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La teoria i la intuïció
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problemes del saber humanístic que en l’actualitat sacsegen el món cultural i univeristari. La incidència sobre la concepció
de la literatura de les grans
revolucions lingüístiques
sorgides arran del formalisme rus, l’estructuralisme francès i el generativisme de Noam Chomsky
centren l’atenció dels tres
assajos centrals del llibre.
En aquest sentit, Steiner
elogia els lingüístes perquè
han sabut trobar un alt nivell d’autoexigència, però
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dues disciplines.
Tot i l’interès que susciten les reflexions de Steiner sobre la relació entre
els estudis lingüístics i la
crítica literària, la part
més suggerent d’Extraterritorial són, sens dubte, els
capítols dedicats a analitzar l’obra de grans autors
de finals del segle XIX i XX.
Vladimir Nabokov, Jorge
Luis Borges i Samuel Beckett són alguns dels escriptors que, com Steiner,
tenen la sort de dominar
diverses llengües, cosa que
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Intrigues
a València
JORDI CARRERA

Mariano Casas, Les ales de Mercuri.
Bromera. Alzira, 2002.

Vicent Ortega, Diumenge de Glòria.
Bromera. Alzira, 2002.

a ciutat de València és el marc
de dues de les últimes novel·les
publicades per Edicions Bromera, dins la col·lecció L’Eclèctica:
Les ales de Mercuri i Diumenge de
Glòria. Les dues mostren, amb diferents
trames, l’ambient que es vivia a la ciutat a l’època dels cavallers, dels barons,
de les lluites de capa i espasa, i a l’època
en què l’església feia i desfeia al seu
gust. Un marc propici perquè les lluites
pel poder i les lluites per la religió esclatessin amb violència.
En aquest sentit, Les ales de Mercuri, de
Mariano Casas (València, 1963), se centra més en una trama d’interessos i
d’intrigues que mouen els personatges
a buscar el màxim profit a les acaballes
del segle XVIII. Finalista del premi Alfons el Magnànim València de narrativa
2001, l’obra de Casas és una novel·la
d’aventures en què un confrare es veu
implicat de mica en mica en un assumpte més tèrbol del que semblava,
arran de l’arribada a la ciutat d’un foraster amb unes intencions no gaire
clares. A partir d’aquí, l’acció (no del tot
trepidant, però sí constant), i una certa
intriga (per saber què és el que realment busca el foraster, quins personatges són bons, quins dolents) es donen la
mà en una mena de teranyina ben ordida i planejada. Casas, que ja va aconseguir diversos premis per la seva darrera novel·la Pirates de la marjal (2000),
crea una bona narració en què cada
personatge juga la seva carta. Tot i així,
el desenvolupament dels protagonistes
queda supeditat a la història que es
narra, sent només simples peces que es
mouen en la complicada intriga.
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LA VALÈNCIA MEDIEVAL

I sense moure’ns de València, però
aquest cop retrocedint al segle XIV,
Vicent Ortega (l’Alcúdia, 1957) crea
amb Diumenge de Glòria una perfecta
descripció de la ciutat medieval, envoltada de muralles, dominada pels
nobles i asfixiada pels enfrontaments
entre les diverses religions. El to brutal
de les seves dues novel·les anteriors, El
crim (1997) i El collidor d’ànimes (2001),
continua en aquesta tercera, finalista
del premi Enric Valor de novel·la 2001.
La història narra els fets anteriors i
l’ambient que es vivia a la ciutat dies
abans de l’atac al gueto dels jueus. Ortega descriu aquest ambient introduint-se en les tres religions/societats
que convivien a la ciutat en aquella
època: la València cristiana, dominada
per l’església i les famílies nobles; la
Balàhntia jueva, víctima de l’odi racial
per part de tota la ciutat; i la Balansiyya musulmana, representada en un
personatge d’accions veritablement
atroces. Ortega no defrauda, i crea una
novel·la total en el seu conjunt, en què
torna a descriure sense escatimar detalls (com ja va fer a El collidor d’ànimes)
escenes d’una gran brutalitat (properes al gore) i també escenes eròtiques.
Això sí, sempre amb una prosa fluïda i
un estil del tot admirable.

