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gosset Tripi, de la família Rovira, es-
timat pel Ton.
L’endemà és el debut de Tuli Már-
quez (Barcelona, 1962), periodista
especialista a confeccionar tràilers
de programes i pel·lícules emesos a
la televisió. Ens ofereix una comèdia
suau, de personatges curiosos i a es-
tones divertits, amb un ritme que
ens encomana el nerviosisme previ a
un concert, quan tens la sensació
que res va a l’hora. Un nerviosisme
que creix fins a la histèria quan, més
que la sensació, el que tens és la certe-
sa d’un munt de problemes per re-
soldre i molt poc temps per fer-ho.
    Márquez, amb un estil més que
correcte en tots els sentits i molt ade-
quat al to de l’obra, busca una va-
riant de la clàssica tríada sexe, dro-
gues i rock’n’roll, perquè de sexe no
n’hi ha, de drogues no gaires (sí, pe-

rò en format record, poques en el present) i
del rock and roll ens mostra la part d’entre
bambolines adaptada als seus personatges,
amb la certa sordidesa habitual de les estre-
lles del rock en hores més aviat baixes, però
sense fer sang.

Tuli Márquez, que sembla evident que és
amant de la música, intercala uns quants
fragments de lletres de cançons d’èxit de
Les Roques, que als inicis (el 1986 publi-
quen el primer disc de llarga durada) inter-
pretaven punk, reggae i ska amb lletres pu-
nyents, com toca. Fragments delimitats per
sanefes de tres petites ulleres de sol Ray-
Ban negres. Fragments com ara “On vas
despistat, / Deixa aquesta maleta plena de
sorra i seu amb nosaltres. / Dóna’ns de fu-
mar, fes-nos estimar, regala’ns un viatge, /
explica’ns les històries que t’han dut aquí.”
I això ha fet l’autor amb aquest debut, rega-
lar-nos un viatge i explicar-nos històries
amb fons universal. ❋
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Un grup de rock 
a punt d’entrar en la
decadència
protagonitza l’obra
de Márquez. ARXIU

Morts per la història
escriptor i professor d’història Juli
Alandes (Castelló de la Ribera,
1968) crea una estructura sòlida en

aquesta Crònica negra que no enganya el lec-
tor amb el títol: l’obra combina en una trama
ben estructurada diverses línies narratives
que tenen valor tan en la seva explicitació
com en les seves implicacions.

La narració literal situa com a protagonista
un agent de policia novell, Miquel O’Malley,
que canvia la Barcelona coneguda per una
València que descobreix a partir de l’expe-
riència: el seu desconeixement de la ciutat i
de la societat valenciana és equiparable al seu
desconeixement de la professió que exerceix
després d’haver deixat de banda un hipotètic
futur com a filòsof. Com la resta d’agents de
la comissaria, O’Malley ha d’heure-se-les
amb un seguit d’assassinats en què els punts
en comú que uneixen les víctimes dibuixen
un afer vinculat a professionals relacionats
amb la història i les seves branques.

Humorisme ben encobert
Aquest plantejament permet que Alandes di-
buixi una trama paral·lela amb què posa da-
munt la taula la peculiar polèmica que anima
els historiadors que s’ocupen de la trajectòria
del País Valencià a oposar arguments favora-
bles i contraris a la catalanitat de la terra de
què parlen i de l’idioma en què s’expressen.
Hi ha, en totes aquestes referències, un hu-
morisme ben encobert que delata el distan-
ciament amb què l’autor es mira aquells que
dediquen el seu temps i les seves energies a fer
volar coloms.

Distreta i llegidora, d’una banda, i amb
càrregues de profunditat, de l’altra, Crònica
negra té més elements a favor. Un d’ells és el
vigor de l’idioma. Si es compara amb l’enso-
piment i la pobresa lèxica que caracteritzen
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els textos de bona part dels autors que s’ex-
pressen en el català que pateix de barceloni-
tis, la novel·la d’aquest autor valencià forneix
el lector amb un reguitzell de paraules i ex-
pressions que acoloreixen el relat i li ator-
guen un vigor extraordinari perfectament
equiparable al de bona part de les novel·les
del també valencià Ferran Torrent, amb qui
comparteix un cert to sorneguer que, com a
poc, es pot qualificar d’altament sanitós.

Més enllà d’aquest aspecte, Alandes llueix
amb llum pròpia en el capítol dels diàlegs. Si
la seva narració és del tot correcta i entenedo-
ra, la dosi d’energia positiva que imprimeix
al text amb les intervencions d’alguns dels
seus personatges són una flor estranya que

no hauria de deixar de conrear. Mereix una
menció d’honor el personatge del policia
Carles Charlie Rivel Ribelles, especialment
quan se’l fa parlar en les reunions amb la res-
ta de policies a la comissaria.

La València del 1988 –Crònica negra se si-
tua a les envistes de la celebració del 750 ani-
versari de la conquesta de València per Jau-
me I– aporta l’embolcall del conjunt: és una
ciutat sotmesa a una estructura piramidal
del poder en què encara remenen la cua els
poders que ho van ser durant les èpoques
predemocràtiques i que no han perdut del
tot la seva capacitat d’influència. Com a co-
lofó, no desmereix l’obra a què Juli Alandes
l’encimbella. ❋
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