaven en la conversa, que
se’ls feia hora d’alçar-se i Esperança reia recordant la conversa amb Conxeta sobre la necessitat de rellotge a la ciutat

per a saber quan calia botar del llit. Poc llit gastaven ells.
Ell venia ben tard del trosset del que havia aconseguit ser
mitger i que treballava després del jornal. Després de la filoxera hi havien molts camps abandonats i poques mans per
a treballar-les. La gent havia preferit emigrar i aventurar-se,
però ara amb el negoci de les taronges, la gent tornava a voler fer rendir les fanecades i no era tan senzill trobar un tros
que treballar. Havien tingut sort.
I ella, vist que ja poques feines li eixien per les cases, es
dedicava a sargir sacs per als magatzems i a pujar punts de
les calces de les senyoretes a la llum del carburero, que molt
fines i mudades anaven, però en quant se’ls feia una foradet
a les mitges era com si se’ls acabara el món, i això que entre
tanta falda i enagües, no se’ls anava a veure res. Però bé, si
elles no sabien i li ho pagaven bé, com ho feien, a ella no li
sabia mal desullar-se per a deixar-les com a noves.
Així i tot, més d’una vegada hagueren de demanar-li al
casero que tinguera paciència, que en uns dies li pagarien el
lloguer. Esperança no parava de fer-li voltes al que pensava
era una solució.
—Doncs tampoc entenc jo la teua postura, tant que em
parles de la consciència de classe i de la igualtat i a l’hora de
la veritat fas com tots els homes: consciència de mascle i la
dona a casa!
—Saps que no és així i sé que ho dius per punxar-me —li
replicava Martí.
—No és així? I aleshores per què no vols que vaja? Cap
de les raons que em dones són bones.
—Perquè no saps el que és anar al magatzem, dona. No
saps el dolor que senten les dones en acabar el dia després
d’estar assegudes tantes hores al terra, sense que ni tan sols
els deixen una estona per fer un mos al matí. Mitja horeta
curta per a dinar i a la càrrega altra vegada. No has vist tu
les cames a eixes dones,i les mans plenes de prunyons, de la
gelor que fa allà dins.

- 16 -

- 17 -

Anna Oliver

Gràcia

—I creus tu que la màquina de cosir és millor per a les
cames? Que no em veus les varius que comencen a apareixer per elles? I ja no és l’aspecte, és el dolor. Ja veuràs en uns
anys com es fan, jo li ho he vist abans a la meua mestra. I si
he de patir-les, almenys que ens condisquen més els diners.
—Però si no podries entrar més que com encaixadora o
per destriar taronges! I això si entres...
—Doncs encaixadora, o el que siga, si el no ja el tenim...
Que bé que lloguen a forasteres, per què no a mi?
—I amb dos pessetes i mitja anem a eixir de la misèria?
—No, de la misèria no, però seria una seguida, almenys
durant la temporada de taronja, i podria seguir fent com
ara, cosint quan m’isca feina.
—I la casa? —Martí seguia intentant dissuadir-la.
—La casa què?
—Que com vas a poder amb tot: casa, magatzem, cosir,
la bugada...
—Home, la bugada bé que entenc que he de fer-la jo, que
no vull ni pensar l’escàndol que seria amanegueres pel llavador
—esclafí a riure Esperança— però de portes cap a dins, bé que
pots arromangar-te, no? O d’això no en parleu a l’Espardenyot
quan prepareu la revolució, entre partida i partida de bolo?
—Molt burlona estàs! —li seguia la veta ell.
I entre tira i arronsa Esperança acabà anant al magatzem,
i comprovant la raó que tenia Martí en quant a les condicions de treball. Les companyes intentaven animar la jornada
xafardejant i cantant cançons que inventaven sobre la marxa, i que anaven carregades de socarraneria, com una manera de poder desfogar-se de la seua situació complicada i
injusta. Cançons interrompudes per la tos que ara i després
s’escoltava, com si foren el cor de la segona veu cantant, i
és que entre l’humectat de les taronges que molts matins
entraven encara rossades i la polseguera que alçaven els carros que descarregaven, allò era un insà ambient contra qui
semblava que ningú pensava fer res.

Una nau gelada, fosca, plena de palla, fustes i taronges,
on les dones treballaven més ràpidament que Ramón el Maiorasgo duent la locomotora cap a Dènia. Pocs homes havien al magatzem, però els que hi eren tenien via directa amb
els amos, i pensaven que anàven a heretar el negoci, perquè
massa vegades les seues ordres i crits eren eixordidors i fora
de lloc.
Això era el pitjor que duia Esperança, i possiblement per
això feu tan bona lliga amb Gràcia, una jove que no es callava res i que estava entossudida en què les dones s’organitzaren per elles mateixa i reivindicaren els seus drets.
La resta del rotgle de dones, en què Esperança i Gràcia
treballaven destriant taronges, els deien pesades i que tenien el cap ple de pardalets, que on es pensaven elles que
anaven, que els amos mai les deixarien parlar, però que els
seus homes menys, que a veure qui duia els pantalons a
casa... Però el cert és que a força d’escoltar-les, cada vegada
era més freqüent que pararen les burles i prestaren atenció
al que deien. Esperança era la que millor llegia de les dues
i Gràcia la més atrevida i la que algun matí es treia del devantal un retall de diari, tot plegat, que desdoblava entre les
taronges i embotinava a que els el llegira.
—Vinga Esperanceta, dissimula i aprofitem que Justo
està a parlant amb els carreters, i llig açò, que és de l’Elena
Just.
—Un dia ens pillaran i ens tiraran a totes al carrer, per
culpa vostra! —protestava Suncioneta que estava carregada
de fills i vivia amb la por al cos.
—Xiist! Tu tria, calla i escolta —li replicava Gràcia
—Mira, em dius el mateix que l’encarregat: mut i a la
gàbia...
—No, ell et vol a la gàbia, i jo vull obrir-te la seua porta. És ben diferent. Escolteu la companya Elena, ella ja ha
aconseguit millores per a les filadores. Escolteu. Vinga, Esperança, tira-li.
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I mig xiuxejant, amb un ull al paper i l’altre en l’encarregat, Esperança llegia:
—Ad avane! Esas la pacala brancho...
—Però què diu!? Què tens a la boca? Hahahaha —reia
Trini que era més animalota que un carro de bous.
—No, això en esperanto no, dona, el que...
—Que has dit Gràcia? Esperanto? Això dic jo, que ací
estem esperant...-ho a que llegisca, hahaha —seguia Trini.
—Esperanto, esperanto, la llengua universal, soca, que
no has llegit els cartells de Don Domingo Talens anunciant
les classes?
—Clar donaaa, no sé llegir en castellà sabré això de senyorets desfeinats, ja pots quedar-te sentada esperant-ho,
hahaha.
—Vinga, va, que ens pillaran —es preocupava Esperança— llegesc:
“Debéis aspirar a ser libres, emancipadas de toda tutela, y para ello precisa que os culturéis y tratéis de educaros
leyendo y aprendiendo, pues solo la cultura ayuda a la razón
para discernir y gobernarse.
No dirán los padres que no pueden educar a sus hijas
por falta de recursos, pues la Asociación General Femenina,
haciendo un sacrificio en bien de la clase obrera, ha puesto
la instrucción al alcance de todas las fortunas, y espera que
los que sean amantes de la instrucción libre no vacilen en
llevar a sus hijas a dichas escuelas...”.
—Veus Trini, el que diu Elena Just, això és el que hem
de fer, aprendre a llegir i escriure i així tindrem veu pròpia.
—No sé quant ho farem. Jo acabe morta quan acaba el
dia, i a més no puc pagar les classes.
—Però a la Casa de la Democràcia es fan classes. Algunes
de nosaltres podríem anar i després ensenyar a la resta —
animava Esperança.
—Però si tu ja saps llegir bleda —li replicava Suncioneta.
—Sé les quatre regles, però segur que puc aprendre més.

—Sí, esperanto —afegí Trini.
—Trini! Si no t’interessa no destorbes, serà que t’agrada
treballar com treballem per dos pessetes i mitja, no? —s’enfronta ja Gràcia enfadada.
—No m’agrada, clar que no, però cultura menjarem,
com si perquè saberem llegir poguérem cobrar més. A mi
que em donen feina, que l’ajuntament deixe de posar traves
als comerciants i els revolucionaris s’esteu quetets, que prou
mal féreu ja, i ja està. Que prou complicat està tot com per
a que causeu problemes. Encara perdrem la feina per culpa
vostra.
—No hi ha més cec que el que no vol veure. Si tu vols ser
haca sigues, però deixa que com diu Elena, nosaltres aspirem a ser lliures —sentencià Gràcia.
I així, coneguent pels retalls de El Pueblo que duia Gràcia, el que Elena Just, Maria Cambrils i altres dones deien,
fou com començà a germinar la idea entre algunes de les
encaixadores que calia fer un pas endavant i organitzar-se.
Al poble no arribaven bé les informacions de la capital, però
ja sabien que eixes dones a les quals llegien amb avidesa,
no eren senyoretes benestants escrivint cròniques de societat, sabien que eren obreres, que treballaven tant com elles
i que patien els abusos dels amos. Tots. I també sabien que
Just havia encapçalat una vaga de les filaores a València que,
amb el suport de les Societats Obreres, havia suposat una
reducció de la jornada i un temps per a descansar a mitjan
matí i poder fer un mos. Podia semblar poc, però quan el
jornal són 11 hores tot descans és un gran guany.
—I les Societats Obreres no se sumaríeu a la manifestació? —li insistia Esperança a Martí.
—Pense que sí, però si voleu tindre presència caldria que
s’organitzàreu. Per què no convideu a Elena Just a que vinga
al poble? Ara viu a València, però ja saps que és d’Alzira,
segur li fa comboi vindre a veure a la família que encara
viurà al poble.
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—Sí, els ho proposaré a les companyes, perquè ja hi ha
unes quantes que estan decidides a sumar-se a El Despertar
Femení, però com no totes són socialistes, igual que vinga
Elena acaba de decidir a les companyes cenetistes.
—I la manifestació dius que heu pensat siga per a l’1 de
maig? Molt just de temps aneu, no? —dubtava Martí.
—No comences amb les pors Martí, posem fil a l’agulla i
fent és com s’aconsegueixen les coses, si sempre anem amb la
por de si podem o no podem, mai mourem el personal del seu
dia a dia. Sacsegem-los i confiem amb el poble i veuràs com
aquest respon, però cal donar-los l’oportunitat, que puguen
expressar-se lliurement, no com sempre, fent el que els manen.
I tant com va respondre, l’1 de maig de 1918 Esperança va
veure com Pepa, Maria, Vicenta, Encarnació, Dolors, Felicitat i la seua amiga Gràcia feien la presentació pública del sindicat d’encaixadores de taronges, El Despertar femení, i com
a primera hora del matí presentaven la seua bandera, estendard de la seua societat per a després sumar-se a la més gran
manifestació que el poble recordava. Una mobilització que
acollí a més de 5.000 persones, amb intervencions de líders
sindicals, polítics i socials en els que es reclamava: vagons, pa
i treball i que féu que la plaça Major del poble quedara menuda per a tanta gent com volia escoltar els mítings.
—Estàs contenta?
—Ja ho crec Gràcia, avui serà un dia que durarà anys, i
que les nostres besnétes coneixeran i faran seu —contestà
una somrient Esperança.
—Estic tan convençuda com tu. I ara que estem organitzades hem de seguir treballant perquè se’ns escolte. Has
sentit a Concepció Aleixandre?
—No, qui és?
—Una metgessa, que presideix el Comité Femenino
d’Higiene Popular, entre altres coses i que com Elena i
Cambrils, diu que les dones hem de votar, perquè se’ns escolte des del Govern.

—Mai en teniu prou, un dia us tancaran, per revolucionàries —les renyí Suncioneta.
—Doncs mira Suncioneta, dones com Concepció fan per
tu més que mil homes —replicà Gràcia.
—Clar, vots menjarem!
—No, menjar no te’n donarà, però ha inventat un pessari que tu amb tants fills i tant que et queixes cada vegada que
seus, ve et vindria escoltar-la.
—Un pessari? Això que és? —interrogà Suncioneta.
—Ara t’ho contem comare, però sàpigues que això és
cosa de sufragistes, i després hauràs d’anar a confessar-te
—reien Esperança i Gràcia.
I entre risses i bromes, les amigues enfortiren lligams,
traspassaren informació i començaren a plantejar-se que
pot ser això que el Centre de Societats Obreres les acollirà i,
recolliren les seues reivindicacions estava bé com a primer
pas, però que tindre sufragi i veu pròpia era millor llegat per
al futur.
Esperança que s’havia acostumat a la llibertat, pensava
que des del poble podria canviar el món, almenys el seu
món immediat, el que no apareix als llibres d’història i perdura a la memòria dels nostres. De vosaltres.
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*****
Al text hi ha certes llicències cronològiques, però tant les
figures d’Elena Just com la de Concepció Aleixandre, Maria
Cambrils o les dones esmentades com a membres del Despertar a la presentació de la seua bandera són reals. Com ho
són els fets que Just era d’Alzira, la presentació de la bandera
de la societat l’1 de maig de 1918 o l’enorme manifestació
que amb el lema dit, hi hagué al poble eixe dia i que recull la
premsa de l’època.

TAULA

Gràcia. Anna Oliver— 11
temps moderns. David Oliver— 25
no ho sé. David Vid— 35
de la subtilesa del paper. Pep Mondria— 45
cavalls nevat. Robert Cortell— 75
Spirit drinks. Salvador Lauder— 81
el manuscrit àrab. Vicent Sanxis— 89
el secret de la fira. Xavier Lauder— 103

Relats modernistes
© L’han escrit Anna Oliver, David Oliver,
David Vid, Pep Mondria, Robert Cortell,
Salvador Lauder, Vicent Sanxis i Xavier Lauder
© La coberta és de David Vid
Juny de 2021
© L’edició és de David Vidal - El Petit Editor
© La maquetació és de David Vid
Una producció impresa per Byprint
Dipòsit legal: V-1183-2019
ISBN: 978-84-122061-9-7
Si necessiteu fotocopiar o escanejar qualsevol
fragment d’aquest llibre podeu adreçar-vos a CEDRO
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70/ 93 272 04 45)
Fet al País Valencià

Aquests
Relats Modernistes
veuen llum dintre
del marc de la
Fira Modernista
de Carcaixent,
el poble que ha vist
nàixer i crèixer
els autors i autores
i pel qual,
cadascún,
ara i ací,
donen vida
a les lletres
amb la força
de la sang
i el coratge
de l’esperit.

RELATS
MODERNISTES
Anna Oliver
David Oliver
David Vid
Pep Mondria
Robert Cortell
Salvador Lauder
Vicent Sanxis
Xavier Lauder

ISBN 978-84-122061-9-7
Juny de 2021
122 pàgines
Narrativa - Relats

