
per Josep Palomero i José Miguel Segura

Allà on hi ha-
via un curs 
d’aigua que 
discorria amb 
força adequa-
da, solien cons-
truir molins a 
fi d’aprofitar 
l’energia hi-
dràulica per 
a moure les 
pales que fre-

gaven les moles que molien el gra de blat 
(molins fariners) o els draps (molins dra-
pers). Tractant-se d’una tècnica superada 
pels avanços del segle XX, molts molins 
han estat assolats, entre altres raons pels 
drets d’aigua que, en molts casos, han 
volgut dominar les associacions de llau-
radors. No obstant això, encara queden 
actualment algunes relíquies, en alguns 
casos molt ben conservats, amb la ma-
quinària encara intacta, que haurien de 
restaurar-se per a mostrar als escolars 
com s’havia viscut antigament, com 
s’aprofitaven els recursos naturals i que 
dur era el treball físic per tal de poder 
menjar o obtindre béns bàsics.

El treball de Tomàs Peris és, en aquest 
aspecte, impecable. Es basa en una rica 
documentació d’arxiu, explica detalla-
dament com eren les instal·lacions mo-
lineres, arreplega notícies procedents 
d’estudis clàssics sobre l’aprofitament 
energètic de les aigües i ofereix una visió 
global i completa del tema. JP
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Antropologia, Tecnologia

Elizabeth Von 
Arnim va nàixer 
a Austràlia, però 
es va educar a 
Anglaterra, per 
això totes les 
seues novel·les 
resulten ben bri-
tàniques, per la 
qual cosa el lec-
tor a qui li agra-
de l’esplèndid 

humor anglés de principis del segle XX i 
les millors narracions d’aquella època, la 
trobarà molt atractiva i llegidora.

Divertida, encantadora i tendra, ‘Un 
abril prodigiós’ és una comèdia que con-
venç per la força de les quatre protagonis-
tes, els seus enginyosos diàlegs, les seues 
magnífiques situacions còmiques i el seu 
atreviment en enfrontar-se a les conven-
cions de l’època. Segurament inspirada en 
la infelicitat dels matrimonis de l’autora, 
la base argumental resideix en dones que 
fugen dels hòmens; concretament, dos 
esposes desgraciades per la mesquinesa 
dels seus marits, i altres dos que, encara 
que no estiguen casades, acumulen expe-
riències molt variades amb els hòmens. 
El resultat és una història que brilla per 
l’habilitat narradora de l’autora, el ritme 
en què alterna la reflexió de les protago-
nistes, la seua excentricitat tan anglesa, 
així com per un argument ben pautat en 
l’escenari d’un castell medieval italià en 
ple mes d’abril. JP

UN ABRIL PRODIGIÓS
d’Elizabeth von Arnim
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Novel·la

En portes del 
cinc-cents ani-
versari de la 
mort de l’autor 
de ‘Persiles i Si-
gismunda’ és de 
rebut, com fa en 
aquest volum 
Montero Regue-
ra, recollir de 
manera crítica 
les nombroses 

accepcions i pràctiques de l’anomenat 
“cervantisme” que en la república de les 
lletres són i han estat fins a la data. Orga-
nitzat en tres grans capítols --segles XVII i 
XVIII; XIX i XX-- aquesta obra ofereix al lec-
tor de Cervantes una visió cronològica de 
les modulacions que s’han anat succeint 
al voltant de la figura i l’obra del primer 
novel·lista modern: des de la manipula-
ció interessada a l’alleujament personal 
o col·lectiu, des de l’òptica psicologista a 
la historicista passant per la regionalista, 
amb un major o menor grau de serietat i 
rigor fins arribar a la figura d’Edward C. 
Riley i el seu assaig de 1962 ‘La teoría de 
la novela en Cervantes’, autèntic frontis-
sa després del qual el “cervantisme” --que 
a vegades es redueix a “quixotisme”-- va 
deixar de ser el que venia sent per esdeve-
nir el que va haver de ser des del principi: 
un intent d’interpretar els textos de Cer-
vantes a partir del context històric i quo-
tidià en què aquests van ser imaginats, 
planificats i escrits. J.M.S.R.

CERVANTISMOS 
DE AYER Y HOY
de José Montero Reguera
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Amb aquesta 
novel·la de Jean-
Luc Bannalec 
--fenomen edito-
rial a Alemanya-, 
pseudònim de 
l’editor, direc-
tor editorial i 
traductor Jörg 
Bong arrenca la 
sèrie detectivesca 
protagonitzada 

per l’inspector Dupin ambientada a la 
Bretanya francesa, a les que figuren fins 
a la data altres dos relats llargs: ‘Muerte 
en las islas’ i ‘Un crimen bretón’. Segu-
rament és aquesta la novel·la de la sèrie 
amb més i més fàcilment perceptibles 
aromes metaliteraris, especialment pel 
que fa a Agatha Christie. Tot i que el des-
enllaç es precipita a les últimes pàgines 
de manera descompensada front a la 
morositat de la resta de la novel·la, en ge-
neral pot afirmar-se que ‘El misterio de 
Pont-Aven’, un relat de gènere de princi-
pi a fi i en el qual es respecten totes les 
convencions del mateix, es llegeix amb 
interès a partir dels marcadíssims trets 
del policia protagonista --cafeïnòman 
i desterrat de París-- i de les empremtes 
que nombrosos pintors --el més famós 
d’ells Paul Gauguin-- van deixar des de 
1860 a la localitat que dóna títol al llibre i 
en especial a l’Hotel Central, establiment 
llegendari en el qual apareix mort el pro-
pietari un bell matí de juliol. J.M.S.R.

EL MISTERIO DE PONT-AVEN
de Jean-Luc Bannalec 

Traducció: Laura Manero Jiménez
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destaquem...

El retrat crític i també 
compassiu d’una mare

Else Schrobsdorff, o Else Schwiefert, o Else Kirsch-
ner, va ser una filla, mare i esposa singular. Nascuda 
en el si d’una família jueva de Berlín, des de ben pe-
tita es va mostrar contrària a tota llei i regla establer-
ta. Com jove educada en el judaisme, només podia 
aspirar al matrimoni amb un altre jueu. No obstant 
això, és clar, Else es va enamorar d’un jove poeta 
alemany catòlic, Fritz Schwiefert, amb el qual es va 
casar en contra dels desitjos dels seus pares i amb el 
qual va tenir un fill, Peter. Després, fruit d’aquesta 
actitud una mica rebel o lliure de lligams --segons es 
mire--, Hans es convertiria en el seu amant, i amb ell 
donaria a llum a una altra filla, Bettina --que no va 
saber fins molts anys després qui va ser el seu verita-
ble pare--. I finalment, després de diverses tensions i 
gelosia en aquest mar d’embolics amorosos, Else co-
neixeria a Erich Schorbsdorff, i fruit d’aquest amor 
naixeria Angelika, l’autora de ‘Tú no eres como otras 
madres’ (Periférica & Errata naturae), obra en la que 
ofereix un retrat crític i compassiu de la seua mare, 
persona que va desafiar durant la seua joventut i 
part de la seua maduresa dels estaments i creences 
als quals, en teoria, havia de servir fidelment. 

A través del relat d’Angelica som testimonis 
d’aquesta vida bohèmia, una mica luxuriosa, de Eric Gras

les classes altes del Berlín de les primeres dècades 
del segle XX, on en una mateixa llar podia conviure 
una parella amb els seus respectius amants, on tot 
eren festes, sessions de teatre i llargues passejades, 
xerrades i zero preocupacions. No obstant això, tot 
aquest esplendor o bogeria es va tornar en terror 
i confusió per culpa d’un tal Adolf Hitler i els seus 
acòlits. Així doncs, el lector assisteix al declivi d’una 
vida que semblava ideal, riallera, bulliciosa.

Alternant la narració dels records d’Angelica 
amb la transcripció de diferents cartes, coneixem 
el periple d’Else per sobreviure a aquesta època de 
l’horror, emigrant a Bulgària, convertint-se al cris-
tianisme ortodox, emmalaltint... És aquest un text 
de sinceritat contundent, en el que moltes vegades 
s’intueixen els retrets de l’autora a la seua mare, 
però en el qual també advertim el canvi substan-
cial de mentalitat d’aquesta mare que sempre es va 
sentir culpable i impotent per no protegir els seus 
fills de tota la crueltat i incongruència d’aquest 
món que en massa ocasions ha demostrat ser un 
fangar de penes i amargures, de fàstic i vertigen, de 
crits i morts violentes. H

TÚ NO ERES COMO 
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