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La Universität 
de Valéncia ha 
publicat en la 
col-leeció Para- 
nimf un recull 
de les princi
páis aportacio- 
ns teóriques 
d'Andreu Alfa- 
ro{1929-2012), 
un deis escul- 
tors espanyols 

imprescindibles del segle XX, que tant 
va contribuir a la modernització de l’art 
valencia contempora ni, tenint com a 
referencia especial les obres materialit- 
zades en ferro de Julio González.

Després de la presentado institucio
nal, trobem un estudi detallat deis dos 
editors, professore de la mateixa Uni
versität de Valéncia, en qué presenten 
i analitzen els textos del mateix Alfaro, 
que es distribueixen a continuació en 
tres blocs. En el primer figuren sis apor- 
tacions seues, amb abundants referén- 
cies históriques, en qué reflexiona sobre 
l’escultura, un gènere més desatés que 
la pintura o l’arquitectura. El segon bloc 
conté catorze escrits en qué es posiciona 
sobre aspectes d’actualitat i, absoluta- 
ment compromés amb la democracia i 
el valencianisme, reitera la seua admira
do  per Joan Fuster. En el tercer figuren 
dotze entrevistes en les quals Alfaro es 
revela com un actiu comunicador sin- 
cer i diàfan. JP

Lemaitre escri- 
gué aquesta 
novel-la mentre 
treballava en 
‘Ens veurem 
allá dalt’. Els 
dos textos pre
senten aspectes 
parallels, com 
ara la fragilitat 
de les democra
cies ocddentals, 

el poder destructiu, la maldat deis indi
vidus que provoquen la infelicitat i la 
desgracia deis altres. La ficció de Lemai
tre no supera la realitat, pero. A pesar 
de les set explosions que te previstes, 
el terrorista John Garnier no vol matar 
ningú. El que vol és que alliberen de la 
presó sa mare, acusada d’assassinat. Ha- 
vent récupérât uns obusos de la Primera 
Guerra Mundial, amenaça amb fer-ne 
explotar un en una escola maternal si 
les autoritats no acompleixen les seues 
exigències.

En aquesta novella policíaca, d’un 
humor corrosiu, trobem de nou els dos 
polides habituais de Lemaitre: Camille 
Verhoeven, sempre de mal carácter, i el 
seu company Louis, el millor de la seua 
promodó. La historia, estressant i ate- 
rridora, fundona. El compte cap arrere 
de très dies, amb les hores concretes de 
cada passatge, posen el lector nervios 
per arribar al desenflaç. Una novella 
viva, que que sorprén i atrapa. JP

’Diario de una 
sombra’ és el 
nové relat llarg 
de María Gar- 
cía-Lliberós. una 
narradora voca- 
cional i sòlida, 
lliurada, que 
encama aques
ta literatura 
en cam  viva 
que, malgrat la 

seva qualitat. ha de fluitar contra vent 
i marea per fer-se un buit en les llibre- 
ries. Fidel al que em sembla un univers 
literari propi, l’autora desenvolupa un 
conflicte psicologie repuntat de mati- 
sos fulletonescs -l’abandó i l ’abséncia 
inexplicable, les convencions socials i 
els desitjos més íntims de l’èsser huma, 
la autotraino i la memoria, l’opuléncia 
enfront de la necessitai- en el si d’una 
familia que no va ser però que vol ser, 
en la qual un passat -final del franquis- 
me- viscut en contextos socioespacials 
oposats reapareixerá anys més tard 
darrere de la justicia, la veritat i l ’amor 
amb el qual va ser viscut. Sobre aquest 
fil argumental l’autora construeix un 
discurs nítid i polifonie que integra 
una veu no focalitzada en tercera per
sona amb les deis actors principáis, en
tre el relat clàssic, el diari i la narrado 
epistolar. Arriscat -i lograt- envit d’una 
interessant escriptora sobre la identitat 
i condidó de Tèsser humà. J.S.M.R.

El professor 
Antón Losada 
culmina amb 
aquest volum 
Tobstinació de 
reivindicado i 
defensa de tot 
el públic ini- 
ciat en ‘Piratas 
de lo público’. 
Sobre la inquie
t a i  hipótesi 

-compartida per altres autors de fiist 
com Umberto Eco, per exemple- d’una 
neomedievalitzadó de l’Europa a tots 
els nivells. Fautor desenvolupa con- 
ceptes com el del pensament patro- 
cinat, l’econo-moral, la desigualtat 
justa, les teories del degoteig i del dre- 
natge, Tausterocráda, el capitalisme 
d’amiguets, el neovasallatge laboral, 
l’antipolitica, la democracia de visió 
única, o la contraadministració que, per 
desgracia, es repeteixen d’una manera 
o un altre -més o menys impúdicament- 
davant els nostres nassos en els mitjans 
de comunicado. Avís intel-ligent i saga<; 
-convincent des del meu modest enten- 
dre-a navegants despistáis, sense rumb 
algún o simplement despreocupáis. El 
professor Losada no es pregunta, en de
finitiva, per qué protesten els ciutadans, 
sino per qué no protesten més. Que ca- 
dascú es doni a si mateix una resposta, 
si pugues... Però llegir a aquest autor li 
pot resultar aclaridor. J.S.M.R.

destaquem.

La historia d'un apicaro" 
en el Xile més convuls

De sorprenent i, fins i tôt, extravagant podría de
finirse la primera novel-la de la xilena Yosa Vidal. 
Sorprenent per presentar una noveHa picaresca en 
pie segle XXI. Extravagant per aquest llenguatge 
plagat de dites i fiases fêtes que el lector actual, més 
procliu a les oradons més simples i directes fruit 
d’una economía del propi llenguatge, ja  no está 
acostumat. No és aquesta una novel-la d’aquests 
temps, no, és més aviat una “raresa", la qual cosa, 
haig de confessar, s’agraeix.

El Tarambana’ (Mármara) és la historia d’una 
jove noia que ftiig de la seua llar. Aquesta fúgida 
suposa un viatge per diversos racons del seu país, 
Xile, a la recerca d’un lloc que pugui considerar no- 
vament & miliar. El periple que emprén és també 
un procès de cerca interior, de saber qui és en rea
litat. En poques pagines ens adonem que no estem 
davant una d’aquestes dones histériques, volubles, 
xafarderes i insensates que únicament s’interessen 
peí coqueteig i aconseguir un bon mark, aqüestes 
dones subjugades per una societat masclista i pa
triarcal. La protagonista d’aquesta historia sorprén 
des del principi en prendre la decisió de viure en 
un món d’homes, com a home. Es converteix, per 
tant, en “picaro".

Transvestida, ocultant el seu físic real, comença 
la seua particular marxa, treballant per a diversos 
patrons aquí i allá, enredant-se en diverses bara- 
lles, emborratxant-se en tavernes, flirtejant amb 
més d’una damisela... Yosa Vidal ha sabut captar a 
la perfecció aquest estil sorgit al Segle d’Or grades 
a una historia que és, en realitat, una confessió, o 
millor dit, el relat personal d’un/a supervivent en 
un món que sempre s’ha vist marcat per l’avarída, 
la por i l’afany de poder. I és que, encara que el seu 
estil i plantejament siguí barroc, Fautora xilena 
trasllada tota l’acdó a les décades deis 60 i 70 del 
segle XX, a una época fosca de la história de Xile 
-cop d’estat i régim militar-. Diguem que, de for
ma subrepticia, Vidal aprofita les aventures i des- 
ventures d’aquest “tarambana” per criticar aquest 
période fimest en el quai les desaparicions, assassi
nats i injustícies eren el pa el nostre de cada dia, la 
qual cosa suposa un gir sorprenent en superposar 
en una mateixa história dues époques ben difêren- 
ciades mitjançant Fús d’un llenguatge anyenc i 
una trama que segueix présent en la memòria de 
molts xilens. ~

Eric Gras


