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Així com en ‘El 
desig dels dies’, 
Joan F. Mira va es-
criure la novel·la 
de la generació 
dels 60, ‘València 
sic transit’ és la 
de la generació 
dels 80. És, per 
tant, una novel·la 
generacional i 

grupal, en què el narrador explica a un 
jutge la història de la seua vida, que ha 
succeït paral·lelament a l’evolució de la 
societat valenciana des de finals dels 70 
fins a l’actualitat. I així com la societat de 
les dos últimes dècades ha anat a la deri-
va, també ocorre el mateix amb la vida 
del narrador-protagonista, personatge 
en qui concorren tantes concomitàncies 
autobiogràfiques de l’autor com ell ma-
teix ha volgut, desfigurant determinats 
passatges i ocultant determinats noms 
de persones reals, o bé incloent episodis 
absolutament verídics i narrativament 
versemblants, així com els noms de de-
terminades persones conegudes.

És també una narració autobiogràfica: 
molts dels elements que caracteritzen el 
protagonista coincideixen amb les vi-
vències de Bayarri, el qual es refereix a 
ell mateix en unes quantes al·lusions a 
Croàcia i a l’assassinat a Carcaixent del 
cap de colla dels feixistes que s’hi van re-
fugiar, i que va resoldre en la magnífica 
narració ‘Cita a Sarajevo’. JP

VALÈNCIA SIC TRANSIT
de Francesc Bayarri

Editorial: Companyia Austrohongaresa 
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Novel·la

És el millor 
estudi de con-
junt que s’ha 
publicat fins 
ara sobre el pai-
satge agrari va-
lencià. L’autor 
aborda el tema 
des de tots els 
flancs que fan 
que siga una 

obra completa, ben documentada i ex-
posada de forma rigorosament sistemà-
tica. El llibre, profusament il·lustrat, és 
la primera investigació exhaustiva que 
s’ha fet del paisatge que han originat els 
horts de tarongers al llarg de les zones 
productives de la geografia valenciana, 
amb especial atenció a les àrees tradicio-
nalment històriques.

El manual consta de quatre capítols 
i dos apèndixs, més un cedé amb la tra-
ducció del text en castellà i altres dos 
apèndixs amb fitxes d’inventari dels hor-
ts i de la cartografia corresponent. En el 
primer capítol s’analitzen els elements 
que han contribuït al paisatgisme dels 
cítrics. En el segon s’analitza la consti-
tució clàssica de l’hort, amb els comple-
ments escaients, en especial les diferents 
tipologies de cases, els elements hidràu-
lics mecànics i els components vegetals 
decoratius i complementaris. El tercer 
aborda la creació històrica d’aquest pai-
satgisme tan singular i, en l’últim, les ex-
pressions artístiques del tarongerar. JP

HORTS DE TARONGERS.
 LA FORMACIÓ DEL VERGER 
VALENCIÀ
d’Adriá Besó Ros 
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Pierre Lemaitre 
és, al costat de 
Fred Vargas i Ber-
nard Minier, uns 
dels novel·listes 
francesos actuals 
més interessants. 
Psicòleg de for-
mació i guionis-
ta de televisió en 
ocasions, Lemai-

tre té com a narrador una sòlida obra 
a l’esquena en la qual la part més cone-
guda és la sèrie de relats policials pro-
tagonitzada pel comandant parisenc 
Camille Verhoeven, un personatge po-
derós, d’aquests que queden retinguts 
a la retina dels lectors després d’unes 
poques pàgines.

A ‘Rosy & John’ el comandant Ver-
hoeven, hipotròfic --fa tan sols 1,45 
metres-, solitari, aplicat i metòdic en 
les seues investigacions, haurà de in-
dagar en un cas gens freqüent, en què 
un potencial assassí en sèrie s’entrega 
a la policia després el primer dels 
atemptats que ha planejat perpetrar 
en els carrers de París. La investigació 
sobre les imminents massacres es des-
envolupa contrarellotge i en les mans 
del comissari hi ha la possibilitat de 
detenir-los. L’única possibilitat d’èxit 
passa per cedir davant les peticions de 
l’assassí, que desitja entrevistar-se amb 
Rosy, la seua mare empresonada des 
de fa temps. J.M.S.R.

ROSY & JOHN
de Pierre Lemaitre

Traducció: Juan Carlos Durán Romero
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Novel·la negra

Les gairebé 200 
pàgines d’aquest 
assaig el con-
verteixen en el 
més extens de la 
sèrie d’opuscles 
d’aquest pensador 
alemany, coreà de 
naixement, escrits 
al voltant dels trets 

més característics en la seua opinió de 
la societat actual --diguem postmoder-
na o com preferim--.

A la modulació especial amb que 
els valors de la transparència, el can-
sament, la bellesa, el pornogràfic o 
la pràctica psicopolítica es donen en 
l’actualitat, en aquest nou llibre Byung-
Chul Han afegeix el de la violència, un 
element constitutiu de tota societat 
que avui en dia, es digui el que es di-
gui des de la correcció política segueix 
en vigor. Una violència tamisada i gai-
rebé invisible, virtual i psíquica, positi-
vitzada al màxim fins fer-la coincident 
amb la llibertat --la seua contrafigura 
perfecta--, fonamentada en l’ús univer-
salitzat del llenguatge buit, a la sobre-
informació, la hiperactivitat i la psico-
logització. Segons l’autor alemany la 
violència del nostre món actual té el 
seu aresta més original en l’eliminació 
de la negativitat cap a l’altre. La vio-
lència ja no és una cosa dirigit contra 
l’altre sinó contra mi mateix per mi 
mateix. J.M.S.R.

TOPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
de Byung-Chul Han

Traducció: Paula Kuffer
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Assaig

destaquem...

Una mirada heterogènia 
sobre la vida (fràgil) i l’art

Tots aspirem o hem d’aspirar a la grandesa, a 
no romandre anònims. Necessitem que el nostre 
nom es recordi, rubricar-ho amb lletres d’or en la 
història de la humanitat. Anhelem ser immortals.

Aquest anhel és legítim, més tenint en compte 
que aquest món en què vivim és, en certa manera, 
un gran manicomi. Per assolir aquesta glòria un 
pot dedicar-se en cos i ànima a la literatura. Als 
Estats Units, des de finals del segle XIX i sobretot 
durant el segle XX no pocs escriptors han perse-
guit aquest somni, aquesta ambició per demos-
trar i perpetuar la seua grandesa. Hi ha hagut, i 
crec que encara hi ha, una petita obsessió per ser 
sempre el primer en tot, el més extraordinari, 
l’únic. I és per això que la seua tradició narrativa 
és potent, molt potent, assumint riscos (de vega-
des necessaris) i reflexionant de forma constant 
sobre l’art de narrar una història.

El tòpic de “La Gran Novel·la Americana” no és 
altra cosa que l’afany competitiu que ha caracte-
ritzat a aquesta jove nació, un desig que ens ha 
llegat (negar-ho seria una ximpleria) una sèrie 
d’autors d’un nivell extraordinari. Després de lle-
gir ‘Inocentes y otras’ (Turner), em dóna a mi que 

INOCENTES Y OTRAS
de Dana Spiotta

Traducció: Carlos Andreu
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Narrativa contemporània

Eric Gras

Dana Spiotta segueix aquesta mateixa línia en 
presentar-nos diferents històries que a poc a poc 
es van entrellaçant. D’una banda, l’amistat, de ve-
gades complicada, de dues amigues que des del 
seu època d’institut van decidir dedicar-se al cine-
ma. Meadow i Carrie representen dues faccions de 
la societat d’ahir i avui: la benestant i la treballa-
dora, els que neixen amb estrella i els que neixen 
estrellats. Heus aquí una mirada incisiva, crítica, 
sobre els convencionalismes i hipocresia de la 
societat americana (i la de tots), que aviat torna a 
prendre forma amb la història d’amor telefònic 
de Jelly i Jack, una història que deixa en evidència 
la desmesurada importància que li donem al nos-
tre aspecte físic. Però, és això tot? En absolut.

Spiotta incideix en la fragilitat de l’ésser humà, 
un ésser capaç de enfonsar-se a l’instant. Versa 
també sobre la soledat, l’ambició, la destrucció i 
l’art, sobre el que veritablement considerem im-
portant i sobre la prima línia que separa la bon-
dat i la perversitat. La manera de narrar-ho tot 
sorprèn i enganxa. H


