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NOVEL·LA FERRAN AISA

arles Estrada (Barcelona, 1962) és lli-
cenciat en filologia francesa, compo-
sitor, lletrista i cantant del grup de

pop psicodèlic Los Negativos, inspirats per
bandes musicals com The Byrds i Jefferson
Airplane. Estrada fins ara només havia publi-
cat la narració Aram dins del llibre col·lectiu
Cops amagats (2012) i va ser finalista del pre-
mi La Sonrisa Vertical 2004 amb la novel·la
en castellà La forma pasiva, encara inèdita.

L’afer Whiteston està ambientada al Lon-
dres del 1966. L’autor juga amb la intriga
creant un ambient de novel·la negra sense
que ho sigui, malgrat que hi ha un crim a

C
Història misteriosa al Londres dels anys seixanta

l’inici. Un altre aspecte de la novel·la és
l’enigma, per plantejar qüestions que sembla
que no tinguin solució, però que acaben en-
caixant com un puzle.

Estrada fa una immersió costumista al
Londres dels anys seixanta, retratant la socie-
tat de l’època i, fins i tot, s’apropa a l’estil de la
narració gòtica. L’afer Whitestone és ple d’es-
cenes fantasioses, de moments de pànic i fins
i tot d’heroisme. Tots aquests ingredients
barrejats formen el corpus de la història nar-
rada en primera persona per Paul Sinclair, un
periodista de l’Evening Standard, involucrat
en un crim que no ha comès; tot per haver

sortit a passejar la nit de Cap d’Any del 1965
als voltants de l’estany de Whitestone i haver
trobat el cadàver d’una noia: “No entenc
com s’ho va fer per ressuscitar. Potser és una
mena de bruixa. Té sis dits a la mà dreta i un
mirall que sempre li diu la veritat. Parla en
una llengua que no entenc i em penso que me
n’estic enamorant.” A l’obra no li falta
l’apunt misteriós que fa realment excitant la
lectura. Malgrat que no és una novel·la musi-
cal, a la narració no hi falten les referències de
l’època. Una novel·la distreta que no decebrà
el lector que vulgui passar una bona estona
llegint una intriga. ❋
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amb les germanes de llet Càndida
i Aurora com a referents. El tercer
acte, epistolar i teatral, ens en-
dinsa al final del segle XVIII, amb
el barceloní Fernandes. Un pas-
tisser que proveïa de xocolata la
cort versallesca, gràcies a una
màquina que va trasbalsar els ar-
tesans d’Europa i que va motivar
una pugna entre ambaixadors
reials francesos i anglesos que en-
viaven delegacions a Barcelona
per aconseguir-la. Un conflicte
que va tenir influència fins i tot
en el procés d’independència
nord-americana.
    Tres relats dins de la novel·la
que destaquen tant per les at-
mosferes de cada època que re-
traten com per la caracterització
dels seus personatges. En aquest
sentit, i potser per fer honor al
gènere femení de la xocolata,
destaca l’habilitat i enteresa
transgressores de Sara i Càndida,
en èpoques ben diferenciades, i la
fortalesa de l’esposa del xocolater
Fernandes per enfrontar-se a
l’esperit masclista dels gremis ar-
tesans barcelonins del segle
XVIII. Tot plegat, ben cuinat,
com la xocolata desitjada, amb

un llenguatge àgil, divertit, a vegades burlesc,
ben adaptat al temps, escenari i tempo de ca-
da moment. Care Santos ha repetit sovint
que la seva inspiració prové del món teatral,
fet que s’ensuma en la divisió del llibre en tres
actes, en la vivesa i brevetat d’alguns diàlegs, i
en els torbadors desenllaços de les seves his-
tòries. Però el fet més important del llibre és
que desprèn tot ell alegria i esperança en un
temps encastat en l’ansietat. La lectura de la
novel·la, les seves tres xicres de bona literatu-
ra sobre un plaer que té gairebé tothom, sí
que pot generar felicitat. ❋

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Tres xicres
de felicitat

a xocolatera acaba d’arribar i em
moro de ganes d’estrenar-la... El
desig de xocolata no té espera”, diu

la missiva que envia Madame Adélaïde a la
seva germana Victoire, filles totes dues del rei
Lluís XV de França. La frase descriu el moll
de l’os de la novel·la: una xocolatera de por-
cellana, amb la inscripció Je suis à madame
Adélaïde de France, és el nus central que en-
llaça els tres relats que desprenen olor, sabor i
delit de xocolata.

No m’avergonyeix gens ni mica confessar
la meva addicció al fruit del cacau, un dels re-
cords més profunds de la meva infància. En
els pobles, la postguerra havia deixat ali-
ments per subsistir però no per gaudir. De pa
en teníem prou i de xocolata poca. La meva
ració per berenar era una llesca llarga i grui-
xuda d’un pa de dos quilos i una presa de xo-
colata d’uns 10 grams. No cal dir que el desig
em feia engolir el pa sencer amb un respir i,
quan no quedaven engrunes a la boca, m’hi
feia durar uns minuts sublims la delectança
de desfer la xocolata, tot llepant-la.

Un plaer semblant al que m’ha impregnat
la lectura d’aquesta novel·la, sensitiva i sen-
sual en tots els aspectes. Fins i tot, antidepres-
siva, com la mateixa xocolata, tal com afir-
men molts estudiosos alimentaris.

Un llibre que ens introdueix a tres èpoques
barcelonines diferenciades, ben comunica-
des per la xocolatera de porcellana, amb ca-
pacitat d’omplir tres xicres cada vegada.
L’època actual, amb el geni xocolater de
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l’Oriol, que sembra nous gustos del fruit del
cacau a tot el món, i els seus íntims amics Sa-
ra i Max. Una amistat que només la passió
xocolatera de tots tres pot evitar que acabi en
tragèdia i que, a la vegada, fa un homenatge a
les xocolateries de renom d’ara nostrades.
Un segon acte d’aquest relat ens introduirà
en l’època del canvi del segle del XIX al XX,
amb el fons luxós ambiental del Liceu, que
contrasta amb fets violents de la seva tràgica
bomba, pistolers al carrer i burgesos pagant
sicaris per venjança. La nissaga del xocolater
Sampons delitarà una història de fons social
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Care Santos,
nascuda a Mataró el
1970, va guanyar el
Llull amb aquesta
novel·la xocolatera
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