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Quico el Célio, 
el Noi i el Mut 
de Ferreries, 
flamants Pre-
mis Nacionals 
de Cultura, són 
una de les for-

macions musicals més interes-
sants del país. Marmessors de la 
cultura popular ebrenca, el seu 
camp d’acció transcendeix la mú-
sica i des del 2009 protagonitzen 
una tira còmica dibuixada per 
Iñaki Copoví al setmanari L’Ebre. 
El llibre Oco! Lo còmic dels Quicos 
aplega gairebé dues-centes tires 
amarades d’humor, sentit comú i 
reivindicació d’unes terres que, 
com diuen ells mateixos, són tan 
lluny de Barcelona com de Tarra-
gona. Els Quicos del còmic són 
cronistes unes vegades perple-
xos, altres punyents, sovint entu-
siastes culturals. Hi reben garro-
tades el centralisme barceloní, 
l’exministre Cañete, els civilitza-
dors que no coneixen el territori 
i els depredadors que volen con-
demnar l’Ebre a ser l’abocador de 
les misèries que no desitja ningú. 
Reivindiquen més trens, menys 
desnonaments, menys retallades 
i més cultura. I en aquesta crò-
nica social dibuixada hi ha cada 
dos per tres acudits sobre la in-
conveniència de dependre exclu-
sivament de tot allò que per fun-
cionar necessita ser endollat al 
corrent.✒ 

D’entrada tot 
sembla indicar 
que estem a punt 
d’endinsar-nos 
en el territori in-
hòspit del gènere 
negre o criminal: 

el títol –Sícilia sense morts–, el punt 
de partida argumental –l’envia-
ment d’una amenaçadora rata po-
drida al president del govern bale-
ar– i fins i tot els referents i projec-
tes fallits del protagonista, Mateu 
Llodrà, que cita Chandler i temps 
enrere va fracassar en l’intent de fer 
una “novel·la sèrie noir”. Aviat com-
provem, però, que la nova novel·la 
de Guillem Frontera no és tan fàcil-
ment etiquetable. Hi ha Chandler i 
Hammet, sí, i sobretot hi ha un ar-
gument armat de misteris, violènci-
es i dobles jocs que, lluny d’esgotar-
se en ell mateix, serveix per explo-
rar críticament tota una societat i 
l’escala de valors que la sustenta. 
Però el to desenganyat, el colorisme 

Si voleu saber  
com és Mallorca

i la brutal humanitat amb què Fron-
tera retrata la Mallorca contempo-
rània, on “política i corrupció (suc-
ceïts i tribunals) s’han tornat indis-
sociables”, remet també al Villalon-
ga més viperí, el que va escriure 
aquell fresc palmesà, hilarant i cor-
rosiu que es titula Mort de dama. 

Que Sicília sense morts sigui con-
tada per un narrador omniscient i 
no per una primera persona –o per 
una tercera focalitzada en el prota-
gonista–, com és habitual en el gè-
nere policíac, reforça la idea que el 
que importa és la mirada panoràmi-
ca sobre el bigarrat fresc social i l’in-
ventari d’una fauna que, amb po-
ques excepcions, és patètica, cínica, 
grotesca i/o patibulària. “Si vols sa-
ber com és Mallorca, llegeix Lampe-
dusa”, recomana Llodrà al director 
del diari on col·labora. En realitat, la 
frase correcta seria: si vols saber 
com és Mallorca, llegeix Frontera. 

L’escriptor mallorquí coneix a 
fons el món que retrata. Això li 

permet mostrar tots els plecs 
d’una realitat que és als antípodes 
del paradís de sol i platja que venen 
els operadors turístics, o de la pos-
tal baudelairiana feta de “luxe, be-
llesa, calma, ordre i voluptat” evo-
cada en certs passatges. També li 
permet construir, sense traços 
gruixuts ni subratllats obvis –
Frontera és un expert dels detalls 
subtils però punxeguts–, alguns 
caràcters habituals a l’illa durant 
els últims anys: l’empresari madri-
leny que fa negocis amb els mallor-
quins com qui els colonitza; el pre-
sident Bergas que, igual que el Ma-
tas de la segona legislatura, vol fer 
amb les Balears el que Zaplana i 
companyia feren amb el País Va-
lencià; l’atribolada tropa de llepa-
culs que, provincianament, adulen 
Bergas, no pel càrrec autonòmic 
que ocupa, sinó per les perspecti-
ves que un dia faci carrera a Ma-
drid; l’horda de dirigents polítics i 
empresarials que tenen un sentit 
patrimonial del poder i enyoren 
l’època en què podien permetre’s 
tots els luxes perquè els facturaven 
a compte de les arques públiques… 

Cobdícia, vanitat i arribisme 
Frontera sap que per copsar la di-
mensió moral d’una novel·la n’hi ha 
prou de formular una pregunta: què 
regeix la vida dels personatges que 
la poblen? En el cas de Sicília sen-
se morts hem de parlar de cobdícia, 
vanitat, figurera, arribisme… Fins 
i tot les ànimes més nobles –Llodrà 
o la periodista Liudmila Bokova– 
acaben embrutant-se les mans. El 
diagnòstic és nítid: si has de sobre-
viure en un pantà, el fang és trista-
ment inevitable. La literatura, pe-
rò, no és una qüestió de diagnòstics 
encertats. Tot aquest desplega-
ment de lucidesa humana i socio-
política tindria un interès limitat si 
Frontera no ho vehiculés a través 
d’una prosa rica, massissa i elegant, 
plena d’espines d’humor, mala llet 
i tendresa. O si no hi donés forma 
amb una estructura que proveeix 
de claredat pouant en la confusió i 
els equívocs. Podem dir que Sicília 
sense morts és una novel·la sobre 
Mallorca, però només si acceptem 
que Mallorca és el símbol de tot un 
país i de tota una època, més repug-
nants que cap rata podrida.✒

Ja fa uns quants 
anys que l’edito-
rial madrilenya 
I m p e d i m e n t a  
tradueix (i molt 
bé, gràcies a la 
feina de Marian 

Ochoa de Eribe) l’obra sorprenent 
d’un dels grans escriptors euro-
peus: el romanès Mircea Cartares-
cu (Bucarest, 1956), poeta, narra-
dor i amo d’una imaginació desbo-
cada i unes capacitats verbals que 
desborden, com podria dir ell, els 
pantans de la literatura convencio-
nal. L’any 1987, encara amb Ceau-
cescu al poder, Cartarescu es va 
proposar escriure una epopeia per 
explicar, i explicar-se, el punt on 
havien arribat Romania i els roma-
nesos. Una novel·la sobre la tirania, 

El cofre del dictador mort
gairebé un gènere literari. Entre 
desenes d’imatges impagables fa 
servir un dels símbols per ex-
cel·lència de la desmesura comu-
nista: el palau de Ceaucescu, als so-
terranis del qual “yacen, pudriéndo-
se, ciegos, leprosos, locos: son los que 
se enfrentaron alguna vez al tirano”. 
Aquest nivell de deformació grotes-
ca, provocat sens dubte pel 
nivell de deliri polític a 
què havia arribat el pa-
ís, és el que dóna el to 
del llibre, que en la 
versió original era en 
vers, però que el ma-
teix autor va passar a 
prosa per facilitar-ne 
la traducció.  

El resultat és un text 
magnífic, ondulant i des-

un nen Jesús amb el cap afaitat i di-
vidit en quadrats de colors o illes en 
forma de lletra. Mentre llegim El Le-
vante sentim versos de l’Odissea, un 
capítol de l’Ulisses de Joyce, però 
també ressonen el Viatge a l’Índia 
de Gonçalo Tavares i Moscoviada, 
de l’ucraïnès Iuri Andrujovitx, per-
què tots aquests autors creuen en la 
paraula com a entitat física capaç de 
derrotar l’enemic.  

I encara que la ironia postmo-
derna faci incursions en forma de 
disquisicions sobre el principi de 
Heisenberg o advocacions a lecto-
res enamorades, al capdavall “todo 
es real en mi libro”. La imaginació 
i l’accés als mons ocults no havien 
estat mai tan lligats al realisme 
 socialista: “¿Qué es el poder sino 
niebla?”✒
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esperat, que manté el ritme intern 
de la poesia èpica i la delicadesa de 
la poesia lírica. 

La boira del poder 
El llibre narra el viatge que fan uns 
personatges –que podrien ser pira-
tes del Carib– pel Mediterrani, el 
Mare Nostrum, amb l’objectiu 

d’alliberar del poder turc la 
Valàquia del segle XIX, 

una transposició de la 
Romania del segle XX. 
És un viatge escrit 
per un autor atrapat, 
que sap que no pot 
sortir de la cuina des 

d’on tecleja versos 
al·lucinats plens de 

monjos decapitats, 
dracs, unicorns, sagitaris, 


