
Levante EL MERCANTIL VALENCIANOPosdata VIERNES, 28 DE ENERO DE 20114

Teatro

El hasta ahora poeta castellonense Anto-
nio Arbeloa, cambia de registro y se introdu-
ce en el mundo de la dramaturgia con la pu-
blicación, en la Colección Biblioteca Ciudad
de Castellón del Ayuntamiento, de su prime-
ra comedia dramática Viernes de octubre con
vistas. El actor y director local traslada a un
texto intenso y cargado de suspense la histo-
ria de Enrique Guzmán, un hombre sádico e
inquietante, empeñado en recrear constan-
temente el crimen cometido años atrás. Para
ello se cita en la suite de un hotel de la costa
mediterránea con una serie de mujeres con
las que intentará establecer unas relaciones
que irán más allá de lo estrictamente sexual. 

La obra se estructura en escenas cortas y re-
pletas de diálogos impregnados del cinismo
que caracteriza al protagonista masculino. Un
protagonista que, sin embargo, acaba con-
virtiéndose en el burlador burlado, cayendo
en la red de su propio pasado que retorna para
ejecutar una venganza tan popular como
implacable. 

Los logros de esta comedia dramática son
evidentes desde sus primeras páginas. Si
algo es importante en el teatro es el ritmo, y
en Viernes de octubre con vistas, éste es tre-
pidante. El ahora lector, y esperemos que muy
pronto espectador, se ve sumergido en una
historia de sucesos sin descanso en los que na-
die es lo que aparenta, y en la que los giros ar-
gumentales se producen hasta la penúltima
página, tan sólo atemperados por los acordes
de la melodía Deseo carnal, que nos acom-
paña de principio a fin.  

Igualmente resulta acertado el cambio
de tono de los diferentes encuentros hombre-
mujer, denominados como guerra civil de los
sexos por el prologuista Lluís Meseguer. Lo
que aparentemente son citas triviales de un
señor respetable con señora o señorita en ho-
tel con vistas al mar y a la montaña, salitre y
romero como metáfora, acaban cobrando
dramatismo para llegar hasta en cuatro oca-

siones al culmen de la tragedia. Arbeloa ha
bebido, y no puede negarlo, de los clásicos de
nuestro teatro más contemporáneo, ése tea-
tro de  maestros de la emoción que podrían
ir desde Casona hasta Buero Vallejo, o, in-
clusive desde Alonso Millán hasta Sastre. Co-
media dramática sería por tanto, como él la
califica, el subgénero más apropiado para un
texto en el que todo cuanto se dice va co-
brando su sentido para un final de cuadratura
de círculo. Por último, la galería de persona-
jes femeninos, engaños de sí mismos en sí
mismas, construyen ese final a base de sus pe-
queñas historias. Una mujeres, tan diferen-
tes como necesarias en el diseño y ejecución
de la venganza, que constituyen todo un ca-
tálogo de perfiles psicológicos diversos y
bien asumidos por el autor.

Sea bien recibido un texto que, esperemos,
pronto vea su traslado a las tablas, razón de
ser de toda comedia escrita, para comprobar
si sobre ellas mantiene el interés que despierta
su lectura.   
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Una venganza con vistas

Novel·la

Amb més de trenta títols editats des que
va publicar L'herència dels càtars en ,
Pep Castellano (Albocàsser, ) és ja un
habitual del panorama editorial valencià.
La seua última novel·la, Al punt de mira
(Edicions del Bullent) és un thriller psico-
lògic de ressonàncies hitchcocknianes. Hi
ha un assassinat i algú que mira o, millor dit,
que gaudeix mirant sense ser vist. Recor-
dem un postrat James Stewart que, confi-
nat al seu apartament a causa d'una lesió en
la cama, mira d'equivar l'avorriment espiant
els veïns per la finestra, i és així que creu pre-
senciar un assassinat. En el relat de Caste-
llano, però, el que mira no ho fa passiva-
ment, el que mira és algú implicat directa-
ment en la trama d'assassinat. I encara més,

és el pressumpte assasí, la persona que ha
estat detinguda i inculpada d'haver efectuat
un tret des de la finestra del seu domicili cap
al de la pressumpta víctima. I parle de pres-
sumptes, perquè Al punt de mira, com tota
bona història de suspens, està plena d'in-
certeses: res sembla massa cert i el que sí
sembla cert en un principi, aviat deixarà de
ser-ho i a l'inrevés. Per a començar no hi ha
víctima, perquè no hi ha cadàver. Hi ha una
dona desapareguda i la sospita que un veí
va disparar-li. Hi ha indicis que aquests trets
es van efectuar i dels estralls que van pro-
duir (restes de sang, vidres trencats, etc.). I
en efecte, ell no nega haver disparat, el que
nega és haver-la mort i és aquest aparent
contrasentit el que més intriga el lector i el
vertader ganxo de la història. I fins ací la tra-
ma de suspens.

Però hi ha també una jove lletrada de torn
d'ofici que accepta defensar el pressump-
te assasí, a pesar de la convicció que és cul-
pable. I sí, guanyarà el cas, però també un
remordiment que arrosegarà en forma de
desagradables atacs gàstrics. Àrdua feina allò
de defensar l'indefensable. Són els incove-
nients de l'ofici que l'advocada haurà d'a-
prendre a pair, així com la manca d'escrú-

pols en els procediments dels seus col·legues
més veterans. De tot això, ens parla l'última
novel·la de Castellano. I encara més, de com
han canviat els escenaris del suspens des
d'aquells grossos aparells de telèfons que
apareixien als films de Hitchcock. Tot i que
no es tracta només d'una qüestió de deco-
rats: els canvis no només afecten els canals,
sinó el mateix concepte de comunicació i la
naturalesa de les relacions que s'estableixen
a través d'ells. En Al punt de mira, les vícti-
mes i els assassins es tracten —inclús tenen
sexe— a través de xats, webcams, e-mails i
sms. Imagine que d'això també ens vol
parlar Castellano, dels riscs que entranyen
aquesta mena de relacions virtuals en què
les vertaderes identitats s'enmascaren sota
un nick, l'ull tafaner de l'ordinador tot s'ho
mira sense ser vist i les contrassenyes es pi-
rategen per a usurpar informació, suplan-
tar identitats i inculpar falsament.

Una dubte: atés que un triangle eròtic —
en el qual interfereix el veí voyeur— uneix
la dona desapareguda i les dues amigues i
col·legues de l'orquestra, es fa estrany que
l'autor passe de puntetes per sobre de la
qüestió sexual. O si més no que la redues-
ca a referències molt per damunt dels seus
jocs on-line. I és que sense sortir-se massa
de l'argument, la cosa donava per a alguna
esceneta picant, tot aprofitant allò de l's-
treep-pocker... per què tan de mirament lla-
vors?
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El gust a lletra agra
Pep Castellano parla del remordiment,
per allò de defensar l’indefensable, des
d’un trhiller psicològic on les relacions
virtuals entranyen riscos

Poesia

La primera part del llibre corres-
pon a la traducció de poesia de la
dinastia Tang ( segles VII – X) que
seria una més entre altres, si no
fóra per ser una de les poques
que fa la seua tria a partir del gè-
nere jueju, un únic quartet, de
cinc o de set síl·labes; una bre-
vetat estròfica a la qual hem d’a-
fegir l’escriptura sintètica del xi-
nès formada per ideogrames, tal
com podem comprovar en la
transcripció original. Aquesta
mostra recull un centenar de juejus
corresponents a més de cinquanta po-
etes, entre els quals destacaríem, no sols
per la seua qualitat, sinó per la seua presèn-
cia  a Li Bai «Indolent moc el ventall blanc /
totalment nu dins el bosc verd; / el meu ba-
rret suspès d’un roc, / l’aire dels pins sobre la
testa» i Du Fu «Tant commogut estic, que

semblo indeferent; / amb la copa al davant,
sóc incapaç de riure./ Sol·licita, l’espelma es
plany del comiat / i plora per tots dos fins a
la matinada», seguits d’altres com Wang

Changlig, o Wang Wei que va crear escola.
Des d’un punt de vista temàtic podríem di-
ferenciar alguns subgèneres com els laments
en boca d’una dona (semblants a les nostres
«cantigas de amigo») els bàquics (també

conreats a la literatura grega), els de pai-
satges (molt a prop del haikus) a banda
d’altres com la mort, el comiat, la melan-
gia de caràcter més o menys universals.

La segona part argumenta aquesta vi-
sió amb la traducció d’una dotzena de ro-
baiyats del valencià Ibn. al –Zaqqaq (ne-
bot d’un altre poeta com Ibn Khafaja d’Al-

zira) allà pel segle XI autor de «M’heu d’ex-
cusar per l’esveltesa d’aquell negre/ bellu-

gant-se dolç, guarnit de joventut. / tant es
guanyà el meu cor, que em consumí l’espe-
ra / d’un promès retorn esdevingut quime-
ra», una composició en forma de quartet ori-
ginal de l’antiga Pèrsia (sobretot conreada per
Omar Khayyam) i que comparteixen múl-
tiples analogies formals amb  les altres com-
posicions ja esmentades..

Aquesta reedició en un sol volum, de
dues mostres de poesia anteriorment publi-
cades per separat, intenta posar de manifest

la subtil interrelació entre la poesia xinesa i
l’àrab, producte segons l’estudiós Reckert de
la influència de la ruta de la seda, des de Sa-
markanda fins a la capital Chang’an. Una po-
esia, al cap i a la fi, comuna, que delicadament
vol condensar sensacions i experiències en
un motlle de tan sols quatre versos, ja bé siga
jueju o robaiyat. L’originalitat — i alhora
l’encert— que planteja aquest treball és de-
mostrar la interculturalitat entre dues tradi-
cions (aparentment dispars i distants) però
lligades per una mateixa delicadesa, que, més
enllà de les coordenades d’espai i temps, en-
cara hui ens sorprèn per la seua proximitat i
intensitat. 
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