
Elizabeth Gaskell
Hijas y esposas
Alba, Barcelona, 2008

A partir de
los secretos,
desavenen-
cias e intri-
gas del se-
ñor Gibson,
médico de la
pequeña lo-
calidad de
Hollingford,
de su hija,
de su segunda esposa y de la
hija de ella, la última novela de
Elizabeth Gaskell aúna el estu-
dio de carácter con el retrato de
una comunidad, anticipando
Middlemarch de George Eliot.

ANAQUEL

A. Chéjov / O. Knipper
Correspondencia (18991904)
Páginas de Espuma, Madrid, 2008

Las cartas
entre Antón
Chéjov y la
actriz Olga
Knipper,
una de las fi-
guras princi-
pales del Te-
tro del Arte
de Moscú,
revelan una
relación que estuvo marcada
por la distancia (ella viajaba con
su compañía), por la diferencia
de edad, por sus continuos en-
cuentros y desencuentros, por
la escritura y por el teatro.

M. Burguera, Ch.
Schmidt-Nowara (eds.)
Historias de España contemporánea
Pub. Universitat de València, 2008

Mantener
la tensión
entre el
análisis del
pasado y
los retos
del presen-
te en la his-
torias con-
temporáne-
as de Espa-
ña es lo que pretenden los ar-
tículos aquí reunidos de his-
toriadores como Jesús Millán,
Ferran Archilés, Ismael Saz
Campos o Mónica Burguera.

Mauro Armiño (ed.)
Cuentos y relatos libertinos
Siruela, Madrid, 2008

La novela li-
bertina sur-
ge tras los
últimos
años del rei-
nado de
Luis XIV,
cuando la
aristocracia
se entrega
al lujo y el
amor y el deseo se convierte en
juegos que provocan excesos.
Este volumen reúne relatos de
autores como Voltaire, Vivant
Denon, Pidansat de Mairobert
o el Marqués de Sade.

Josep Vicent Peiró
Andreu Martín (Barcelona,
1949) no és un escriptor a qui cal
presentar. Des que a 1979 s’edi-
taren les seues primeres nove�-
les, no hem deixat de percebre la
seua presència tant al món de la
literatura i del teatre com a la ra-
dio, la televisió i el guió o l’adap-
tació cinematogràfica. Tot i que
ha publicat en diversos gèneres,
destaca com un dels grans autors
policíacs, on va crear el detectiu
Flanagan, amb la sèrie de nove-
�les juvenils començades amb No
demanis llobarro fora de tempo-
rada. Per tant, estem davant un
del escriptors catalans més po-
pulars i coneguts a tota Europa,
com ens mostra el haver sigut
molt traduït i haver obtingut el
Premi Hammett en 1989 per Bar-
celona Connection.

Una nova obra de Martín és
sempre un fet literari i fins i tot
mediàtic. Això es va produir quan
obtingué el Premi Alfons el Mag-
nànim de la Diputació de Valèn-
cia en 2007 per la nove�la De tot
cor, publicada per Bromera. L’a-
tenció dels mitjans de comunica-
ció al premi va arribar fins i tot a
la premsa gratuïta, potser sense
adonar-se de què estem davant
d’una obra que despulla les inte-
rioritats putrefactes del món de
la comunicació, i en concret de la
«premsa rosa». Però no ha sigut
l’única novetat recent de l’autor:
ha eixit també Chats, una narra-
ció de temàtica actual destinada
als joves.

Amb De tot cor estem davant
d’una bona literatura negra de de-
núncia social actual, un dels trets
exemplars de l’obra de Martín.
Comença amb la mort d’un pe-
riodista «del cor» d’allò més as-

tut: Tiaguín Moltó. És un aguai-
tacossos de les intimitats dels fa-
mosos: recerca els seus compor-
taments per a ridiculitzar can-
tants, polítics i vividors del món
rosa. Els policies investiguen l’as-
sassinat amb un pal de golf; tots
semblen haver-se’n alleujat amb
la mort, i per això més d’un es-
devindrà en sospitós. Mentre
s’indaguen les circumstàncies de
l’assassinat, descobreixen la pu-
trefacció del món del famoseig i
connexions entre aquesta gent i
el poder establert, perquè Moltó
caçava notícies i escàndols entre
taurons del tot val si s’augmenten
els lectors i el share televisiu. Ca-
llem més qüestions argumentals
per respecte al lector i no assen-
yalar-li el desenllaç, però avan-
cem que desemboquem en la sor-
presa inte�ligent. Què seria de la
millor literatura negra sense un
final amb sorpresa? Però si
aquest porta també una bona
mida d’inte�ligència, deixant-lo
obert amb l’oferiment de dife-
rents versions, hi haurà un punt
més de relleu en la narració.

De tot cor manté una peculiar
estructura i l’afany d’originalitat
com a precepte. S’inclouen retalls
de periòdics, fragments de ma-
nuscrits i diferents tipografies
per a reproduir cadascuna de les
versions de l’homicidi. Tant és
així que trobem en para�lel dues
nove�les escrites sobre el cas:
una amb molta lògica de Núria
Masclau, criminòloga present en
molts fòrums d’opinió periodís-
tics, titulada La llum del final del
túnel, i altra sensacionalista del
periodista de tribunals i succes-
sos, Pepe Baza, anomenada Ta-
quicàrdia. A elles s’afegeix una
tercera narració en primera per-

sona d’un personatge fonamental
per al desenvolupament de la his-
tòria. Tot embolicat per dones i
homes capaços de vendre a una
revista fins la seua detenció poli-
cial, convivint amb el poder eco-

nòmic, en una societat on impor-
ta més la imatge i la popularitat
que la vida real o els valors hu-
mans. Així, tenim una novel·la
amb una estructura semblant a
un edifici on van alçant-se plantes
una darrere l’altra, i amb un fons
de crítica social on Martín no es-
catima colps d’ulls als seus lecto-
res més fidels introduint perso-
natges apareguts en altres obres
seues com Núria Masclau o els
investigadores Lallana i Huertas.

Chats es una nove�la curta ju-
venil en castellà. Gira al voltant
d’un problema actual, igual que
De tot cor: la pederàstia derivada
d’Internet i de les noves tecnolo-
gies. La protagonista, Eva, és una
xiqueta amb problemes de mar-
ginació a l’institut i que pateix la
incomprensió familiar. Mitjan-
çant el xat troba un amic, Super-
mask, amb el qual troba l’amistat.
L’estructura del relat, on s’ajun-
ten el pensament de la protago-
nista y la narració objectiva, ens
portarà per un camí on el suspens
està graduat per augmentar l’in-
terès del lector. Fugint de la mo-
ralització i del discurs senzill de
la ximple confrontació de gene-
racions, i utilitzant un llenguatge
ric i a voltes ple d’ironia, Andreu
Martín sap molt bé portar-nos
per les complexitats d’un món on
el perill es pot trobar fins i tot en
persones de confiança.

Dues nove�les amb un discurs
poderós inspirat en temes d’ac-
tualitat —la premsa rosa i els pe-
rills amagats en Internet— re-
soltes amb saviesa narrativa. An-
dreu Martín, com exemple del
millor relat negre modern, pene-
tra als fons més obscurs de la so-
cietat actual, com el gran obser-
vadors de la nostra societat qui
és; un hereu de l’experimentació
naturalista de fa un segle, agra-
ciat amb el rigor de qui s’endinsa
a les entranyes de la matèria des-
envolupada. Merescut plaer ob-
tingut amb la lectura de Chats.
Merescut premi per a De tot cor.

Dues noves novel·les d’intriga d’Andreu Martín

Crim a la premsa rosa

Isabel Escudero
Fiat umbra
Pre-Textos, Valencia, 2008

J. Ricart
Hi ha poetes que miren cap al fu-
tur i intenten experimentar. Hi ha
altres, però, que s’inspiren en el
passat, i tal com deia Gaudí retor-
nen als origens per tal de ser ori-
ginals. Aquesta pot ser la primera
impressió que un en té després
d’haver llegit els últims llibres d’I-
sabel Escudero (Badajoz, 1948) i
en concret del seu Fiat umbra.Po-
ques vegades ens arriben pro-
postes poètiques tan tradicionals
i alhora tan marginals. La seua veu
recupera l’essència del folklore:
l’oralitat hui en dia quasi en vies
d’extinció. Per això, els seus ver-
sos, de vegades sonen com anò-
nims, com si ella només haguera
recopilat coples alienes d’ací i d’a-
llà. No debades, s’ha guanyat els
elogis i encomis de bona part de
la crítica més canònica (Manuel
Alvar, García Calvo, etc).

Escudero no amaga en cap
moment les seues fonts de les
quals ha sabut beure. La prime-
ra, la lírica tradicional que va des
de les humorades de Campoa-
mor fins a la presència ubiqua de

Machado. Una poesia que reprén
tot el seu repertori de temes com
la descripció del paisatge rural
(«Una campanada suena: / ani-
llos de aire / sin fin se alejan»), l’a-
mor («¿Cómo quieres que te quie-
ra / si me tiras puñalitos / y nin-
guno me atraviesa?»), el temps
(«Manojos de llaves / de tiempos
lejanos. / Si no tienen cerraduras
/ ¿para qué los guardo?»), o la
mort: «Un guioncito / entre dos ci-
fras. / ¿era eso mi vida?». Però
també els recursos de la copla tra-
dicional refeta de repeticions, di-
minutius, col·loquialismes; i un
cert regust per paradoxes engin-
yoses i per un rima, de vegades
ramplonera.

L’altra influència ben repre-
sentativa és la de la poesia orien-
tal, en especial la del haikú japo-
nés. Brevetat el·líptica del llen-
guatge, concentració de la imat-
ge per transcendir la seua tem-
poralitat: «Campos de algodón /to-
davía lejos /los hospitales». A més
a més, es poden rastrejar dife-

rents variacions en forma d’ho-
menatge d’alguns fragments d’Is-
sa, o Buson: «Mariposa que / ale-
teas: ¡cómo tú, / polvo soy de ser».
Tanmateix no hem d’oblidar mol-
tes concomitàncies, en primer
terme amb l’aforisme, en especial
aquells que aconsellen sobre el
procés creatiu («Poeta, cuidado /
no por más alumbrar / se ve más
claro» o «Afila el verso: / si no te
hiere su flecha / a la papelera») i
en segon lloc amb el joc metafò-
ric i irònic de la gruegueria: «Ce-
menterio / rebaño de tumbas / pa-
cen en silencio» o com «Voto de po-
breza / no tener / ni idea».

Qui haja fullejat qualsevol vo-
lum de l’autora haurà advertit la
seua prolífica extensió, concreta-
ment en aquest darrer recull po-
dem contabilitzar més de 500 po-
emes. Aquesta quantitat,  provo-
ca en moltes ocasions resultats
tan variats com desiguals pel que
fa a la vàlua. Al costat de versos
acurats i meditats podem llegir al-
tres carrinclons i seudoliteraris

que ens estalviarem reproduir.
Per això, creiem que una poda i
una porga adequada insuflarien
més vitalitat i caràcter al conjunt.
Potser per alleujerar aquesta sen-
sació de sobreabundància, la po-
eta ha estructurat el llibre en cinc
parts ben diferenciades. La pri-
mera part canta la immediatesa
de la vida mitjançant el paisatge,
en la segona tracta el tema de la
mort. En la tercera esboça breus
pinzellades sobre la seua pròpia
poètica. En cielo herido és gaire-
bé una elegia per les il·usions per-
dudes, les incerteses en l’amor, o
en Déu.  En les últimes dues sec-
cions —tal volta les més entran-
yables— retorna al món dels re-
cords de la infantesa. Una àmplia
sèrie de poemes que parlen de la
vida del poble, de les vesprades
al cinema, dels anys d’escola,
dels dies de festa…

A mode de cloenda, resulten
interessants propostes a contra-
corrent com la d’Isabel Escude-
ro que, a l’igual que altres autors
com Ángel Guasch, reprenen i
recuperen els motlles del passat,
per fer-los seus amb una veu
més personal que conjuge d’una
manera coral la llarga tradició de
la poesia oral.

Tradició i innovació en la poesia d’Escudero

Recuperar l’oralitat
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LLIBRES

Andreu Martín
De tot cor
Premi Alfons el Magnànim de Narrativa
Bromera, Alzira, 2007

Chats
Algar, Alzira, 2008


