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Després d’haver 
assassinat sense 
contemplacions 
una família de 
camperols, la 
Malcontenta pre-
gunta al seu 

amant si tornaria a matar. Ell li con-
testa: “Saps què passa amb els cans? 
Una vegada han tastat sa sang, ja no 
els ve d’una presa”. Com ja ha fet en 
altres ocasions, Alzamora gaudeix 
explorant la naturalesa del mal abso-
lut en aquesta novel·la que és un joc 
macabre disfressat d’història 
d’amor. És cert que se’ns explica com 
la protagonista s’enamora d’un ban-
doler sanguinari i com aquest amor 
li fa perdonar la maldat i les atroci-
tats del criminal. Però més que una 
història d’amor, La Malcontenta és 
sobretot una història de violència.  

La violència és un sentiment que 
es fa fort entre els qui es troben des-
emparats i envoltats de misèria, 
com és el cas de l’escenari que pre-

“Vos esperaré  
a tots a l’infern”
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PERFIL senta Alzamora. I és també la vio-
lència el que permet crear l’atmos-
fera salvatge que acompanya aques-
ta novel·la d’aventures. Ens trobem 
al sud de Mallorca a principis del se-
gle XIX, en un indret rural d’escas-
setat absoluta, truculent, faulkne-
rià: un ambient favorable als ins-
tints més baixos. És en aquest lloc 
desolador on se situa la història 
d’Antònia Suau, la Malcontenta, 
una jove pagesa que s’enamora d’un 
bandoler, Joan Durí, quan aquest es 
presenta a casa seva per reclamar 
un deute i acaba maltractant el seu 
pare i el seu germà. Ignorant els re-
trets de la família, ella fugirà amb el 
criminal i s’unirà al grup de bando-
lers que recorren l’illa arrasant tot 
el que troben pel camí. 

Tot i que és la protagonista de la 
novel·la, l’Antònia és un personat-
ge massa pla fins al final del relat. No 
acabem de saber què pensa o per què 
actua: quan marxa de casa, no podrí-
em dir si ho fa perquè s’ha enamo-
rat bojament o perquè estava mor-
ta d’avorriment (o per totes dues co-
ses). La Malcontenta és un perso-
natge submís, que viu l’amor com un 
esclavatge. És així fins al moment 
més intens de la novel·la: la venjan-
ça. L’Antònia decideix venjar la mort 
del seu amant, que ha estat execu-
tat perquè un dels companys de la 
banda l’ha denunciat. És en aquest 
moment que el relat agafa molta for-
ça. La Malcontenta recorre sola, 
morta de gana i de pena, el camí de la 
revenja per anar a matar el traïdor. 
A mesura que s’acosta a la seva vícti-
ma es va fent protagonista i el lector 
comença a compartir la causa. Fins i 
tot agraeix que s’expliqui amb detall 
com volen els trossos de cervell del 
traïdor quan ella prem el gallet. De 
fet, les millors parts de la novel·la 

són les que donen més veu al narra-
dor i menys als personatges. Una de 
les febleses de la novel·la és que l’ex-
cés de diàleg de vegades trenca el rit-
me narratiu. I això que l’estructura 
dóna molt de joc per als canvis de re-
gistre: La Malcontenta està estruc-
turada en flash-backs i el·lipsis que 
permeten incorporar moltes histò-
ries que es van entrellaçant, des 
d’una vella que canta romanços pro-
fètics fins a les massacres que els 
bandolers cometen per l’illa. 

Però el millor d’aquesta novel·la 
és el personatge de Joan Durí. Alza-
mora vol que el lector el perdoni per-
què és un home enamorat. Però de 
cap manera podem empatitzar amb 
algú que representa el mal d’una ma-
nera tan bèstia. Com que som més 
comprensius amb una venjança que 
amb una matança, som capaços de 
perdonar la protagonista del llibre i 
incapaços de perdonar l’amant: la 
Malcontenta és una dona enamora-
da que mata per revenja, però ell és 
simplement un assassí. Durí aconse-
gueix ser el personatge més interes-
sant perquè durant tota la novel·la 
volem conèixer les raons de la seva 
maldat. No sabem si és un lladre, un 
boig, un assassí o una combinació 
terrible de totes les anteriors. Però 
cap al final del relat anem donant la 
raó a la frase que es va repetint tot 
el llibre i que Durí pronuncia abans 
de morir penjat: “Vos esperaré a tots 
a l’infern”. Després dels dubtes, ve-
iem com el bandoler és simplement 
el mal, sense matisos. I descobrint 
això veiem com Alzamora ha fet, en 
aquesta novel·la que vol recrear un 
mite, una aposta contra el relativis-
me contemporani: a les històries de 
debò el bé i el mal existeixen. I els do-
lents han d’acabar, com mereixen, a 
l’infern.✒
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Etiquetat fa uns 
anys pel periodista 
Manel Cuyàs com 
a membre dels 
“descarats” –una 
generació de joves 
escriptors de plo-

mes irreverents i altament preparats 
(Sostres, Graupera, Bierge...)–, Enric 
Vila renova l’adscripció amb una po-
lèmica i personal aproximació als me-
sos previs, de juliol a octubre del 2014, 
al 9-N. Sota un format de dietari que li 
permet barrejar pensaments propis, 
converses múltiples, cites alienes i in-
terioritats personals, el llibre dibui-
xa una clara línia entre els bons inde-
pendentistes i la resta. 

Els primers –Vila entre ells– es 
caracteritzarien per haver patit un 
cert ostracisme i haver estat acusats 

No hi ha independència sense violència
de fanàtics, per aixecar la veu quan 
el sobiranisme era minoritari, i per 
qüestionar certs dogmes (la immi-
gració, la llengua...) sense importar-
los les formes. Amb aquesta (au-
to)vindicació èpica, els pioners del 
nou sobiranisme no demanen tant 
un reconeixement a posteriori del 
seu encert inicial com ser validats 
com a intèrprets de futur del 
procés.  

Enfront d’aquests 
precursors, hi trobarí-
em els contraris a la 
independència i els 
partidaris de la ter-
cera via (“[quan] sen-
to un catalanista par-
lant de moderació me 
l’imagino xuclant una 
gran polla rojigualda”), 

pasa i la paret, s’hauria fet plausible 
el procés. Un procés que, segons 
l’autor d’Un estiu a les trinxeres, “es-
tà a punt d’arribar a un punt mort”. 
Per desencallar-lo, només hi hauria 
un camí: la violència (i d’aquí el títol 
del llibre). Violència que, sense ob-
viar la física, comprendria el trenca-
ment, el joc brut o el sexe (“dispo-
sat a fer la guerra [...] em vaig lligar 
la Marisol”, àlies de la seva alesho-
res popular parella). Per a Vila, calen 
“homes imperfectes”, cínics, cor-
ruptes i arriscats, en una genealogia 
que aniria de Pau Claris al primer 
Pujol. Potser sí, tot i que, com tuite-
java el professor Quim Brugué, no 
sigui descartable el contrari: “La 
guerra es fa a les trinxeres, la polí-
tica a les places. Sobren trinxeres i 
falten places”.✒
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com els sobiranistes sobrevinguts 
aferrats “als miracles” d’una inde-
pendència de vellut. Són aquests 
darrers els més blasmats per viure 
sota un equivocat optimisme i sen-
se voluntat real d’arriscar res pel pa-
ís. La mentalitat mesella seria filla 
del persistent sotmetiment a Espa-

nya. En una lectura maniquea del 
nostre passat, Vila dibuixa 

un Estat implacable i 
l’acusa de practicar un 

“sistema de colonit-
zació”. Al suposat 
abús secular s’hi 
hauria sumat una 
conjuntura políti-

co-econòmica mun-
dial que hauria abo-

cat a l’abisme a les clas-
ses mitjanes. Entre l’es-


