
Novel·la

Existeix un país anomenat Verbàlia on els
homes juguen a imitar a la divinitat creant mi-
crocosmos obscurs a partir d’una troballa ver-
bal. Un d’aquests homes és el Tim, protago-
nista de L’home del sac, escriptor d’una histò-
ria que hem d’interrogar per tal d’extraure la
seua verdadera identitat; al seu si estan tots els
personatges: l’enigmista que camina cap en-
rere fins arribar al punt de partida on establir
l’interrogant, l’escriptor que ha de posar en
contacte paraules que mai s’havien trobat i, so-
bretot, el jugador que s’endinsa en el món amb
la idea que, mentre es juga, l’única realitat és
el joc. A l’altra banda de l’espill: una dona amb
un manuscrit, Raquel Fuster, qui desconeix la
identitat d’aquell que, fins el moment de la des-
aparició, ha ocupat el seu llit i, al final de la his-
tòria ha desaparegut sense cap rastre  i un psi-
quiatra, el doctor Genís, que ha d’abordar la
lectura com un acte de desvetllament. 

Dintre se situa la ficció d’una novel·la in-

acabada,
protagonitza-
da per l’alter
ego de Tim, o siga,
Tom, l’orfe Tomàs
Deulofeu, que com
l’etimologia del seu nom
en arameu indica, exerceix
de germà bessó de l’autor del
text. Aquest Tomàs, que sem-
bla ser un agent d’assegurances
gris i avorrit, tant desorientat com
la seua dona, Paula, transita per Bar-
celona sense cap objectiu més que
trobar una manera d’agafar una baixa mè-
dica. La història, en aparença simple i
avocada a la mediocritat, surt de les cendres
per tal de donar complexitat a l’estructura nar-
rativa: l’escriptura ens enganya i descol·loca
perquè a la fi tot té un sentit, tot respon a un
càlcul precís de l’extravagant protagonista.

La novel·la juga amb el misteri i l’ocultisme
per tal de construir un laberint d’espills on els
distints nivells ficcionals arriben a un paral·le-
lisme extraordinari que òbviament entrampa al
lector per a fer-lo arribar, ben entrada la narra-
ció, en un ritme cada volta més frenètic, més in-
quietant, més hipnòtic, com el d’un ritu antic.
Tanmateix uns fragments que perden quasi
completament la versemblança, que pareixen
el resultat d’un mal somni on la violència esclata,

o n

on els ins-
tints parei-
xen sortir d’un
ritual òrfic, ens
revelen finalment
la importància que
al text té el concepte
d’apòcrif. Perquè Tim, l’e-

nigmista de la Rambla que ven endevinalles i pa-
líndroms, ha fet de la mentida i el fingiment el
seu modus vivendi: «Creo personalitats cons-
tantment. Cada somni meu és, en el mateix mo-
ment d’aparèixer somiant, encarnat en un altra
persona, que passa a somiar-lo, i jo desaparec.
Per crear m’he destruït; he exterioritzat tant els
angles interiors que dintre meu no existeixo sinó
en les projeccions exteriors». I per això Pessoa
i els seus heterònims  —Ricardo Reis, Álvaro
de Campos, Alberto Caeiro—, que apareixen
en la novel·la de Tim O’Teu com protagonistes
d’un serial brasiler, i Aleister Crowley, l’astrò-
leg britànic: tots plegats creant un món simu-
lat com deus que escullen el seu propi destí.

Aquesta, que va ser la primera novel·la de
Màrius Serra i ara es presenta en una edició
revisada i possiblement reelaborada, mostra
una maduresa creativa patent, un coneixement
dels mecanismes de la narració i de la natu-
ralesa del llenguatge, tant important com a les
seues posteriors obres Farsa o Mon oncle. La
novel·la creix en complexitat conforme acce-
dim a l’inquietant univers interior del perso-
natge protagonista qui, a la fi, resulta ser una
bona metàfora de les relacions humanes con-
temporànies: ningú coneix ningú perquè tot-

hom camina amb una identitat falsa o anò-
nima: la construcció de màscares és el
camí cap a la supervivència social. La fic-

ció, doncs, s’imposa a la literatura i a la
vida com l’única cosa substancial: «La ver-
semblança i la veritat són dos fenòmens

similars que només difereixen en el fet
que la segona no existeix en el nostre

món artificial i la primera sí».

POR EVA SOLER SASERA

Poesia

Amb més de una desena de títols i amb
una envejable llista de premis en el seu
currículum, Juan Vicente Piqueras (Los
Duques de Requena, ) torna a sor-
prendre’ns amb el seu darrer poemari
després d’un curt parèntesi creatiu. El tí-
tol d’aquest llibre La hora de irse ens avan-
ça com a pocs el seu contingut: la breve-
tat de la vida, l’omnipresència de la mort,

l’estat continu de trànsit, etc. L’autor am-
plia el catàleg d’imatges amb les quals els
poetes han intentat dibuixar la linealitat
aparent de la vida (recordem tan sols les
al·legories del riu i del camí). Ja des del pri-
mer poema El Arquero aprofita la metàfo-
ra d’una fletxa que apunta des del dia del
naixement el nostre cor, tal com si fóra una
espasa de Damocles. En altres com Aba-
nico farà servir les vares d’aquest objecte
com a símbols que van tancant-se una a
una segons transcorren els anys. O en Ae-
ropuerto, on arribarà a sentenciar que La
vida no es un vuelo, es el retraso / de un
vuelo. Sin destino.

Tot i la seua l’originalitat, Piqueras és
molt més que un enginyer d’imatges col-
pidores sobre la vida. Vol anar més enllà
per reflexionar i advertir-nos dels paranys

de la ment (Rumiando ruinas), dels mi-
ratges del passat (Instrucciones para salir
del desierto) o d’altres amagatalls on in-
tentem guarir-nos: Toda fuga es la flecha
/ que se clava en la espalda de quien huye.
/ Toda huida es herida.  Però, sens dubte,
un títol antològic per la seua catarsi el tro-
barem cap al final, a Hotel sin estrellas, en
el qual  fart de refugiar-se en el lament i en
la pena com si foren pensions tristes, el
poeta ha decidit eixir d’aquesta auto-
complaença, i des d’aleshores viure al
ras. Ser feliz es vivir a la intemperie.

En l’altra cara de la moneda la presèn-
cia de la mort traspua i traspassa des de
la primera fins a l’última pàgina. De ve-
gades l’associa a l’Eros (Amapolas), men-
tre que en altres, la personifica per tal d’e-
ludir el tabú com succeeix a El ladrón en
el qual, allò que mai no és dit, ens visita
cada nit furtivament i se’n porta alguna
cosa. A més a més en aquest volum no fal-
ta certa vindicació de la llibertat personal

(Canción del suicida) o la recurrència
d’aniversaris com fa en un parell d’oca-
sions, o d’epitafis com el que tanca el lli-
bre. De tot aquest pessimisme assumit
amb naturalitat i aquest to final com de co-
miat (que per alguns lectors potser més
que una postura lícita, una impostura li-
terària) ens queda la paraula com a fràgil
testimoni del passat, com a fugaç testa-
ment poètic. Una petjada amb ressons
quevedians del nostre trànsit breu i pre-
cari, per açò, que alguns anomenen vida,
i altres existència.

POR J. RICART

Paranys, miratges, fugides, mort. Piqueras
amplia el catàleg d’imatges poètiques
sobre l’aparent linealitat de la vida

Testament poètic

La reedició revisada de la primera
novel·la de Màrius Serra esdevé 
un joc d’espills on la ficció 
és reflex del món contemporani
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Novela

Durante la edad dorada se dice que la tierra
fue gobernada por titanes, doce en total. Con
el seudónimo de estos colosales semidioses,
pero con una vida más terrenal  aunque igual
de heroica, Antón Maldonado deja un extraño
testamento a sus discípulos. Así, con una mi-
sión que pone en riesgo sus propias vidas, Gus-

tavo Arriaga y Alma Pradas conforman la tra-
ma de El legado de un Titán, una ficción que
mezcla psicología, policial, intriga, historia,
misticismo, aventura y, por si echamos en fal-
ta algo más, también sentimentalismo. 

Antón, el Titán, es un sacerdote  que dedicó
sus días a la utopía de construir una religión que
aunara judíos, cristianos y musulmanes. Vale
destacar que, en casi toda la novela encontra-
mos un decálogo de buenas intenciones; éste,
enmarcado en La Orden de los Caballeros de la
Cruz de los Siete Brazos, describe la lucha por
un mundo ideal. La Orden tiene como objeti-
vo la persecución y el procesamiento de quie-
nes participaron ideológica y materialmente en
el nazismo, de este modo, mientras se desvelan
las secretas conspiraciones de Ramón Gáspe-
ri, el villano del relato, entran en juego varios mi-
tos asociados al nacionalsocialismo, tales como:
la Lanza de Longinos, las creencias ocultistas de

sus seguidores, el respaldo del Vaticano y los bo-
tines escondidos. A medida que avanzan los ca-
pítulos,  en total, el acercamiento físico y emo-
cional de Alma y Gustavo va matizando la na-
rrativa con soliloquios donde la soledad y el mie-
do se atenúan con la promesa de un gran
amor.  El legado de un Titán también incursio-
na en lecturas poco frecuentes (al menos para
el público no especializado), desde el nefasto Lo-
cos egreídos de Vallejo-Nájera ()  hasta po-
emas anónimos del XVI. También dedica vital
atención al plano musical, los acertijos y pistas
que se presentan para llegar al esperado teso-
ro están en la clave de Gustav Mahler, aunque
no es el único compositor que aparece en es-
cena, gran parte de las descripciones son acom-
pañadas por nombres como Bill Evans, A.
Mozart o Miles Davis, datos que el autor se en-
carga de subrayar en un apéndice que indica la
musicalización de la novela.  

De esta manera, la obra del valenciano Al-
berto Soler Montagud se muestra ansiosa en
su erudición, verborrágica en su prosa y muy
llevadera en su lectura, sin embargo más de
una vez peca de explícita, en muchos casos no
permite al lector imaginar, sacar sus propias
conclusiones o entregarse a la elucubración
de lo que vendrá. Y aunque la repetición
constante de los hechos quita fuerza al pro-
metedor desenlace, esto no mitiga ni saca mé-
rito a la esperada resolución donde la bús-
queda de la  memoria se erige como blasón de
esperanza. 
* [El legado de un Titán se presenta el  de mayo
en el Corte Inglés de Colón].

POR LUZ C. SOUTO

Alberto Soler Montagud publica su
primera obra, una fusión de géneros
que, acompañada por la Sinfonía
Titán de Mahler, da pie a una serie de
sucesos relacionados con los
resabios del nazismo

Concierto para la memoria ALBERTO SOLER
MONTAGUD 
El legado de un Titán
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El fill d’Orfeu

Màrius Serra.
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