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Darrerament so-
vintegen les no-
vel·les que fusio-
nen de manera
diversa l’element
quotidià i el fan-
tàstic. Si Brett

Easton Ellis ens oferia a la sorpre-
nent Lunar Park potser la seva mi-
llor novel·la, la beneitura senti-
mentaloide de la saga Crepuscle se-
ria l’altra cara d’aquest visió més
d’estar per casa i menys heroica del
sobrenatural.

Se li ha d’agrair a Sebastià Alza-
mora la gosadia d’intentar fer un
creuament impossible entre el relat
de vampirs i el gènere Guerra Civil
en la seva nova novel·la, Crim de
sang, guardonada amb el darrer pre-
mi Sant Jordi i que comença amb
una veu narradora vampírica que,
s’ha de dir, enganxa immediata-
ment: “Sovint, quan la set m’arriba,
penso en l’Esperit Sant. En contra
del que afirmen algunes superstici-
ons, els vampirs no sentim disgust
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PERFIL dins una església”. Encerta plena-
ment Alzamora en donar la volta a
l’opinió comuna sobre els vampirs,
en un primer monòleg en què par-
la de diversos monstres, des de
l’ànec autòmat de Vaucanson fins al
Golem: “Només els monstres estem
exempts de morir, per la senzilla raó
que no som vius”. El lector es dispo-
sa a veure la guerra amb els seus ulls,
els ulls d’un assassí que acaba de
matar un capellà i un nen, i sembla
que aquest serà el fil de la novel·la.

Però ja en la primera part l’autor
ens deixa ben clar que no es tracta
tan sols d’una novel·la de vampirs.
Servint-se de personatges reals com
els cenetistes Manuel Escurza i Au-
reli Fernández i utilitzant la recer-
ca de Miquel Mir, basada en un di-
etari d’un membre de la FAI que va
extorquir els maristes al principi de
la Guerra Civil, Alzamora desplega
un fresc apocalíptic dels inicis de
l’Alzamiento Nacional i enceta di-
verses trames que combina amb un
ritme cinematogràfic trepidant. Se-
guint la investigació del crim que fa
el comissari Muñoz, un enemic del
tabac que se’ns mostra com una me-
na d’outsider escèptic, ens trobem
amb uns germans maristes amagats
en una pensió i que intenten com-
prar la seva fugida a França subor-
nant els cenetistes de la FAI, entre
els quals destaca el germà Darder,
nebot de qui va ser batlle de Palma
per Esquerra Republicana Balear,
Emili Darder; unes monges que han
sobreviscut a les matances de religi-
osos perquè la mare superiora és
germana de Manuel Escurza, mà-
xim responsable del servei d’inves-
tigació de la FAI, i perquè tenen
amagat el bisbe de Barcelona, mon-
seyor Perugorria –personatge basat
en el bisbe Irurita–; les pugnes in-
ternes dels anarquistes per veure si
maten sense pietat o accepten alli-

berar a preu els capellans; una jove
novícia a la qual el bisbe encarrega
composar un Stabat Mater, cosa que
l’omple d’angoixa, i el curiós doctor
Pellicer, un forense que ha estat ca-
paç de construir ni més ni menys
que un cavall autòmat.

A partir d’aquí Sebastià Alzamo-
ra basteix una novel·la que també
beu de l’assaig i que transita flexi-
blement d’un fil a l’altre gràcies a la
seva gran saviesa narrativa. L’en-
claustrament dels personatges
s’acaba convertint en una metàfo-
ra de l’enclaustrament social de la
guerra, i la por traspua de la vida
com una suor freda: “Tot el subsòl
d’aquesta ciutat està podrit per la
por dels seus habitants [...]. La por
és l’àcid de l’ànima, i corroeix per
igual els somnis dels infants i els de-
sitjos de l’home”. S’estableix alhora
un diàleg entre fanatismes: entre els
fanàtics de la fe i els fanàtics de
l’anarquisme; un diàleg d’extremis-
mes que explicaria en part el perquè
d’un enfrontament civil tan sagnant
i únic a l’Europa de l’època.

En els soliloquis del vampir hi
trobem una visió crua i desconso-
lada de la realitat, i s’expressa amb
una lucidesa que s’estendrà a la
manipulació dels personatges i les
situacions, que desemboquen en
un final sorprenent, tot i que una
mica massa sagnosament taranti-
nià en comparació amb la resta de
la novel·la.

Crim de sang és, en definitiva,
una obra madura i sorprenent, una
exploració que beu de l’erudició pe-
rò que no permet que entrebanqui
l’impuls narratiu. Alzamora ens
mostra una dimensió fins ara poc
coneguda de la guerra, un món fosc
i absurd que revela una de les cares
menys nobles de la condició huma-
na, quan en la negror dels vampirs
hi vivia tota una nació.✒
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EL SECRET DE ...

Erika Bornay és d’aquells au-
tors la importància dels
quals és inversament pro-

porcional al coneixement que en
té el gran públic. Com a novel·lis-
ta ja ha escrit tres novel·les; l’úl-
tima és Lunes en la calle Slova (La
mujer bosnia). Bornay té una relle-
vància excepcional com a acadè-
mica d’història de l’art, en concret
com a experta en l’evolució de la
dona en l’art. A Bornay la conec
perquè va ser mestra de la meva
àvia: era màgic quan em duia, sent
jo un nen, als seus tallers d’escul-
tura, a l’edifici de Belles Arts de

Zona Universitària. A partir
d’aquest vincle, Bornay em va de-
manar que fes la presentació de
Lunes en la calle Slova. La versa-
tilitat de gèneres i la dedicació al
feminisme artístic sempre m’ha
recordat altres dones de bandera i
amb un pes intel·lectual, com per
exemple Victoria Combalía.

La novel·la explica la història de
dues dones, una catalana ecourba-
nita establerta a la Garrotxa i una
noia bosniana forçada a emigrar
per la guerra dels Balcans. Tot i
que a mi la novel·la em va agradar
sobretot per la descripció de la

cruesa de la guerra, els capítols
ambientats en el present, a la Gar-
rotxa, són els que reben la influèn-
cia de l’aspecte que més m’atrau
d’un autor, l’experiència vital. La
noia bosniana protagonista és un
personatge de ficció que s’inspira
en una trobada casual de Bornay al
mercat de Besalú. Un dia que Bor-
nay hi va anar a comprar, a una pa-
radeta li van caure les claus i una
bosniana, “musulmana, blanca i
amb uns ulls fascinants” va fer el
gest de recollir-les. Van quedar
mirant-se i Bornay va fer volar la
imaginació per narrar quina era la

història que hi havia al darrere
d’ella. Així comença el llibre.

Bornay m’explica que sempre
l’han encuriosit molt els personat-
ges singulars. “Sóc capaç de seguir
algú pel metro o pel carrer si m’ha
cridat l’atenció”, explica l’autora.
El mateix detallisme que utilitza
per descriure els personatges a
partir de l’observació l’utilitzen
les responsables de l’editorial per
al disseny de l’edició, que és exqui-
sida. Sd és una editorial nova de
trinca encapçalada per un nom de
pes: María Luisa Samaranch de
Lacambra.✒
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