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La Coma és un barri situat a poc més
d’un quilòmetre de Burjassot format per
blocs d’habitatges de materials de dub-
tosa qualitat. Un barri que hom va pro-
moure a primeries dels anys vuitanta per
tal de desterrar els habitants que vivien
en infravivendes miserables a la perifè-
ria de la perifèria de València. La Coma
és conegut per la seua «conflictivitat»,
amb uns índexs altíssims d’atur. Un
barri sotmès al ritme que marca el tre-
ball submergit i els robatoris, el tràfic
d’estupefaents i la prostitució. El barri
de la Coma és un exemple de la cara
oculta, volgudament i malèvolament
amagada, d’allò que en diuen «l’estat
del benestar social». Així el descriu
Esperança Camps en els primers com-
passos de Quan la lluna escampa els
morts: «La Coma és un barri invisible i
invivible. Està al mig del no-res. Prop
de les instal·lacions de la televisió
autonòmica, prop de la Fira de
Mostres, prop de Kinépolis, del Parc
Tecnològic, però mil·limètricament
aïllat de tot això. Ja s’han ocupat els
constructors i les autoritats que roman-
ga completament allunyat de tot, que
els seus habitants no tinguen accés als
serveis bàsics o als cobejats equipa-
ments que els rodegen, que no es
barregen amb els ciutadans de prime-
ra classe que anualment evadeixen els
seus impostos com Déu mana». 

D’aquesta manera, doncs, despulla-
da i directa, sense subterfugis ni eufe-
mismes de cap mena, denuncia
Esperança Camps la situació d’un
barri —no és l’únic, però— abandonat
per unes autoritats incompetents i men-
tideres que basen la seua gestió políti-
ca en l’opulència i l’ostentació de
grans projectes dissenyats i adreçats
als rics, en la protecció de les classes
dominants, en l’especulació immobilià-
ria i en l’explotació depredadora dels
recursos naturals i del medi ambient,
en l’oblit sistemàtic dels pobres, deste-
rrats i confinats al gueto, aïllats de tot i
de tothom. Com diu Esperança Camps,
«La Coma seria un camp de concentra-
ció contemporani, un gran contenidor
de deixalles humanes, amb l’aquiescèn-
cia d’aquells que no hi resideixen, que
l’ignoren, que l’esborren, que el desma-
terialitzen». Aquest és el context i l’es-
cenari en què es mouen els personatges
de la segona novel·la d’Esperança
Camps, periodista i escriptora menor-
quina instal·lada a València des de fa
molts anys i que coneix a la perfecció
tots els topants de la marginació del

barri de la Coma. Els protagonistes de
Quan la lluna escampa els morts són
els adolescents imberbes que quan no
tenen tabac esnifen cola i aiguarràs, la
jove rossa que vesteix com una pija i
que vomita davant el primer succés
que cobreix com a periodista, l’agent
de la Guàrdia Civil cansat de patrullar
les carreteres i de trobar-hi cadàvers
que amb prou feines aconsegueix d’a-
rribar a fi de mes, els aprenents de lla-
dronici, els potencials delinqüents i els
lladregots consagrats, els petits trafi-
cants i els camells enxampats, la perru-
quera grassona que menja de manera
convulsiva i que plora perquè fa anys
que no sap què és un home, la vídua
que es cruspeix un entrepà gegant de
pa integral amb clòtxines en escabetx
abans de començar el torn de nit en
una bugaderia industrial del polígon
de la Font del Gerro, l’ajudant de lam-
pista que voldria ser Loquillo, la jove

aprenent de perruquera que malda per
pujar socialment i que porta sempre un
paquet de tovalloletes humides a mà
per a satisfer les necessitats del seu
xicot, predestinat gairebé abans de
nàixer a la presó de Quatre Camins...
Els personatges de la darrera novel·la
d’Esperança Camps recorden, indefec-
tiblement, els protagonistes anònims
dels poemes de Vicent Andrés Estellés,
nascut precisament a Burjassot. Els
poemes de L’Hotel París, del Llibre de
meravelles, d’Hamburg... Una altra
època, però la mateixa misèria.
Aquest és, doncs, el món que descriu
Esperança Camps a Quan la lluna
escampa els morts. Un món marginal
que retrata a la perfecció gràcies als
recursos que la literatura posa al servei
dels bons escriptors: el domini absolut
de la llengua —i de la varietat diatòpi-
ca que empra l’autora en aquesta oca-
sió, un valencià feliçment salpebrat de
tant en tant per algun dialectalisme
illenc; l’administració equilibrada de
les figures retòriques que s’adiuen a la
tipologia del text, com ara la ironia,
l’al·legoria i la descripció fidel de la
realitat a què remet; la crítica descar-
nada i la denúncia social, enmig del
triomfalisme i del món de ficció, de
faràndula i d’estúpides i d’insosteni-
bles paradisos artificials (Terra Mítica,
Terra Natura, Marina d’Or...) que ens
volen vendre els manaies actuals; la
fortalesa d’un text que s’aferma a una
estructura ben travada; el joc i la dis-
tribució del temps de la narració, amb
un ús intel·ligent i eficaç de les analep-
sis i de les prolepsis... 

Esperança Camps demostra que les
bones maneres que ja va deixar entre-
veure a Enllà de la mar, guardonada
amb el premi Joanot Martorell de
Gandia l’any 2003, es confirmen amb
escreix amb Quan la lluna escampa els
morts, guanyadora del premi de
Novel·la Ciutat d’Alzira 2004. Una
novel·la que es fa de bon llegir i que
sap mantenir el lector expectant fins a la
darrera línia de l’última pàgina, on l’a-
guaita una sorpresa de darrera hora
que rebla un treball literari de factura
impecable. Una expectació que es
manté en el lector a pesar que a mitjan
novel·la l’autora li permet intuir la tragè-
dia a què es veuran abocats els prota-
gonistes. Una tragèdia els matisos de la
qual, tanmateix, no coneixerà, com aca-
bem de dir, sinó al final de la història.
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