
Perfil

El seu traspàs, esdevingut el  d’agost
del , havia tingut el ressò i els honors
d’un verdader home d’estat. Anys més
tard, el , la revista El gerundio publi-
cava les notes d’un encuriosit viatger  pel
cementeri de Gibraltar, «guaití acurada-
ment per veure si hi trobava el sepulcre
d’aquell il·lustre emigrat, del patriota i li-
terat que tingué l’honor de presidir les
Corts de Cadis, D. Gabriel Ciscar, que ha
d’estar allí soterrat, i no hi ha res que indi-
que el lloc on reposen les seues cendres,
les cendres d’un liberal, i vaig continuar el
camí…» Tanmateix, el  de maig del ,
es feren els actes del trasllat del fèretre a la
capella de marins il·lustres de San Carlos,
a Cadis. Segons la premsa de l’època, ni
Gibraltar ni Cadis havien distingit mai,
amb honors tan alts ni amb tanta solem-
nitat, a cap altre personatge. «La vida està
feta d’interrupcions i de continuacions»
(Lluís V. Aracil).

Gabriel Ciscar i Ciscar fou un home de
«tarannà seré i moderat, dotat d’un gran ta-
lent, equilibri i coherència, amb gran sen-
tit de la responsabilitat, liberal a més no po-
der» (M. Arcos), però, abans de polític fou
marí, matemàtic i científic de saba il·lus-
trada. Ingressà a l’Acadèmia de Cartagena
amb  anys, on hi destacà amb una bri-

llant carrera de marí; en tornar d’Amèrica
continuà els estudis superiors, més tard fou
professor de navegació,
primer mestre en
Matemàtiques i
Director de
l’Acadèmia.
El , fou
l ’ a u t o r
d’un ambi-
ciós pla
d’estudis
que també
a p r o v a r e n
les acadèmies
de El Ferrol i Ca-
dis. El , una
Reial Ordre de Carles
IV, el comissionà al
Congrés d’hòmens
científics que, reunits a
l’Institut Nacional de
París, debateren la uni-
ficació del nou sistema
de mesures i pesos, per
«la superioritat de co-
neixements», i «ser el
primer home de la
nació considerat pel
seu saber matemà-
tic» (J. L. Peset).
Destacà en astro-
nomia, amb els
seus càlculs i mè-
todes gràfics, co-

rregint les distàncies lunars, la longitud de
diferents ciutats en relació al meridià de Pa-
rís i les observacions astronòmiques. Com

a docent escrigué excel·lents llibres
adreçats a l’ensenyament i perfeccio-

nament dels marins. Ciscar, científic
consagrat, concedí molta impor-
tància a l’ensenyament pràctic, als
instruments i a l’observació astro-
nòmica; seu és el poema didàctic,

Poema físic-astronòmic, en set cants,
del , a mode d’introducció a la

ciència moderna. Però, serà el
paper del valencià, en la in-

troducció del nou sistema
mètric decimal, més que

important, decisiu.
Gabriel Ciscar fou

un home d’una inte-
gritat intel·lectual i
ideològica a prova de
l’època convulsa que
va viure. El  és
nomenat secretari
amb vot de la Junta
Central de l’Exèrcit,
en absència de Fe-
rran VII, i en plena
Guerra del Francés,
el , és designat
vocal del Consell Su-
prem de Guerra i Ma-
rina, encarregat de la
reestructuració del
comandament de l’e-

xèrcit. El , les Corts Generals i Ex-
traordinàries transfereix els poders de
l’Estat al Consell de Regència i Ciscar era
designat Regent, abandonant el de Secre-
tari d’Estat del Despatx Universal de Ma-
rina (Ministre) i el de Governador militar
i polític de Cartagena. El , jurà davant
les Corts i fou investit President de la Re-
gència. Però, quan el  Ferran VII, in-
vestit com a monarca constitucional, sig-
nà el Decret de derogació de la Constitu-
ció, i destituí la Regència, Ciscar fou em-
presonat fins el ; posteriorment des-
terrat a Múrcia, després traslladat a Car-
tagena i d’allí a Oliva. Amb el restabliment
de la Constitució, el , fou nomenat
membre del Consell d’Estat, sent promo-
gut a Tinent General i més tard condeco-
rat amb la Gran Creu de San Hermenegil-
do, pels seus serveis a l’Estat, enterc libe-
ral i convençut constitucionalista. 

Tanmateix, el  Ferran VII era de nou
investit monarca absolutista per l’Exèrcit
francés dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, en-
carregats de portar a terme els acords del
Congrés de Verona, on les nacions abso-
lutistes de la Santa Aliança havien decidit
derrocar el règim liberal a Espanya, i Ga-
briel Ciscar s’exilià a Gibraltar, on hi visqué
amb els minsos  pesos mensuals que li
procurava el duc de Wellington, qui tam-
bé pagà el fèretre on reposen les cendres
de l’il·lustre Oliver, junt a altres insignes
marins, com el també valencià Jordi Juan.
Algunes viles i ciutats arreu el País Valen-
cià li han dedicat el nom d’un carrer, però
la majoria de les ànimes que els trafeguen
a diari desconeixen la gran i excelsa història
de Gabriel Ciscar i Ciscar: la Història,
amb majúscula. 

PER ANTONI ZARAGOZÁ

Novel·la

Què faria vosté si un dia es presenta Déu
a casa seua per demanar-li que salve la hu-
manitat? Tan sols hauria d’assassinar un
científic massa espavilat que està a punt de
crear un forat negre que s’engolirà el plane-
ta en sis dies. Per a Sherman Comet, el pit-
jor estudiant de Columbia, el ser més me-
diocre de Nova York, la visita de Déu al seu
habitacle de Harlem suposarà un tomb en la
seua monòtona existència. Sherman és l’an-

tiheroi per antonomàsia, tot el contrari a Ja-
mes Bond o el Tom Cruise de Missió Im-
possible (film al que parodia la novel·la). Un
jove que només aspira a beure cervessa da-
vant la televisió es veu implicat en una ex-
traordinària trama on també participa Vi-
vian Bentley, l’ambició viva, una xica intel·li-
gent i atractiva amb massa ganes de menjar-
se el món. Completen l’estrafolari elenc un
Déu misteriós amb estranyes pretensions, i
Travis, un xèrif local amb vocació de Harry
El Sucio. La combinació resulta explosiva,
metafòrica i literalment.

Amb una estructura que va cargolant-se
a partir de paralelismes i flashbacks, El joc de
Déu se situa entre el thriller d’acció, la co-
mèdia disbaratada i la ciència-ficció. La no-
vel·la avança amb un ritme trepidant, d’una
intensitat in crescendo, i està minada de
sorpreses per al lector. Estilísticament recorda
a un guió cinematogràfic o al plantejament

d’un còmic. El llenguatge funciona al servei
de l’acció: frases curtes, directes com bales,
defugint el circumloqui i la descripció. Un irò-
nic narrador omniscient cedeix sovint la
veu a uns personatges alienats, que semblen
extrets d’un conte de Quim Monzó i col·lo-
cats enmig d’una trama d’un Calders pos-
tmodern. Per altra banda, l’autor ha organitzat
la presentació de la història a partir de la uni-
tat del fragment breu (uns docents, en  pà-
gines, conformen la novel·la), jugant així amb
la rapidesa i simultaneïtat característiques del
món hipertextual. L’acte de llegir queda as-
similat al de navegar per internet o vore un
film de factoria americana, amb tots els ele-
ments clàssics: bons que no ho són tant, cons-
piracions, violència, sexe i humor. 

La història de Sharman, Déu i Vivian pot
esgotar per l’abús de la hipèrbole i la inver-
semblança. Però la reflexió de fons ho com-
pensa. El joc de Déu és un crit d’alerta davant
l’ambició desmesurada, la vanitat extrema,
la mancança de pensament crític i la mani-
pulació de les masses. Una sàtira que qües-
tiona els tortuosos camins d’accés al triomf
i la glòria. A més d’una defensa de la ciència

com a espai del coneixement i no de com-
petivitat personal. La conclusió és clara: el
planeta està perdut en el forat negre del po-
der, i els diners són el déu més estimat. Sal-
vador Macip (), el polifacètic autor de
Blanes, capaç d’editar un bloc sobre divul-
gació científica, guanyar el premi de litera-
tura eròtica de la Vall d’Albaida o escriure li-
teratura infantil, ens col·loca dins d’un joc pe-
rillós i ens interroga sense pal·liatius: fins on
ens pot fer aplegar l’ànsia de poder?

PER PURIFICACIÓ MASCARELL

Macip escriu una paròdia de «Missió
Impossible» entre el thriller, la comèdia
i la ciència-ficció, com un crit d’alerta
davant l’ambició desmesurada

SALVADOR MACIP
El joc de Déu
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el ISABEL ORTEGA NEYRA
La quietud poblada
COLECCIÓN JACARANDÁ. TORREMOZAS

La autora gallega afincada en Valencia regresa cinco años después con un
poemario en el que la nostalgia y el paso del tiempo destilan a través de escenarios
de España y del resto del mundo. Isabel Ortega repite con la editorial madrileña
Torremozas, que ya editó su libro anterior, Noticia del ocaso (2005). Encontradas
huellas fue en 1992 su debut en la poesía. Luis Eduardo Aute presta un
comentario elogioso sobre La quietud poblada, reproducido en la edición, en el que
subraya el «intenso pulso poético» de estos versos, por los que transitan a paso
lento la melancolía y la reflexión sobre el caminar de los años.
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TARQUIN HALL
El caso del hombre que murió riendo
ROCA EDITORIAL

Los asesinatos no son cuestión de risa. Bien lo sabe Vish Puri, el detective
más privado de la India, maestro del disfraz y amante de la comida frita y
picante, que se halla volcado en la investigación de la extraña muerte de un
conocido científico. El doctor Suresh murió de modo repentino mientras
realizaba sus ejercicios matutinos en el Club de la risa de Delhi. Puri no
comparte la opinión de aquellos que atribuyen el hecho a una diosa y, para
probar que está en lo cierto, rastreará desde los suburbios más pobres a los
clubes más selectos.
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Gabriel
Ciscar i

Ciscar fou
un home de

«tarannà
seré i
moderat»,

segons M.
Arcos.

Destacà en astronomia corregint les
distàncies lunars… escrigué excel·lents
llibres adreçats als marins i va
introduir el nou sistema mètric decimal

Desconegut, decisiu Ciscar

Intel·lectual, matemàtic i marí il·lustrat. Home d’integritat ideològica i liberal fins la medul·la
en uns temps tan convulsos com els que va viure, l’olivense Gabriel Ciscar va ser tan
desconegut com decisiu. Enguany es celebra el 250 aniversari del seu naixement, el 1760.
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