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En l’àmbit universitari
es té el costum que els
companys d’un professor que es jubila li dediquen una miscel·lània a
fi d’honorar la seua llarga i fructífera trajectòria
docent i investigadora. És
el cas del catedràtic emèrit Antoni Ferrando, deixeble predilecte que fou del malaguanyat Manuel Sanchis Guarner, el qual
durant una sèrie d’anys ha estat al front
del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de València, així com de
l’Institut de Filologia Valenciana, a més de
pertànyer a l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, a la Secció Filològica de l’Institut
d’Estuis Catalans i d’haver presidit durant
un període l’Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes.
Coordinada pel professor Vicent J. Escarí, la primera part del manual que ens
ocupa conté cinc reflexions sobre l’obra
de Ferrando: d’Emili Casanova, Josep M.
Nadal, Joan R. Ramos, Albert Rossich i Rafael Roca. En la segona part s’arrepleguen
díhuit aportacions en homenatge a ell,
en què es combinen estudis sobre determinats aspectes de la llengua amb altres anàlisis literàries que guarden relació amb aquelles àrees a què s’ha dedicat
preferentment l’homenatjat, com ara la
història de la llengua, la literatura medieval i la Renaixença. JP
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L’últim —supose— lliurament de la sèrie narrativa
protagonitzada pel detectiu Pepe Carvalho sorgeix
de la ploma del novel·lista
Carlos Zanón, prou confiat com per a ser capaç
d’acceptar l’encàrreg de
liquidar a un ens de ficció com el que va
crear Manuel Vázquez Montalbán, o un
personatge que es fon i es confon amb
els d’una ciutat, Barcelona, els problemes d’identitat de la qual semblen anar
creixent any a any.
En realitat, el títol de la novel·la pot
al·ludir tant a l’autor —escrivint un text
que no hauria de pertànyer-li si hi haguera
un mínim de justícia biològica— sobre un
personatge fora del temps i fora de lloc, envoltat d’altres personatges que no són més
que el que hauria de ser el mateix Carvalho:
ombres d’unes ombres. El tret més cridaner, l’aparició del mateix Vázquez Montalbán com un personatge més de l’argument,
un Vázquez Montalban que presencia com
Carvalho fins i tot continua cremant llibres… del mateix Vázquez Montalbán: Pepe Carvalho, en suma, cremant la seua pròpia memòria en soledat —la millor manera
que té de ser el mateix—, destruint la seua
mateixa identitat siga això el que siga mentre sentència amb frases breus i punyents
que bufetegen al lector fins a deixar-lo KO
davant tanta ironia i tanta lucidesa, tant dolor i tanta intel·ligència.

El resultat final d’aquest atreviment
editorial i d’autor és més que digne, més
que presentable: una bona novel·la que es
deixa llegir d’una tirada, encara que llegida d’aquesta manera puga resultar perillós per a la integritat dels lectors avesats
en les anteriors peripècies de Carvalho. El
risc més evident que aguaitava a Zanón en
aquesta aventura a mig camí entre la literatura i el desvergonyiment era acabar escrivint un llibre de Pepe Carvalho sobre Manuel Vázquez Montalbán, una reflexió unamuniana ma non troppo però més sarcàstica,
sobre la miserable condició existencial de
les criatures literàries i dels creadors literaris. La brillantor dels diàlegs, el ritme trepidant de les aventures i de les desventures i misèries de l’investigador i els investigats fa la resta en aquesta novel·la sobre una
Barcelona que mai va trepitjar el Carvalho
de Váquez Montalbán, una ciutat postomoderna i post-quasi-tot vista amb la mirada
d’un detectiu que viatja a Madrid amb una
freqüència esbalaïdora. A aquest Carvalho
cal mirar-ho amb una perspectiva cervantina, benèvola i pacient, com un personatge
—quasi més de còmic que de novel·la— reverenciat i putejat, a qui es troba a faltar i
no tant al mateix temps. Aquest llibre cal
llegir-la com una seqüela pròpia de temps
de seqüeles i preqüeles, estarrufada de picades d’ullet des de la primera frase del primer paràgraf per als qui vulguen captar-los,
malgrat tot el que ha caigut i de tots els que
han caigut. Com diria un clàssic: bé està el
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Durant els últims anys
del franquisme i els primers de la transició, tant
al País Valencià com a la
resta d’Espanya es van
constituir partits i coalicions amb un ideari que
arreplegava propostes
basades més en la il·lusió dels seus dirigents que en les característiques de
l’electorat. Una vegada es van celebrar
les primeres eleccions generals, la realitat es va imposar i algunes d’aquestes
formacions van determinar convergir
en altres partits triomfants o bé van desaparéixer.
En aquest estudi l’autor analitza
l’evolució del Partit Socialista del País
Valencià al llarg dels quatre anys de la
seua existència. El PSPV fou resultat de
l’evolució dels Grups d’Acció i Reflexió
Socialista i del PSV, diferenciat de la tradició política centralista que havia caracteritzat el PSOE. Per als seus afiliats,
la nova societat socialista havia de basar-se en tres principis: la llibertat, la democràcia i l’autogestió. La revista Dos y
dos i el butlletí El Poble Valencià foren els
seus altaveus. Abans de les eleccions generals del 15 de juny de 1977 es dividí
en dos sectors, que el 1978 van acabar
fusionant-se amb el PSOE. Joan Martí ho
explica detalladament amb una documentació rigorosa. JP

destacamos...

Una historia personal
a través de la mirada
Hay textos que a uno le impresionan
más por motivos muy concretos; tanto
le impresionan que sufre de cierta incomodidad o, más bien, empieza a sentirse inseguro. La culpa, si es que hablamos de culpabilidades en estos casos,
es del autor o autora, y de su capacidad
para transmitir unas sensaciones con
las que, de un modo u otro, uno llega a
identificarse. Me explico.
En El trabajo de los ojos (Las afueras),
Mercedes Halfon, a través de la protagonista del relato, habla de sus problemas de visión, unos problemas que provocan en ella una distorsión emocional
de su realidad. Sabemos, nos cuenta Halfon, que esta mujer sufrió de estrabismo
de pequeña y de cómo esa bizquera, unida a su hipermetropía y astigmatismo,
marcó su infancia y adolescencia, y también su adultez, pues siente pánico, llegado el momento de ser madre, de que
su hijo herede ese problema ocular. Toda esa inestabilidad, que la periodista y

escritora argentina describe de un modo fragmentario —a través de unos textos que en ocasiones parecen meras anotaciones o apuntes—, llega a contagiar al
lector de tal modo que, al igual que la protagonista, uno comienza a dudar de su
visión, empieza a preocuparse y no sabe
hasta qué punto sufre o no sufre una enfermedad que antes no consideraba como
tal. Dicho de otro modo, Mercedes Halfon
ha logrado, a través de esa construcción
de su propia autobiografía ocular, que
quiera visitar de nuevo a mi oculista para saber si debo o no debo elevar mis cuidados. Y puede que esto les parezca una
broma, pero como les digo, que un texto
logre tal impacto en uno significa que este relato está muy pero que muy logrado.
Es más, charlando con el escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, éste me insistió en
que lo importante de la literatura es que
te afecte, que algo que no sabes muy bien
qué es te golpeé, te sacuda. Y este pequeño libro de Mercedes Halfon me ha afecta-

do, por su contenido pero también por su
continente, claro, por esa mezcla de memoria, autoficción y estudio oftalmológico —disfruté y aprendí muchísimo de la
historia, para mí desconocida, de Louis
Braille, Joseph–Antoine Plateau y George Bartisch, lo cual agradezco—.
Es este texto un híbrido, un conjunto
de miedos e inseguridades que se revelan
con sutileza y que vienen a ejemplificar,
nada más y nada menos, que los propios
miedos e inseguridades de toda vida. La
relación con su madre o sus recuerdos de
cuando niña no hacen sino alimentar ese
nexo o ligadura con el lector, con el que
comparte también esos conocimientos
científicos a través de los momentos en
que narra el tratamiento experimental al
que fue expuesta. Todo ello, a través de un
estilo cuidado, que no se excede y no precisa de efectismo.
Difícil definir esta obra extraña que
también incide sobre la escritura o las distintas formas de escritura según las distintas formas que uno tiene —o puede verse
afectado— de mirar. Quizá no haga falta,
quizá sea mejor dejarse llevar por su sutileza, por esa forma de alternar géneros,
por su modo de acercarse al mundo. H
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