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inici de La casa de les pa-
pallones és trepidant.
L’Octavi, forense de

professió i marit de Norma Fo-
rester, sotsinspectora dels Mos-
sos d’Esquadra, no pot deixar la
guàrdia que feia per l’accident
d’un avió que ha provocat 348
morts a l’aeroport del Prat. Al
mateix temps, el Gerard, el xicot
de la Violeta, filla de la Norma,
troba el cadàver d’una dona al
jardí d’una casa d’ocupes, on ha-
vien dormit junts. Per si fos poc,
la sotsinspectora s’assabenta del
cas quan està fora de servei i en
una situació compromesa.

El centre del relat és la investi-
gació del crim, que durà la Nor-
ma, tot i la prohibició expressa
dels seus superiors. Consideren
que no pot investigar a fons la
dona assassinada, ja que el prin-
cipal sospitós és l’amic de la seva
filla. La seva tossuderia i l’amor
maternal la porten a moure fils
insospitats, com ara deixar en mans d’una se-
va tieta monja una hacker excepcional, una
recerca que pot conduir a resoldre el cas.

Una novel·la negra amb un crim atípic,
molta sang accidental, històries d’infideli-
tats, traïcions sentimentals i reflexions pro-
fundes sobre la societat actual. Es pot dir que
el moll de l’os del relat són les conseqüències
paoroses de la crisi que patim i que empo-
breixen moralment i econòmicament les
classes més desfavorides de la societat.

Si bé la denúncia social i moral està incrus-
tada en l’ADN de tots els relats policíacs d’ar-
reu, la seva exageració, com en aquest cas, fa
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que la novel·la desafini en alguns aspectes.
També costa d’entendre que, en el món de la
delinqüència, entri d’esquitllada en el relat
un tràgic accident d’avió amb tants morts,
amb cremades i amputacions terrorífiques,
només per justificar un afer sentimental o el
bon funcionament del nou Institut de Medi-
cina Legal de Catalunya. Massa sang per tan
poc crim.

Però l’habilitat literària de l’escriptora a
l’hora de caracteritzar els personatges, el
llenguatge sòlid i atractiu del relat, amb més
diàleg que descripció, i la trama ben teixida
fan que la novel·la es llegeixi en un sospir i

amb prou interès. Fet que garanteix la conti-
nuació de la vida i miracles literaris de Nor-
ma Forester, una policia ja molt propera, i
que en comptes d’estar sempre immergida
en històries de sang i fetge, també està con-
vençuda que la violència té arrels més pro-
fundes, ja que “ser bona persona és més fàcil
amb un bon compte corrent”.

La novel·la anterior de Teresa Solana, Ne-
gres tempestes, en què l’autora va iniciar la sè-
rie amb Norma Forester i la seva família de
protagonistes, va obtenir una bona accepta-
ció de públic i crítica i va guanyar el premi
Crims de Tinta del 2010. ❋
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Vivències d’un
militant antifeixista

MEMÒRIES FERRAN AISA

amon Arau i Latre (Barcelona, 1920)
ha escrit les memòries de la intensa vi-
da que li va tocar viure entre el juliol

del 1936 i el gener del 1939, és a dir, entre els
16 i els 19 anys. Per escriure aquest llibre ha
comptat amb la col·laboració del professor i
historiador Salvador Domènech, que ha tin-
gut cura de l’edició, contextualitzant i afegint
un annex final en què explica què va ser l’Ins-
titut-Escola de la Generalitat i l’Institut Escola
Pi i Margall, entitats on era alumne Ramon
Arau a l’època de la Guerra Civil espanyola.

En els darrers temps, les editorials catalanes
han anat publicant testimonis de les vicissi-
tuds particulars de militants antifeixistes que
van viure en primer pla els esdeveniments de
la revolució social i de la Guerra Civil, entre

R
els quals hi ha Diario de un revolucionario re-
publicano (Base, 2010), de Joaquín Aisa Ra-
luy; De soldat de la República a presoner de
Franco (Cossetània, 2012), de Josep Farrés i
Baqués, i ara Viena publica les memòries de
Ramon Arau, De la utopia al camp de concen-
tració. Records d’un soldat de la lleva del biberó.

Salvador Domènech ens presenta l’autor
d’aquest interessant llibre, escrit en primera
persona, d’un testimoni dels fets que van tenir
lloc entre el 1936 i el 1939: “Als noranta-qua-

tre anys, Ramon Arau continua essent un
idealista, un romàntic revolucionari, el jove
amb inquietuds que creu en la utopia, amb
una veritable impregnació d’anarquisme teò-
ric. És un ciutadà compromès que té l’espe-
rança que una societat i un món millors i més
justos són possibles. Encara avui aspira a una
mena de república federal universal on esti-
guin integrades totes les nacionalitats en una
mena de paradís terrenal, l’Arcàdia...”

Quan el 19 de juliol del 1936 es van aixecar
els militars rebels contra la República, Ramon
Arau era un jove estudiant de 16 anys que vi-
via amb els seus pares al carrer Torrent de
l’Olla de Gràcia. Des d’un primer moment es
va posar al servei dels antifeixistes i va crear
amb els seus companys estudiants de l’Insti-




