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L’aigua més pura
tenyida de sang

aigua és considerada el bé més
preuat de la Terra, que va perdent
puresa i vivor arreu. I resulta que la

reserva d’aigua viva més gran del planeta es
troba en el dolç llac Baikal, en plena Sibèria, a
3.000 quilòmetres de Moscou. En 650 quilò-
metres de llargada, al llac hi ha catalogades
1.550 espècies animals i 1.085 de vegetals. És
considerat pels experts “una catedral de
l’ecologia”. No sobta, doncs, que Santiago
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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Vilanova, un dels pioners del pensament
ecologista a Catalunya, situï el melic de la se-
va tercera novel·la en aquest tresor aqüífer
conegut com l’Ull Blau de Sibèria. Un esce-
nari idoni per bastir un relat on l’expert bar-
celoní Andreu Vilert té la missió de negociar
per una multinacional francesa la compra
anual d’una important quantitat d’aquesta
aigua per envasar-la i posar-la a l’abast dels
consumidors occidentals.

Si bé l’encàrrec inicial és purament comer-
cial, l’especialista rebrà una substanciosa
propina de dos milions de dòlars si aconse-
gueix una nevera portàtil plena d’Epischura
baikalensis, uns petits crustacis minúsculs
amb propietats purificadores hídriques que
poblen el llac.

Un embolic d’interessos que giren entorn
d’aquest encàrrec comercial en què trobem
involucrats des de l’Agència de Seguretat Na-

cional dels EUA i la
burocràcia corrupta
creada a l’ombra de
Putin, fins als movi-
ments ecologistes si-
berians que volen
evitar la degradació
d’aquest tresor natu-
ral, declarat patrimo-
ni de la humanitat.
    Un conflicte sucós
global que permet
bastir una trama
d’espionatge científic
en un paisatge idíl·lic,
que va immortalitzar

Jules Verne a la novel·la Miquel Strogoff. Les
ambicions del poder econòmic i polític
mundial també hauran de lluitar contra un
moviment liderat per intel·lectuals siberians
reunits per denunciar la cobdícia del món
occidental, on també serà invitat Andreu Vi-
lert. Encara que l’escull més gran que haurà
de superar el negociador seran les trobades
casuals amb més d’una bellesa femenina amb
ingenuïtat suficient per oferir-li al protago-
nista les seves dots seductores amb finalitats
que van molt més lluny del plaer eròtic i sen-
timental.

Una novel·la de denúncia, amb una dosi de
sang i fetge inclosa, que té la virtut de fer ser-
vir un llenguatge planer i directe, que supera
l’excés de dades tècniques embafadores, a la
vegada que ofereix explicacions esfereïdores
de la corrupció i criminalitat generades amb
l’enfonsament de l’imperi soviètic. ❋
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Santiago
Vilanova, polític,
assagista i
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publicat la seva
tercera novel·la.
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POESIA JORDI LLAVINA

La lletra d’una cicatriu
o trobareu gaires obres que tinguin
un pretext tan definit, tan ben deli-
mitat, com aquesta. Producte d’una

operació que va patir la poeta anys enrere, la
cicatriu del títol s’estén, com una serp, per
cada una de les pàgines del llibre. Un llibre
bell i enlluernador, que reflexiona no pas so-
bre la malaltia, sinó sobre els senyals que el
dany grava damunt la pell i, encara més, so-
bre els que ens deixa consciència endins. En
aquest sentit, el senyal a la pell és una crida
molt més fonda.

Lluïsa Julià, la prologuista, qualifica la
poesia de Vidal-Conte d’“inquietant i se-
ductora”. Hi estic d’acord. És inquietant
perquè es construeix a partir d’unes imatges
que ens admiren per la seva cruesa. I és se-

N ductora per la personal formulació dels poe-
mes, que, en algunes ocasions, poden sem-
blar la nota embrionària d’un poema més
llarg, i que sempre són més a tocar del nervi
que no pas de l’amplificació. Si de cas, l’efec-
te amplificador recolza, poema rere poema,
fragment rere fragment, esqueixament rere
esqueixament, damunt el pretext ubic de la
cicatriu. Perquè la veu lírica evoluciona,
també, en funció de la intel·lecció de la feri-
da. És el procés que du el jo, aquest jo impo-
sant i greu del llibre, a renéixer de la nafra i a
assumir-la com a marca pròpia –intransferi-
ble, en diríem–. No s’assumeix del tot, però,
fins que no s’escriu sobre això, sobre la cica-
triu. Aquell senyal del mal que era “àncora
de l’ham” –àncora perquè fixa un nou

temps, una consciència desconeguda fins
llavors; i ham perquè, alhora, estira uns
nous sentits, caça objectius fins llavors in-
èdits– s’ha diluït en l’escriptura, com l’arru-
ga d’una camisa sota la planxa encesa. Fins
al punt que el lector, de tan a tocar com sent
aquesta nafra, pot tenir la sensació que està
llegint la cal·ligrafia que fa amb els seus cinc
centímetres damunt la pell o damunt la pà-
gina, tant se val (perquè es confonen). Lla-
vors la cicatriu és el batent obert d’una fi-
nestra que garanteix (i afranqueix) una mi-
rada nova. I és, encara, la mesura de totes les
coses. I és, i ja no deixarà mai més de ser-ho
(vet aquí el valor d’aquest llibre pertorba-
dor), l’estigma fondo de la consciència: “i
tot i que mínim / el fi monyó serà”. ❋
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