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Sebastià Alzamora va guanyar l’última edició del premi Josep Pla amb la novel·la ‘La pell i la princesa’

Alzamora: ara sembla que sí
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Una novel·la
que invita a
una lectura
ben profitosa
en clau actual
i que compta
amb una
estructura
interna molt
ben calculada

Sebastià Alzamora,
La pell i la princesa.

Premi Josep Pla. Destino.

Barcelona, 2005.

A
quell diari que es
defineix com “inde-
pendiente de la maña-
na” i que no pot fal-
tar sota l’aixella de

cap intel·lectual profund i
cosmopolita encapçalava me-
sos enrere la notícia que Es-
panya era el país amb més
nominacions per als Premis
del Cinema Europeu amb un
titular a tota amplada de la
pàgina que era una declaració
de principis: “Europa se mira en
el cine español”. La frase em va
donar peu per escriure en una
altra banda un comentari que
vaig titular Chulería y poderío (o
a veure si en prenem nota) en què
comparava l’autoodi i el der-
rotisme amb què massa sovint
parlem de les coses de casa
nostra amb el desacomplexa-
ment amb què els espanyols
acostumen a defensar les se-
ves coses. Va ser precisament
per això, pel que significava
de sana declaració de chulería y
poderío, que vaig tenir una
alegria quan ara fa dos anys,
en ser proclamat guanyador
del premi Josep Pla, Hèctor
Bofill va declarar que formava
part d’un grup de joves es-
criptors que s’havien conjurat
a fer una literatura compro-
mesa amb l’exigència i la
qualitat i que en el camí fins a
l’obtenció d’aquest objectiu ni
res ni ningú, imparables, no
els aturaria.

SENSE QUEIXES NI PLORS
Recordo haver expressat per
aquells mateixos dies el meu
optimisme davant l’aparició
d’aquest grup d’escriptors
ambiciosos, segurs d’ells ma-
teixos i amb els objectius molt
clars. Un grup de gent dispo-
sada a donar guerra i que,
d’entrada, es posava mans a
l’obra sense malmetre energi-
es plorant per la suposada in-
diferència de la societat o de
l’administració cultural. Des-
prés el pas del temps ha anat
donant forma i volum a aque-
lla difusa situació inicial; els
Imparables han continuat es-
crivint, opinant, publicant i
guanyant premis sense atu-
rador. Paral·lelament s’han
guanyat també una abundant

colla d’enemics. I una altra,
no tan nombrosa potser, de
padrins i exegetes. Dues cas-
tes –els enemics i els pa-
drins– que, francament, no
tinc gaire clar quina els és
més perjudicial.

Quan algú m’ha preguntat
durant aquests darrers anys
què pensava sobre els Impara-
bles he contestat dues coses.
Primerament que em sembla-
va una gent dotada amb una
concepció del màrqueting
molt poc habitual entre la
parròquia literària de casa
nostra i, segonament, que em
semblava un grup amb unes
quantes veus poètiques molt i
molt sòlides però que, en
canvi, l’assignatura de la no-
vel·la la tenien encara pen-
dent. Vull dir amb això que
L’últim Evangeli, d’Hèctor Bo-
fill, em va semblar un text
amb una idea de fons brillant
i de gran interès però al qual
li faltaven encara unes quan-
tes sessions més de cuina in-
terna. Coses similars podria
dir, amb matisos en cada cas
que evitaré per no allar-
gar-me massa, de Sara i Jere-
mies, de Sebastià Alzamora, i
de L’expulsió del paradís, de

Lluís Calvo, altres novel·les
generades fins ara pels mem-
bres del grup.

És a la vista de tots aquests
antecedents que he de mani-
festar la meva satisfacció quan
després de llegir La pell i la
princesa, el llibre de Sebastià
Alzamora que va guanyar el
darrer premi Josep Pla, puc
escriure que al meu parer
l’autor ha escrit, ara sí, una
magnífica novel·la.

Alzamora ens explica la
història de Puppa, un roda-
món que per un atzar es con-
verteix en soldat de fortuna,
que s’enamora de la filla del
rei Frederic V i que acaba els
seus dies fent d’enquaderna-
dor de llibres amb fragments
de pell humana.

A cavall entre la novel·la
fantàstica, la d’aventures i la
gòtica (el llibre remet a moltes
altres referències però m’a-
gradaria esmentar la d’El nyè-
bit, de Ramon Monton, una
magnífica novel·la injusta-
ment poc coneguda), La pell i la
princesa ve com anell al dit en
l’actual debat entre els de-
tractors i els defensors del ro-
manticisme. Un debat en què
és ben evident la posició de
Sebastià Alzamora a favor d’a-
questa darrera opció i que es
desenvolupa en el llibre que
ara comento amb una àmplia
gamma de matisos. Una his-
tòria situada en la Praga del
Barroc, just en l’inici de la
Guerra dels Trenta Anys, un
període fronterer i convuls
entre dues concepcions del
món molt diferents i, per tant,
un període en el qual tots els
valors entren en crisi. Preso-

ners d’aquesta situació límit
els personatges d’Alzamora
transiten pel món captius de
la fugacitat d’una mirada,
d’un gest o d’una paraula i
penjats d’aquest estímul són
capaços de dur a terme les
gestes més agosarades, les
empreses més descomunals.
Són personatges comprome-
sos en la recerca de la bellesa,
tant l’exterior que brilla amb
llum pròpia com la que no es
veu tant perquè rau en el més
íntim de l’èsser humà. Im-
mersos en una revolta perso-
nal i espiritual. I el resultat de
tot plegat és una novel·la ple-
na de matisos i detalls col·la-
terals. Una novel·la que fóra un
error de llegir-la en clau es-
trictament històrica ja que in-
vita a una lectura ben profitosa
en clau actual i que compta
amb una estructura interna
molt ben calculada i dosifica-
da. Una estructura que de-
mostra, ara sí, que Sebastià Al-
zamora controla els recursos
de l’eina que té a les mans. Un
aplaudiment, doncs, per a La
pell i la princesa, un llibre que es
queda dintre del lector, acom-
panyant-lo, molt després d’ha-
ver acabat la darrera pàgina.


