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Històries transcendentals 
sobre la mort i la tragèdia
Quan vaig llegir Ángeles derrotados (Ana-
grama), ja fa uns anys, vaig saber que la 
prosa de Denis Johnson anava a acom-
panyar-me fins que la meua capacitat 
lectora sobrevisqui. La història de Bill i 
Jamie, aquestes dues ànimes a la deriva 
que ens submergeixen de ple en el costat 
fosc del somni americà em va commoure 
en grau màxim, i és per això que vaig de-
cidir seguir llegint a Johnson pels segles 
dels segles. Amén.

En conèixer la notícia de la seua mort, 
inesperada com totes tot i que, potser, 
massa precipitada —tan sols comptava 
amb 67 anys—, no pocs van ser els que 
van reconèixer en ell a un mestre, algú 
capaç de fascinar-nos a través de la crue-
sa que impregnen les seues històries, i 
de fer-ho d’una manera profundament 
humà, fins i tot bell. La seua capacitat 
narrativa era, és exorbitant.

El favor de la sirena (Random House) és 
el seu últim llibre publicat. De fet, s’ha 
publicat pòstumament, coincidint amb Eric Gras
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Narrativa

el primer aniversari de la seua mort, la 
qual cosa dota a aquesta edició d’una 
gran càrrega emocional que potser pu-
gui condicionar la nostra lectura. Al-
menys, són diverses les persones que 
pensen que és difícil fer un balanç objec-
tiu del llibre en ser massa recent la seua 
desaparició. No obstant això, no crec 
que sigui així. Les històries que compre-
nen aquest conjunt de relats són memo-
rables per si soles, i això és així perquè 
el bo de Denis Johnson escrivia amb una 
franquesa admirable.

En els cinc relats hi ha una espècie de 
reflexió al voltant de la mort que, coin-
cideixo amb el que s’ha dit per molts i 
més avesats crítics que jo, resulten pro-
fètics. Sembla que el mateix Johnson era 
conscient i sabia que Caront anava a bus-
car-lo per transportar-lo a l’altre costat 
de l’Aqueront, viatge que ens ha privat 
de l’escriptura d’un autor al qual van 
admirar il·lustres com Philip Roth, Don 
DeLillo o George Saunders, per citar no-

més alguns noms. Una veritable llàsti-
ma, però així és la vida.

D’entre tots els relats que comprenen 
aquest treball, segueix voleiant al meu 
cap aquesta hilarant història amb Elvis 
Presley de fons, «Doppelgänger, Polter-
geist», en la qual un poeta s’obsessiona 
fins el malaltís amb la figura d’El Rei. O 
aquesta altra en què un home escriu car-
tes a familiars i al mateix diable des d’un 
centre de desintoxicació, explicant-los 
que va a recuperar-se, aquest cop si. Són 
relats plens de força, amb un halo fan-
tasmagòric, que ens submergeixen en 
les profunditats de la pròpia mort i que 
et remouen alguna cosa per dins.

Johnson té una habilitat especial per 
convertir la tragèdia, transformar-la en 
una aspiració vitalista. «No cal estar tan 
trist», deia ell mateix. I la veritat és, que 
a través d’un subtil sentit de l’humor, 
aconsegueix que aquestes situacions lí-
mit llancin una mena de llum sobre les 
tenebres. Una prosa que articula infinitat 
de sentiments i emocions, situacions crí-
tiques i embogides, un exercici sublim i 
franc d’escriptura, propi d’un geni litera-
ri que, per desgràcia, ja no hi és, però se-
gueix existint. H

Es tracta d’un lli-
bre de fotografies 
antigues del poble 
de Xodos que, per 
l’ascendència que 
té sobre la pobla-
ció, ha compilat el 
periodista Ernest 
Nabàs, resident 

ocasional i persona molt estimada pel 
veïnat. Cada una d’estes dos-centes foto-
grafies prové de col·leccions particulars, 
i deu resultar especialment emotiu per 
als xodencs, que han pogut recuperar en 
les seues pàgines el caràcter, el nom i les 
xicotetes històries de persones ben cone-
gudes, la major part de les quals deuen 
haver mort ja fa anys.

Per altra banda, esta classe de 
col·leccions fotogràfiques són interessants 
des del punt de vista de l’antropologia hu-
mana, ja que mostren uns posats, unes 
actituds, una manera de vestir i de calçar, 
una forma d’agrupar-se davant de la cà-
mera, etc., que informen sobre algunes 
característiques d’una societat desapare-
guda. Així, es pot observar com creuen 
les mans sobre el ventre que tenen les do-
nes majors, la composició jeràrquica del 
grup, els pentinats, el vestit, les toques, 
bruses i saragüells, les espardenyes de ca-
reta..., i tota una sèrie d’informacions vi-
suals esguitades amb les corresponents 
notes explicatives i anècdotes locals. JP

XODOS
Memòria gràfica 
i xicotetes històries
d’Ernest Nabàs Orenga 

Pròleg: Joan Francesc Mira

Editorial: Trencatimons | La Vall d’Uixó, 2018

Periodista de renom, 
Sophie Hé-naff se su-
ma amb la novel·la 
La brigada de Anne Ca-
pestan a la llista de 
novel·listes franceses 
que, entre el gène-
re negre i el policíac 
pròpiament dits, afe-
geixen gotes d’una 
poderosa imaginació 

a uns paradigmes narratius en constant 
evolució.

Amb una segona entrega ja traduïda i 
publicada en espanyol —Aviso de muerte—, 
aquesta és la primera novel·la del que se-
gurament es convertirà amb el temps en 
tot un seguit protagonitzada per la poli-
cia judicial parisenca Capestan, un per-
sonatge que compleix amb el cànon —un 
tèrbol passat que marca el present, per 
exemple— del gènere, que després d’una 
temporada fora de servei torna a la fei-
na en una curiosíssima brigada que aca-
ba de crear-se gairebé expressament per 
a ella i els seus nous companys, un grup 
de policies desterrats, marginals per dela-
tors, borratxos, violents o ludòpates, però 
tots ells amb una singular personalitat. 
Junts conformen un grup que oscil·la per-
manentment entre l’absurd, el cridaner 
i la resistència a veure’s en aquesta situa-
ció professional. Recentment instal·lats 
a la nova comissaria, sense pràctica-
ment res més que el rebuig dels seus an-
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Novel·la

tics companys a l’esquena, inicien una 
investigació que sembla caure’ls a les 
mans per atzar. Però, és clar, en aquest 
tipus d’arguments l’atzar és una simple 
il·lusió, un engany a la vista que amaga 
rere seu altres motivacions més fosques 
i més concretes. Entestats en descobrir 
la identitat d’un assassí amb diverses 
víctimes en el seu haver, el grup coman-
dat per Anne Capestan s’enfrontarà als 
seus superiors per la seua obstinació a se-
guir endavant costi el que costi fins tro-
bar-se amb la veritat, una veritat que no 
s’assembla en res a les sospites inicials i 
que confirmarà als membres de la briga-
da com a policies extraordinaris en tota 
l’extensió de la paraula.

El més cridaner en aquesta novel·la 
és sens dubte l’humor amb el qual Hé-
naff esquitxa aquí i allà qualsevol epi-
sodi al llarg de la trama argumental, el 
que la converteix en una veu peculiar, 
capaç de tirar del lector sense cap me-
na d’avorriment al llarg de la lectura, el 
que no és poc. Amb un discurs equilibrat 
en què l’agilitat de narracions, descrip-
cions i diàlegs és la nota característica, 
l’autora es decanta per les personalitats 
dels seus personatges principals, unides 
en un grup que promet moments memo-
rables per a qui segueixi a aquesta pro-
metedora novel·lista francesa que amb 
aquest llibre va aconseguir el prestigiós 
Prix Polar el mateix any de la seua publi-
cació a França. JMSR

Feia falta una monogra-
fia com esta, en què la 
doctora Herrero ha es-
tudiat les escriptores 
valencianes del perío-
de mal qualificat com 
la «Decadència»: qui 
eren, a quina classe so-
cial pertanyien, sobre 
quins temes van escriu-

re i en quina llengua, quina recepció 
van tindre en la societat de la seua èpo-
ca, etc. L’autora s’ha proposat fer visi-
ble el centenar d’escriptores inventaria-
des i determinar-ne la genealogia, aclarir 
l’heterogeneïtat dels gèneres que van cul-
tivar, determinar si van escriure en valen-
cià, castellà o llatí, i amb quin cànon lite-
rari s’identificaven, 

Gràcies a la seua anàlisi, tenim respos-
tes molt clares a estes i altres preguntes. 
Com es pot haver suposat, aquelles escrip-
tores eren nobles o de classe alta, monges 
professes o beates cultes. Poques eren es-
tranyes a l’àmbit religiós, i la major part 
de les seues produccions responen a qüe-
stions religioses, molt sovint mesclades 
amb experiències pròpies o amb el gène-
re epistolar, mostra de la devotio moder-
na. En l’espai conventual destaca la pro-
ducció poètica orientada als certàmens. 
La major part d’elles va escriure en caste-
llà, tot i que en els segles XVII i XVIII n’hi 
hagué que van emprar el valencià. JP
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