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no dissimula la seva vessant histriònica de
guionista, dins una trama àgil i moderna,
amb personatges fascinants i creïbles, fins i
tot quan apareixen transmutats o en situa-
cions extremes.

Llort ha disminuït el to punk de novel·les
anteriors, però ha mantingut el compromís
amb l’acció. S’ha obert a altres públics sense
abandonar l’excés. No sé si és la seva millor
novel·la, però sí la més divertida. ❋

Zombis?

NOVEL·LA DAVID CASTILLO

es de bon començament, la nova
novel·la de Llort, Herències col·late-
rals, es podria posar com a exemple

del seu estil i de les trames un punt surrealis-
tes i esperpèntiques, on ha situat la majoria
de les seves històries. Un fals revisor del gas
intenta robar una anciana en cadira de rodes,
que viu en un fantasmagòric pis de l’Eixam-
ple. La situació es resoldrà amb unes apari-
cions inesperades, un gir que sorprendrà
també el lector. Zombis a l’Eixample? Qui ha
salvat la iaia? A partir d’aquí, la trama es des-
doblarà en dos plans paral·lels, un a finals
dels vuitanta i un altre en una actualitat si-
tuada durant els pròxims anys, però sense
oblidar el segle XX a partir de la biografia
complicada de la senyora gran, les seves vicis-
situds i la mateixa història del pis esmentat.

Herències col·laterals és germana de les al-
tres novel·les de Llort, però la netedat discur-
siva i la necessitat d’anar al gra han depurat
encara més un estil que contrasta amb l’esti-
rabot, la violència arrauxada i el sentit de
l’humor negre i corrosiu. Per coherència in-
terna i per arrodonir-ho tot plegat, la po-
dríem associar als grans moments de la seva
obra, com ara Camaleó, Trenta-dos morts i un
home cansat, La imperfecció de les bombolles i
Si quan et donen per mort un dia tornes, però
ara d’una manera més dúctil encara. Després
d’un començament tan al·lucinant, un es
pregunta sobre qui anirà aquesta novel·la,
però el narrador anirà revelant tota una es-
tructura en forma de flash-back, on hi ha una
crítica evident a la cobdícia immobiliària i a
l’aspecte decadent de determinades classes
socials benestants de Barcelona.

En la ciutat preolímpica, un advocat creu
que ha fet el gran negoci adquirint una sèrie
de compromisos amb una dona gran i solità-

D

ria, a canvi de l’herència del seu pis. El pro-
blema apareixerà quan l’ambiciós lletrat es
mori abans. La família de l’advocat, especial-
ment el seu fill inútil, i totes les dissorts de la
senyora gran prendran el protagonisme de la
història, realista i dolorosa com només ho és
la vida i, alhora, inversemblant i amb perso-
nalitats canviants, com ho som la majoria
dels humans. Diríem que sense arribar a la
misantropia, Llort ens explica un serial, on
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Lluís Llort publica
una novel·la sobre els
abusos immobiliaris
ANDREU PUIG

CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

s diu que tota invenció o innovació ve
de cercar una solució per a un proble-
ma, o una resposta a una pregunta. És

cert, però el que sovint no sabem és que
molts invents procedeixen de trobar respos-
tes encertades a preguntes equivocades. Pre-
guntes equivocades perquè no hi ha relació
entre la pregunta que s’ha fet i l’ús que acaba
tenint la resposta; i respostes encertades per-
què se n’ha acabat fent un ús generalitzat que
ha acabat alterant la nostra forma de vida. La
història, també dels invents, l’escriuen els
guanyadors, la qual cosa fa que sovint els re-
lats oficials ometin els aspectes menys glori-
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Invencions fracassades?

ficadors, per dir-ho d’alguna manera. Amb
aquest plantejament, Llorenç Valverde ha es-
crit Set fracassos que han canviat el món. Del
rentavaixelles al telèfon mòbil, una entretin-
guda, divertida, lúdica, lúcida i interessat his-
tòria dels invents i les enginyeries, centrada
en set casos concrets amb implicacions ben
actuals. Valverde és matemàtic i informàtic,
catedràtic de l’àrea de Ciències de la Compu-
tació i Intel·ligència Artificial de la Universi-
tat de les Illes Balears i exvicerector de Tecno-
logia de la Universitat Oberta de Catalunya.

El que Valverde anomena fracassos són, en
realitat, aquestes respostes encertades a pre-

guntes equivocades, invents que no s’han
acabat utilitzant com pretenien els seus crea-
dors.

El rentavaixelles, per exemple, és l’invent
d’una dona que volia protegir una porcellana
xinesa perquè no la malmetessin les persones
que feien net a la casa; l’electrònica necessà-
ria per construir els ordinadors personals va
néixer gràcies a uns estudiants que no volien
pagar les trucades telefòniques, i els ideòlegs
de les eines de comunicació digital volien que
fossin alliberadores, però han passat a ser
també instruments de control de les perso-
nes. ❋
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