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CULTU A

José Carlos Llop (Palma,
1956) és un autor versàtil,
de producció regular i pro-
lífica –la seva bibliografia

consta de llibres de poemes, dieta-
ris, novel·les, contes i miscel·lànies
d’articles i assaigs–, que ha sabut
construir un món intel·lectual i lite-
rari personalíssim, en el qual els re-
cords familiars i l’autobiografia pu-
dorosament literaturitzada convi-
uen amb una densa fascinació per
la història i un incansable fervor
culturalista.

La barreja d’aquests aspectes o
elements en un principi tan opo-
sats –la intimitat més recòndita i el
gust per les vides i les produccions
artístiques alienes– dóna com a re-
sultat una obra que creix en el cla-
robscur, plena de contrastos i de
tensions: una obra d’aire cosmopo-
lita que, tanmateix, sempre resso-
na amb un timbre molt íntim; una
obra sòbria i elegant però amb una
inquietant capacitat per explorar
els misteris del passat i per convo-
car els secrets més ocults i tortuo-
sos de la memòria; una obra refina-
da, sagaç i intel·ligent que sap ser
perfectament civilitzada i, alhora,
resultar amenaçadora, greu, insidi-
osament fantasmal.

Fins fa quatre dies, als lectors que
no coneixen res de l’obra de José
Carlos Llop els hauria recomanat,
perquè comencessin a familiaritzar-
s’hi, les novel·les El informe Stein i
Háblame del tercer hombre, el poe-

Memòria sentimental de Palma

Jordi Sierra i Fabra situa la seva
última novel·la a la postguerra

El prolífic Jordi Sierra i Fabra ha
recuperat el policia republicà

Miquel Mascarell, que va aconseguir
prou èxit l’any passat amb Quatre
dies de gener, per fer un retaule de
la Barcelona dels anys 40. Una ciu-
tat gris, trista i miserable, però
també amb nou-rics que s’han
apuntat al sistema.

L’inspector de policia Miquel Mas-
carell va ser condemnat a mort amb
l’entrada dels franquistes a Barcelo-
na per la seva fidelitat a la Repúbli-
ca, una pena que va ser commutada
per presó i treballs forçats en condi-
cions infrahumanes al Valle de los
Caídos. Sense saber com ni per què,

Novel·laJordi Capdevila

Amor i mort en
temps d’estraperlo

el juliol del 1947 surt en llibertat. Po-
ques hores després de tornar a Bar-
celona i allotjar-se en una miserable
pensió, ja rep un sobre amb mil pes-
setes, una fotografia d’una dona be-
lla i una adreça on anar. A canvi hau-
rà de fer investigacions policials pri-
vades per desxifrar una misteriosa
trama d’amors i enveges, que ama-
ga un rerefons d’interessos de po-
der per liderar la nova burgesia sor-
gida del canvi polític.

Mascarell descobrirà la nova Bar-
celona de la prostitució en barris
baixos i també la d’amants amb pi-
sos de luxe. Furgarà en els jocs d’in-
fluències dels nous rics, engreixats
econòmicament per les relacions
que mantenen amb el poder.

Seran set dies de suspens, amb
sorpreses contínues en descobrir
com s’han fet fortunes des del no-res
i l’entrellat de les noves trames del
poder econòmic generades per tota
mena de tràfics d’influències políti-

ques lligades a l’estraperlo. Però
també conviurà amb gent bona que
ho va perdre tot a la guerra, antics
coneguts que sobreviuen, i una vida
de carrer prou esperançada. El que
el sorprendrà més és la proliferació
d’una prostitució digna, única sorti-
da de molt bona gent per superar
tanta fam i misèria. I li tornarà les ga-
nes de viure trobar persones respec-
tables que ho van perdre tot a la
guerra: família, feina i amics, i que
lluiten amb forces sobrehumanes
per descobrir els culpables directes
de les seves desgràcies. Tot plegat,
una novel·la dinàmica, amb bones
descripcions, amb llenguatge de car-
rer de l’època, que també denuncia
la cruenta repressió política i social.

Una altra obra de ben llegir d’un
autor prou conegut pels seus 9 mili-
ons de lectors d’arreu, ja que li han
traduït una bona part de les seves
370 obres publicades, moltes d’in-
fantils i juvenils.❋
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mari La oración de Mr. Hyde, o els di-
etaris Champán y sapos i La escafan-
dra. Ara els recomano que vagin di-
rectament a l’últim títol que ha publi-
cat, En la ciudad sumergida, una
radiografia subjectiva i sentimental
de la Palma del darrer mig segle, so-
bretot de les dècades dels 50, 60 i 70.

Els lectors hi trobaran, com en
una mena de compendi sintètic i
emblemàtic, la majoria de les carac-
terístiques marca de la casa de l’au-
tor: les atmosferes intrigants, les re-
ferències culturals –literatura, pin-
tura, història, música–, els paisatges
idealitzats però melangiosos (com
de pel·lícula filmada en un blanc i
negre poetitzant), el to d’evocació
entre despresa i emotiva, i una pro-
sa laboriosa però fluent, gens am-
pul·losa, sostinguda per un lirisme
més eixut que explosiu.

Per rescatar el passat
“A principios del siglo XXI, la ciudad
donde nací dejó de ser la ciudad
donde había nacido”. Aquesta és la
primera frase del pròleg amb què
Llop obre el seu llibre. És una frase
que proposa, sense escarafalls, tota
una declaració d’intencions: la de re-
cuperar, o rescatar de l’oblit, una ciu-
tat que ja no existeix, o que només
és present en la memòria d’aquells
que la van viure i en els llibres
d’aquells que la van descriure.
D’aquí el to moderadament elegíac
que recorre de cap a cap En la ciu-
dad sumergida.

Detotesmaneres,Llopnos’halimi-
tata ferd’arqueòlegnostàlgic.Alcon-
trari. Tot i l’evocació –la recreació en-
treentranyable iespectral–d’unmón
quejanoexisteix,Enlaciudadsumer-
gida és sobretot un homenatge a la
Palma que va ser. Al capdavall, i tal
com l’autor afirma també al pròleg,
“Palmaes laciudadquemeenseñóa
amar las ciudades y a sentir como
propio el principio de la civilidad”.

Com no podia ser d’una altra ma-
nera, la Palma de Llop conté moltes
Palmes. Hi ha la Palma reclosa de la
primera infantesa –la família benes-
tant, el pare i l’avi militars, el rosari
cada dia– i hi ha la Palma dels bars
de la primera joventut –la plaça Go-
mila, el Bruselas–, amb els seus ex-
cessos, els marines nord-americans
i les pugnes ideològiques que mar-
caren els 70. Hi ha la Palma de la ter-
túlia de Llorenç Villalonga al Riskal i
la de Camilo José Cela i els Papeles
de Son Armadans. N’hi ha, és clar,
moltes més: la Palma de les esglési-
es, dels mercats, dels carrers, de les
cases nobles –la vanitat ridícula de
la classe alta palmesana–; la Palma
de Joan Miró (abans) i la de Miquel
Barceló (ara); la de l’antisemitisme
(els xuetes), la dels nazis fugitius que
potser s’hi instal·laren a finals de la
Segona Guerra Mundial i la del gran
Robert Graves (que va viure i va mo-
rir a Deià)... Hi ha, també, la Palma
del màgic Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel, del burleta Cristóbal Serra i de
l’esquiu i poderós Baltasar Porcel.

“La ciudad es el territorio de las
asociaciones y analogías –afirma
Llop–, como un libro cuando se está
escribiendo”. Sobretot com el llibre
que el mateix Llop ha escrit, en el
qual els records, la reflexió, les cites,
les anècdotes i un toc d’imaginació
acaben conformant un tapís esplèn-
did –associacions, analogies– de la
relació de l’autor amb la seva esti-
mada ciutat de Palma.❋

José Carlos Llop ens ofereix una
imatge nostàlgica de Palma
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