
Novetats

Si tinguérem la possibilitat de
triar un instant per tal de fer-lo

etern, potser  les persones de pas-
sions més abrandades recorrerien

a un orgasme, o al fervor que siga me-
nester. O potser triaríem com a pàtria

un bell somriure, lluny d’hipoteques
imposades, foranes, lluny dels especta-

cles penosos dels usurpadors de la reali-
tat, lluny dels seus deliris i rebotigues mi-

serables. Per un moment lluny de la neces-
sitat de plantejar-los batalla... Ara bé, sovint
hem sentit que l’important és (i era i serà) el

camí que ens hi guia. Josep Palau i Fabre
deixà escrit: «L’home és un animal que es
busca», i Antoni Defezaprofita la citació per
a encapçalar Assumptes pendents. Set qües-
tions filosòfiques d’avui (Publicacions Uni-
versitat de València), premi d’assaig Càtedra

Blasco. Hi repassa el compromís cívic, els
tractes amb allò sagrat, la vida i la mort, els
drets, la identitat i la sexualitat.

Qüestions presents en la via cap a la ba-
talla, la vida, el somriure. Passejar du, entre
altres avantatges, els de netejar, ventilar i en-
dreçar les idees, més encara en l’ambient
agradós com el del jardí dels Vivers de Va-
lència. La vida és dinamisme, lectures, mo-
viment, reflexió, acció, aventura… Enric
Lluch narra a Després del silenci (Onada), pre-
mi de novel·la Ciutat de Sagunt, un periple
per a resoldre interrogants vitals i familiars.
La mateixa editorial de Benicarló presenta
Els somriures de la pena, relats que Manel
Alonso descabdella del fil de la memòria
amb tendresa i ironia. Toni Cucarella recrea
un món que es dissol a Hòmens i falagueres
i altres relats ( i ), amb el seu estil proper
i expressiu. També trobarem relats interes-
sants en A butxacades (Labreu), de Joan
Todó. Amb la primavera es deixondeix la
sensualitat, com mostra Essència de guaia-
ba ( i ), els relats de Jordi Ortiz, premi Ciu-
tat d’Elx. L’aventura s’estén al premi de no-
vel·la Ciutat d’Alzira, Els embolics dels Hoo-
ver (Bromera), de Joaquim Biendicho, a par-
tir d’un creuer per la Mediterrània.

Sobre les incerteses de mar endins escriu
l’autor d’El Cabanyal Pep Martorell a De-
vocions marineres a terres valencianes (Bu-
llent), premi Bernat Capó de difusió de la cul-
tura popular. Amb Paco Tortosa conti-
nuem país endins, amb De viatge per terres
valencianes (Carena). La constància i la
pausa de la prosa convida a reflexionar i fer
memòria, qüestionar-la, interpretar-la, alçar-
la. N’és el cas del segon volum de Biografies
parcials. Nascuts abans de la guerra (Afers),
en que Xavier Serra continua amb valuosos
retrats de Doro Balaguer, Josep Antoni
Comes, Josep Iborra, Pere Maria Orts,
Germà Colon i Vicenç Rosselló. Altres re-
flexions destacables, que ajudaran a formar
l’opinió pròpia, les trobem en forma de tres
reculls d’articles: sobre literatura i crítica li-
terària, En el curs del temps (Moll) d’Enric Sò-
ria, i Éros és l’escriptura. La literatura com a
estímul vital (Afers) d’Antoni Gómez; i so-
bre l’anàlisi i les possibilitats de progrés, L’o-
fici de raonar. Societat, economia, política, va-
lencianisme (PUV), de Vicent Soler.

Encara fem esment d’altres vies d’escrip-
tura: Carme Gregori Soldevila revisa els afo-
rismes de Joan Fuster a Anotacions al mar-
ge (PUV), i Francesc Bononad desfà els lí-
mits entre gèneres al fascinant Facebook (El
cep i la nansa). Política per a joves inquiets,
la crida informativa d’Enric Senabre, i tam-
bé a Bromera, el llibre que dialoga amb el
nou disc d’Obrint Pas, Coratge, magnífica-
ment estrenat dissabte passat a Benimaclet.
Els títols de les quinze cançons donen peu
a escrits de diferents autors que aporten el
seu punt de vista.

Podem imaginar que cada llibre, al seu
torn, assumeix aquell altre vers de Palau i Fa-
bre, «jo em donaria a qui em volgués»… De
manera que confesse la convicció que el mi-
llor ho trobarem entre les casetes d’aques-
ta estimada Fira. La tria adient espera, com
qui copsa el sentit d’un instant, que la hi des-
cobriu. Lluny d’ànsies d’originalitat i supe-
rioritat. Tota ànsia ben lluny. Prop de les per-
sones, els llibres ben a prop, a la vista, a to-
car dels dits.

POR EDUARD RAMÍREZ

NARRATIVA I ASSAIG
Triar un camí 

de llibres

La vida es torna aventura, interrogant, memòria, compromís i
sensualitat en passejar allà on els llibres, ben a prop, a la vista, a
tocar els dits, esperen tranquils l’instant del seu descobriment.

UPAMANYU CHATTERJEE 

Agosto: una historia india
MARBOT EDICIONES, 2011

Una visión afectuosa pero inmisericorde de la India moderna. Un escritor que merece la
pena descubrir por su prosa desinhibida y salvajemente divertida sobre la vida cotidiana en la
India actual. Suketu Mehta. Agastya, a quien casi todos conocen por el mote de Agosto, acaba
de conseguir un preciado puesto de funcionario en la administración india. Sin embargo, el
cargo le obliga a irse de sus amadas Delhi y Calcuta. Tendrá mucho tiempo y oportunidad de
aprender cosas en sus largas jornadas de fumar porros, leer, mirar al techo y escaquearse del
trabajo, además de observar con mirada distanciada lo que ocurre a su alrededor.

�

SHUSAKU ENDO  

El mar y veneno
ÁTICO DE LIBROS, 2011

En un hospital japonés desmoralizado por los bombardeos de los Aliados, un interno, el
doctor Suguro, es cooptado por un ambicioso cirujano para participar en experimentos que
culminan en la vivisección de un prisionero estadounidense capturado. Su fin es determinar
cuánto se puede cortar de un pulmón antes de que el paciente muera. Pero el verdadero
motivo se halla en la brutalidad de los militares, la rivalidad entre los jefes del hospital y la
atmósfera de nihilismo que reina en Japón. Suguro se siente humillado por su propia
pasividad, paralizado por una conciencia que le perseguirá muchos años más tarde.
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La vida, com els 
llibres, és dinamisme 
i moviment. Tot és 
qüestió de triar quina
vols.

Podem imaginar que cada llibre, al seu
torn, assumeix aquell altre vers de
Palau i Fabre, «jo em donaria a qui em
volgués»…

Confesse la convicció que el millor ho
trobarem entre les casetes d’aquesta
estimada Fira. La tria adient espera,
com qui copsa el sentit d’un instant…


