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La tieta Adela a Venècia

Q uarta entrega de la  sèrie  La tieta A dela. A quí, el  punt de partida és  la

separac ió  de  Nefer (neboda  de  la  donassa) del  seu xicot. Per pal·liar la

seva desolac ió, la mare organitza un viatge a Venèc ia en ple C arnaval per

vis itar  una  amiga.  L’obra,  que  en  el  llarg  plantejament  pareix

«cos tumis ta»  –o  més  bé  esperpèntica,  però  dins  dels  límits  d’allò

«quotidià»–, tot d’una es  trans forma en una his tòria d’intriga: un segres t

fingit,  la  desaparic ió  de  la  mare  en  el  cementeri  de  Sant  M ichelle,  la

recerca  en  la  c ripta… E l  canvi  és  forçat  i  inversemblant:  el  xoc  entre

caricatura  i  tenebrisme  no  es tà  ben resolt  i  fa  que  les  peces  grinyolen

cada vegada més .

L’humor del llibre se sus tenta en la hipèrbole i en els  jocs  de paraules . E l

problema és  que  la  desmesura  és  tan s is temàtica  —totes  les  ac tituds  i

acc ions  de la  tieta A dela són extremament exagerades— que es  perd la

perspec tiva  i  l’excés  esdevé  normalitat. És  com pujar una  melodia  una

escala: els  aguts  són més  aguts , però no es  percep, perquè mantenen la

mateixa dis tànc ia de la tònica i la dominant. A  més , els  jocs  de paraules

—llevat  d’alguna  excepc ió— tampoc  resulten  espec ialment  enginyosos:

«carcamal» per «carnaval», «es tranyes» per «entranyes», «pas ident» per

«pres i-dent»… Les  il·lus trac ions  no desentonen amb l’encar-carament del

conjunt.
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