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Una pilotada mal 
donada et pot 
canviar la vida. 
Pot forçar-te, per 
exemple, a aban-
donar una pro-
metedora carrera 

de tenista i obligar-te a entrenar ca-
dells eslaus que, amb el teu instint 
competitiu i una petita empenteta 
de la química, podrien arribar a ser 
professionals. D’això n’és molt 
conscient l’entrenador Toni San-
chis, que, en morir després d’un par-
tit de dobles, ha de vagar per la Va-
lència trinxada per l’especulació i el 
desànim per aclarir qui l’ha matat. 

L’univers de ficció de Benborser 
torna a ser l’escenari de Sense fi, la 

Un retrat del País Valencià  
a l’era del pàdel

novel·la guanyadora de l’últim Pre-
mi Pin i Soler, un món tèrbol que ja 
havíem trepitjat en novel·les anteri-
ors del valencià Salvador Company 
com Silenci de plom (Edicions 62, 
2008) i Voleriana (Empúries, 2002). 
Entrat en la quarantena i amb mit-
ja dotzena de títols publicats, Salva-
dor Company és un dels màxims ex-
ponents del relleu generacional a la 
literatura valenciana. Irònic, solvent 
i amb gust per fugir dels convencio-
nalismes, aquest escriptor i traduc-
tor torna a oferir-nos una construc-
ció novel·lística ambiciosa, i aixeca 
el llibre des de tres punts de vista ori-
ginals, amb tres històries entrecre-
uades que prenen sentit quan les ve-
iem juntes i les enclavem al País Va-

lics esporàdics” fins a “maratons ve-
nèries” amb mares de cadets o 
exnòvies recuperades per Face-
book. Conjuntament amb les metà-
fores tenístiques i les dobles faltes 
del retrat de la corrupció, el que en 
aquesta novel·la es viu sense fi és el 
sexe: sembla que a València sempre 
estiguin feroçment amant-se del 
matí a la nit. En trenta pàgines de 
novel·la ja hem participat en tres 
trios, evocats amb arravatament pe-
rò també amb la professionalitat 
aviciada del millor fallerisme. Re-
sulta curiós que, avui més que mai, 
aquesta atàvica enyorança amarga 
de la terra, la dèria valenciana d’es-
criure sobre sexe i infidelitats, coin-
cideixi amb la moda literària inter-
nacional de Grey i els quaranta lla-
dres. En les seves escenes de llit, 
Salvador Company no cau en els cli-
xés ni en les descripcions de vergo-
nya aliena que cada any guanyen els 
Bad Sex Awards, però tanta mame-
lla i tanta furgada atipa i amaga la 
resta de sentiments dels protago-
nistes: amors que no van poder ser 
o la curiosa manera d’entendre la fi-
delitat d’un matrimoni unit per 
l’ambició.  

El retrat del País Valencià del 
pàdel, “plaga endèmica d’aquesta 
part del món”, el complementen la 
història de dues lesbianes que han 
de gravar vídeos pornogràfics per 
sobreviure –decep un tòpic tan tri-
llat en una obra d’una certa ambició 
intel·lectual– i el xantatge que pa-
teix un tertulià d’ordre d’una emis-
sora de TDT, que descarrega les 
culpes en un hilarant monòleg al 
confessionari del seu antic capellà. 
La història d’aquest trepa profes-
sional, plena de sexe, violència i trà-
fic d’influències, és potser la que 
millor retrata la corrupció genera-
litzada d’un món on tot té un preu 
i el pots pagar amb contactes, ves-
tits a mida o maletes de bitllets. No-
vel·la divertida, devorable d’una ti-
rada, poblada de personatges pro-
totípics del País Valencià que Salva-
dor Company entrecreua amb 
habilitat de guionista.✒

El rus Ievgueni 
Zamiatin (1884-
1937) és autor no 
només de moltes 
novel·les, peces 
teatrals, narraci-
ons i guions de ci-

nema, obres sofisticades i ambici-
oses, sinó també d’uns quants arti-
cles autobiogràfics, escrits amb un 
to més juganer, més burleta i alho-
ra dissimuladament confidencial. 
Quan l’editor que li havia de publi-
car un llibre li va encarregar un prò-
leg en forma d’autobiografia resu-
mida, Zamiatin hi va accedir de ma-
la gana, dient-li que aquell text no-
més permetria veure les finestres 
mig fosques de l’edifici “al qual no 
deixo entrar gairebé a ningú”. Així 
i tot, en cadascun dels articles del 
recull Converses d’un heretge hi ha 
una porta entreoberta. Per exem-
ple, n’hi ha un que es diu Sobre les 
meves dones, els trencaglaços i Rús-
sia. Zamiatin s’hi declara bígam i re-
sulta que les seves dues dones són 

Ievgueni Zamiatin, de finestres endins
sospitosament semblants a les de 
Txékhov. Les de Txékhov es deien 
“medicina” i “literatura” (per des-
comptat, la primera era l’oficial, i la 
segona, clandestina), i les de Zami-
atin són la literatura i l’enginyeria. 
El més apassionant, per a ell, són els 
grans vaixells, especialment els 
trencaglaços. Efectivament, el 1916 
el jove llicenciat en enginyeria nàu-
tica per la Universitat Politècnica 
de Sant Petersburg va ser enviat a 
Anglaterra per participar en la 
construcció dels trencaglaços rus-
sos a les drassanes angleses. L’es-
criptor parla de la força i resistència 
prodigioses d’aquestes embarcaci-
ons, de les seves formes “suaus i fe-
menines”, amb una tendresa inusu-
al, una escalfor que trobem a faltar 
al món gèlid i asfixiant de Nosaltres, 
la novel·la més cèlebre de Zamiatin, 
precursora de 1984 d’Orwell i Un 
món feliç de Huxley, escrita el 1921 
i publicada el 1924 en anglès. 

A l’Estat Únic, on transcorre 
l’acció de la novel·la, les persones 

en ple règim comunista també era, 
esclar, un delinqüent als ulls perspi-
caços del poder. 

Al començament, a l’autor li feia 
tanta il·lusió que Nosaltres sortís a 
Rússia que estava disposat fins i tot 
a fer-lo passar per una traducció del 
portuguès. En veure que totes les re-
vistes russes rebutjaven el seu ma-
nuscrit, i que ni tan sols els amics 
més incondicionals, com ara Gorki, 
valoraven la qualitat de la novel·la, 
no li va quedar més remei que publi-
car-la a l’estranger, primer a Nova 
York, després a Praga. A partir de 
llavors, la carrera literària de Zami-
atin al seu país s’havia acabat. Deso-
lat, es va exiliar a París i allà, segons 
el testimoni de Nina Berbérova, de-
fugia els altres emigrants i només 
somiava tornar a casa. Vés a saber 
si també somiava, de tant en tant, 
aquells vaixells d’Anglaterra, les 
matrícules dels quals se li havien 
quedat gravades, fins que es van 
convertir en els noms dels personat-
ges centrals de Nosaltres.✒ 
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no tenen noms, sinó números que 
consten de diverses xifres precedi-
des per una lletra: consonant en el 
cas dels homes (D-503) i vocal en el 
de les dones (I-330). Porten el cap 
rapat, vesteixen uniformes iguals i 
compleixen obligacions idèntiques 
seguint el codi minuciosament fi-
xat per les autoritats. S’alimenten 
de menjar artificial i desfilen amb 
devoció al compàs de l’himne de 
l’Estat Únic. Adoren el seu líder, el 
Benefactor, i el reelegeixen siste-
màticament. Viuen en cases de vi-
dre, perquè se’ls pugui controlar 
millor, i només tenen permís per 
abaixar les cortines durant el seu 
“dia sexual”.  

La vida privada està abolida, pe-
rò aquest únic reducte d’intimitat, 
associat al ritual de les cortines, és 
obligatori. És per això que, en un 
moment de crisi de l’estat, als insub-
misos que s’entreguen al sexe sense 
amagar-ho se’ls considera delin-
qüents. I l’escriptor que va crear 
aquesta fantasia tètrica i despietada 

lencià d’aquests últims anys, quan 
un PP esquitxat d’escàndols de cor-
rupció manava a tot arreu in saecula 
saeculorum. En aquest sentit, el to i 
el paisatge de Sense fi estan molt em-
parentats amb les panoràmiques 
morals de l’incorruptible Rafael 
Chirbes (1949-2015), en què l’es-
plendorós litoral valencià s’ha om-
plert de grues i edificis a mig cons-
truir, i també remet a la València 
purgatori de Joan Francesc Mira i 
les seves passejades.  

Sexe i infidelitats 
Mentre vaga pels llimbs d’aquest 
tie-break etern, l’ànima de l’entre-
nador s’escola als lavabos d’anti-
gues amants, i recorda des d’“embo-


