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Roger Costa-Pau

Setze anys separen Les
llunes de Russafa
d’aquella primera in-

cursió en el gènere –No di-
gues adéu, 1989– amb la
qual Adolf Beltran (Valèn-
cia, 1958) es donava a co-
nèixer com a narrador. En
ell ha prevalgut, entretant,
la dedicació més gran al pe-
riodisme –la seva professió–
i a una interessant produc-
ció assagística (en desta-
quem Els temps moderns:

societat valenciana i cultu-
ra de masses al segle XX,
aparegut el 2002) que ha
anat veient la llum des dels
90 ençà. I en ell ha crescut,
així mateix, aquest gruix
d’aptituds que és sempre
una suma de concatenaci-
ons i que fa possible una
més gran enteresa en la con-
fecció narrativa i per tant
també en el resultat final.

El nom de Russafa al·lu-
deix a dos escenaris urbans,
distants en la geografia però
tacats per unes proximitats
insalvables: l’un correspon a
unbarripopulardeValència,
i l’altre se situa a la zona ori-
ental de Bagdad: la margina-
ció, la precarietat, el descon-
sol, la manca de recursos,
l’abandó –hi hem d’afegir la
convulsió de la guerra–

tenen la dimensió d’una do-
lorosa complicitat que tran-
sita per la vida d’uns perso-
natges que, immersos en la
progressió de quatre històri-
es paral·leles, s’aferren a la
vida amb les dents dins un
clima de mort i de tenebra,
lògicament, des de posicions
i expectatives distintes en
funció de la personalitat, les
situacions i els improperis
que els toca d’afrontar.

Desconsol i tendresa,
dolor i esperit de superació,
ambicions i límits, paràlisi i
fortitud conflueixen des
d’una lloable continència
emocional en un eloqüent
homenatge a l’experiència
humana sofrent en la in-
tempèrie. Indiferent a unes
vides, la lluna no renuncia a
la seva circularitat.
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Les guerres, per les
circumstàncies
que les caracterit-
zen, aporten esce-

naris idonis per a les obres
de ficció –Els nus i els
morts, de Norman Mailer;
l’Apocalypse Now, de Fran-
cis Ford Coppola, entre tan-
tes, tantíssimes altres de
bones i de dolentes, s’hi si-
tuen– i per a la creació ar-
tística –el Guernica de Pi-
casso, també–: l’alteració
de l’ordre convencional que
comporta un conflicte
bèl·lic obre escletxes de
totes les mides a la recrea-
ció de la realitat i, en aques-
ta situació, tan lícit és par-
lar dels herois com dels co-
vards: tan humans són els
uns com els altres.

Natura viva amb
circumstàncies

A la intempèrie

Contes de bojos

El narrador rossellonès Joan Daniel Bezsonoff M. ÀNGELS TORRES
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Carles Bellver (Caste-
lló, 1967) ens presen-
ta els 32 relats breus

d’aquest llibre com si els ha-
gueren escrit els pacients
d’un gabinet psiquiàtric.
Aquesta obra, la quarta de
la seua producció, confirma
el que deien alguns estudio-
sos de la literatura en cata-

là en un recent estudi
d’abast local, on l’anomena-
ven el millor escriptor de
narrativa curta en català
nascut a Castelló del darrer
terç del segle XX. Tres lli-
bres anteriors que ens feien
entreveure com les seues
preferències literàries, com
es pot comprovar fàcilment
a La vida canina, tendeixen
al fantàstic i al surrealisme,
allò que l’autor anomenà
com una “poètica del deliri”,
connectada expressament
amb la follia, el tràngol i la
incapacitat de comprendre
totalment aquest món en
què vivim.

El llibre s’inicia amb un
pròleg de l’autor en què

se’ns explica la raó per la
qual ha decidit recollir tots
aquests relats: una suposa-
da notícia apareguda en un
diari sobre el descobriment
d’un centre psiquiàtric
il·legal i dirigit per un miste-
riós doctor Beauvoir. I acaba
amb un epíleg, escrit també
en primera persona per
l’autor, en què se’ns trans-
criu una suposada carta en-
viada per un lector anònim
que dóna dades per desxi-
frar el misteri de l’esmentat
doctor. El resultat de tot ple-
gat és una sucosa antologia
d’històries fantàstiques i
una crònica de casos clínics
a la manera, com ens diu
l’autor, del doctor Sacks.

Adolf Beltran va guanyar l’últim premi Joanot Martorell de narrativa. SP

Bezsonoff pren com a
pretext per a la redacció de
Les amnèsies de Déu la Se-
gona Guerra Mundial, a què
s’acosta des d’una posició
humil que deixa de banda la
possibilitat de delectar-se
en la reescritpura de grans
moments èpics: de manera
decidida, l’autor implica la
guerra en la descripció d’un
seguit de personatges en el
caràcter dels quals el con-
flicte actua com a detonant.

La novel·la és, doncs, un
bodegó, una natura viva en
què, a mesura que passen
les pàgines, els protagonis-
tes es produeixen, senzilla-
ment, segons la manera de
ser amb què l’autor els ha
dotat, sense tombs especta-
culars, i en el benentès que
la necessitat d’enfrontar
temps inhabituals demana
que les respostes a la quoti-
dianitat harmonitzin amb
les causes que les fan neces-
sàries.

L’atractiu de la novel·la
rau en una naturalitat nar-
rativa que no busca el natu-

ralisme i que sap aturar-se
quan convé a l’hora de llan-
çar hams que enganxin
amb fermesa. Les flaqueses
particulars de què són vícti-
mes pràcticament tots els
personatges del text –em-
marcats en una flaquesa ge-
neral paraigüera: la baixada
de pantalons dels francesos
davant l’empenta de l’exèr-
cit alemany que els va enva-
ir la terra– els fan irresisti-
blement comprensibles,
perquè, també a Les amnè-
sies de Deú, les carns són
tan febles com els esperits.
I això, es vulgui o no, ten-
deix a crear empatia.

Amb tot, l’aprofitament ex-
trem d’aquesta obra de
Bezsonoff el duran a terme
les persones enteses en el ci-
nema francès d’entre-
guerres, atesa la relativa-
ment alta freqüència amb
què l’autor estalvia descripci-
ons a través de la identifica-
ció de les seves criatures amb
actors i actrius que no tot-
hom està obligat a conèixer.

Miguel Hernández,
articulista
Assaig
Crónicas de la Guerra
de España
Miguel Hernández
Fundación Domingo Malagón
Flor del Viento, Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Les edicions Flor del Vi-
ento han iniciat una
col·lecció de 10 títols

per commemorar el 70 ani-
versari de la Guerra Civil Es-
panyola. El primer llibre edi-
tat és un recull d’articles de
Miguel Hernández publicats
a la premsa del front repu-
blicà i del PCE. Miguel Her-
nández (Oriola, 1910 - Ala-
cant, 1942) va viure l’etapa
de la guerra com a soldat,
poeta i comissari cultural. El
poeta, en aquells anys trà-
gics, escriurà el seu llibre Vi-
ento del pueblo i altres poe-
mes que donaran forma al
seu llibre El hombre acecha.

Els seus poemes són un cant
humà de llibertat, d’amistat
i d’amor.

Hernández escriu, sense
parar, versos, teatre i arti-
cles. Si la seva obra poètica
és més coneguda, amb
aquesta edició podem acos-
tar-nos a l’autor periodístic.
Són escrits fets a la primera
línia de foc i publicats a les
revistes: Al Ataque, Frente
Sur, Acero, La Voz del Com-
batiente, Frente Extremeño,
Nuestra Bandera, Avanza-
dilla i Pasaremos. El llibre
recull també la interessant
entrevista que li va fer el
poeta Nicolás Guillén, en la
qual el poeta oriolà es mostra
sincer, optimista i obert.

El final de la guerra significarà
per al poeta la presó, la ma-
laltia i la mort. Condemnat a
la pena capital, li serà com-
mutada a trenta anys. Mi-
guel Hernández viurà un trà-
gic peregrinatge per les pre-
sons espanyoles i, malgrat

això, encara tindrà força per
escriure nous poemes que
formaran el seus darrers lli-
bres, Cancionero i Roman-
cero de ausencias. Crónicas
de la guerra de España
també recull també l’infor-
me dels escriptors joves al II
Congrés Internacional
d’Intel·lectuals Antifeixistes,
entre els quals hi ha la signa-
tura de Miguel Hernández
que, finalment, va morir el
28 de març de 1942 a la
presó d’Alacant.

Miguel Hernández. ARXIU


