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MAURICE DRUON

La caída de los cuerpos
LIBROS DEL ASTEROIDE, TRADUCCIÓN DE AMPARO ALBAJAR, 2010

Maurice Druon escribió en la trilogía Las grandes familias (premio Goncourt de
1948) el certero retrato, público y privado, de la sociedad francesa de entreguerras. En
La caída de los cuerpos continúa el ajuste de cuentas a la sociedad francesa de la III
República. En esta segunda entrega asistimos a la debacle de la vieja guardia. Si el
hundimiento del banquero Schoudler retrata el fin de las fortunas amasadas en el XIX y
la codicia de los especuladores en la crisis de 1929; La Monnerie encarna la decadencia
de la vieja aristocracia. En cambio, nada detiene el ascenso del arribista Lachaume…
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CHRISTOPHER CALDWELL

La revolución europea
EDITORIAL DEBATE, 2010

El autor estadounidense alerta sobre  los peligros de la inmigración en un polémico
ensayo que resalta la debilidad de los valores continentales. En este libro expone las
extrañas formas en que el Estado del bienestar interactúa con las tradiciones del Tercer
Mundo, el antiamericanismo que une a europeos e inmigrantes y los debates sobre el
papel de la mujer y la moral sexual que los separan; asimismo, estudia el atractivo que
suscitan cuestiones como la sharia, la «resistencia»  o la yihad en la segunda generación
de inmigrantes, más alienada que la primera, frente a la crisis de valores  europea.
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CARLES CORTÉS

Sara, la dona sense atributs
BROMERA, XVI PREMI DE LITERATURA ERÒTICA LA VALL D'ALBAIDA, 2010

Quan Sara va fer els cinquanta anys, va decidir que canviaria de vida. Havia deixat el
treball com a intèrpret i volia concentrar-se en nous projectes més enriquidors. Dubtava
de quin camí escollir. Va pensar a fer una nova traducció de l’obra més coneguda de
Robert Musil, L’home sense atributs, però un dia, tot llegint el periòdic, va trobar un
anunci suggeridor. Un jove de vint-i-cinc anys, Gabriel, s’oferia per fer massatges.
Aquesta novel·la completa el retrat psicològic de les dones protagonistes de les 
novel·les anteriors de Cortés, doctor en filologia i professor de literatura a Alacant.
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GEORGES BATAILLE

La literatura y el mal
EDITORIAL NORTESUR, TRADUCCIÓN DE LOURDES ORTIZ, 2010

Esta serie de ensayos recoge gran parte de los postulados filosóficos y estéticos
que rigieron el quehacer creador de Bataille: el exceso, la soberanía, la transgresión,
la libertad. Conceptos dispuestos al servicio del desciframiento del lenguaje y la
literatura. De la impotencia de aquél, de la imposibilidad de ésta y de lo irrenunciable
de ambas. Gracias a la perversión que la literatura opera en el lenguaje se logra
instaurar en su seno una experiencia límite que alumbra una nueva realidad,
revelando así que la auténtica medida del hombre es la búsqueda de lo absoluto.
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Novel·la

L’aura que envolta la figura de Rubem
Fonseca es confon sovint amb els perso-
natges i els temes de la seua narrativa. Mi-
santropia, la voluntat de mantenir-se al mar-
ge de la premsa, el fet d’haver sigut policia
abans de dedicar-se a la literatura —no va
publicar fins als trenta-vuit anys—, i la re-
acció que va produir l’aparició dels seus es-
crits en una societat poc propensa a les ve-
ritats incòmodes —fins al punt de la confis-
cació de l’edició per part del govern— no
han fet sinó contribuir a augmentar-ne la
llegenda. Més enllà d’això, però, Fonseca és
un dels imprescindibles de la narrativa de
les últimes dècades, i un dels grans renova-
dors de la literatura brasilera contemporà-
nia. Els relats que integren El cobrador en
són una bona mostra: una excel·lent col·lec-
ció de peces literàries que, trenta-un anys
després de la publicació original, continua
mantenint tota la força. Narracions que tra-

cen un retrat descarnat de la societat con-
temporània, que s’hi mostra violenta, cíni-
ca i desequilibrada; de la frustració de la
vida quotidiana en una societat que des-
personalitza l’individu, el degrada, l’aliena.
Un viatge per les clavegueres de l’ésser
humà actual que fa visibles els racons que
sovint preferim ignorar.

La sordidesa és el nexe d’unes narracions
que habiten un univers de violència, co-
rrupció, perversió i marginalitat, en el sen-
tit literal de la paraula: el de tot allò que viu
als marges de l’edulcorada imatge oficial.
Pedòfils, adúlters, assassins, xantatgistes,
traficants; també el costat obs-
cur de famílies riques i
influents; i ancians, i
malalts. Podríem tit-
llar-ho de narrati-
va negra, perquè
alguns dels con-
tes són miniatu-
res de la novel·la
de gènere,
amb detec-
tius que

semblen predestinats a encarnar-ne tota
una saga —el genial Mandrake, per exem-
ple. Però, també perquè, siga quin siga el
tema i els protagonistes del relat, semblen
estrets de —o destinats a— la crònica negra
dels periòdics. I, tanmateix, seria un error
reduir Fonseca únicament a un autor de gè-
nere policíac. Estaríem obviant que l’ús d’al-
guns tòpics heretats d’aquella narrativa no
deixa de ser una eina; segurament, la millor
possible per abordar el retrat crític i despu-
llat del submón d’aquesta societat del be-
nestar, i posar-nos-en al davant la cara més
fosca. Uns tòpics, a més, que l’autor mani-
pula i deforma fins a aconseguir un resultat
que no deixa de ser una paròdia del propi
gènere.

La brevetat, la precisió i l’agilitat són els
trets distintius de l’estil Fonseca: paraules
que tallen com una navalla, i una prosa di-
recta com una fuetada, descarnada i no
exempta d’un cert humor negre. Impercep-
tiblement, l’acció se situa a la vora mateix de
l’abisme, es tensa al màxim, i creix la sensa-
ció d’un imminent desenllaç tràgic. És la
violència latent que alimenta les accions de
l’estrafolària galeria de personatges que po-
blen els relats; uns personatges que, entre

altres coses, tenen en comú l’indi-
vidualisme. D’una manera o d’u-

na altra, s’enfronten en solitari
al món: bé siga perseguint una

persona per tot l’Amazones —
Trobada a l’Amazones—, re-

voltant-se contra l’or-
dre absurd d’un asil
d’ancians —Onze de
Maig—, provant de
revertir l’atzar que
habitualment li és
contrari —El joc
del mort—, com-
pensant les in-
justícies de la
societat en ge-

neral —El cobrador— o d’algun membre
concret —Dinar a la muntanya el diumen-
ge de Carnaval—, etc. I, en general, qües-
tionant institucions venerables, d’aquelles
que es consideren imprescindibles per al
bon funcionament social.

L’ús de narradors interns en primera per-
sona contribueix a eliminar qualsevol temp-
tació d’omnisciència; de mirada des de fora
que pogués ser interpretada com a mirada
des de dalt i, doncs, com a moral. És el per-
sonatge qui ens conta la seua pròpia histò-
ria, amb tots els filtres i restriccions que
aquesta tria comporta, amb la màxima sub-
jectivitat; i, molt sovint, amb les distorsions
de la malaltia, de l’odi o de l’autojustificació.
La seua és, doncs, una crítica mordaç i im-
placable del fals progrés contemporani que
s’orquestra únicament pel mecanisme del
retrat. L’autor desapareix; no hi ha valoració,
ni encara menys el mínim rastre de posicio-
nament o de maniqueisme. Els seus contes
van plens d’actituds obscenes, corruptes, ex-
travagants i grotesques, però en cap moment
no hi ha un judici moral al respecte. Mostrar
l’altra cara, i fer-ho amb la mestria que ho fa
el brasiler, és suficient. Literatura subversi-
va, però en tant que la pròpia realitat és sub-
versiva. Gran literatura d’un gran cínic.

PER PERE CALONGE

RUBEM FONSECA
El cobrador

Traducció de Josep Domènech Ponsatí
LABREU EDICIONS, BARCELONA, 2010
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Cròniques de la
sordidesa

Rubem Fonseca (Minas Gerais, 1925) és un autor de culte per
a una extensa minoria. La seua literatura constitueix un retrat
amoral i cínic de la societat contemporània i de les seues víctimes,
a més d’una mostra de la millor narrativa contemporània

Relatos

El relato corto, el cuento, está de moda. El
género que Chéjov encumbrara, que dio
fama a escritores como Raymond Carver,
está viviendo un momento especial. Quizá
imagen de los tiempos. En unos momentos
de zozobra, de escasez de ilusiones o de es-
peranzas a corto plazo, el relato se impone
para detallar con sutileza y economía de me-

dios, que no de genio, un momento difícil en
el devenir de los hombres. Escritores como
Joyce Carol Oates o Alfredo Bryce Echeni-
que se apuntan al género. Editoriales se lan-
zan a reeditar libros de relatos de grandes
como Scott Fitzgerald o William Faulkner.
También se ha apuntado uno de los grandes
de la literatura anglosajona, Kazuo Ishiguro,
que tras un largo periodo sin editar, como es
su costumbre, llega con Nocturnosdonde, por
primera vez, se lanza al relato corto para ofre-
cer cinco historias que son como una contri-
bución al músico fallido que él mismo quiso

ser. Músico callejero en el París de su juven-
tud, Ishiguro se dio cuenta a tiempo de que su
genio estaba en la creación literaria y de esta
decisión salieron novelas como Nunca me
abandones o Los restos del día, llevada al cine
por Ivory. Con Nocturnos, se apunta por pri-
mera vez al relato y lo hace para dedicar cin-
co ensoñaciones a ese músico que no fue. Las
cinco historias, sugerentes y evocadoras, ha-
blan de músicos que sueñan con triunfar sin
conseguirlo o que recorren el tramo final de
su carrera. Personajes en busca de un reco-
nocimiento que se les niega o están perdien-
do. Todos lamentan la frustración de un tiem-
po que ya pasó, un tiempo que ya se escapa. 

Nocturnos no está a la altura de sus ante-
riores genialidades, pero tiene las esencias que
han hecho al escritor inglés de origen japonés

un grande de la literatura actual. Para los que
aún no le conocen, es una buena pieza para
acercarse a un autor que les subyugará.

PER JAVIER GARCÍA RECIO

KAZUO ISHIGURO
Nocturnos

Trad.: Antonio Prometeo, ANAGRAMA 2010�

Música o escritura


