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Carn de
desgràcia

a carn de desgràcia era la
formada pels animals
morts, morts de mala ma-
nera –no pas gràcies a les

arts dels carnissers que els sacrifi-
caven–, i que un carro anava reco-
llint pels masos. Crim de sang aca-
ba amb carn humana de desgràcia,
amb una esclatant escena final que
culmina un edifici narratiu que deu
molt al barroc. I, de fet, la novel·la
també hi comença, amb carn de
desgràcia. En aquest cas, la dels
cossos malaurats d’un capellà ma-
rista i d’un nen, que han estat loca-
litzats al carrer Ferran de Barcelo-
na. Tot sembla indicar que els ullals
d’un vampir hi han tingut molt a
veure. És un vampir que escriu, un
vampir molt lúcid, que disserta so-
bre la vanitat del món. És un vam-
pir, per entendre’ns, que sap llatí, i
que es complau a desfer els tòpics
que planen sobre aquestes crea-
cions monstruoses: que si la llum
del sol els espaordeix, que si creus i
forcs d’alls els fan tirar enrere...

L
Una pàgina qualsevol d’Alzamo-

ra ens remet, immediatament, a
un món particular, sovint poblat de
criatures fabuloses i animat per si-
tuacions narratives extremes, al·le-
gòriques, però també ens remet a
un estil. És impossible no reconèi-
xer-lo. Hi ha una marca personal
poderosa, única. Tant ell com Va-
lentí Puig han ambientat les seves
últimes novel·les en la Guerra Civil,
i tots dos ho han fet a la capital ca-
talana. Puig ha triat els dies ante-
riors a la caiguda de Barcelona da-
vant les tropes nacionals. Alzamo-
ra opta per l’inici de la guerra, els
dies del 1936. La FAI talla el bacallà
i proposa a l’orde dels maristes una
solució per salvar la pell: si afluixen
la mosca, els ajudaran a passar la
frontera. A la banda del clergat, en-
tre altres, un capellanet jove i pa-
rençós, mossèn Darder, que ja fa
dies que viu una crisi religiosa però
que encara no sap que haurà de
protagonitzar una sonada baixada
als inferns. Al bàndol dels àcrates,

el malèvol Escorza, un esguerrat
que té a tothom acollonit: tant en-
tre els seus com entre els que no ho
són. Altres personatges: un comis-
sari que no és ni dels uns ni dels al-
tres, la mare abadessa de la congre-
gació de les caputxines (germana
d’Escorza, amb qui té una relació
pèssima que es remunta a la infan-
tesa), una novícia atemorida, el bis-
be de la ciutat (que Escorza vol
mantenir en vida peti el que peti,
perquè servirà com a valuosa mo-
neda de canvi, i que restarà amagat
al convent de les monges), un met-
ge forense i un jutge, que estan,
tots dos, enderiats a convertir la
mort en vida i que, per això, creen
un autòmat: un cavall que galoparà
amb decisió en alguns moments cli-
màtics de la història...

Crim de sang és una novel·la
molt hàbil, en diversos sentits.
Tracta de la pulsió del mal, que tots
duem dins; el mal que de vegades
pot trigar tota una vida a no mani-
festar-se i que altres vegades, en

canvi, esclata de cop i no repara en
la carn de desgràcia que va fent.
Tracta, també, del fanatisme: el re-
ligiós, per exemple, que va de l’acri-
ticisme de la mare del pare Darder
al fanatisme patològic del bisbe Pe-
rugorría; però també, com és obvi,
del fanatisme ideològic, la forma
més depravada del qual és Escorza.

Sebastià Alzamora
afegeix un nou premi al
seu extens currículum
JOSEP LOSADA

 

Novel·la Òscar Montferrer

Les reflexions
del comissari
es presenten

al lector en
un preocupant

estat anèmic

Venècia s’aprima
onna Leon viatja pel món del
gènere policial de bracet del
comissari Guido Brunetti i

dels escenaris que Venècia posa a
disposició de l’una –per a les des-
cripcions i les reflexions– i de l’altre
–per al gaudi de la corporeïtat de la
ciutat i per al proveïment del mate-
rial humà amb què ha de treballar.

Les novel·les del duet Leon-Bru-
netti tenen un segell especial: la
combinació de trames principals i
trames secundàries obre la porta a
un seguit de consideracions de ca-
ràcter humanista que atorguen als
escrits una dimensió que els situa
més enllà de l’entreteniment. Meri-
tòriament, sense que se n’hi apartin.

Carn de canó se sotmet dòcil-
ment a aquesta línia mestra narrati-
va. La troballa del cos d’un home
que patia una malaltia estranya i in-

D freqüent comporta que Brunetti i
companyia –Vianello, la fenomenal
signorina Elettra...– hagin d’investi-
gar un cas de corrupció en un escor-
xador.

Leon no deixa de banda altres
constants de la seva novel·lística.
Per això també hi ha lloc per a la vi-
da familiar del comissari protagonis-
ta i per a les perdigonades amb què
ruixa el sistema d’interessos –els
explicables i els altres– en què, se-
gons l’autora, es fonamenta la vida
política i econòmica a Itàlia.

Amb tot, aquesta Carn de canó és
una novel·la més prima, conceptual-
ment, que bona part de les seves
predecessores.

Es deixa de banda la sorprenent
aparició de –poques– descripcions
que semblen extretes de manera di-
recta del Manual de codis i patrons
del mediocre autor de literatura crea-
tiva, però hi ha absències que sob-
ten: Venècia, com a corn de la inspi-
ració, sembla que pateix fuites –hi té
molt poca presència–; la família de

Guido Brunetti –que ha aportat fins
ara uns excel·lents complements vi-
tamínics a les incidències professio-
nals del comissari– no té gaire més
entitat que la d’una ombra; les des-
cripcions dels àpats, que han enri-
quit la comprensió d’una cultura, ara
apareixen poc i com a element d’or-
nament i, entre altres considera-
cions, les reflexions del protagonista,
aficionat a la lectura dels clàssics, es
presenten al lector en un preocu-
pant estat anèmic.

Carn de canó no decebrà cap lec-
tor, sigui o no sigui seguidor empe-
dreït de la Leon i en Brunetti, tot i
que els que sí que ho són pensaran
que, aquesta vegada, l’escriptora
dels Estats Units establerta a Venè-
cia no ha tingut prou a mà una bona
platerada de pasta al dente a l’hora
de posar-se a teclejar. ❋
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atherine Mansfield (Wellington, Nova Ze-
landa, 1888 - Fontainebleau, França, 1923)
era una bèstia, un ànima que s’emportava

el diable. Un esperit rebel per al qual no existien re-
gles ni acords de mínims. Es bevia la vida a cops
de maluc i escrivia sense una sola mentida. En el
seu moment, la van comparar amb Txèkhov i al-
tres figures del realisme rus. Va entrar en contacte
amb el grup de Bloomsbury i la llista d’escriptors
posteriors a ella que li deuen més que una bona
estona llegint-la és llarga i il·lustre. La seva mirada
sobre la vida domèstica, sobre les petites coses,
escenes familiars, conjugals, és una via oberta i
profunda fins al riu negre de la nostra incomunica-
ció, la solitud de no saber res els uns dels altres.
Els seus contes ambientats a la Nova Zelanda natal
o a Europa, plens d’un psicologisme malenconiós,
amaguen un cor que batega lentament i
de manera terrible. Mans-
field estimava la vida i escri-
via contra la mort. Una
mort que li va arribar
massa jove, als 35 anys.

La seva biografia col-
locaria Amy Winehouse
com a candidata a ser
santificada per Be-
net XVI. Bisexual, nòma-
da –Itàlia, Suïssa, Angla-
terra, França, a més de
Nova Zelanda–, és ca-
paç d’abandonar el seu
marit la nit de noces,
odiar la seva mare, ar-
rossegar una artritis via
gonorrea, sentir-se es-
trangera a tot arreu i es-
criure des de la nostàlgia
uns contes impressio-
nants.

En una pensió alemanya és un recull de contes i
una petita venjança. Parlem d’una autora de 23
anys i del seu primer llibre. La biografia en aquest
cas també és important. Mansfield és segrestada
el 1909 al balneari de Baviera per la seva mare. La
llista d’errors a criteri de mami van des d’un matri-
moni inadequat, un embaràs encara més inade-
quat d’un altre home i un lesbianisme compulsiu.
El lesbianisme no és una malaltia, el marit ja era
abandonat i l’embaràs va acabar en un avortament
natural que propicià que les relacions de Mansfield
amb la seva mare es trenquessin per sempre més.
Però d’aquell desastre ens ha quedat la primera jo-
ia de la corona.

Mansfield es mostra en aquests tretze relats
com la jove estranya entre els clients alemanys. La
seva vulnerabilitat es defensa amb sarcasme, amb
un humor corrosiu i amb una voluntat de menys-
prear tot el que faci olor de valors tradicionals, pa-
triotisme i altres dinosaures morals.

Els temes posteriors de Mansfield ja són aquí: la
incomunicació a tots els nivells, personals, cultu-
rals, de classe. La individualitat com a habitació
pròpia i com a eina de resistència. La nostàlgia del
món perdut i inventat, així com l’ús del poder sen-
sorial de les imatges. Hipocondríacs, maniàtics, ar-
rogants i tafaners, els clients de la pensió s’agafen
al Titanic que fa aigües (i dues guerres mundials).
Ningú veu que ella, l’estranya, és el nou paradigma,
l’iceberg, el millor i el pitjor dels nous temps. I una
escriptora brutal. ❋
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Narrativa

Carlos Zanón

Alzamora ens ofereix unes pàgines
magnífiques de reflexió sobre els
monstres, perquè “el mal té, en la
monstruositat, una de les seves for-
mes d’expressió preferents”.

Però és hàbil, igualment, com a
artifici narratiu. L’autor se serveix
de diversos gèneres, adequant-los
als seus propòsits diguem-ne temà-

tics. La baldufa del nen constitueix
un motiu molt ben trobat (que fun-
ciona com a memento mori). Les
diverses línies argumentals que
ens han acompanyat al llarg de la
lectura conflueixen al final, en
aquell desenllaç operístic i barroc
que he anunciat. Alzamora juga
amb el lector. Juga a desorientar-lo:

¿qui és, el vampir? En l’últim tram
de la història, pensem si no és un
dels personatges simpàtics. Però
no. No ho era. Haurem d’esperar a
l’última paraula (l’última!) del text.
Un verb, a més, que està seguit de
dos punts: és a dir, el mal que per-
petra el monstre no s’acaba, el relat
de la seva abjecció continua. ❋
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La nord-americana
Donna Leon
continua la sèrie
de novel·les
ambientades a
Venècia
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