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    Si es dóna per bo aquesta anà-
lisi de l’estructura clàssica de les
novel·les de la Leon, cal conside-
rar la possibilitat que Mort entre
línies vagi coixa d’un peu.
    El món brunettià és, ara, me-
nys dens. Les seves reflexions so-
bre la vida en general són escasses
i tenen menys pes i la seva inter-
relació amb la societat en què viu
és més prima. La seva relació
amb la seva muller i amb la seva
família –que ha conegut episodis
amb valor propi al marge de la
trama de la novel·la en què s’ha-
gin produït– hi apareix com de
passada. La presència no física
del commissario en les pàgines de
la novel·la apareix desdibuixada,
esvaïda.

Úniques en el seu gènere
Els elements hi són, però han
perdut pes específic. I això cal la-
mentar-ho perquè, precisament,
l’aportació personal de l’autora,
l’acidesa càustica que la Leon sap
vessar amb elegància senyorial en

frases no gaire llargues que esquincen la cal-
ma amb l’empenta d’una destral brandada
amb força, és el que atorga a les novel·les del
commissario Brunetti unes qualitats rares i
meravelloses, la de ser úniques en el seu gène-
re i la capacitat de crear una addicció que
Mort entre línies és capaç de satisfer tot i que
amb una potència baixa que fa percebre com
a urgent una nova dosi en què hi hagi menys
commissario i més Brunetti. ❋

NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Més ‘commissario’, menys Brunetti
a Donna Leon manté in-
tacta la seva capacitat de
seducció com a autora

quan redacta les novel·les que te-
nen com a escenari la ciutat de
Venècia, com a protagonista el
commissario Guido Brunetti i
com a col·laboradors necessaris
els personatges que li calen i les
situacions que li convé posar en
negre sobre blanc.

A Mort entre línies, la trama
descansa en el robatori de llibres
antics que es du a terme en una
biblioteca: la descoberta dels fets
delictius i la troballa del cos mort
d’una de les persones relaciona-
des amb l’afer són els elements
que actuen com a fonaments
d’aquest lliurament que dóna joc
a l’univers leonià amb l’elegància
habitual que ha esdevingut una
imatge de marca.

Amb tot, la novel·la, que no de-
cebrà en absolut als seguidors de
l’autora, confirma una tendència
que va començar a prendre cos a
la relativament recent Carn de
canó. Es pot pensar –i creure!– que les novel-
les protagonitzades pel commissario Brunetti
han fet fortuna gràcies a la delicada convi-
vència de dos àmbits narratius diferents però
necessàriament complementaris.

D’una banda, s’hi troba l’exposició del cas
policial que cal resoldre: és, aquesta, la línia
clàssica que endolceix les arestes de la novel-
la negra de què prové. De l’altra, hi ha les
aportacions humanístiques pròpies de l’au-
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tora, que no dubta a combinar la inducció a
reflexionar sobre les misèries humanes que
constitueixen la quotidianitat i la descripció
altament sensual del món físic en què transi-
ta el seu personatge. I això inclou totes i ca-
dascuna de les referències a un afer tan deli-
cat com el dels àpats, que arriben als ulls del
lector i que s’instal·len en àrees del cos que
poc tenen a veure amb el saludable exercici
de la ingestió de mots.
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NARRATIVA LLUÍS LLORT

artí Rasoir Electrique (València,
1979) és un bloguer consumat. El
2009 els de Labreu el van convèn-

cer perquè publiqués els seus textos en forma
de llibre: Busca qui t’ha pegat. Sovint, tot i de-
fensar el format, els autors de blogs somien la
posada de llarg que significa el llibre de pa-
per. La majoria no s’ho mereixen (alguns dels
que publiquen directament en paper, tam-
poc). Electrique, sí. Ara repeteix amb nou
volum i la mateixa fórmula: entrades breus o
molt breus en què ens mostra pessics del seu
dia a dia com a advocat i com a animal sexual,
amb visions polièdriques del present (del de
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Quan el dietari en blog esdevé llibre en paper i funciona

fa uns anys enrere). Totes traspuen vérité, pe-
rò ens pot enganyar tant com amb els seus
cognoms. Poc importa.

No analitza ni dóna lliçons de res, no busca
provocar el riure ni entendrir, però aconse-
gueix una mica de tot. Bàsicament mostra.
Amb bona mà literària. Té un estil personal
sense estridències amb què assoleix una ame-
nitat addictiva. I això no és fàcil.

Potser un 70% de les entrades són un die-
tari sexual/sentimental, una apologia a la
promiscuïtat habitual entre gais. El sexe, om-
nipresent, no és explícit, al contrari: Electri-
que és pudorós a l’hora de descriure postures

i pràctiques. En canvi sí que és distès en les
contínues anades i vingudes “d’amants, ecs! i
follamics”. Potser per la reiteració, no és es-
trany que al final vingui més de gust llegir les
entrades que toquen temes polítics o quoti-
dians laborals.

L’atractiu literari és la naturalitat amb què
parla de tot i de res, sense cursileries, ni for-
çats girs poètics, ni intel·lectualoides. Res de
gaire transcendent però que peça a peça con-
forma un univers de llibertat que l’autor et
contagia. Acabo amb una estiradeta d’orelles
als de Labreu, que haurien de ser més polits
en l’edició, sobretot en la maquetació. ❋
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