
Novel·la

El desig d’aguaitar en la vida dels altres és
un dels gèrmens més importants de la narra-
tiva; tema recurrent, però també efectiu. Uns
pocs gestos, escasses dades i alguns trets bio-
gràfics incomplets, amaguen un secret: les cir-

cumstàncies, l’origen del
conflicte, el drama. 

Cada persona amaga un
secret; cada persona és un secret per algú al-
tre. Fins al poble més menut i llunyà, hi ha zo-
nes de penombra, silencis que perviuen en la
memòria dels temps. Uns fets convulsos que
trasbalsaren la vida, convertint la consciència
dels seus protagonistes en purgatori d’impos-
sible expiació. Passions prohibides, venjances,
sang innocent vessada pel terra, la por que
mena a la desesperació, i la mentida dolorosa
que fa possible el dia rere dia de la vida quoti-
diana. D’això ens parla El vol de les papallones,
Premi Soler i Estruch  de Castelló de la Ri-
bera, i amb aquests elements Maurici Bel-

monte ha ordit la novel·la. A par-
tir del recurs literari de la historia

dins la historia, a la manera de les
nines russes, per a traure a la llum
una sòrdida realitat, que és l’única
veritat possible, dels fets que van

canviar radicalment la vida dels seus
personatges. Així, la mort del pare del

Quico, el narrador d’aquesta obra, serà el mo-
ment en què es revelen tots els fets  en la l’es-
fereïdora lectura detallada d’un document
fins llavors desconegut; i que el soterrar de les
seues despulles, en el cementeri del poble on
va nàixer, siga l’excusa perquè Quico torne al lloc
dels orígens de la seua família, vàries dècades
més tard, on es retrobarà amb antics companys,
coneguts i amics, entre els quals buscarà res-
postes, el sentit de tot plegat.  Finalment, dol-
gut i horroritzat, i com son pare ha fet amb ell,
Quico posarà per escrit el seu descobriment,
amb tots els ets i els uts, amb la intenció que al-

gun dia el seu fill també conega aquests fets de
la seua família. El vol de les papallones és una
novel·la curta, escrita amb solvència, on el pes
de la mateixa no es troben en els fets narrats sinó
la força narrativa per atraure l’atenció i la cu-
riositat del lector. 

POR ANTONI ZARAGOZÁ

Amb els silencis que perviuen en la
memòria dels temps Maurici Belmote
escriu la vida dels seus personatges a
la manera de les nines russes
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«Em dic Simó Vallès i som l'home més lleig
del món». Amb aquest cop d'efecte comença
l'última novel·la de Joan Pons(Ferreries, ).
El poder seductor del relat, però, anirà guan-
yant terreny a la sorpresa inicial i ho farà a poc
a poc, amb un ritme audaç a base de l'encade-
nament de petits minicapítols i amb un estil àgil
i dinàmic. El resultat: intensitat narrativa i una
expressivitat poètica que arriba a moments
d'un lirisme encés.

La casa de gel, mereixedora del Premi Ciu-

tat d'Alzira , és el primer títol que Pons pu-
blica en Bromera i que ja va per la segona edi-
ció. L'escriptor menorquí narra l'idil·li entre el
periodista Simó Vallés d'aspecte simiesc i una
peixatera atractiva de peus grossos, anomena-
da Eulàlia. La història d'amor s'entrellaça amb
altres línies argumentals: la investigació d'un fet
que va succeir durant la Guerra Civil a Menor-
ca i que té a veure amb un secret inconfessable
del pare del protagonista, veterà de la División
Azul. 

Simó inicia una recerca que el portarà a des-
cobrir el terrible secret que va obligar a son pare
a construir una imaginària casa de gel per
protegir a la seua família. Només quan s’hagen
fos les parets d’aquesta casa fictícia, Simó serà
capaç de trobar la veritat del seu passat i com-
prendre el misteri de la turmentada complexi-
tat de l’amor.  El mateix autor ha explicat que es
tracta d’un cant a la vida i a l’amor i amb un clar
missatge pel que respecta a la memòria histò-
rica: «cal conèixer el nostre passat i lluitar con-

tra els constructors de cases de gel que prete-
nen protegir-nos de la veritat».

L'origen històric de la metàfora de «la casa de
gel» rau en un fet que va succeir l'hivern de 
a Rússia, quan l'emperadriu Anna Ivanovna va
fer construir una casa de gel perfecta i per a què
aquesta tingués vida va ordenar la celebració
dins d'ella del casament entre el bufó de la cort
i una de les seues criades, que van haver de pas-
sar-hi la nit i van estar a punt de perdre la vida.

I de la mateixa manera, el secret que tur-

menta el pare de Simó té un origen històric con-
cret d'un assassinat que es va produir a Ferre-
ries durant la Guerra Civil i que va ser presen-
ciat per l'avi de Pons. L'autor menorquí decla-
ra que ja havia intentat escriure sobre això, però
sempre sense èxit, i que només ho ha aconse-
guit en traslladar el fet a una altra trama i en dis-
tanciar-se així de la història real.

Pons, autor d'El laberint de les girafes o de la
recentment traduïda al rus, Barba-rossa, con-
tinua amb el seu estil basat en dues claus: la sín-
tesi i la poesia. Ací aconsegueix, a més, traçar
una història dins de la història i uns personat-
ges inoblidables. Les eines, les mateixes que el
protagonista usarà per a la seducció: la passió
per les lletres. Fet i fet, tot té molt a veure amb
la màxima que diu que la bellesa és a l'interior
i que té la seua expressió més moderna i urba-
na en l'omnipresent grafiti la belleza es tu cabeza
que mobla els murs barcelonins, novaiorquins,
etc. I d'una manera més general es relaciona
amb l'art del segle XX, que pot arribar a ser molt
antiestètic, perquè el que importa és la idea in-
terior. Per això mateix el protagonista de La casa
de gel vol escriure, perquè té molta vida inte-
rior. L’exterior ja pot estar gelat, ell ja pot sem-
blar un monstre...

POR ALÍCIA TOLEDO 

Una història d’amor durant la
Guerra Civil a Menorca, un secret
inconfessable i una casa de gel,
elements d’aquesta metàfora lírica
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L’escriptor Juli Alandes (Castelló de la Ri-
bera, València, ) volia fer una novel·la re-
alista, de marcat caràcter local, i se n’adonà
que la realitat circumdant és negra. El resul-
tat ha estat El crepuscle dels afortunats: la pri-
mera incursió de l’autor en el gènere policí-
ac, temps després d’haver publicat la ficció
juvenil Ultramar (Barcanova, ), i el re-
cull de narracions Àcrates (Proa, ).

La novel·la d’Alandes respon a les coorde-
nades d’una època en què les històries d’in-
vestigació detectivesca estan experimentant
una visible reformulació; tant el cinema com
la literatura europea ens ofereixen revisions
dissolvents del món i dels submóns que ens
envolten, a través de la mirada d’herois i
d’heroïnes de ficció destinats a desmuntar tra-
mes organitzades de mafiosos, pinxos, co-
rruptes, fatxendes, especuladors urbanístics

i governants de dubtosa ètica. No cal, per tant,
recórrer a l’entramat social d’un país nòrdic
—posem per cas: l’escena valenciana actual,
segons Alandes, reuneix els ingredients ne-
cessaris per a cuinar una bona ració de fau-
la novel·lesca, adobada amb bona cosa de de-
núncia dels valors del present i amb genero-
ses dosis d’humor negre, element impres-
cindible per suportar les inclemències i in-
justícies del nostre temps.

La diferència d’aquesta novel·la amb la tra-
dició del gènere radica en un fet fonamental,
sobre el qual ha insistit recentment Juan
Madrid (El beso de amigo), un dels mestres
de la novel·la policíaca a Espanya, autor dels
guions de Brigada Central: els grans clàssics
han demostrat sempre una important des-
confiança cap als cossos de seguretat —per in-
capacitat o corrupció de les forces de l’ordre—
i, per això, recorrien a la figura independent
del outsider per excel·lència: el detectiu pri-
vat; ara, però, les trames fílmiques, televisives
o literàries com les d’Alandes estan protago-
nitzades per agents policials, forenses, mos-
sos d’esquadra, policia científica o guàrdia ci-
vil que escapa, sovint, al descrèdit, generalitzat
entre els ciutadans benpensants, de la clas-
se política. 

Alandes, però, no fa en cap cas un elogi de
les forces locals, sinó que recorre a l’expe-

riència de l'inspector foraster Miquel O'Ma-
lley per tal d’investigar un triple crim perpe-
trat a Bellvig, població costanera i propera a
Gandia, on apareixen en un hort abandonat
els cossos assassinats d’un cacic local, del pro-
pietari d’un bordell i el d’una prostituta.
Com explica Alandes, O’Malley no és el típic
detectiu que fuma, beu i diu renecs sense pa-
rar, sinó un filòsof passat a policia, un hedo-
nista que llegeix novel·les negres i els Assaigs
de Montaigne. Amb l’ajuda d’una atractiva pe-
riodista, l’ inspector camuflat en guàrdia del
Seprona tractarà de desxifrar el jeroglífic
d’interessos urbanístics, conflictes passio-
nals i agrícoles, endogàmies i lluites ideolò-
giques pel poder, d’una senzilla localitat va-
lenciana abocada a multiplicar la seua po-
blació per deu, si ningú no hi posa remei a l’ex-
plotació del terreny.

Tot plegat, es tracta d’una
faula coral en què Alandes ha
aconseguit mantindre l’ interès
pel fil argumental i pels seus
personatges poc prototípics,
mitjançant una polifonia de
veus i de registres lingüís-
tics amb què s’identifica-
ran els lectors de la co-
marca i que, a l’hora, re-
sultaran instructius per

als desconeixedors de la idiosincràsia d’a-
quelles contrades. 

Amb la particular aportació sobre l’as-
sumpte del «crepuscle dels afortunats» del se-
gle XXI, Alandes ha debutat en un gènere re-
novellat en el panorama peninsular que, a
més, compta amb interessants iniciatives en
llengua catalana, com ho ha demostrat la re-
cent celebració d’unes jornades a la ciutat de
València sobre la Novel·la negra, novel·la so-
cial─on han participat Alfons Cervera, Fe-

rran Torrent o Velt Heinichen─, les jor-
nades a la Universitat de València Juan Ma-

drid, cronista de la Transició, o blocs
i biblioteques virtuals sobre el tema,
com ara El bloc de la bòbila, i la seua
pàgina web (http://labobila.tk). A
més, comptem amb la novetat edi-
torial Crims. Cat (editorial Alrevés),
que recull dèsset narracions en ca-

talà on es vessa molta, molta sang.

POR MARIA ROSELL 
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Novel·la negra amb  D. O.
L’escena valenciana actual inspira
a Juli Alandes per a cuinar una
novel·la negra amb elements 
de denúncia i humor


