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El vila-realenc Enric Arenós, Quique, a 
qui tant trobem a faltar els lectors de 
Mediterráneo pels molts anys en què ca-
da dia ha estat analitzant l’actualitat 
amb humor des de les pàgines del diari, 
és un dibuixant fecund, autor de milers i 
milers d’acudits i d’una dotzena de lli-
bres. L’obligació de fer tres o quatre vin-
yetes diferents cada dia per a diversos 
mitjans i sobre distints temes li ha exigit 
estar al corrent en múltiples camps, un 
dels quals està relacionat amb la religió, 
no debades va col·laborar durant dèca-
des en el setmanari catòlic Vida Nueva. 

El llibre que comenten —i del que ja 
es va parlar en aquest suplement fa 
unes setmanes— comprén 222 acudits 
agrupats en dos blocs, corresponents el 
primer a l’Antic Testament i el segon als 
Evangelis. No és propi de la seua mà fer 
un humor corrosiu, sinó afable i 
benèvol, que provoca un somriure fàcil 
en el lector còmplice. Un dels seus re-
cursos bàsics és la ucronia, gràcies al 
qual es permet situar personatges ac-
tuals en un context bíblic, o fer que per-
sonatges de la Bíblia es referisquen a 
qüestions actuals. Aquesta trobada, que 
resulta xocant, és l’objectiu del di-
buixant: mostrar la contradicció, l’ab-
surd, el desconcert dels ninots. JP
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El llibre l’han confeccionat trenta-un au-
tors (professorat del departament 
d’Història de l’Art de la Universitat de 
València, més un coordinador: el director, 
Felipe Jerez Moliner), i correspon al catàleg 
de l’exposició sobre Patrimoni artístic va-
lencià, mostra en què es va presentar un re-
corregut sintètic i visual de l’evolució del 
nostre patrimoni artístic des de la pre-
història fins al segle XXI. La finalitat de l’ex-
posició  i del llibre que presentem  ha con-
sistit a donar a conéixer el conjunt de tipo-
logies patrimonials artístiques que englo-
ben l’arquitectura civil, militar i religiosa, 
la pintura, l’escultura, el paisatge, la 
ceràmica, les arts decoratives, les arts gràfi-
ques, la música, la fotografia i el cine. 

En el catàleg, a més dels dos primers 
capítols en què s’expliquen les caracterís-
tiques i la tasca del mencionat departa-
ment, hi ha un primer bloc de dotze arti-
cles dedicats a situar les diferents etapes 
cronològiques de producció patrimo-
nial. Seguidament tenim catorze articles 
més en què es presenten les diverses tipo-
logies patrimonials i, finalment, nou ar-
ticles en què s’exposen les accions de la 
Universitat de València sobre la forma-
ció, investigació i gestió en els camps de 
la conservació, preservació, difusió i tute-
la del béns artístics. JP 
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Novel·la  

John Banville i Benjamin Black són la ma-
teixa persona. O, millor encara: són el 
mateix escriptor i al mateix temps no ho 
són. Són la cara i la creu del novel·lista. En 
realitat, Benjamin Black és el pseudònim 
amb el qual Banville signa i publica obres 
de novel·la negra, entre les quals desta-
quen les set que formen la sèrie protago-
nitzada per Quirke, un entranyable 
mèdic forense que després de perdre a la 
seua esposa té les seues més i les seues 
menys amb l’alcohol, i La rubia de ojos ne-
gros (2014) protagonitzada, ni més ni 
menys, que per Philip Marlow, el famòs 
detectiu de Raymond Chadler.  

Los lobos de Praga és la penúltima no-
vel·la negra-policial de Black a l’espera de 
la traducció i publicació de l’última —The 
secret guests en anglés—. Amb un discurs 
àgil però precís al mateix temps, la 
història comença, com manen els cànons 
del gènere, amb l’impactant descobri-
ment d’un cadàver salvatgement assassi-
nat en un carreró de Praga en ple hivern 
de l’any 1599 a càrrec de Christian Sterne, 
nouvingut a la ciutat procedent de 
Wurzburgo. En una arrancada trepidant 
el lector contempla com en uns breus ca-
pítols Sterne passa de ser el primer sospi-

BENJAMIN BLACK  tós de l’assassinat de qui resulta ser la filla 
d’Ulrich Kroll, metge de tall de Rodolfo II, 
nebot de Felip II i en aquell temps empe-
rador del Sacre Imperi Romanogermànic, 
a ser un membre més d’aquesta cort al 
servei de l’emperador. Al mateix temps, 
el guarda a qui Christian Sterne comuni-
ca el seu horrible descobriment acaba de 
ser penjat en un racó de la ciutat pròxim 
al castell imperial. Però, a pesar que la in-
triga capta immediatament l’interés del 
lector, el vertader encant d’aquesta no-
vel·la, al meu entendre, és la magnífica re-
creació d’una ciutat que era considerada 
capital de la màgia en aquells anys.  

Com a detectiu al servei de l’empera-
dor, el jove protagonista de la història 
s’anirà acostant més i més a una veritat el 
desenllaç final de la qual comporta serio-
sos riscos. Quan en un relat es mesclen 
l’ingredient històric i el detectivesc es co-
rren també seriosos riscos de fracassar en 
l’intent, ja que el novel·lista transita un te-
rritori amb massa petjades massa evi-
dents d’altres viatgers anteriors que tam-
bé el van intentar, encara que Benjamin 
Black surt més que airós del desafiament 
en comptar amb un domini de l’ofici més 
que notable. El resultat és una novel·la en 
la qual la mescla abans citada —història i 
crim— es tradueix no en una mera fanta-
sia, fruit de la imaginació desbordant del 
novel·lista, sinó en una suggeridora refle-
xió per part de l’investigador protagonis-
ta sobre la seua pròpia existència i —per si 
no n’hi hagués prou— sobre l’essència i la 
naturalesa de la condició humana en ge-
neral, desplegada davant nosaltres de la 
mà d’un ingenu i ambiciós estudiant de 
filosofia natural en el cor d’una Europa a 
les portes de la qual va acabar dient-se 
Guerra dels Trenta Anys. Una envolupant 
novel·la repleta d’equívocs murmuris i ga-
nivets afiladíssims a través d’una espessa 
cortina de neu i d’un enfilall de mentides 
congelada. JMSR 
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Narrativa  

Personatges desemparats, abandonats a la 
seua sort, perduts. Personatges que, malgrat 
això, decideixen no fer res, com volent ro-
mandre als llimbs, en un estat sense estat. 
Així són els personatges de cadascun dels re-
lats que conformen No soñarás flores (Tránsito), 
de Fernanda Trías, i sobre els quals sobrevola 
un pessimisme que sembla connatural en 
tots ells, com si anhelessin la derrota o el sen-
tir-se fets fallida, desubicats. 

No erraria en afirmar que el lector assidu 
de relats curts o contes és un lector molt més 
exigent que el lector de novel·la perquè, com 
em va dir una vegada la grandíssima Lydia 

Davis, resulta molt més fascinant veure «el 
que pugui abastar-se en un espai molt petit». 
Dic això perquè per a escriure un bon relat es 
precisa d’un cert mestratge narratiu que no 
crec estigui a l’abast de tot el món, perquè no 
tots són capaços de condensar un complex 
univers emocional en tot just unes pàgines. 

FERNANDA TRÍAS

La uruguaiana Fernanda Trías m’ha demos-
trat ser capaç, tenir els dots que es requerei-
xen per a abordar la psicologia d’uns prota-
gonistes d’actitud malalta, però que no es lle-
pen les ferides, sinó que prefereixen mante-
nir-les obertes de bat a bat. 

Una dona que intenta ficcionar —qui sap si 
a manera de catarsi— una relació amorosa 
truncada, una altra que recorda l’estiu —i últi-
ma trobada— que va passar amb una amiga en 
un remot poble de França, una mare que va 
abandonar a la seua filla a la recerca de no se 
sap què, una solitària en el metre o aquella que 
sembla embogir després de la mort del seu pa-
re són només algunes de les històries que Trías 
planteja en aquests relats en els quals —com 
han incidit, i molt bé, altres crítics— continua 
abordant i aprofundint en els vincles afectius 
que es teixeixen entre els éssers humans i en la 
seva pèrdua, provocant que ens acostem a un 
abisme, incapaços de reaccionar. 

Els protagonistes d’aquests relats semblen 
haver tirat la tovallola, sumits en una desespe-
rança. Són persones que, sense estar orgullo-
sos d’elles, llueixen les seues cicatrius, que 
s’han aferrat a un sentiment de culpa que els 
martelleja el crani i, sobretot, aquest cor ma-
golat, afligit. És impossible no sentir una certa 
angoixa i pena per ells, per les seues des-
gràcies, que han estat —o poden ser— les nos-
tres desgràcies, perquè en totes aquestes de-
pendències, fracassos i decepcions ens veiem 
reflectits també, presos d’aquest pànic per 
quedar-nos sols en aquest món que no hem es-
tat capaços de comprendre i que no ens ha sa-
but comprendre. «Tornar a començar. Aixe-
car-se de les cendres. Arrencar de zero. Ens 
han fet creure que hi ha una cosa heroica en 
aquest entestament», escriu Trías en l’últim 
dels relats d’aquest llibre i que dóna títol a 
aquest. En aquest fragment sembla que  és on 
germinen totes aquestes llavors del dolor que 
l’autora uruguaiana ha anat plantant perquè 
aquest laberint emocional de relacions fetes 
fallida i vides truncades cobri vida. 

Una lectura que torna a deixar patent que 
fràgils som i que demostra, una vegada més, 
que Fernanda Trías és una escriptora amb ta-
lent, i molt. ERIC GRAS 

ers nat es dese arats,  
vides trencades, en els llimbs


