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Ulysses i el fantasma foraster
Premi Samaruc de literatura juvenil 2007
Des del 1993 l’Associació de Bibliotecaris Valencians atorga cada any els premis
Samaruc de Literatura Infantil i Juvenil. Bibliotecaris, professors i escriptors valoren els
llibres publicats en la nostra llengua per autors valencians al llarg de l’any anterior
Ulysses i el fantasma
foraster és una novella que s’alimenta de
la mateixa literatura
–el mite d’Ulisses–,
alhora que mira de
provocar un cert debat
sobre una tragèdia que
últimament ha tornat a
prendre força: la immigració. La immigració
entesa com a tragèdia,
com un fet que desestructura les societats
d’origen i desestabilitza les societats d’arribada.

resum, una història
sobre el valor dels
orígens i la necessitat
d’identitat col·lectiva:
cultura, història, paisatge... Quan veiem

si els preguntàrem
quin és el dolor més
punyent que els afligeix, segur que tots
coincidirien a dir que
l’enyorança de la dolça

Ulysses i el fantasma
foraster

Malgrat tot açò, Ulysses i el fantasma foraster no és una novel·la
que pretén analitzar
les causes i els conflictes que en la nostra
societat provoca l’actual allau migratòria,
tot i que s’atreveix a
apuntar algunes frases
per al debat. Sinó que
intenta ser literatura al
servei de la formació
de nous lectors, que
els incite a pensar i a
debatre, i, si poguera
ser, que els encamine
cap a la descoberta de
les fonts de la nostra
tradició literària. En

no hi tornaran. I llavors es generarà un
altre conflicte, que és
el que plana sobre la
novel·la: els fills potser
no se sentiran lligats
a la pàtria dels pares,
però potser tampoc no
hauran pogut fer seua
la pàtria nova on s’han
hagut d’establir més
mal que bé. I si el desig del pare l’encarna
Ulisses, el retorn a la
pàtria, la realitat del
fill és la del desarrelament: ni d’ací ni d’allà,
vagabund sense pàtria
ni destí.
Toni Cucarella

Va nàixer a Xàtiva l’any
1959. Narrador i articulista. Ha guanyat diversos premis entre els
quals destaca el Premi
Octubre-Andròmina
de narrativa i el de la
Crítica dels Escriptors
Valencians.
tota aquesta bigarrada
humanitat amb qui avui
compartim els nostres
carrers, procedent dels
més diversos territoris
del món, de races distintes, de religions fins
i tot contrapuntades,

pàtria dels pares que
hagueren d’abandonar, que no hagueren
abandonat si la necessitat no els hi haguera
obligat, i on somien
regressar al més aviat
possible. Però molts
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Actituds bàsiques de
l’educació intercultural
1 Respecte a totes les persones.
2 Respecte a tots els pobles i a les seues cultures.
3

Tolerància d’idees i de conductes individuals i grupals que
no siguen contràries als drets humans.

4

Sentit crític enfront de les lleis i situacions injustes que
lesionen els drets humans.

5 Lluita activa contra la discriminació racial.
6 Acceptació interpersonal.
7 Superació de l’egoisme i etnocentrisme.
8

Comunicació i intercanvi amb persones de diverses ètnies i
grups socials.

9 Cooperació activa en la construcció social.
10 Corresponsabilitat social.
11 Conservació del medi ambient natural i social.
12 Acceptació positiva de diverses cultures.
13 Sentit crític i personal.
Per Marina Lovelace, professora i escriptora

