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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
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384pàginesi20€ 1/2
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188pàginesi18,50€ 4/48
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DIVERSOS AUTORS
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240pàginesi20€ 6/12
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248pàginesi18,90€ 3/4
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DONNA LEON
SeixBarral
344pàginesi18,50€ 4/4
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KATE MORTON
Sumadeletras
544pàginesi21€ 6/93

[1] Lasoledaddelareina
PILAR EYRE
LaEsferadelosLibros
576pàginesi22,70€ 1/5

[2] Lacomidadelafamilia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384pàginesi30€ 2/16

[3] ¡Vamos!
ARANTXA SÁNCHEZ-VICARIO
LaEsferadelosLibros
304pàginesi 21,90€ -/1

[4] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 3/75

[5] Ahorayo
MARIO ALONSO PUIG
Plataforma
234pàginesi19,50€ 4/11

Si deixem de banda el títol,
que de tan convencional és
difícil fins i tot de recordar, i

la portada, que és millor oblidar,
Crim de sang, últim premi Sant
Jordi, és una senyora novel·la d’un
senyor escriptor que a cada nou
pas no deixa de sorprendre’ns
agradablement. Sebastià Alzamo-
ra (Llucmajor, 1972) demostra
una vegada més com, en el camp
de la narrativa, és capaç de fer el
que vulgui. Aquesta vegada, com
qui no vol la cosa, s’ha tret de l’or-
dinador un thriller gòtic ambien-
tat a Barcelona durant la Guerra
Civil. La pirueta inclou un vampir
i un cavall autòmat, Hadaly, de mi-
da natural, a més d’una considera-
ble dosi de sang i fetge i sexe. I, ves
per on, el còctel funciona.

Alzamora fa gala de la seva piro-
tècnia lèxica, que posa al servei
d’una trama trepidant, amb perso-
natges ideològicament extrems i
una estructura àgil de capítols
curts i canvis sobtats d’escenari i
de protagonistes. D’una banda, els
pinxos de la CNT-FAI, que trans-
formen l’ideal revolucionari en
barbàrie. De l’altra, la comunitat
eclesial acorralada, amagada: uns
frares maristes, unes monges ca-
putxines i un bisbe fosc inspirat en
el verídic Irurita. I enmig, l’ins-
pector Gregori Muñoz i els seus
amics Carbonissa –jutge– i Pelli-
cer –doctor–, que per entendre’ns
representarien la Catalunya silen-
ciosa que es va trobar entre dos
focs, el revolucionari i el colpista.
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L’autor carrega les tintes con-
tra els de la FAI. Al seu capitost,
Manuel Escorza del Val, el descriu
com “un nan estrafet, amb un cos
que es replegava sobre si mateix,
una pilota de carn baldada d’on
emergia el cap, que era una protu-
berància sense coll, amb els ulls
botits i una boca bulbosa i despro-
porcionada. Caminava amb cros-
ses i duia a les sabates unes alces

monstruoses...” Vaja, “un tolit de
cos i ànima”. Tampoc no es queda
curt amb algun dels maristes, com
el pare Plana, “intrigant i mel·li-
flu”, “amb un somriure de rata”.

La història està basada en el di-
etari d’un faista recuperat per Mi-
quel Mir, en l’estudi El silenci de
les campanes, de Jordi Albertí, i en
les memòries de Josep Benet, De
l’esperança a la desfeta (1920-
1939). Amb tot aquest material,
amb l’afegit d’algunes llicències
històriques –les bombes cauen da-
munt Barcelona des del primer
dia–, i de la mà de la seva desbor-
dant i escabrosa imaginació, l’ofi-
ci literari d’Alzamora aconsegueix
vampiritzar l’atenció del lector.✒

L’opulència d’una llengua
viva i morta alhora

COM QUI NO VOL LA
COSA, L’AUTOR S’HA
TRET DE L’ORDINADOR
UN ‘THRILLER’ GÒTIC
SOBRE LA GUERRA

Alzamora
vampiritza
el lector

Haver viscut nou anys a la
plana de Vic no m’ha servit
per saber que aquest llefre

del títol, segons explica el diccio-
nari Alcover-Moll, és un adjectiu
propi d’allà i que pot significar
tant golut com llefiscós. Només
puc exhibir com a excusa que, en
una presentació d’aquest llibre de
Biel Mesquida a Girona, els filò-
legs presents a la sala tampoc van
saber dir què significava el mot.

I és precisament aquest gust
per l’exuberància de la llengua
(sobretot de la llengua viva, de la
parla, dels localismes) el quid del
llibre, més enllà de la història no-
minal d’un home que cronifica
l’absència d’una dona. Per això la
portada és tan lànguida: unes cor-
tines al vol i un enfilall de tres sa-
lons reproduint l’enfilall de textos

que acaben formant el llibre. La
foto, triada especialment per al lli-
bre, és obra de Jean-Marie del
Moral, amic de l’autor. Segons
m’explica, es tracta d’una imatge
presa l’any 2002 a l’hotel Villa
Serbelloni, a tocar del llac de Co-
mo, a Itàlia. L’ambient recorda el
de la Mort a Venècia de Visconti:
un rococó carregat i solitari que
malgrat el deliri dels detalls no pot
amagar una inequívoca decadèn-
cia. El fotògraf la va escollir des-
prés que Mesquida li expliqués
que treballava en un llibre barroc
i evocador del segle XVIII.

Hi ha portades d’acció per a lli-
bres en què mana el verb. Hi ha por-
tades conceptuals quan dominen
els noms. Aquesta és una portada
inequívocament d’adjectius. ✒
ÀLEX GUTIÉRREZ

MANOLO GARCÍA


