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Narrativa

Amb la seua primera novel·la, Elvira Cam-
brils (Pego, ) s’endinsa en una investiga-
ció personal sobre el passat del seu poble per
rescatar de l’oblit la veu de Maria Cambrils,
militant progressista silenciada en les histò-

ries culturals del segle XX. Maria Cambrils
hauria de figurar entre els noms de les pione-
res de la reivindicació dels drets de les dones,
tot i que, hui en dia, de Feminismo socialista
—recopilació de textos periodístics prologa-
da per l’activista Clara Campoamor i dedi-
cada a Pablo Iglesias— se’n recorden ben
pocs.

Amb els escrits de Feminismo socialista (Va-
lència, Tipografia Las Artes, ), Cambrils in-
sistia en la urgència d’apartar les dones de la
influència clerical, perquè pocs medis havien
estat tan hostils i repressius per a la dona com
el catòlic. Sempre des de la perspectiva pre-
ocupada per la causa obrera femenina, i en una
línia de pensament pròxima a la d’altres pre-

cursores com ara Margarita Nelken, Cambrils
reivindicà un ideari combatiu contra la «cle-
rocatequesi», a la qual considerava la causa de
l’estat d’inferioritat secular en què vivien les
dones; a més, el socialisme, per a Cambrils, ha-
via contribuït al descuit en l’educació políti-
ca i social femenina, raó per la qual calia una
revisió dels seus ciments ideològics que ella
estava disposada a realitzar.

A través de la narració retrospectiva sobre
aquestes contradiccions, i al voltant d’altres llui-
tes i il·lusions perdudes de la República, la na-
rradora de Pego juga amb la combinació de
dues focalitzacions temporals que rememo-
ren el dia a dia de personatges reals i ficticis del
seu poble, als quals dóna nova veu mitjançant
les reflexions d'una escriptora actual, Maria
Sendra, que en la novel·la investiga i relata les
lluites de Maria Cambrils, i de tanta altra
gent de la Marina Alta, per tal d’adaptar-les als
imperatius ideològics del present.

Elvira Cambrils s’estrena com a novel·lista
amb un llibre ambiciós que segueix l’estela na-
rrativa de la microhistòria, aquesta forma
d’aproximar-nos als grans esdeveniments del
passat a partir de l’atenció als detalls de la vida
quotidiana.

PER MARIA ROSELL

L’escriptora de Pego recupera la
figura de la feminista valenciana
Maria Cambrils, oblidada en les
històries culturals del segle XX

ELVIRA CAMBRILS.
El bes de l’aigua
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Cròniques de La Marina

Poesia

Una vaqueta signada per Paco Caba-
nes, el Genovés, il·lustra la coberta de l’úl-
tim poemari del professor i periodista Juli
Capilla, guardonat amb el Premi Ciutat de
València Roís de Corella de Poesia, .
Raspall connecta amb l’obra anterior de
Capilla, amb el compromís polític del Lli-
bre dels exilis (), amb el tractament de
la relació amorosa d’Aimia () i amb la
reflexió en torn a la vida i la mort de L’ins-
tant fugaç (). En Raspall, però, la pi-
lota valenciana és la metàfora del com-
promís, i l’experiència amorosa i el
tempus fugit es plasmen a través de
la remembrança de la infantesa i la
joventut. 

Dividit en dues parts, el poemari s’ini-
cia situant al lector dins l’àmbit rural, fons
estimat sobre el que es desplega el record
d’un passat ple de goig rememorat amb
nostàlgia des de l’edat adulta. En el poema
dedicat al seu poble, Pedralba, un dels més
reeixits, l’infant s’identifica amb els «cu-

llerots desnonats»  que creixen en quatre
pams de bassa. L’aigua, al llarg del llibre, re-
presenta la puresa dels primers anys de
vida. No obstant, el jo poètic parla des d’un
«vaixell fantasma» i «a la deriva». O, si més
no, des d’un desert sinistre i amb una
memòria boirosa, en un temps de «pòlis-
ses i assegurances». De fet, la mort és una
ombra constant als poemes, «una música
infausta, atziaga», la del «dolor de saber-
nos caducs».

Capilla desplega un arsenal de metàfo-
res precioses quan descriu l’adolescència.
Recordada com el temps de «les fruites co-
bejoses» on els secrets de la vida es des-
cobrien a través de «les notes pures d’un
pentagrama / que n’arravata un músic
sense oïda», la joventut primera és desig ur-

gent i impúdic, pur instint, plas-
mat en els poemes Dissabte o
Primera nit. A l’estiu de la vida,
l’adolescent aspira a collir tots els

fruits: magranes, bacores, pru-
nes, nispros, raïm. Però el poeta ma-

dur afirma que «la fruita s’ha pansit, s’ha
perdut la collita. / Si els corredors no
compren, el peix ja està venut». I el to prag-
màtic que destila gris pesimisme es re-
flecteix en més versos: «Què en faran ara,
de tant d’empelt / de taronger on ans hi ex-
cel·lia el secà?» 

La segona part del llibre desvetla on re-

sideix l’esperança: en el poble i la seua llui-
ta, al·legoritzada per la pilota valenciana,
el joc nacional que atorga immortalitat a
tots els valencians. Al poema que dóna tí-
tol al llibre, Raspall, el poble es juga la seua
dignitat en una partida eterna, que es dis-
puta a tots els trinquets i carrers del país i
simbolitza «la voluntat d’un poble / de ser
plenament digne, valencià amb veu prò-
pia». El Genovés, Grau, Juliet d’Alginet, el
Nel de Murla, Rovellet… «Són els noms
d’un País que se sap Valencià», escriu Ca-
pilla en uns versos que esborronarien a
qualsevol aficionat. Amb aquest poemari,
el seu també passa a ser un dels noms ne-
cessaris de l’actual poesia valenciana.

PER PURIFICACIÓ MASCARELL

La pilota valenciana és la
metàfora del compromís en
l’últim poemari de Juli Capilla, on
també cap l’amor i el temps fugit

JULI CAPILLA
Raspall

Premi Ciutat de València Roís de Corella de
Poesia 2009. BROMERA. 2010
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L’eterna partida del poble

Novela

Juan José Millás (Valencia, ) es un
poco Pérez Galdós, pero con una vuelta de
más. Se detiene en la realidad, la retuerce y,
al final, se bebe un zumo destilado con gusto
lisérgico. Lo que sé de los hombrecillos, su úl-
tima novela, es un ejemplo de verosimilitud
exprimida, de realidad de mentira, una histo-
ria que nace cotidiana, pero que poco a poco
se vuelve transparente; una verdadera locu-
ra. Hay un profesor universitario jubilado,
aburrido, que entretiene sus ocios con artícu-
los que hacen balance de la economía. Un
día descubre que está rodeado de los hom-
brecillos que titulan el último libro de Millás:
criaturas minúsculas con sombrero de ala
ancha que viven en el cajón de la mesilla. La

relación que establece el emérito con las
criaturas es de corrupción. Después de
lustros sin fumar vuelve a echar mano
de los cigarros. Nunca ha bebido, pero
los hombrecillos le recomiendan que
bañe su desaliento en un vaso de vino
de vez en cuando… Los sueños se
vuelven realidad y el tipo aburri-
do comienza una aventura que
no excede los límites de su do-
micilio. Lo que sé de los hom-
brecillos es como La meta-
morfosis de Franz Kafka.
El comienzo es extraordi-
nario: «Estaba escribien-
do un artículo sobre las
últimas fusiones empre-
sariales, cuando noté un
temblor en el bolsillo de-
recho de la bata, de donde

saqué, mezclados con varios mendrugos de
pan, cuatro o cinco hombrecillos » (p. ). Se-
mejante a como empieza la novela del checo:
«Al despertar, Gregor Samsa, una mañana de
sueños intranquilos se encontró convertido
en un monstruoso insecto». Las corrientes
paralelas entre Kafka y Millás recorren un río
de misterios, mentiras, ocultamientos y sen-

timientos de culpa. O sea, Samsa llora su
soledad y el profesor jubilado de Millás
hace lo propio, pero con su aburri-
miento. La realidad exprimida es una

de las características principales de
la obra de Juan José Millás:

cuando escribe ficción o cuan-
do hace periodismo. El repor-
taje que escribió sobre la
concejala Nevenka Fernán-

dez lo tituló: «Hay algo que
no es como me cuentan».

En El desorden de tu
nombre, por ejemplo,
Julio, el protagonista,
conoce a Laura, pero

cree que es Teresa. En La
soledad era esto, Elena con-

trata a un detective para que

le dé informes sobre sí misma… y es que está
sola. Pero es No mires debajo de la cama la
novela de Millás más cercana a Lo que sé de
los hombrecillos, una fábula sobre la aliena-
ción, una rebelión contra las líneas estableci-
das. Millás derriba el mundo y descubre su
trastienda, se divierte con la demolición,
aunque describa el triste escaparate de los
días. Millás, está claro, sigue siendo un maes-
tro.

POR SAÚL FERNÁNDEZ

JUAN JOSÉ MILLÁS
Lo que sé de los hombrecillos

Colección: Biblioteca breve.
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La realidad no siempre es como la cuentan
La última novela de Millás, que el
autor presentó ayer en Valencia,
es un ejemplo de verosimilitud
exprimida, una verdadera locura

Millás demuestra su maestría para
derribar el mundo y descubrir su
trastienda. El escritor se divierte con la
demolición y describe la tristeza diaria


