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Microcontes

Diuen que segones parts no valen la pena;
però com a tota dita sempre hi ha excepcions
que confirmen la regla. Després de nou anys
que es va publicar la primera part d’aquesta an-
tologia sobre el microconte, l’editora confes-
sa al primer pròleg les raons i els criteris, més
o menys justificats, d’aquesta tria: un intent de
crear i creuar ponts entre la península i ultra-
mar (recordem que més de la meitat d’autors
són sud-americans) i una aposta —molt lloa-
ble— per autors novells i/o impossibles de tro-
bar a les nostres llibreries. Al segon pròleg més
de caràcter teòric, Noguerol resumeix en sis

trets algunes de les línies d’aquest gènere: º
L’adscripció fantàstica. º El gust per la am-
bientació terrorífica que busca el desassossec
en el lector. º La importància de la imatge, a
manera de fotograma sobre la qual es basteix
la història. º La influència d’elements poètics
com el ritme, la repetició i la imaginació. º El
joc de la metaficció i el llenguatge, és a dir, el
seu ús com a objecte i matèria primera. º El
compromís cívic per denunciar situacions
contra la violència, la incomunicació, etc.

Aquesta mostra recull la producció actual
d’uns  autors a través de  microrrelats
articulats d’una enginyosa manera: des d’una
pàgina i mitja de El conductor fins a arribar al
Yo de Luis XIV o la dissolució del text a El fan-
tasma. Un decrescendo que minva a poc a poc,
paraula per paraula fins arribar al buit o al si-

lenci. Personalment destacaria alguns títols
com Transtornos literarios que relata un acci-
dent mitjançant una concatenació de ono-
matopeies; Rewind, un estriptease a la inver-
sa, Palabras parcas per l’ús de l’al·literació for-
çada de la –a- ; o Conjugación per la seua de-
núncia: (Yo grité, Tú torturabas. Él reía. Nosotros
moriremos. Vosotros envejeceréis. Ellos olvi-
darán).

Por favor, sea breve  acompleix un doble ob-
jectiu: primer convertir-se en una plataforma
per donar a conèixer aquest tipus de ficció, que
arreplega un nombrós elenc d’escriptors con-
sagrats (Millás, Tomeo, Merino) al costat de
noms desconeguts o totalment inèdits. Però,
a més a més, proporciona una guia indispen-
sable per a l’estudiós del tema i tot el que es-
tiga interessat en aprofundir mitjançant les re-
ferències bibliogràfiques al final del recull. Arri-
bats a aquest punt ignorem si hi haurà una ter-
cera part, i si en tot cas en caldria una altra des-
prés de tots el precedents. El que sí que estem
convençuts és que potser ha arribat l’hora de

deixar de banda les mostres antològiques, i que
entitats culturals aposten per la microficció, al-
hora que les editorials s’arrisquen —tot i la cri-
si— a publicar llibres de microrrelats d’un au-
tor per tal que aquest gènere puga assolir
l’estatus literari que es mereix.

PER J. RICART 

Del dinosaure a la formiga

VV AA 
Por favor, sea breve 2. 
Antología de microrrelatos

Edició de Clara Obligado. Pròleg de Francisca
Noguerol. PÁGINAS DE ESPUMA, 2009.
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Novel·la històrica  

-Visquen els pobres!
-Muira el mal govern!
-Arca!

És el crit de la dignitat; el crit desesperat
de milers de goles contra les injustícies i abu-
sos dels senyors dels llocs on hi habiten, dels
senyors de les terres que conreen. És el crit
de maig, el crit de la fam que porten les ma-
les collites, que no donen per a menjusses;
una collita ben escassa, de la que el llaura-
dor es veurà obligat a pagar al senyor les ren-
des pel domini de la terra que ell treballa, o
les «particions» en espècie, o l’impost o les
condicions imposades en els contractes de

cultiu, que el fan esclau i condemnen la seua
família. 

El , a la Marina, El Comtat i les terres
limítrofes, creix el descontentament camperol
—covat d’anys enrere— i el rebuig social als
abusos i a les càrregues dels senyors. Aquest
clima d’agitació popular esclatarà finalment
en una insurrecció agrària, com mai s’havia
vist fins llavors en terres valencianes. El sín-
dic Francesc Garcia —personatge històric
i carismàtic—, llaurador del Ràfol d’Almúnia,
anirà poble rere poble portant un alè d’es-
perança  a tanta desesperació. Més de tres mil
hòmens, treballadors, tots ells, de les terres
del rostoll morisc, determinats, deixaran
arrere la dona, la família, la casa i el camp; uns
aniran a cavall, la majoria a peu; uns pocs
portaran armes, la resta només una falç, una
aixada o una forca; no són bandolers, no vo-
len enderrocar la monarquia ni les seues ins-
titucions, ni amenacen l’ordre establert; són
el poble menut que exigeix la vigència, la
«causa justa», del dret inviolable de les an-
tigues franquícies atorgades pel bon rei Jau-
me I i els primers reis, davant les autoritats,

la petita noblesa i els senyors, que defensa-
ran a ferro i mort els seus privilegis de clas-
se. D’aquesta revolta, dels fets històrics i dels
seus protagonistes, ens ofereix testimoniat-
ge la nova novel·la de Rafael Escobar El crit
de maig, una narració de qualitat literària més
que notable, i amb la què l’escriptor mani-
ser tanca la seua trilogia particular dedica-
da a la novel·la històrica, i en particular, a un
dels períodes més controvertits i crítics, que
acabaria determinant el futur dels valencians:
l’expulsió dels moriscos. 

A L’últim muetzí, Escobar en feia una de-
núncia sobre la feblesa amb què els esta-
ments valencians actuaren en la defensa dels
seus interessos, i en contra de la ferma decisió
reial d’expulsar els moriscos; i a Les veus de
la vall, centrada a la Vall de Seta i El Comtat,
on narra el repoblament de terres valencia-
nes amb famílies mallorquines. Per al nos-
tre autor, doncs, el fet d’escriure novel·la his-
tòrica no és el d’atraure i seduir el lector, amb
una selecció d’escenes i decorats d’època, i
amb uns protagonistes que sacsegen pas-
sions, tant com el d’imaginar eixe passat —
a través d’una recreació històrica versem-
blant— per a poder entendre el present. 

Des d’aquest punt de partida, El crit de
maig ens ofereix la resolució, amb tota la seua
duresa i crueltat, d’un dels conflictes endè-

mics que ha patit els poble valencià al llarg
de la seua història: els abusos de la petita no-
blesa —els senyorius— i la injustícia del mal
govern de les autoritats. Per altra banda, i cal
remarcar-ho per la seua importància, és el
desig explícit de l’autor de plasmar, sobretot
en els diàlegs, el valencià popular del segle
XVII en terres de la Marina i el Comtat; un
parlar «salat, illenc o mallorquí», junt al
parlar de La Safor o La Costera, i la parla
oriental catalana, en plena convivència i
normalitat, com un sol poble que són. Tota
una lliçó d’història que Rafa Escobar ens re-
vela: uns fets de la nostra història que ens han
portat fins a hui.

POR A. ZARAGOZÀ 

Testimoni de la revolta dels camperols
valencians contra els «senyors» per les
condicions del repoblament posterior
a l’expulsió dels moriscs, el 1693 

RAFAEL ESCOBAR
El crit de maig

EDITORIAL TRES I QUATRE, 2009�

El crit de maig

Narrativa

El mundo siempre está cambiando. No im-
porta en qué año de la historia nos situemos,
siempre habrá un acontecimiento en el que
imaginaremos ver los signos de ese cambio, el
anuncio de algo, la culminación de algo, el
principio del fin… La historia abunda en acon-
tecimientos, y la historiografía en explicacio-
nes para todos los gustos. La historia además
siempre se escribe a posteriori, lo que es una
ventaja indudable. Y la historia —y éste es uno
de los lugares comunes curiosamente con
menos predicamento—  donde mejor se lee
es en la literatura. En las novelas de los gran-
des escritores, pero también, de manera más
directa y explícita, en sus crónicas y diarios.

La vida errante es la tercera y última entrega
de las crónicas de viaje escritas por Maupas-
sant en distintos años de su vida — Sobre el
agua y Bajo el sol son las anteriores— todas
ellas en una magnífica y rigurosa traducción
de Elisenda Julibert.

Maupassant escribía como respiraba, y era
además un observador curioso y sagaz de todo
lo que pasaba a su alrededor, e incluso de lo
que no pasaba pero podía llegar a pasar. Na-
turalmente, como todo buen observador que
se precie, le gustaba viajar, ya fuese en su pro-
pio barco, al que bautizó como Bel Ami, —tí-
tulo de su novela más célebre— o utilizando
los medios habituales de cualquier viajero de
la época. El acontecimiento histórico con
que arrancan estas deliciosas crónicas no es
otro que la exposición universal de París de
, y su inconfundible insignia, la torre
Eiffel, que rápidamente se convertiría en el em-
blema de la ciudad. Como se sabe, la torre Eiffel
debía ser desmontada al final de la exposición,
pero la municipalidad de París, con induda-
ble visión de futuro, decidió conservarla. A
Maupassant, no es difícil entenderle, la expo-
sición y la torre le ponían de los nervios, y no

necesitó más excusa para poner temporal-
mente tierra de por medio. Decide entonces
visitar algunos lugares a los que ya le había lle-
vado su imaginación, arrastrado por «ese de-
seo impreciso y poético que acosa a toda
alma humana, que ronda alrededor de ella, tur-
bador y huidizo».  Visitará Sicilia, y luego pa-
sará a Argel y a Túnez, a Venecia, a Nápoles a
Isquia. Recorrerá sus caminos, sus desiertos,
sus ciudades, sus templos, sus casas de citas.
Su capacidad de asombro, ya se trate de mez-
quitas, paisajes volcánicos, o mujeres, era
prodigiosa. Las mezquitas las encuentra in-
igualables, los paisajes soberbios, las mujeres
perfectas. 

Sus crónicas son una mezcla de descrip-
ciones, recuerdos y estados de ánimo, adere-
zadas con sabrosas digresiones tan cautiva-
doras como el relato mismo. Maupassant ha-
bla con la misma pasión del arte moderno, la
arquitectura, la religión, o el progreso, que de
una ciudad entrevista desde el mar mientras
cae la tarde. Sus descripciones son algo más
que descripciones. Son reflexiones sobre el
hombre, sobre sí mismo, sobre el tiempo, so-
bre el devenir del mundo. 

Maupassant, que conocía sus virtudes tan-
to como sus vicios, era consciente de que po-
seía una sensibilidad casi patológica. Como la
de esos «individuos delicados y un poco his-
téricos capaces de saborearlo todo con todos
sus sentidos a la vez», que es como retrata a los
poetas simbolistas, y a todo artista empeñado
en ampliar con sus obras el estrecho cerco del
pensamiento. Y la misma excitabilidad ner-
viosa que le hacía repeler el contacto con las
masas, o sumirse en un estado depresivo por
culpa de la decoración de una habitación, le
hacía escribir páginas de una belleza des-
lumbrante, enardecido, la mayoría de las ve-
ces, por sensaciones casi físicas.

POR MANUEL ARRANZ

GUY DE MAUPASSANT 
La vida errante. Diarios de viaje por el
Mediterráneo

Colección Tierra de Nadie. Traducción de
Elisenda Julibert. BARCELONA, MARBOT, 2010.
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Don de la ebriedad
«La vida errante» es la tercera y
última entrega de las crónicas de
viaje escritas por Maupassant en
distintos años de su vida


