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Contes filosòfics en
clau de ciència-ficció
Existeix en la literatura llatinoamerica-
na actual una gran nòmina d’autors que 
han renovat per complet el gènere fan-
tàstic o de terror. Podria citar a les argen-
tines Mariana Enríquez, flamant guanya-
dora de l’últim Premi Herralde amb la 
seua novel·la Nuestra parte de noche (Ana-
grama), o Samanta Schweblin. En cert 
sentit, són hereves d’una literatura fos-
ca i barroca, plena de matèria, de dolor 
i foscor, d’estranyesa. Al costat d’elles 
existeixen molts altres noms que han 
coquetejat també amb la ciència-ficció, 
creant distopies més que suggeridores i, 
la qual cosa per a mi és més important, 
agitant l’estructura narrativa conven-
cional, descomponent el llenguatge, ti-
bant al màxim les possibilitats de la pro-
sa. Crec que tots ells s’han vist influen-
ciats per diferents tradicions literàries 
molt diverses entre si però, vist el vist, 
complementàries, en combinar aquest 
interès per mostrar l’irreal com una co-
sa quotidiana i l’efectisme del narrat. Eric Gras
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Narrativa, relats

Del mexicà Yuri Herrera ningú diria 
que és un escriptor de ciència-ficció. Si 
un pensa en Trabajos del reino o La trans-
migración de los cuerpos, per citar tan sols 
un parell dels seus llibres, ningú gosa-
ria a realitzar tal afirmació —potser sí, 
si ens referim a Señales que precederán al 
fin del mundo—. No obstant això, tot és 
possible. En Diez planetas (Periférica), 
per exemple, ens presenta una sèrie de 
petits relats, alguns d’ells molt breus, 
que ens submergeixen en una espècie 
d’absurd no exempt de profunditat me-
tafísica, i ho fa servint-se precisament 
de la ciència-ficció com a eina per a des-
criure un futur increïble. Amb quin 
propòsit? Diria que per a qüestionar-se 
la rellevància o veritable empremta de 
l’espècie humana en l’univers.

Un obituarita —algú que conta la his-
tòria del viu en l’escena d’una defun-
ció—, un intèrpret de nassos, una casa 
que aprenia de manera instintiva a ser 
autònoma i es rebel·la, un bacteri que co-

bra vida, un cadastre anímic, un home 
que es metamorfosa en rata, dracs, un 
marcià que s’espanta en veure un terrí-
cola, un presidi de monstres... El lector 
es troba davant una sèrie de personatges 
i situacions més pròpies del surrealisme 
que, ho reconec, són difícils d’assimilar 
al principi. No obstant això, són perso-
natges i situacions que deixen la seua 
empremta, que t’indueixen de manera 
irremeiable a analitzar sobre el seu sig-
nificat, i quina és la sorpresa en compro-
var que Herrera ens parla de la dificultat 
per acceptar l’estrany o ambigu.

Efectivament, amb aquesta petita 
«col·lecció de contes filosòfics» l’autor 
mexicà ens convida a alliberar-nos de tot 
prejudici a través de la lògica i l’estètica 
de la ciència-ficció, innovant en un te-
rreny, el conte llatinoamericà, que sem-
pre ha estat pioner en aquesta literatu-
ra sensorial. Estem davant un llibre exi-
gent però atrevit que va més enllà dels 
codis narratius als quals estem acostu-
mats i que dinamita tot arquetip propi 
del «nostre món». Yuri Herrera ha creat 
un nou imaginari del cosmos posterre-
nal que resulta, si més no, sorprenent. 
Una raresa que t’absorbeix. H

El professor Patuel ha 
elaborat una obra me-
morable en què ha 
sintetitzat i ordenat el 
confús mapa de l’art 
valencià que s’ha pro-
duït al llarg de la dic-
tadura franquista, re-

solent els problemes que suposa el difí-
cil encasellament dels artistes que, per 
l’evolució pròpia o per l’edat, han elabo-
rat obres d’estils diferents, per la qual 
cosa ha plantejat la investigació basant-
se en criteris generacionals. Hi ha de-
limitat tres generacions d’artistes plàs-
tics: a) Els nascuts entre 1905 i 1925, 
que ha agrupat en el capítol «Las artes 
de posguerra». b) Els nascuts entre 1925 
i 1935, que ha consignat en «Abstrac-
ción y figuración en los años 50», actius 
entre 1956 i 1964. I c) Els nascuts en la 
dècada següent, que afloren entre 1964 
i el final cronològic del franquisme.

El llibre resulta espectacular per la 
gran quantitat de fotografies i repro-
duccions d’obres que incorpora, així 
com per la bibliografia i la referència 
de noms i fitxes biogràfiques que con-
té (si de cas, es troba a faltar un índex 
onomàstic i, menys necessari, el de tí-
tols d’obres). En qualsevol cas, es trac-
ta d’una aportació fonamental que feia 
molta falta per a comprendre l’art valen-
cià contemporani.. JP
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Andrea Camilleri tenia es-
crit des de 2017, als seus 
quasi 92 anys, el text —sin-
tètic, directe, vívid i intens— 
d’aquestes memòries perso-
nals i literàries dirigides a la 
seua besneta Matilda. Nas-
cut com una sort de ven-

jança pel diàleg entre tots dos —que el ma-
teix escriptor presumeix com una cosa im-
possible donada la seua més que avançada 
edat— Háblame de ti. Carta a Matilda és un 
exemple del que anomenem «memòria» 
enfront del que coneixem com a «història», 
d’aqueix pòsit que va assentant-se amb el 
pas del temps en alguna part del nostre in-
terior després que les vivències personals 
s’hagen destil·lat en una selecció final que 
el seu sentit només coneix cada individu. 

La memòria és la història viscuda en pri-
mera persona, tenyida de tota la subjecti-
vitat que cap en un ésser humà i portado-
ra d’un significat tan valuós com ambigu. 
En el cas que ens ocupa, el que va obtindre 
el reconeixement internacional de manera 
imprevista gràcies a la sèrie de relats poli-
cíacs ambientats a la seua Sicília natal i pro-
tagonitzats pel ja més que cèlebre comis-
sari Montalbano —els primers lliuraments 
dels quals eren un personal i sentit home-
natge a Manuel Vázquez Montalbán i el seu 
Pepe Carvalho— amb abundants moments 
memorables en els quals a la profunditat 
de l’enunciat se sumen la brillantor i con-
tundència de l’estil de la narrativa de Ca-
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milleri. Frases com «Recorda que com més 
alt puges més cul ensenyaràs» –presa se-
gons l’italià dels assajos de Montaigne— o 
«Recorda que, derrotada o victoriosa, no hi 
ha bandera que no destinya al sol», expres-
sen tota la capacitat de comprensió que el 
novel·lista sicilià va desplegar en l’enorme 
nombre d’obres que va veure publicades. 

Amb tota naturalitat, l’autor repassa 
el més significatiu de la seua peripècia 
vital i artística, des de la seua militància 
feixista juvenil a la comunista i l’oposició 
frontal a la figura de Silvio Berlusconi i 
quant aquesta representava en la política 
italiana; des dels seus estudis a Roma a la 
seua labor com a director de teatre, com 
a professor d’art dramàtic; com a articu-
lista en les més prestigioses capçaleres de 
la premsa italiana fins a la seua dedica-
ció a la literatura; des dels seus anys de 
rebel·lia fins a la seua família; des de les 
penúries econòmiques fins a l’arribada 
d’un èxit de vendes tardà i inesperat; des 
del seu creixent escepticisme en el fu-
tur d’Europa com a entitat comuna fins 
a la seua invencible esperança en l’ésser 
humà malgrat els egoismes i corrupcio-
ns que campen per ací i per allà. 

Testament i lliçó, memòria i fe en el fu-
tur de la humanitat malgrat tot i a tots per 
part de qui va aconseguir no caure rendit a 
un èxit que va arribar de forma tan avassa-
lladora com tardana. Optimisme i dignitat 
més enllà de les misèries humanes patides 
al llarg de quasi cent anys de vida. JMSR

Els metges que ha-
gen estudiat en caste-
llà o en anglés i que no 
han tingut oportunitat 
d’assolir en valencià el 
vocabulari tècnic de la 
Medicina, potser se sen-
ten poc segurs a l’hora 
d’emprar denominacio-

ns de malalties o de processos i proce-
diments mèdics en valencià. Tenint en 
compte esta circumstància, l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, a través de la 
Secció de Terminologia i Assessorament 
Lingüístic, ha elaborat el Vocabulari de 
Ciències de la Salut per a posar-lo a dispo-
sició del personal sanitari que vullga ad-
quirir la terminologia específica d’este 
sector professional del que totes les per-
sones som usuaris, si no pacients.

Hi havia antecedents poc coneguts: el 
Diccionari de Medicina que el metge valen-
cià Manuel Corachan va publicar a Bar-
celona el 1936, el Vocabulari Mèdic valen-
cià-castellà que la Conselleria d’Educació 
i Ciència va editar el 1986, i l’obra El llen-
guatge de les ciències de la salut. Introducció 
a la formació de termes mèdics de la Conse-
lleria de Sanitat, de 1993. L’actual consta 
de 7.400 entrades, definides en valencià, 
amb les correspondències en castellà i 
anglés, més el vocabulari invers caste-
llà-valencià. Un vademecum (‘vade cum 
me’: el que va amb mi) molt útil. JP
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