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JOSEPH VON EICHENDORFF 
De la vida de un inútil
REY LEAR, TRADUCCIÓN DE URSULA TOBERER, 2010

El joven hijo de un molinero decide abandonar su hogar cuando su padre le tacha de
inútil por no hacer nada. A partir de ese momento comienza una novela de enredo,
donde los amores del inútil y su ingenuidad para manejarlos le harán vivir episodios
insólitos en un viaje que le llevará hasta Italia. Publicada por primera vez en 1826,
mantiene su frescura, lo que ha acabado por convertirla en un clásico del romanticismo
alemán del XIX. Eichendorff salpica el relato con poemas y canciones de calidad, lo que
explica por qué parte de su obra poética fue musicada por Schumann y Mendelssohn.
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AMIN MAALAOUF
Los jardines de luz
ALIANZA EDITORIAL, 2010. TRAD.: MARIA C. GARCÍA-LOMAS

En el inicio de la era cristiana y cerca de las orillas del Tigris comienza la
historia de un hombre que, bautizado con el nombre de Mani, llegará a ser el
fundador de una doctrina universal, conciliadora de tres religiones y reveladora
de una visión del mundo profundamente humana y tan audaz que acabaría siendo
perseguida ferozmente por todos los imperios de su tiempo. Amin Maalouf
(Líbano, 1949) recrea la azarosa existencia de este hombre singular llamado en
Egipto «el apóstol de Jesús» y conocido en China como «el Buda de Luz».
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ILF & PETROV
La América de una planta
ACANTILADO, TRAD.: VÍCTOR GALLEGO, 2010

Ilf y Petrov se embarcan, como corresponsales de Pravda, en un desternillante
viaje que les llevará a recorrer de costa a costa EE UU durante la Gran Depresión. En
su periplo, van trazando una fotografía cargada de comicidad e ironía. Lejos de ser
un libro de viajes al uso, la obra se convierte en la instantánea de un mundo
observado por los atónitos ojos de dos escritores soviéticos. Su título viene de la
sorpresa de sus autores al descubrir que el país de los rascacielos está plagado de
pueblos de similar fisionomía y cargados de casas de una planta con jardín y garaje. 
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ISAIAH BERLIN
El veritable estudi de la humanitat
EMPÚRIES, COL.: BIBLIOTECA UNIVERSAL, TRAD.: LAIA FONT I DOLORS UDINA 2009

«Només els bàrbars no senten curiositat per saber d’on vénen, com van arribar, on
han arribat, on sembla que van dirigits, si volen o no dirigir-se cap aquell punt, i si sí
que ho volen, per què ho volen, i si no, per què no». Així escriu Berlin a La persecució
d’un ideal, l’assaig semiautobiogràfic que obre L’estudi de la humanitat. Aquest recull
engloba 17 dels seus millors assajos durant tota la seua carrera com a pensador,
incloent el treball sobre filosofia política i filosofia de la història, els pensaments sobre
Maquiavel, Vico i la Il·lustració, i la seva passió per la literatura russa. 

�

Novel·la

Açò ens ve a dir, a tall de resum, Ferran
Torrent a Bulevard dels Francesos (Colum-
na, ), la seua darrera novel·la amb què
dóna un tomb a tota la seua trajectòria an-
terior i que pot acabar sent ben bé un refe-
rent de la seua obra. Segons ha confessat l’es-
criptor de Sedaví, aquesta novel·la li ha cos-
tat poc més de sis anys d’un intens i obses-
siu treball de recerca d’informació i docu-
mentació sobre l’època histórica, en l’es-
tructura de la història i en la veu narrativa
més adient. 

El resultat final és un retrat fidel de la Va-
lència del , sotmesa per la dictadura
franquista en la grisalla d’una vida trista i
amarga a peu de carrer, mentre buscaba en
els terrats de les cases l’aire per respirar, una
estructura sòlida, ordida amb els elements
clàssics de la trama policíaca i social, i una
veu introspectiva des de la qual un narra-
dor  actual, de primers anys dels , re-
flexiona amb profunditat sobre la relació
moral i ideológica d’aquells temps en què
hom posseïa  l’estrany deliri de canviar els
vells temps, d’exigir justicia social, de cons-
truir un món millor. Ho fa, però, recone-
guent, confessant que «no vam cometre l’es-
tupidesa d’intentar canviar la societat i ara
no hem de simular el posat estètic de des-
encantats».

El , davant les concentracions d’o-
brers de la indústria en solidaritat amb els mi-
naires en vaga d’Astúries, les revoltes d’es-
tudiants universitaris, i fins i tot el malestar
explícit d’alguns polítics tradicionalistes, el
règim franquista va recórrer al llenguatge i la
repressió dels anys . «Un règim fort ne-
cessitava aquells dos pilars: la ideologia,
que el revestía de doctrina, i la repressió po-

licial, que mantenia l’ordre».  Amb aquesta
finalitat, el Governador de València mana in-
vestigar el crim d’una rica hereva de família
influent en el règim, el cap de la brigada po-
liticosocial de la ciutat, el corrupte i criminal
Vicente Rodrigo, junt a l’honest  comissari  Se-
bastián Piñol. Però, els dubtes de conscièn-
cia d’aquest últim donaran un gir a la inves-
tigació, serà cessat i Rodrigo se’n farà càrrec
personal, omplirà els calabossos de la Pre-
fectura, i farà despietat ús de la tortura amb
què forçar-ne una confessió. Rodrigo no ho
arribarà a sospitar mai, però en la seua in-
famia criminal trobarà el seu destí. 

Per la seua banda, el Partit Comunista, des
de la clandestinitat, organitza i convoca va-
gues en els centres industrials i universitaris,
manifestacions en els carrers, alhora que can-
via d‘estrategia:  abandona els guerrillers ma-
quis a la seua sort, «una vegada demostrada
la inviabilitat de la lluita armada», i es pos-
tula com l’alternativa democràtica al fran-
quisme, tot i assenyalant el camí correcte per
assolir la justícia socialista. La nova estratè-
gia no deixava lloc a opcions personals ni més
alternativa que «seguir allò que li dictava la
consciència o claudicar a ulls clucs i obeir les

consignes», que farien realitat els gran ide-
als de llibertat col·lectiva. ¿Com es pot de-
fensar, però, la llibertat de les masses si
abans no s’ha assumit la llibertat individual
de poder decidir?  

Dissentint de la línia oficial del partit, Josep,
Felo i Teresa, tres jóvens amics, ordiran un pla
que farà despertar la societat valenciana de la
letàrgia a què la té sotmesa el règim; un pla que
atemptarà al cor mateix de la dictadura, i a tra-
vés del qual la gent s’adonarà que hi ha llui-
ta al carrer, que hi ha esperança, que encara
hi ha vida; un pla que es revelarà de conse-
qüències tràgiques imprevisibles. 

Ferran Torrent ha creat uns personatges
excepcionals i els ha dotat amb una profunda
psicología: segueixen allò que els dicta la
consciència, trien la llibertat a la seguretat,
la justicia a l’ordre, i assumeixen plenament
la llibertat personal de decidir què fer i com
viure.  

Ferran Torrent ens ofereix la visió lúcida
d’una societat —la valenciana— apassionada
i vital, plena d’idealisme, de pors i de silen-
cis, i d’esperança en què tot allò, tard o
prompte havia de canviar, en què tot estava
per fer i que un nou temps de llibertat, d’i-
gualtat, de justícia i de dignitat, era possible.
Però el narrador del Bulevard dels Francesos
ens l’evoca des de la recança d’allò que s’havia
d’haver fet i no es feu, des dels ideals perduts
pel camí d’una generació que no va trans-
formar la realitat sinó que s’adaptaren a
ella, convertint el pragmatisme en una nova
categoría ideológica.

«A qui li pot sorprendre —reflexiona el na-
rrador— que la relació amb la cultura dels pri-
mers edils democràtics haja possibilitat ara,
passats mes de vint anys, que l’analfabetis-
me funcional funcione tan bé com en la dic-
tadura? O que fora l’esquerra qui inaugura-
ra la corrupció política en democràcia, com
si tant de sacrifici i honestedat i decència per-
sonal no haguera servit de res. O que foren
aquells jóvens estetes que abominaven de
tota guerra i tot militarisme els primers a rei-
vindicar les bondats de les institucions mi-
litars. El problema de la política no és la im-
moralitat, sinó la mediocritat  d‘eixa immo-
ralitat». 

Davant la dimissió de la ciutadania, el sis-
tema democràtic adquireix la representa-
ció d’una falàcia; una falàcia que no té al-
ternativa; una falàcia constituïda en la co-
artada perfecta de tots els servidors de les
ideologies.  

A mode de conclusió, manllevaré les be-
llíssimes paraules d’un dels personatges
més assenyats i interessants d’aquesta no-
vel·la, Rafael Puig, mestre republicà i socia-
lista moderat, plenes d’una lucidesa com-
promesa i vital: «Sense intel· ligència», dei-
xa escrit l’autor, «no hi ha llibertat… l‘educació
és més important que la ideologia, no de-
bades l‘ensenyament és l‘eina adequada
per crear esperits lliures, ciutadans lliures ca-
paços de decidir per ells mateixos». Tota una
lliçó. Sens dubte, el millor Torrent.

POR ANTONI ZARAGOZÀ

L’ estrany deliri de
construir un món
millor

«Algun clàssic va deixar escrit que el caràcter de l’home és
el seu destí». Per tant, tots en som responsables, del present
històric, dels avanços i dels reculaments socials, també de
les esperances i de les derrotes. I del futur. 

FERRAN TORRENT
Bulevard dels Francesos

Col·lecció: Clàssica 
COLUMNA EDICIONS, 2010.
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MANUEL MOLINES

L’autor, Ferran Torrent.

«Sense intel·ligència no hi ha llibertat…
l’educació és més important que la
ideologia», diu un dels personatges de la
novel·la, el mestre republicà Rafael Puig

«No debades l’ensenyament és l’eina per
crear esperits lliures, ciutadans lliures
capaços de decidir per ells mateixos». Tota
una lliçó. Sens dubte, el millor Torrent


