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Aprofitant l’oportunitat de la celebració 
de l’Any Fuster amb ocasió del centenari 
del naixement de l’escriptor de Sueca, el 
Dr. Salvador Ortells, especialista en la 
seua poesia, ha ordenat l’obra poètica de 
l’insigne assagista, gènere que el mateix 
autor va abandonar el 1954 després d’ha-
ver publicat en pocs anys uns quants poe-
maris, la major part dels quals recollí com 
a poesia completa el 1987 amb el títol Set 
llibres de versos. Es tracta de l’edició definiti-
va  llevat d’alguna sorpresa  de la poesia 
de Fuster, que es va desmarcar dels epí-
gons llorentinistes i va introduir la mo-
dernitat en la poesia valenciana contem-
porània, «un desert on clamaven poquíssi-
mes veus discordants amb el folklorisme 
imperant» –com assevera el prologuista. 

Fuster construí una obra poètica diver-
sa, adscrita successivament al postsimbo-
lisme, l’existencialisme, el surrealisme, la 
poesia pura o la poesia social. I s’expressà, 
bé seguint les pautes tradicionals de la poe-
sia culta, bé emprant una formulació 
pròxima a l’escriptura automàtica. Aban-
donà el lirisme primigeni d’Escrit per al silen-
ci i optà per renovar i modernitzar les pau-
tes dels poetes valencians dels cinquanta. I 
es transformà en un poeta profundament 
irònic, utilitzant expressament amb aques-
ta finalitat la metàfora i la hipèrbole. JP
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Filologia

Dirigida pel professor Escartí, es tracta 
del número 5 de la renovada Revista Va-
lenciana de Filologia, dedicat bàsicament a 
la revisió de la guerra de les germanies, 
que encara forma part de l’imaginari 
d’un cert sector de la societat valencia-
na, com també l’expulsió dels moriscos, 
la guerra de successió i la guerra civil. 
De fet, Josep Lozano es va donar a conèi-
xer com a un novel·lista amb molt de fu-
tur amb Crim de Germania, amb què va in-
troduir la novel·la històrica moderna en 
la literatura valenciana –com ha analit-
zat amb detall la professora M. Jesús 
Francés. La revista, com és natural, cons-
ta d’uns quants articles especialitzats, 
com ara el de Joan Iborra sobre el cronis-
ta Viciana i la seua narració particular 
dels fets, el d’Antoni Furió sobre la 
transmissió historiogràfica i literària 
d’aquells episodis, o el de Rafael Roca so-
bre la recuperació memorialística que 
se’n va fer durant la Renaixença i els pri-
mers anys del segle passat, entre altres 
de gran interés.  

Hi ha una segona part, més filològica, 
dedicada a qüestions alienes a la matèria 
que comentàvem, en què els autors ana-
litzen determinats textos, més les recen-
sions de novetats que sempre resulten 
oportunes. JP
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Des que en 1995 Petros Márkaris iniciara 
la sèrie de novel·les protagonitzades pel 
comissari atenés Kostas Jaritos, els 13 
lliuraments, fins hui, de la mateixa s’han 
convertit en palmari exemple d’una de 
les notes definitòries de l’anomenada no-
vel·la negre-policíaca i distintives d’altres 
paradigmes narratius que puguen pun-
tualment coincidir en plantejaments i 
intencions: aquestes novel·les es basen en 
la confluència del públic i el privat, de les 
repercussions socials d’un determinat 
delicte que en primer terme es produeix 
en un àmbit estrictament particular.  

D’eixa manera, les investigacions realit-
zades per Jaritos i la resta de personatges 
que li acompanyen no són el que semblen 
a primera vista perquè el que hauria de re-
sultar tranquil·litzador –la volta a l’ordre 
inicial establit que va quedar trencat per 
un crim– acaba sent tot el contrari: un mo-
tiu de reflexió sobre els convulsos temps 
que corren i els seus efecte en una estructu-
ra social, política i econòmica tan particu-
lar i afeblida, crisi rere crisi, com la grega.  

Aquesta Ética para inversores no és, en 
principi, més que una novel·la més de la 
sèrie abans descrita, el relat que Márkaris 
fa d’allò que observa al seu voltant al seu 

PETROS MÁRKARIS país en clau d’investigació policial i la 
proposta de reflexió col·lectiva. Tècnica-
ment, es tracta d’una novel·la el tret de la 
qual més evident és el contrapunt conti-
nuat entre els discursos –paraula i visió al 
mateix temps– de Zisis i del propi Jaritos 
que «acabat d’ascendir cau víctima d’un 
conflicte de consciència entre el compli-
ment del deure i l’amistat» amb l’esmen-
tat Zisis, que s’ha obstinat a visualitzar 
públicament la mort del comunisme i la 
necessitat de reorganitzar ideològica i po-
líticament les forces dels treballadors 
oriünds i emigrants alhora per a no su-
cumbir abans les pulsions del tardocapi-
talisme postmodern que sembla envair, 
corrompre i consumir absolutament tot.  

La trama argumental es desenvolupa, 
sobre aquests pressupostos, en un entra-
mat social en el qual aquells que van ha-
ver d’emigrar i fer els treballs que allí nin-
gú volia realitzar són els qui ara temen als 
immigrants, als estrangers amb els qui 
competeixen per un mateix i únic lloc de 
treball. El panorama en el qual transcorre 
la peripècia investigadora del protagonis-
ta no pot ser, en aquest sentit, més desola-
dor: Zisis i Jaritos acabaran coincidint en 
la patètica percepció que «no hi ha un sol 
tipus de pobresa, sinó molts»: la pobresa 
dels qui es tornen mig bojos buscant un 
treball dia a dia a canvi de penes res, la po-
bresa dels sense sostre i d’una joventut 
sense tot just oportunitats de realitzar-se 
com a persones amb un mínim de digni-
tat, la pobresa de les classes mitjanes lami-
nades per crisis econòmiques endèmi-
ques i la dels immigrants que solen con-
vertir-se en els últims de l’ona en quasi tot.  

Malgrat tot aquest entramat ideològic 
que Márkaris inocula al seu relat és merito-
ri que no resulte ni pesat ni embafador per-
què la part policíaca de la novel·la no s’em-
pantana sinó que manté l’interés del lec-
tor fins a una resolució que està anunciada 
al principi de la pròpia novel·la. JMSR
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«¿Potser l’eternitat i l’infern són expressions 
ingènues d’algun viatge inevitable?», es pre-
guntava Paul Valéry. ¿Un viatge cap a on? ¿Cap 
a què? ¿Cap a un món d’idees, de veus i secrets, 
de plors? Eternitat i infern són expressions 
que defineixen, crec jo, el viatge que Natalia 

García Freire ha emprès cap al seu propi uni-
vers literari, i no són ingènues en el seu cas, no 
poden ser-ho perquè d’ambdues es nodreix, 
nodreix la seua literatura. 

Existeix en l’autora equatoriana alguna co-
sa que es torna fang i que modela al seu antull, 
generant una atmosfera una miqueta opressi-
va i on es revela una llum que és també foscor 
i que penetra en el lector, marcant-lo. Sí, així 
és, García Freire, la seua literatura, fa mossa, 
cala profund, perquè ella mateixa enfonsa les 
seues arrels en el més profund i fosc de l’àni-
ma i implanta una llavor que brolla en forma 
de llenguatge i imaginació. 

Seria fàcil dir que l’escriptora de Nuestra piel 

NATALIA GARCÍA FREIRE

muerta (La Navaja Suiza) beu de l’aigua que 
emana del realisme màgic. Certament, les 
seues històries estan impregnades per aquest 
halo de l’irreal, però també ho estan de l’ani-
mal, d’aquells impulsos primaris que venen a 
dir-nos que tots som carn i ferida. 

En Trajiste contigo el viento, la seua segona 
obra –em resisteixo a definir-la com a novel·la, 
perquè no és una novel·la a l’ús–, García Freire 
expandeix el seu radi d’acció per a crear un 
d’aquells paisatges que difícilment pot un 
oblidar: Cocuán. És aquest un territori ignot 
per al lector, i una espècie d’abisme per als 
seus habitants. «Nada en Cocuán es lo que pa-
rece. Estamos hechos de polvo y mal, como las 
pesadillas», llegim. I no és aquesta l’única al·lu-
sió a aquest lloc de tenebres i bogeria, no: «De-
cías que el nuestro no era un pueblo, sino la 
agonía del campo». 

Un vent estrany, pertorbador, que determi-
na les vides dels vilatans, els seus comporta-

ments, les seues petites històries, un vent que 
alimenta els mites, que condemna, al qual té-
mer i pel qual més val convertir-se en salvatge 
–«Aquellos que viven en temor se convertirán 
en salvajes» escriu García Freire–. 

És el vent, i Mildred, una de les habitants 
de Cocuán, el fil conductor d’aquest relat 
que ens és contat a través de nou veus –veus 
que semblen parlar des del llindar mateix de 
la tomba–, de nou personatges que semblen 
viure en un deliri constant, sense possibilitat 
d’escapatòria. I és que en Cocuán tot resulta 
insòlit i misteriós, vulgar. Al mateix temps, 
existeix una força que tot ho atreu, una 
espècie de miracle que sobrevola aquest po-
ble perdut que udolla. Això és el meravellós 
de la prosa de Natalia García Freire, la seua 
capacitat per a tibar la corda mantenint 
l’equilibri perfecte entre la gràcia i la des-
gràcia, entre la flama que il·lumina el camí i 
la negror de la nit. 

Un torna a quedar-se corprès per la porten-
tosa facilitat de l’escriptora equatoriana al 
crear aquest desassossec espiritual i existen-
cial, per generar aquesta fantasia terrosa pla-
gada de bramits silenciosos i paraules coagu-
lades. És Natalia García Freire una autèntica 
delícia per a la literatura actual. ERIC GRAS
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