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Diumenge, 10 de maig del 201584

lexis Ravelo (Las Pal-
mas, 1971) va constru-
int un edifici literari sò-

lid. Ha superat el que es podria
anomenar flor d’un dia, perquè
ja en compta unes quantes de
seguides, de flors literàries. I ara
ens diu que no sagnen. Ha pu-
blicat tres llibres de relats, nou
novel·les i quatre llibres infan-
tils. El 2013 va guanyar el premi
de novel·la negra de Getafe amb
La última tumba i amb l’obra
anterior, La estrategia del pequi-
nés, el premi Dashiell Hammett
a obra publicada.

Ens presenta Las flores no
sangran, una excel·lent novel·la
negra en què demostra un estil
net i precís, fins i tot es podria
dir que concís, sense més flori-
tures que les del títol. I s’agraeix,
perquè no és signe de pobresa,
més aviat és una depuració fins
a deixar l’essència, sense que so-
bri ni falti res. I amb pinzellades
de la dolçor del castellà canari,
en què davant els conflictes
“mejor no tomen lucha” i on els
insults autòctons, a banda dels clàssics pe-
ninsulars, són machangos i chaflamejas.

Tots els personatges tenen un arc dra-
màtic ben dibuixat, realista pel que fa a re-
accions i sentiments. Són dins dels este-
reotips, però fugint del tòpic. Els diàlegs
són perfectes. De sexe, poc i subtil, ele-
gant, i això que de les quatre dones que hi
apareixen, tres són ben atractives. On sí
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que Ravelo es mostra descriptiu és en una
violència que fa mal, que esquitxa, que
deixa cicatriu. I sap orquestrar uns girs de
la trama gens tramposos, ben preparats
per fer anar el lector una mica per on més
li convé a l’autor, que també escampa mit-
ja dotzena de polaroids de crítica social.

La Lola i el seu company, Diego el Mar-
qués, són dos joves estafadors de poca vo-

lada. Esporàdicament els ajuda
el fortot Paco el Salvaje i l’esqui-
fit Felo el Flipao. Un antic com-
pany del gremi, el madur Euse-
bio el Zurdo, que ara treballa de
xofer d’un empresari poderós,
Isidro Padrón, els incita a se-
grestar la filla d’aquest, Diana.
La intenció és fer-ho quan Pa-
drón tingui al seu xalet els
200.000 euros d’origen mafiós
que un cop al mes canvien de
mans. D’aquesta manera la
banda evitarà que els denunciïn
a la policia.
    El pla, aparentment senzill, té
un risc de sortida: “Un segrest
exprés en una illa estaria, en una
llista de crims idiotes, només
darrere d’un atracament a un
banc de semen”, traduïm.
    A la trama també intervenen
el ferroveller Margarito i la seva
dona, Ruth; Marcos Perera, que
és el soci de l’especulador Pa-
drón i que avisarà la mena de
detectiu privat Silva el Belmon-
do, un argentí tan efectiu com
cruel, dos sicaris i una exmilitar

que treballen per a ell i, entre pocs més, Fi-
to el Rompebragas, un vividor que barreja
fer de gigoló amb la venda de quadres i
textos antics falsos.

Una novel·la molt i molt recomanable
amb un final en què les flors sí que sagnen
però, tot i estar trepitjades, poden tornar a
mostrar color, perfum, bellesa per atraure
lectors pol·linitzadors. ❋
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Diga’m Isaac
a immigració mou l’obra de Dinaw
Mengestu (1978), un escriptor
etíop que als dos anys va haver

d’emigrar amb la família cap als EUA. Allà
es va graduar a la universitat de George-
town, va obtenir un màster a la universitat
de Columbia i va publicar a mitjans com
ara Granta i The New Yorker.

Els nens de la revolució, la seva primera
novel·la, narra la vida d’un etíop desarre-
lat que té una botiga a Washington. La se-
gona, El lugar del aire, s’inspira en l’expe-
riència dels seus pares i la protagonitza el
fill d’uns immigrants que, després de la

L mort dels progenitors, visita els
llocs on van viure a través
d’una bella reflexió sobre la
identitat. A Els nostres noms la
immigració torna a ser-ne l’eix
motor però aquí l’aborda des
d’una altra perspectiva i hi afe-
geix una història d’amor: un
noi que coneixem amb el nom
d’Isaac és un exiliat polític
ugandès que arriba a una petita
ciutat de l’Amèrica profunda
on l’ajuda una assistenta social
que s’enamora dels seus silencis

i el misteri que l’envolta.
    Amb una prosa senzilla i
unes atmosferes que transme-
ten la brutalitat del racisme,
l’obra avança a través de dues
històries paral·leles separades
pel temps però amb uns perso-
natges enyorats i compromesos
amb l’amistat. Mengestu és un
bon narrador de la tragèdia dels
milions d’africans que anhelen
una nova vida per la qual sovint
en paguen un preu excessiva-
ment alt. ❋
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