
ANAQUEL
John Shors
Sota un cel de marbre
Edicions 62, Barcelona, 2008

La primera no-
vel·la del jove
nord-americà
John Shors —
premi dels lec-
tors france-
sos— conta la
història de la
princesa Jaha-
nara, filla de la
bella Mumtaz
Mahal i de l’emperador Shah Ja-
han: Jahanara ha d’assumir les reg-
nes del govern quan el seu pare,
comsumit pel dolor per la mort de
la seua esposa ja no és capaç d’a-
tendre els assumptes d’estat.

Isabel Núñez
Si un árbol cae
Alba, Barcelona, 2009

Isabel Núñez
recopila el re-
sultado de va-
rios años de in-
vestigación so-
bre la guerra
de los Balca-
nes y presenta
más de 25 en-
trevistas con
otros tantos es-
critores que hablan sobre las cau-
sas de la guerra, su vivencia perso-
nal del conflicto y su posición en él.
Un libro que aúna reportaje y re-
flexión literaria sobre una parte de
la reciente historia de Europa.

Mihail Sebastian
Desde hace dos mil años
Aletheia, Valencia, 2008

Publicada en
1934 con un
escandaloso
prólogo anti-
semita de
Nae Ionescu,
esta novela en
forma de dia-
rio del autor
rumano de
origen judío
Mihail Sebastian causó gran re-
vuelo. La obra «evoca el drama de
la soledad del “extranjero” en el
contexto histórico de una Rumanía
en crisis», escribe Norman Manea
quien prologa esta nueva edición.

Edith Wharton
En Marruecos
Pre-Textos, Valencia, 2008

La escritora
Edith Wharton
viajó con un
jeep a Rabat,
Mulay Idriss,
Fez y Marra-
kech, desde la
costa atlántica
hasta el Alto
Atlas. Fue tes-
tigo de cere-
monias religiosas y danzas rituales,
visitó los opulentos palacios del sul-
tán y se le permitió visitar su harén.
Este libro es el relato de esta estan-
cia en Marruecos que tuvo lugar du-
rante la Primera Guerra Mundial.

Montserrat Palau Vergés
Maria Aurèlia Capmany. Escriure la
vida en femení
Arola, Tarragona, 2008

La professora
Motserrat Pa-
lau aplega en
aquest volum
diversos arti-
cles fruit dels
seus estudis
sobre Maria
Aurèlia Cap-
many (Barce-
lona, 1918-
1991) , amb especial interès per les
teories i formulacions sobre la con-
dició de les dones, les seues iden-
titats i els feminismes en l’obra i el
pensament de l’escriptora catalana.

Pere Calonge
Si al voltant d’Ulisses II hi ha una
sèrie d’elements previs que és
més que probable que hi generen
expectatives positives, el senti-
ment immediatament posterior a
la lectura de la novel·la és, com a
mínim, el d’una profunda decep-
ció. Però també el d’estupor. De
passar per una obra literària sen-
se que res s’haja modificat en el
lector, sense que haja estat pos-
sible ni tan sols entreveure què
és el que s’hi pretenia contar.
Amb la sensació d’haver malver-
sat el temps en la més intrans-
cendent de les lectures possibles.
Res, doncs, que es puga compa-
rar amb allò que algú podria es-
perar d’una novel·la que ha estat
guardonada amb el Premi Ma-

llorca de Narrativa; el més ben
dotat econòmicament de la lite-
ratura en català, segons que sem-
bla. D’ací, potser, l’estupor.

Les expectatives comencen
pel propi títol de la novel·la, i la
suposada referència a una mena
de revisió de l’obra de Joyce. Una
idea que es veu reforçada en lle-
gir-ne l’índex i comprovar que els
títols dels capítols remeten a ho-
res concretes, que delimiten un
període de temps que s’escola en
a penes vint-i-quatre hores: entre
les «08.17» del primer, fins a les
«07.48» de l’últim. Més enllà d’a-
questa certa condensació del
temps narratiu, però, Ulisses II es-
devé —una vegada llegida la no-
vel·la— un títol amb efecte re-
versible; i la suposada al·lusió a
Joyce, un referent pretensiós i
allunyat de la realitat de la no-
vel·la de Mora. El mateix ocorre
amb un plantejament narratiu
que posa en marxa uns ingre-
dients si més no suggeridors,
amb capacitat —ens sembla—
per suscitar-hi un cert interés. En
despertar, Fermí Martí s’adona
que ha perdut la memòria; que no
sap qui és ni on es troba. Les pri-
meres evidències li demostren
que està en alta mar, a bord del
creuer de luxe Ulisses II, i apun-
ten que potser és una personali-
tat important —ha arribat al

creuer en un cotxe oficial— i co-
neguda. La qüestió, però, és que
decideix que aquesta és una bona
oportunitat per passar pàgina: re-
nunciarà a esbrinar més coses so-
bre la seua identitat i aprofitarà
l’avinentesa per bastir-se’n una
de nova. Una, en què el present
tinga la màxima prioritat.

El títol, l’amnèsia, l’espai —el
fet de trobar-se en alta mar no dei-
xa de ser una mena de «tanca-
ment» forçós—, la incògnita al
voltant de la missió que Martí ha
de portar-hi a terme o sobre l’odi
que sembla professar-li el capità
del creuer, etc. Prometedors ele-
ments inicials que acaben, però,
per no servir a cap propòsit lite-
rari definit, i es dissolen en el no-
res. Així les coses, el relat està
farcit de diàlegs que ni fan avan-
çar cap tipus d’acció, ni serveixen
a una hipotètica novel·la d’idees,
ni ajuden a perfilar psicològica-
ment els personatges; de des-
cripcions sovint minucioses que
no van enlloc, que no serveixen
a cap objectiu aparent. D’alguna
història secundària dels passat-
gers que tampoc no sembla apor-
tar-hi res: la misteriosa senyora
que enregistra el sexe d’altres ca-
bines, l’incest entre un pare i una
filla, el metge del vaixell que es
dedica a ajudar a «ben morir»,
etc. Farcit també d’elements d’u-

na versemblança —si més no—
precària: la pèrdua de la memò-
ria no l’afecta a l’hora de fer ser-
vir ni el mòbil ni el correu elec-
trònic; no n’ha oblidat, en aquest
cas, les claus d’accés. El fet que
les converses que manté mitjan-
çant aquest darrer sistema de co-
municació amb Maria, la secre-
tària del capità, desvetllen la mi-
raculosa coincidència: es conei-
xen des de menuts, i s’insinua
que al darrere hi ha algun tipus

d’història sentimental. O una
identitat pública i coneguda —la
seua— que ningú, en canvi, sem-
bla reconéixer. Però, sobretot, el
dubte bàsic, fonamental, que pla-
na tothora al damunt del que
sembla el fil principal de la na-
rració: ¿pot una persona que no
recorda res del seu passat sentir
alleujament d’haver-lo oblidat, i
engrescar-se amb il·lusió reno-
vada en construir-se una vida
nova? I com ho sabrà, que és
nova?

El final acaba de reblar el clau
amb una solució que potser seria
menys absurda si fos realment un
desenllaç. Encara que —tot i
així— seria difícil d’entendre: en
passar a prop de Mallorca —i sen-
se més explicació— descobrei-
xen que el món està devastat, que
no hi ha «vida de cap mena. Sem-
blava un territori carbonitzat». No
hi poden fer combustible, i el ca-
pità ordena abandonar el vaixell
—per anar on?— però no permet
que ho faça Fermí. Amb Maria,
que és l’única que s’hi ha quedat
amb ell, decideixen fer rumb a
Austràlia (?). Perquè sí; ni més ni
menys que a Austràlia, sense
combustible, i en un creuer de
luxe... En definitiva, i exactament
al contrari del que en diu la con-
traportada que ha preparat l’Edi-
torial Moll —que parla «d’un pro-
tagonista tan desmemoriat com
memorable»—, el ben cert és que
Fermí Martí ens sembla tan obli-
dable com la resta de la novel·la,
que navega en tot moment amb
el mateix rumb erràtic d’aquest
vaixell a la deriva.

La indefinició i la inversemblança marquen el rumb erràtic d’una obra intranscendent

Austràlia no és Ítaca

Ignasi Mora
Ulisses II
Premi Mallorca de Narrativa 2007
Editorial Moll, Palma, 2008

Juan Campos
Van llegando poco a poco, como
un goteo, pero en lo que llevamos
de siglo ya faltan dedos en las ma-
nos para contar las novelas que
presentan a Valencia como esce-
nario de novelas policiacas. Esta
ciudad, a veces ostentosa en su
superficie, acoge en su subsuelo
una actividad delictiva que es pa-
trimonio de las páginas de suce-
sos de los periódicos y de nove-
las como La llave que te dí, debut
literario del escritor salmantino
afincado en Almassora Agustín
Santos. Y si mérito suyo es pro-

vocar que el lector mire con otros
ojos escenarios y barrios que le
son familiares en su vida cotidia-
na, no lo es menos la creación de
un nuevo personaje de la novela
negra española. Se trata del co-
misario judicial Justo Boyero, un
policía íntegro, que goza de la
confianza de sus colegas y supe-
riores, y un hombre culto y atrac-
tivo (físicamente recuerda al ac-
tor George Clooney) que disfru-
ta de su magnetismo para el sexo
contrario.

Pese a su protagonismo en esta
novela, su aparición se hará espe-

rar, pues el autor dedica la prime-
ra parte de su obra a prepararle el
terreno. Y esto lo hace siguiendo
la vida de Luis Pons, un supervi-
sor de enfermería de un hospital
de Valencia de vida monótona y
tranquila, que será súbitamente
alterada por la aparición de un
anónimo personaje al que él mis-
mo bautiza como «el negociador»,
un tipo misterioso al que conoce
casualmente mientras visita a un
enfermo. Este sujeto le propone
un sencillo plan para estafar a una
compañía de seguros y Luis, apre-
tado por su hipoteca y otros gas-

tos, decide por primera vez en su
vida cruzar la línea. Por supues-
to, la tal estafa no acaba como era
de esperar y, lo que es peor, va
unida a otra serie de peticiones
del «negociador» (desde aplicar
la eutanasia a un enfermo termi-
nal hasta participar en una com-
praventa fraudulenta) que llevan
al supervisor al temor, primero,
cuando empieza a pisar terreno
resbaladizo, y al pánico, después,
cuando el embrollo en que se ha
metido empieza a verse salpicado
de cadáveres. Es ése el momento
en que aparece el comisario Jus-
to Boyero, que resuelve una tra-
ma perfectamente construida en
una novela ágil, que destaca por
la concisión de sus diálogos, y
que constituye un debut literario
más que prometedor.

Una intriga policial ambientada en la capital del Turia 

Valencia, ciudad del crimen
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Un relat amb uns
elements inicials
prometedors que es
dissolen en el no-res

Agustín Santos
La llave que te di
Brosquil, Valencia, 2008


