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NOVEL·LA FERRAN AISA

lfred Picó (Barcelona, 1960) és perio-
dista, escriptor i professor de comuni-
cació. Com a autor ha publicat tres

novel·les: Blai Grana (1999), Sí, sí, sí. Hem
guanyat a París (2006) i Casats contra solters
(2012). També ha publicat dos assajos: Tot el
que necessites és amor (2011) i El Mètode Picó
per parlar en públic (2013).

Acaba de publicar Nit de foc, de la qual va es-
criure una primera versió als anys noranta i la
va donar a llegir al seu antic professor, el no-
vel·lista Jaume Fuster, que li va suggerir uns
canvis: “Això convertiria el text en una autèn-
tica novel·la de suspens amb tota la càrrega
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Una nit de Sant Joan trepidant

d’ironia que té sobre l’ofici de periodista”, li va
dir.

Picó ambienta la novel·la, de trama negra,
en una revetlla de Sant Joan a la Barcelona dels
anys vuitanta. El protagonista és un periodista
que treballa en una emissora de ràdio atroti-
nada que prefereix informar sobre la Primiti-
va abans que d’uns atemptats a Munic i a Ro-
ma. El periodista esbrina, gràcies a la col·labo-
ració d’un amic policia, que els atemptats han
estat reivindicats pels Cossos Guerrillers In-
ternacionals i que la Interpol no descarta que
puguin actuar a l’Estat espanyol. Malgrat
aquesta evidència, el cap de redacció descarta

incloure la notícia dels atemptats en l’infor-
matiu. El motiu de la censura és no crear un
clima de terror a Barcelona.

El periodista haurà d’actuar pel seu compte
per aprofundir en la informació dels atemp-
tats. A través dels seus contactes esbrina de-
talls dels atemptats reivindicats per aquest es-
trany grup que ningú coneix. Un grup que
realitza els seus actes sense provocar morts ni
ferits, només danys materials. El periodista,
convertit en Clark Kent-Superman, s’haurà
d’enfrontar als terroristes, que podrien estar
preparant un atemptat a Barcelona.

La novel·la d’Alfred Picó ens situa en una
Barcelona preolímpica sense ordinadors ni
mòbils i ens narra uns fets que passen sobretot
a l’aeroport de Barcelona. Nit de foc és una
obra entretinguda, àgil, plena d’ironia i d’hu-
mor. ❋
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sensitiu, totalment d’acord amb
el missatge entendridor que des-
prenen. Són relats íntims, que
surten de l’ànima. Fins i tot,
m’atreviria a dir de l’ànima fe-
menina, que sempre desprèn una
tendresa, serenitat i sensibilitat
més profundes.
    Un llibre escrit per una dietista
que ens ensenya a menjar amb
alegria i dolçor l’acidesa i agror
dels aliments espirituals hu-
mans, ben amanits sempre amb
un doll de poesia. ❋

NARRATIVA JORDI CAPDEVILA

quest és un llibre singular, diferent,
captivador, d’una tristesa suau i ínti-
ma. És el tast que ens ha deixat Pilar

Senpau en el seu debut literari. Un recull de
contes on els protagonistes passen per mo-
ments de tristesa i opten per menjar-se-la se-
renament en comptes de compartir-la. Pot-
ser perquè no tenen amb qui fer-ho, potser
perquè no la volen encomanar a ningú.
Quinze narracions “situades en un territori
literari de gran delicadesa i alhora d’una pro-
funda desolació”, com les defineix al pròleg el
poeta Joan Margarit.

Pilar Senpau, metgessa especialista en die-
tètica i col·laboradora de diferents mitjans de
comunicació, ha escrit una obra amarada
d’una poesia serena que pacífica l’ànima tor-
turada. Coneguda per la seva tasca orientati-
va, amb diversos títols publicats per recoma-
nar sobre què cal menjar per viure millor, fa
anys que donava voltes a escriure les històries
que l’havien impactat escoltades en la seva
tasca professional. “He conegut homes i do-
nes que ploren en silenci, solen ser gent que
no destorba la felicitat del altres”, diu l’auto-
ra, per justificar la publicació del llibre.

Una finestra indiscreta, que permet com-
provar la valentia serena de la mare davant la
filla amb una malaltia degenerativa greu,
obre el reguitzell d’històries, que s’amara de
dolcesa amarga en el conte del llibreter que
adorava les caixes d’eines, una narració bri-
llant i sorprenent. Hi trobarem també la me-
langia que genera la bàscula a una dona obesa
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i l’antídot enginyós per vèncer-
la. I la placidesa de la persona
animosa quan s’enfronta amb la
mort. Hi ha sorpreses a les altres
històries d’un llibre que dulcifica
el dolor personal, reconfortat per
la serenor amb què l’enfronten
els protagonistes, una actitud
que obre pas a l’esperança. Un
homenatge a la vida, al desig de
viure i a la il·lusió de gaudir-ne.

Unes històries talentoses i
atractives, ben musicades amb
un llenguatge directe, mesurat,
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Pilar Senpau
ha debutat en
narrativa amb un
recull de contes de to
intimista
JOSEP LOSADA

L’apunt
Pilar Senpau ha
publicat títols com
ara Quan la vida
puja a la bàscula,
Dieta catalana i
salut, Raons de pes,
Fruits de la vida,
Menjar bé, una
qüestió
d’intel·ligència...




