
Libro sobre libros

La soledad es uno de los pesares que más
se sosiega con la compañía de una buena
obra, pero ¿qué sucede cuando quien se
siente abandonado es el propio libro? Vi-
cente Muñoz Puelles describe la orfandad
de esos objetos que han dejado de ser de-
seados, acariciados, olidos y, lo que es aún
más punzante, leídos. 

La expedición de los libros es una histo-
ria entretenida que, aunque en clave infantil,
está cargada de un honesto simbolismo
donde se recuperan valores esenciales
como la amistad, la libertad y la democra-
cia. Acompañada de las sagaces ilustracio-
nes de Fernando Vicente, la odisea que vi-
ven los habitantes de una húmeda biblioteca
se trueca por un mensaje educativo sobre la
vuelta a un sitio ideal que hoy, para las nue-
vas generaciones, parece utópico: la lectu-
ra. Desde el epígrafe, una cita de Fahrenheit
 de Bradbury, se afirman las bases so-
bre la importancia de la relación hombre-
libro, aquello que hasta el momento creía-
mos unidireccional Muñoz Puelles, cual

Henry James, le da una vuelta de tuerca;  en-
tonces ya no somos nosotros quienes an-
helamos las páginas leídas alguna vez (quién
no tenga un libro que echar de menos que
arranque la primera página) sino que son
ellos quienes entristecen, envejecen, se
arrugan de ausencia y hasta enferman de le-
pismas.

Es interesante imaginar el recorrido que
los libros-protagonistas realizan para reco-
brar el aprecio de sus dueños, atraviesan te-
rrenos baldíos, trenes, autobuses, librerías,
y un sinfín de lugares inhóspitos para su so-
ciedad de estantes y ojos de letras. Igual de

sugestivo es el trayecto que
recorre Vicente Muñoz

hasta su novela, ya
que ha adaptado

clásicos españo-
les  para que
niños y jóve-
nes puedan
acceder a
esas narra-
ciones que
surcan nues-

tra historia y
nuestra memo-

ria colectiva: des-
de La vida del La-

zarillo de Tormes y La
Celestina hasta las Leyen-

das de Bécquer, las Leyendas de
Mío Cid, las Novelas Ejemplares de Cer-
vantes o una selección de Cuentos de Terror.
Sus trabajos, enmarcados en la colección de
Oxford El árbol de la lectura, reformulan la
posibilidad de la ficción y arrojan inagota-
bles universos a los noveles lectores que tan
distraídos están por la voracidad tecnológica. 

POR  LUZ C. SOUTO

Poesia

Colpidor i bellíssim poemari que ens sor-
prèn poderosament després de tants anys
de viure per i per a la poesia. Llibre que fas-
cina per l’impecable tractament del com en
l’expressió poètica, més enllà dels temes i

conceptes tan delicadament lírics o social-
ment compromesos amb què l’autora ens
expressa el seu món interior, tan ric en vi-
vències i imatges.

De Pepa Úbeda, l’autora de La meua fron-
tera, en tenim ben poques notícies biobi-
bliogràfiques: és professora de valencià, ar-
tista gràfica i admiradora de la poesia de
Marc Granell, al qual li ha dedicat el present
poemari. Així mateix ha publicat altres dos
poemaris més que van ser premiats: Viure
encara i Varador de sorra.

La meua frontera és d’una densitat in-
tensa, tant en els temes tractats com en l’ex-
pressió lírica i de vegades sublim que ateny
i que obliga el lector a fer  les escaients pau-

ses i rellegir de nou els poemes per tal d’a-
profundir en les múltiples sensibilitats que
desenvolupa i que t’atrapen inexorable-
ment: «T’hi pense/agemolit pels corcons de
la por/navegat pels meus somnis».

De vegades, una sensualitat a flor de pell
recorre la nostra sensibilitat mediterrània:
«Voldries/una alba cosida a somnis/mentre
es desvetlla la gent? Una pluja de sol sobre
l’àlber del jardí/mentre ens estimem?/O
potser la lluna batent les ales/un cop fe-
cundada la pell?». Tot aquest desplega-
ment líric entorn el paisatge esdevindrà un
inici de jocs sensuals que recorreran poste-
riorment els cossos, pits, mans, besos, cames
i malucs per tal d’enaltir la batalla de l’amor. 

Pepa Úbeda no deixa d’interessar-se així
mateix en aquest llarg poemari per temes
més compromesos socialment arreu del
món. I així, Nicaragua, Gàmbia, Okavango,
les townships sud-africanes, l’exili palestí...

són tractats líricament, dramàticament, des
de l’angle de l’experiència personal, sempre
des d’una grandíssima originalitat poètica.

La meua frontera, un gran poemari a re-
tenir i una veu lírica altament consolidada. 

PER LLUÍS ALPERA 

Amb temes delicadament lírics o
socialment compromesos, el
poemari de Pepa Úbeda, «La meua
frontera», és colpeix i sorprèn

PEPA ÚBEDA
La meua frontera
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Les fronteres sensibles

Viaje al centro del libro
16.127 textos descubren que además de ser libros son libres, así utilizan las experiencias de sus páginas para ir en busca de los
humanos, los únicos capaces de leerlos y dotarlos de inmortalidad. Es «La expedición de los libros», de Vicente Muñoz Puelles,
quien, además, ha adaptado seis clásicos españoles para que los jóvenes accedan a narraciones que son memoria colectiva

Obra col·lectiva

Escoltem sovint, sobretot als mitjans de
comunicació, que vivim un moment en què
la novel·la negra sembla experimentar una
edat d’or molt particular. Fent-se ressò d’a-
questa circumstància propícia per al gène-
re, Pablo Sebastià, impulsor del projecte

València criminal, ha llan-
çat a les llibreries una nova
proposta editorial motiva-
da pel desig de conèixer Va-
lència des d’una nova pers-
pectiva. Aquest recull de
vint relats breus d’ambien-
tació urbana i actual pretén
mostrar als lectors i lectores
la cara oculta d’aquesta ciutat lluminosa i
mediterrània cantada per trobadors i poe-
tes, apreciada pertot arreu pel flokore de Fa-
lles i paelles, i coneguda, més recentment,
per l’enrenou de circuits automobilístics ur-
bans, l’American’s Cup i altres esdeveni-
ments esportius i arquitectònics de diver-
sa mena.

La singularitat d’aquesta
iniciativa radica, a més, en el
fet que es presenta com una
obra col·lectiva signada per
autors, especialistes del gè-
nere i professionals hetero-
genis, interessats pels as-
pectes més foscos de la ciu-
tat, pel lumpen i les històries
més sòrdides del seu subsòl,
pels ajustos de comptes, els
escenaris de claveguera i les
rates, diuen, que les recorren
cada dia.

La creació coral de tota
antologia implica, en el cas
de València criminal, consi-

derables desajustos entre els textos, que va-
rien en qualitat i densitat literària, però que
comparteixen una mateixa motivació: situar
València en el mapa imaginatiu de la ficció
policial i detectivesca que coneixem com na-
rrativa negra, i convertir-la en l’epicentre
d’intrigues emocionants, violentes i fins i tot
poètiques, difícils d’apreciar cada dia. A més

de comptar amb les narracions d’autors com
José Antequera, Suso Postigo, Manel Gi-
meno, Herme Cerezo, Luis Valera, Vi-
cente Marco, Merche Carneiro, Carlos Ai-
meur o Emili Piera, el llibre ha estat il·lus-
trat pel pintor valencià Luis Lonjedo, que
tracta de descobrir el fet significatiu i pro-
fund dels fets narrats, traslladant al format
de l’obra la característica visió ciutadana que
impregnen els seus llenços. 

PER MARIA ROSELL 

València no és 
tan tranquil·la
Conèixer València des d’una nova
perspectiva. Un recull de vint relats
d’ambientació urbana que mostra la
cara oculta d’aquesta ciutat lluminosa

AA VV
Valencia criminal
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