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COLUMNA
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COLUMNA

3�
La solitud dels
nombres
primers 
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Diari d’un
fotògraf 
AGUSTÍ CENTELLES
DESTINO

2�
La festa dels
sentits 
SEBASTIÀ SERRANO
ARA LLIBRES

3�
Medicina per a
un nou segle 
CARMEL FERRAGUD
BROMERA

4�
Crackòvia 
AA. DD.
COLUMNA

5�
Les
matemátiques
explicades a les
meves filles
DENIS GUEDJ
ARA LLIBRES

GÜNTER GRASS
La caixa dels desitjos
EDICIONS 62, BARCELONA, 2009

Com va fer a Tot pelant la ceba,
Günter Grass se situa de nou en la
narrativa autobiogràfica per recrear
alguns episodis de la seua vida íntima i
familiar entre els anys seixanta i els
noranta del segle passat. El Nobel
alemany introdueix la veu dels seus
huit fills, els quals, reunits a taula,
oferiran, sense callar res, els seus
records d’infantesa .

�

IVÁN S. TURGUÉNEV
Novelas cortas
ALBA, BARCELONA, 2009

Este volumen reúne nueve novelas
cortas de Turguénev, entre las cuales
se encuentran algunas poco conocidas
o inéditas en español: Diario de un
hombre superfluo, Tres encuentros,
Dos amigos, Remanso de paz, Yákov
Pásinkov, Fausto, Asia, Primer amor y
Una desdichada. Turguénev encontró
en este género un medio idóneo para el
tratamiento de la intimidad.

�

MILAN KUNDERA
Un encuentro
TUSQUETS, BARCELONA, 2009

Kundera explora lo que la novela
puede explicar sobre el ser humano e
indaga en las repercusiones que el
exilio tiene para el creador (con una
comparación entre las dos Primaveras
del 68, la de París y la de Praga);
desentraña el papel de la memoria
ante las tragedias del siglo XX y habla
de la lucha del artista por asumir lo
mejor de la tradición de su arte.
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JORDI JULIÀ ED.
Un lleu plugim
LLEONARD MUNTANER, PALMA DE MALLORCA, 2009

P. McCardigan, E. Garret Pou, D. Wi-
Ye i W. Vargas són els autors d’aquesta
Antologia de poesia nord-americana
hipermoderna, poetes que, com diu
Jordi Julià en el pròleg, practiquen «la
lírica epigramàtica, en qualsevol de les
seves manifestacions per reflexionar
sobre la condició humana, la realitat
canviat d’avui dia, el passat i la
memòria i l’acte d’escriure».
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Recopilación de recuerdos de la infan-
cia, Mistigri es un entrañable álbum en el
que Stygryecopilación de recuerdos de la

infancia, Mistigri es un entrañable álbum
en el que Stygryt (Christophe Joly, )
repasa sus primeros años de vida en su
Burdeos natal. Narración fragmentaria,
repleta de saltos en el tiempo, Styrgryt pa-
rece haber desempolvado su álbum de re-
cuerdos para ofrecernos una serie de bre-
ves anécdotas en las que, sin tapujos, no
duda en desnudar sus sentimientos al lec-
tor y mostrar el microcosmos que forma
la vida de un niño. Allí están sus juguetes,
su familia, sus miedos, su adaptación a los
inevitables cambios que la vida conlleva,
narrados de una forma que, como acerta-
damente señala Aliénor Benoist en el pró-

logo de la obra, no necesariamente ocu-
rrió exactamente igual a como él los re-
cuerda.

Nacido en Francia pero residente en Va-
lencia desde mediados de la década de los
, Stygryt realiza un radical cambio de re-
gistro en esta obra en la que su carácter in-
timista no es un impedimento para que
cualquier lector pueda identificarse con el
pequeño Titú, su protagonista, que, al fín

y al cabo, no es más
que el niño que
cualquiera pudi-
mos haber sido.

Para plasmar
esta historia en
imágenes, Stygryt
ha contado con los
lápices del dibu-
jante aragonés Na-
cho Casanova, cu-
yos trazos, en blan-
co y negro, se adap-

tan a la perfección al carácter de la narra-
ción. Así, el dibujante consigue transmitir
la visión de un niño, con sus contornos a
veces sólo perfilados y su detallismo en
aquello que centraba su mundo, consi-
guiendo transmitir la sensación de unos re-
cuerdos semibrorrados en la memoria.

POR JUAN CAMPOS

Álbum de recuerdos

És irònic que el jurat d’un conegut certa-
men literari guardone una obra que deixa els
premis de narrativa locals, les institucions
polítiques que els subvencionen, els editors
involucrats, els escriptors que s’hi presenten
i els jurats que els valoren considerablement
malparats. S’ha de tenir en compte, però, que
l’autor de la novel·la destacada sap del que
parla, ja que ha estat reconegut amb altres
premis locals per La màquina ronca (Premi
Vila de Puçol ) i pel recull de contes Fe-
mení singular (Premi Vila de Teulada).

A més, l’autor beu de les fonts amb pro-
pietats curatives d’especialistes en la tradició
de la comèdia i la tragicomèdia, experts
conservadors de la higiene mental a través de
la profilaxi de l’humor, com ara Eduardo
Mendoza, Quim Monzó, Josep Lozano o
Italo Calvino.

Aquest coixí literari permet Urbà Lozano
(Alginet, ) anar lluny en la seva propos-
ta lúdica, alhora que crítica, sense por a es-
tavellar-se. I n’acaba molt ben parat, a dife-

rència del seu adlàter (paraula que empra
amb fruïció al llibre) de ficció: l’escriptor i pro-
fessor d’ enseyament secundari Carles Llo-
renç, protagonista a contracor d’una histò-
ria engrescadora on no falten alguns colps d’e-
fecte que busquen la complicitat lectora.

Emparat per un antic amic i actual publi-
cista i home de cine —Vicent Vendrell— l’he-
roi de Plagis s’ empassa com millor pot la des-
assenyada aventura en la qual s’ha vist abo-
cat sense pretendre-ho: li han encolomat un
sucós premi per un relat que mai no ha es-
crit. L’excessiu interès mostrat per la regido-
ra de cultura que organitza l’esdeveniment,

sumat a la insistència del reputat editor que
publicarà l’obra, fan sospitar Llorenç que s’hi
cou alguna cosa estranya, fet indubtable
quan s’assabenta que el conte seleccionat és
un plagi quasi literal d’un conegut text de San-
tiago Russiñol —fet, segurament, per una
dona valenciana (ací ja entra en joc la mira-
da filològica de l’implicat). A partir d’aques-
ta línia argumental de fons, s’hi obren altres
relacionades amb desequilibrades mentals
assassinades i trossejades per desequilibrats
mentals, admiradores de joventut —poc agra-
ciades— reconvertides en reconstituïdes,
pneumàtiques i ambicioses polítiques, co-
missaris de policia de la millor tradició na-
rrativa, adolescents alliberades filles de co-
missaris de policia desconcertats i altres es-
pècies autòctones de Mallorca,
Tarragona o Barcelona. 

A través d’ells i de diferents ge-
ografies molt familiars per al lec-
tor de València i rodalies (els ba-
rris de València i d’Alzira, espe-
cialment) es munta una història
d’actualitat que, tot i això, viatja en
el temps fins a la dècada, la ban-
da sonora, els llocs, les aules uni-
versitàries i l’esperit dels , ori-
gen de les mogudes peripècies,
amb triangles sentimentals in-
closos, que Lozano sap relatar
amb un estil ben particular.

L’escriptor —que és doblement especia-
lista en qüestions de lletres perquè es dedi-
ca, a més, a parlar-ne a les aules— treballa a
consciència els recursos de la comicitat, so-
bretot, a través del joc sistemàtic amb la llen-
gua; per això, la novel·la sobre un assumpte
de plagi s’estructura com a plagi d’ella mateixa
a partir de la repetició de parlaments, idees,
expressions, de les quals els personatges se
n’apropien i intercanvien en situacions del tot
variades. Una tècnica que s’emparenta va-
gament amb la de la recentment estrenada

Moby Disc, de L’Horta Teatre: la de la insis-
tència en un llenguatge que es qüestiona so-
bre ell mateix, la de la literatura que tracta els
temes propis de la seua condició.

En el cas de Lozano, a diferència d’altres
escriptors actuals com Enrique
Vila-Matas —assidu d’allò que
els especialistes anomenen «me-
taliteratura» o «metallenguat-
ge»—, recrear-se en l’ofici i en la
indústria literària serveix per
evidenciar-ne l’absurd i la in-
competència que plana per
aquest món d’egos hipertròfics
i de crítics teòricament infalibles.

A més, i jo diria, sobretot, el
destacat recurs a l’anada i tor-
nada de textos que es repetei-
xen fins la hipèrbole per uns i

per altres (allò que els coneixedors ano-
menen intertextualitat i que ací és pura au-
torreferencialitat) funciona d’una manera
clara en Plagis: tot el que no és tradició és
plagi ─apunta Lozano. I, a banda, no hi ha
res de nou sota el sol, perquè «les persones
en vint anys canvien, però, la gent, així, en
sentit abstracte i a l’engròs, és sempre la ma-
teixa». El que ara canvia, i prou, són les pos-
sibilitats de llegir la novel·la: l’editorial
Bromera la presenta també en edició elec-
trònica, ebook. Si Russiñol veiera què s’ha
fet del seu Ocells de pas...

PER MARIA ROSELL

Si no és tradició,
serà plagi
Urbà Lozano publica una novel·la en clau de
paròdia, distingida amb el Premi de Narrativa
Constantí Llombart-Ciutat de València.

URBÀ LOZANO
Plagis

Premi de Narrativa Constantí Llombart
Ciutat de València 2007
BROMERA, ALZIRA, 2008

★★★★
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Novel·la

STYGRYT & NACHO CASANOVA
Mistigri

EDICIONS DE PONENT, ALACANT, 2009

★★★½
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Cómic

La infancia en su Burdeos
natal de Styrgryt (Christophe
Joly), relatada a través de los
trazos del dibujante Nacho
Casanova.

Recrear-se en l’ofici i en la indústria
literària serveix ací per evidenciar-ne
l’absurd i la incompetència que plana
en aquest món d’egos hipertròfics

L’autor beu de les fonts d’especialistes
en la tradició de la comèdia i la
tragicomèdia com E. Mendoza, Quim
Monzó, Josep Lozano o Italo Calvino


