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Després de la Segona
Guerra Mundial, San-
tiago Cortés, gitano va-
lencià, exmilitant del
Partit Comunista,

combatent a favor del bàndol repu-
blicà durant la Guerra Civil i super-
vivent del camp de concentració de
Dachau, s’uneix a una organització
extremista jueva, el Nakam, que té
com a objectiu liquidar el doctor na-
zi Heinrich Henkel, contrafigura
fictícia d’un dels criminals més es-
parverants del segle XX, Josef Men-
gele . La premissa d’Ombres en la nit
(Columna) , última novel·la de Fer-
ran Torrent (Sedaví, 1951), remet al
pulp contundent de l’última pel·lí-
cula de Quentin Tarantino Maleïts
bastards, referència que l’escriptor
valencià no ha tingut tan en compte
com L’home a la recerca de sentit:
“Viktor Frankl és a Auschwitz i és
capaç de perdonar els nazis, la qual
cosa considere que és d’un valor

L’expectació creada
per l’última novel·la
de Jaume Cabré
(Barcelona, 1947) és
tanta que aquests di-

es l’editorial alemanya Suhrkamp
no escatima recursos a l’hora
d’anunciar la imminent aparició de
Jo confesso, que ocupa la portada del
catàleg de les novetats nadalenques.
El títol –això sí– té poca cosa a veu-
re amb l’original català: Das Schwei-
gen des Sammlers (El silenci del
col·leccionista) desvia la confessió
d’Adrià Ardèvol cap als secrets del
seu pare.

Fresc narratiu ambiciós que en
l’edició de Proa arriba al miler de pà-
gines, Jo confesso no només dedica
pàgines a la persecució del poble ju-
eu –un dels escenaris escollits és
Auschwitz–, a la tenebrosa post-
guerra espanyola i als nostres dies,
quan el nivell acadèmic ha caigut en
picat i el prestigi del saber humanís-
tic pràcticament s’ha extingit. La no-
vel·la també es permet viatjar cap
enrere: passa per alguns monestirs
del Pallars al segle XIV, per Pàrdac,
Cremona i París (segles XVII i XVI-
II) i entre al·lusions a la Inquisició,
una lapidació a l’Aràbia Saudita i una
visita a la Roma eclesiàstica de prin-
cipis del segle XX es permet fins i tot
ambientar algun capítol al Congo.
“No decideixo res, treballo de mane-
ra intuïtiva –explica l’autor–. Vaig
provant personatges i miro de tro-
bar les històries que amaguen a les
butxaques: quan això passa, se
m’emporten cap a un lloc o cap a un
altre. Jo confesso em demanava ser
eixamplada: anava justa de cotilla.
Tot i això, he de dir que cada biga i
columna de la novel·la és important.
Si se’n treu alguna, el conjunt s’en-
sorra”. Des de la seva aparició a prin-
cipis de setembre, Jo confesso s’ha
mantingut al primer lloc dels llibres
més venuts en català. Ha col·locat
més de 40.000 exemplars i espera
arribar al pròxim Sant Jordi en bona
forma. A la publicació en alemany
s’hi sumaran, els pròxims mesos, la
traducció holandesa, francesa, itali-
ana i polonesa.✒

enorme –diu Torrent–, però hi ha
coses que jo no haguera perdonat en
la puta vida. Jo, ¿com perdone que
m’obliguen a veure com la meua do-
na i els meus fills van a les cambres
de gas? No estic a favor de l’odi ni de
la violència, però em pose en la pell
d’una persona que ha passat per
aquí i jo crec que no haguera pogut
oblidar això si no és a través de la
venjança”.

Escrita amb “la voluntat de fer
una obra trepidant”, Ombres en la
nit fa viatjar el lector fins al 1947. A
més de Viena, una part important
de la novel·la transcorre a la Valèn-
cia franquista, lloc on Heinrich
Henkel s’amaga ajudat per una xar-
xa d’exmembres de les SS creada
amb l’objectiu de donar un cop de
mà als alts i mitjans comandaments
nazis per escapar-se d’Europa. Di-
àlegs nerviosos. Un argument ad-
dictiu. I un personatge principal,
Santiago Cortés, que ja forma part
del bo i millor de l’univers creatiu de
Torrent, que a la seva anterior no-
vel·la, Bulevard dels francesos (Co-
lumna, 2010) ja va jugar amb la his-
tòria sense prejudicis i amb molta
força narrativa.✒

Ara ja fa 15 anys que el ca-
pità Alatriste va desen-
fundar la seva espasa
per primera vegada als
carrerons de mala mort

del corrupte i incívic Madrid del se-
gle XVII. A Arturo Pérez-Reverte
(Cartagena, 1951) no li havia anat
pas malament amb títols anteriors
com La taula de Flandes i El club
Dumas, però va ser el 1996, amb la
primera entrega de la franquícia,
que la seva fama internacional es va
disparar i l’èxit va començar a rajar
amb més cabal que el corn de
l’abundància. Des de fa tres setma-
nes, el setè volum de la saga, El
puente de los asesinos (Alfaguara),
ocupa el segon lloc de les llistes dels
llibres més venuts en castellà.

Pérez-Reverte torna a l’any 1627,
als ambients en què s’alternen ver-
sos de Cervantes, Lope de Vega, Cal-
derón de la Barca i, evidentment,
Quevedo, amic íntim de l’espadat-
xí del capot i el barret d’ala ampla.
Aquest cop, però, l’acció no arren-
ca a la península. Íñigo Balboa, el
protegit d’Alatriste que amb 18 anys

acabats de fer ja s’espavila amb l’ar-
ma blanca, narra la història igual
que ho va fer en les anteriors sis en-
tregues. Aquesta vegada comença a
enfilar el seu relat el dia de Nadal a
la matinada, amb un combat entre
l’inconfusible heroi i Gualterio Ma-
latesta que s’estén pels ponts i molls
de Venècia, on Alatriste ha estat
destinat per ordre dels ministres de
Felip IV.

Des de la primera escena, Artu-
ro Pérez-Reverte promet una nova
aventura carregada d’acció en què el
coratge i el valor són monedes indis-
pensables. Ambientada amb tots els
ets i uts del Segle d’Or espanyol i
sense decebre les altes expectatives
que va deixar Viggo Mortensen
quan va encarnar l’heroi en el film
d’Agustín Díaz Yanes, El puente de
los asesinos traça un apassionant re-
corregut per Itàlia que fa escala en
ciutats com Nàpols, Roma, Milà i,
esclar, Venècia. Els protagonistes
són els guerrillers de rigor, peons
d’una trama d’espionatge propulsa-
da per un misteri que mai no fa bo-
na espina. ✒
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