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Eugeni S. Reig és un 
estudios persévérant 

ttW tN C iA  del valencia, conegut
D t Sèm PRE per la seua volumino

sa i encertada obra 
anterior. Valencia en 
periü d'extinciô, en què 
arreplegà 835 parau- 
les i locucions genuï- 
nam ent valencianes 
que l’autor conside- 

rava que estaven en perill de perdre’s. No 
satistet amb aixô, l’any 2005 en va publi
car una segona edició revisada i augmen
tada. El volum que presentem ara es pot 
considerar com una tercera ampliació, 
perqué Reig ha afegit 740 noves entrades 
a les 1.440 de la segona edició. Com es pot 
deduir, es tracta d'una base de dades molt 
rica i molt útil per a qualsevol lector, en 
especial el professorat de valencia.

L’objectiu de Fautor és preservar les ex
pressions genuines i el lèxic més débili
tât, així com advertir que sense la impli
cad o  deis m itjans de comunicació, els 
escriptors, docents i parlants en general, 
la supervivéncia del valencia perilla i la 
seua riquesa s’empobreix. tant per causes 
generacional com peí procès de minori- 
tzació en el seu ús social. En la introdúc
elo, molt explícita. Fautor exposa de ma
nera precisa les caractéristiques que con
formen l'opció del model lingüístic que li 
pareix més adéquat per al valenciá. jp

DICCIONARI DE FRASEOLOGIA  
(SEGLES XVII-XXD
de Joaquim Martí Mestre
Editorial: Publicacions de la Unrversitat
de València (PUV)
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Es tracta d ’una obra 
a d m ira b le ,  m o 
num enta l, ben fe- 
ta i oportuna, con- 
tinu ita t de les pre- 
cedents Diccionari 
historie del valenciá 
coHoquial (2006) i Dic
cionari de Josep i Baldo- 
vi (2011). entre al tres 
publicacions del ma- 

teix professor Martí. La docum entado en 
qué s’ha basat per a confeccionar-lo és co- 
lossal. A diferencia de la major part deis 
diccionaris que es publiquen, que tenen 
un tractament sincrónic, aquest és diacró- 
nic; s’han arreplegat tota classe d ’unitats 
fraseológiques, locucions. refranys, for
mules rutináries, etc., que també es com
paren amb les d ’altres llengües i es pre
senta la seua m otivado o etimología.

L’autor ha hagut de llegir i consultar 
manuscrits i edicions d ’obretes populars 
i costumistes, com els coHoquis, de gran 
consum en époques anteriors, que repro- 
dueixen la llengua viva i coHoquial de la 
societat tradicional. Hui en dia aqüestes 
expressions tenen menys vigéncia. tot i 
que les podem trobaren  l’obra d ’alguns 
escriptors i encara vives, més en la parla 
de zones més rurals que en les grans ciu- 
tats, on la globalització ha trencat els vin
eles amb els modismes populars del va
lenciá i n ’ha fet estralls. jp

LABERINTOS
de J. Rafael Mesado 
Editorial: Huerga y Fierro

J. Rafael Mesado és una 
figura inquieta i bulli
ciosa. Laberintos és la 
seua segona entrega 
poética després Somso- 
ra (2012), un poema- 

- * ^ / S  n  del qual la primera
condusióque s'extreu, 
després de llegido amb 
deteniment, és que tal 
deteniment val la pena 
més que sobradament. 

La equívoca sensadó que pot provocar Finid 
—sembla que estem davant d’uns exercicis 
gimnástics d’estil a l’estil avantguardista en 
general i postista en particular, avantguarda 
de la qual Fautor és tot un coneixedor— es va 
diluint poema a poema, trobant-nos cada ve
gada més sovint amb auténtics éxits expres- 
sius i imaginatius — metaíbrics, simbólics, si- 
nestésics, etc.— construits sobre realitats ex
teriora que en principi poden semblar, més 
que sorprenents, antagoniques amb el poétic 
—un hospital, per exemple, amb tot el perso
nal que l’habita, les seues doléncies. les seues 
rutiñes i protocols—.

Rafael Mesado obre a poc a poc davant la 
mirada del lector un ampli ventall de tex
tos amb ressonáncies literáries i cárregues 
de profunditat metapoétiques —en cap cas 
lletraferides o engominades, romanticistes 
o culturalistes—, construits amb unes téc- 
niques estudiades primer i metabolitzades 
després fins a aconseguir de elles un  domi- 
ni impecable en el qual s’assenta una visió
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rebel, inconfbrmista i reveladora de nous 
perfils en el que ens envolta i desvetlladora 
de la capacitat sediciosa de tal llenguatge 
en aquesta empresa.

Sense deixar de créixer des de la seua 
arrencada, el més aconseguit del llibre és la 
seua segona meitat, especialment una sor- 
prenent relectura-reescriptura de 10 poe- 
mes —Diez textos adosados siguiendo la técni
ca del enderezamiento— d ’Otero, Bousoño, 
Hierro, Gil de Biedma, Juan R. Jiménez o 
Aleixandre —no són uns qualsevol els es- 
collits per Fautor— que es deconstrueixen 
i reconstrueixen —es «redrecen» en termes 
postistes—a si mateixos sense perdre els élé
ments que els fon recognoscibles per lectora 
avesats, m antenint l’ancoratge entre text 
original i «poema redreçat» perqué aquí ra
dica la fescura discursiva i la capacitat crea
tiva de les composicions regenerades.

Laberintos no és una coHeccióde granadu- 
res, no és poesia buida, és un llibre que re
cu 11 i reivindica de manera consistent i atre
vida una teoría poética radical i brillant, 
portant-la a la práctica amb uns résultats 
fora del comü, el normatiu. l’acceptable o 
el correcte. Un volum que mostra el tran
sit des de la biôpsia d ’un llenguatge poé
tic historificat i marginat a la seua reivindi- 
cació lliure, iconoclasta, audaç. insubmisa, 
enlluemadora i sense posi alguna. En Labe
rintos Mesado s'exigeix tant a si mateix que 
la résultant exigeix també deis seus lectora: 
una doble exigéncia les seqüeles de la qual 
no defrauden gens ni mica, jmsr

destaquen!

La gestado d'una col-lisió de 
terrorífiques conseqüéncies

Com ara está tan  de moda anunciar 
abans d ’iniciar un  article o com entan  
si existeix o no perill real de fer spoiler, 
els diré que a Canción dulce (Cabaret Vol
taire), la novel-la de Leila Slimani. poc 
im porta, ja  que en les prim eres pàgi
nes la seua autora ja  ens revela el desen- 
llaç final de la tram a: l’assassinat de dos 
nens per part de la seua m am adera.

Un cop aclarit aixô, prossegueixo. 
Poc im porta saber el fet en  si, aquesta 
acció tan  execrable i aterridora, ja  que 
el que véritab lem ent im porta, el que 
Slim ani vol explicar página a página, 
am b un tem po més aviat a lentit. és el 
per qué, no el qué ni el quan, el per qué 
de Fatrocitat.

Una fam ilia de classe m itjana-alta, 
modélica, contracta a una m am adera 
perqué la m are deis nens pugui tom ar 
a exercirl’advocacia. Aquesta mainade- 
ra, d ’aparen ta  frágil, aviat es converti
rá en una m ena de fada m adrina que 
tot ho soluciona perqué el m atrim oni

recuperi aquesta espum a perduda per 
les n its en  blanc cu idan t deis petits i 
la rutina. Aquesta m am adera és la clau 
per to m ar a ser una pare lia jove, enér
gica. Aquesta m am adera poc a poc vol- 
drá form ar part d ’aquesta familia, vol- 
drá més protagonism e i im plantará les 
seues própies liéis. Aquesta m am adera 
sucumbirá a la gelosia i finalm ent será 
presa d ’una espécie d ’alienació. Aques
ta m am adera assassinará a sang freda 
a dos nens que van ser «els seus» nens. 
El lector ho sabrá a poc a poc, i la ju tja- 
rá per aixó, pero com prendrá part de la 
seua desraó, fins i to t en alguna ocasió 
sentirá llástim a per ella.

Canción dulce, m ereixedora del pres
tigios Premi G oncourt Fany passat. és 
una novel-la incómoda (en el bon sen- 
tit), perqué to t i saber per endavant la 
seua conclusió. el lector es m anté  en 
suspens. Quines raons portarien  a la 
perfecta nanny a com etre ta l delicte? 
Per oferir Fanhelada resposta, l ’au tora

francom arroquina analitza a tots i cada 
un  dels personatges que protagonitzen 
aquesta història com si es tractés gaire- 
bé de perfils psicològics, és a dir, una 
estimació sobre les caractéristiques bio- 
gràfiques i de l’estil de vida de tots élis, 
fins i tot dels dos petits infants, les dues 
victimes.

Aquest exercici de «criminologia psi- 
cosocial» li serveix a Slimani per desem- 
polsar, o m illor dit posar sobre la tau- 
la, a lgunes de les problem àtiques en- 
cara avui existents sobre la condiciô 
socioeconòmica de les persones en un 
món globalitzat i cada vegada més agrès- 
siu, injust i terriblem ent cruel amb els 
més febles. Slim ani versa sobre la di- 
ferèneia de classes, sobre la migraci©, 
sobre el paper de la dona en un entom  
que segueix sent masclista...Tot aixô en 
una història (amb final atroç, record in) 
que transcorre a poc a poc i sembla ano
dina, però que un  intueix, o va intuint, 
que és un iceberg, i que la coHisiô és a 
prop i el dolor sera insuportable.

És aquest u n  llibre que de vegades 
provoca angoixa. que planteja dubtes i 
que narra  u n  te rro r que no és tan llun- 
yà o  estrany com pensem. s

Eric Gras
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