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Una història familiar entre 
el real i el fantasmagòric
Si la meua memòria no em falla, va ser 
l’argentí Sergio Chejfec qui, en un dels 
seus llibres, remarcava que la literatu-
ra, més concretament la narrativa, «no 
és un art d’imatges físiques». Tal afir-
mació em brinda la possibilitat de re-
flexionar sobre una obra que, precisa-
ment, s’allunya del físic o del que és cor-
pori per endinsar-se més aviat en allò 
extrasensorial.

A La canción de los vivos y los muertos 
(Sexto Piso), Jesmyn Ward embasta un 
relat a través de diferents veus per apro-
par-nos a la realitat d’una família del 
Mississipí, una realitat crua per l’injusta 
per alguns dels seus membres, com el 
jove Jojo, fill d’una mare que prefereix 
col·locar-se (amb cocaïna o metamfeta-
mina) per evitar prendre consciència de 
la seua pròpia existència. Així, Jojo és 
criat pels seus avis materns i es veu obli-
gat a créixer massa ràpid, fent-se càrrec 
de la seua germana petita, treballant 
braç a braç amb el seu avi en tasques de Eric Gras
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conreu i cura d’animals. A tot això, se li 
afegeix una àvia malalta, postrada al seu 
llit, i un pare empresonat en una presó 
sitada a unes quantes hores cap al nord 
de la seua llar, un lloc que el seu avi tam-
bé va conèixer desgraciadament quan 
era un camp de treball forçat brutal i 
inhumà per ser d’una raça diferent. En 
aquest sentit, l’autora nord-americana, 
que es va alçar amb el seu segon Natio-
nal Book Award amb aquesta obra, es val 
d’aquesta família desestructurada enca-
ra que lluitadora per compartir una al-
tra realitat que segueix sent una marca 
o ferida que no acaba mai de cicatritzar, 
com és la xacra del racisme. 

Del present llibre hi ha molts aspec-
tes que em susciten interès. El més clar 
és aquesta alternança de veus que per-
met al lector situar-se en la ment de Jo-
jo, de la seua mare, Leonie, i de Richie, 
un personatge que al llarg de la història 
se situa entre el real i el fantasmagòric. 
Amb això, Ward ens brinda un relat que 

va augmentant en complexitat i rique-
sa, ja que la seua càrrega psicològica és 
cada vegada més gran, més intensa. Les 
perspectives d’aquests tres personatges, 
amb les seues pors i il·lusions, amb els 
seus dubtes i els seus secrets, capten rà-
pidament la nostra atenció, ens traslla-
den a un escenari de tensió màxima, on 
la pèrdua de la innocència és un fet i 
en el qual no hi ha lloc per al consol. 
Es podria dir que en aquesta història, 
tots i cadascun dels personatges per-
segueixen un objectiu comú: trobar la 
pau. Una pau d’esperit, que els reconfor-
ti i els permeti seguir amb les seues vi-
des sense por de que aquells fantasmes 
del passat, present i futur els impedeixi 
aconseguir aquest anhelat assossec.

Jesmyn Ward escriu a La canción de los 
vivos y los muertos sobre persones reals i 
les seues ombres, crea una història en 
la qual tots ells desconfien, aprenen i 
discuteixen amb els morts. Un llibre po-
derós, sentimental i també torbador, en 
el qual es restableix una veritat ocul-
ta i es rememoren passatges d’unes vi-
des que han patit i pateixen a través de 
la seua memòria i els seus anhels. Una 
gran, gran novel·la, sens dubte. H

L’any 1979 Joan Fus-
ter va fundar la revis-
ta L’Espill, que tam-
bé va dirigir. La va pu-
blicar l’editorial Tres 
i Quatre fins a 1991, 
any en què va deixar 
d’editar-se. En aquella 
primera etapa adoptà 
un perfil més acusat 

de revista literària, i difongué obres i es-
criptors valencians. Huit anys després la 
va reprendre la Universitat de València so-
ta la direcció d’Antoni Furió i Gustau Mu-
ñoz, que encara s’hi mantenen. En aques-
ta segona etapa atén un espectre més am-
pli, ja que està dedicada genèricament al 
camp del pensament, l’assaig, la filosofia, 
les ciències humanes i socials.

De periodicitat quadrimestral, acaba 
d’aparéixer el número 58, en què hi ha 
un interessant dossier amb uns quants 
articles que expliquen l’augment de la 
precarietat actual de les classes mitjanes 
de la societat, a més d’una conversa amb 
la filòsofa Fina Birulés; una entrevista a 
l’historiador eslové Luka Lisjak sobre la di-
versitat espanyola, un document de Wal-
ter Benjamin sobre el concepte d’història, 
quatre extenses recensions de llibres re-
cents i set articles de temàtica diversa, en-
tre els quals el que Manuel Peris ha escrit 
sobre el deute de Vicent Andrés Estellés 
amb la poesia eròtica llatina. JP
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Pensament

Aquesta obra és un 
tractat sobre el Car-
lisme a les zones 
castellonenques del 
Maestrat realitzat 
per un autor moti-
vat exclusivament 
per una curiositat 
que l’ha portat a atu-
rar la mirada en te-
mes molt diversos. 

Visitant assidu de les poblacions i pa-
ratges del Maestrat castellonenc, Javier 
Urcelay traça una crònica tan particu-
lar com entusiasta d’un fenomen polític 
com el Carlisme, circumscrit a la segona 
meitat del segle XIX ia determinades zo-
na geogràfiques del País Basc, Navarra, 
Catalunya, Aragó i nord de la Comunitat 
Valenciana, del que en general es desco-
neix gairebé tot o —pitjor encara— a què 
es redueix a una successió de tòpics sim-
plificadors, naifs i inexactes quan no to-
talment falsos.

El Maestrazgo carlista es divideix en dos 
grans apartats. El primer d’ells recull el 
pròleg i sis textos d’extensió breu i de to 
bàsicament divulgatiu sobre altres tants as-
pectes del fenomen carlista en el context 
nacional i en el del Maestrat castellonenc 
pròpiament dit: significació històrica del 
Carlisme, desenvolupament cronològic de 
les tres guerres civils a la segona meitat del 
segle dinou, de les quals va ser la prime-
ra la que va tenir una especial virulència i 
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significació al Maestrat, limitant-se les se-
güents a gairebé mers topades armats en-
tre guerrillers carlistes recalcitrants en el 
seu afany i les forces liberals —també ano-
menades «isabelines»—. La segona part del 
volum desenvolupa, poble a poble —des 
Albocàsser a Sorita passant per Ares, Al-
calà de Xivert, Benicarló, Cantavella, Cas-
tellfort, Catí, Forcall, Fredes, Sant Mateu, 
Vinaròs, Vistabella, etc., fins Morella— els 
principals esdeveniments bèl·lics.

L’autor desenvolupa un discurs sobre ca-
dascuna de les 42 poblacions incloses en el 
llibre amb una secció d’informació general 
a la qual segueixen pinzellades d’història 
«carlista» pròpiament i unes someres des-
cripcions de llocs que dins el terme muni-
cipal de cada població tenen encara avui 
empremtes millor o pitjor conservades de 
l’activitat militar, econòmica, religiosa i ci-
vil de l’època del Carlisme, un moment his-
tòric que va tenir el seu zenit en la visita del 
propi don Carlos María Isidro de Borbó —
germà del recentment mort Ferran VII i pre-
tendent a la corona d’Espanya— en l’estiu 
de l’any 1837. Després d’ell i a les seus or-
dres es desenvolupen accions comptades 
en aquest llibre protagonitzades per per-
sonatges tan mereixedors d’esment com 
d’un major coneixement com el general 
Ramon Cabrera, el vila- realenc José Joa-
quin Llorens i altres figures tan pintores-
ques com populars en aquella època. El lli-
bre es tanca amb una interessant selecció 
biliográfica sobre el tema. JMSR

En juliol de 1976 va 
aparéixer el primer 
número de la revis-
ta Saó, impulsada per 
sectors progressistes 
de l’Església valencia-
na compromesos amb 
les propostes renova-
dores del Concili Vati-

cà II, el valencianisme i la normalització 
social de l’idioma. De periodicitat men-
sual, després amb 42 anys d’existència és 
la degana de la premsa en valencià. És una 
revista d’informació general, d’anàlisi 
i reflexió, en què es fa una bona cròni-
ca de la societat valenciana a l’entorn 
de dos eixos fonamentals, la societat i 
l’Església. L’estructura de Saó comprèn 
un editorial, unes seccions fixes a càrrec 
de col·laboradors habituals, una entrevis-
ta i un quadern monogràfic, més els apar-
tats dedicats a la societat, l’art, la cultura, 
els llibres i altres. El quadern monogràfic 
del número que presentem està dedicat a 
la Plana Baixa i consta d’una entrevista a 
Joan Soler, fundador i director durant dè-
cades de Ràdio Popular de la Plana (COPE), 
més quatre articles a càrrec de Paco Cor-
ma: «La indústria a la Plana Baixa»; Juan 
Vicente Moros Planelles: «Les cooperatives 
agrícoles de la Plana Baixa»; Emili Obiol: 
«El paisatge, l’urbanisme, la població», i 
Antoni Pitarch: «Panorama cultural de la 
Plana Baixa». JP
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