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«Me’n ric d’un món delirant»

ERNEST ALÓS
BARCELONA

La segona novel·la de Maurici Pla, 
una història de traficants d’art i dro·
gues en una ciutat imaginària, amb 
crítica social sota una capa tintines·
ca, és una de les sorpreses de la tem·

Maurici Pla (Barcelona, 1959), profes-
sor de Teoria Arquitectònica a la UPC, 
alterna la docència amb l’escriptura. 
Ara publica ‘L’alquímia del mercat d’al-
químies’ (Quaderns Crema).

Maurici Pla
Escriptor i arquitecte

porada. Original, quan tants col·
legues s’agafen a fórmules d’èxit. 
Reposat (va dedicar sis anys a aquest 
llibre) i contingut (136 pàgines) en 
temps de producció en sèrie.

–El seu editor diu que L’Alquímia... té 
un aire de còmic de línia clara.
–La construcció dels personatges i la 
ciutat és una mica caricaturesca. I la 
caricatura porta al còmic. La matei·
xa trama, amb aquesta multiplica·
ció d’obres d’art falses, també té co·
ses que vénen de Tintín. Ara, jo crec 
que això és una exageració de Jaume 
Vallcorba...

–Bé, seria un Tintín pervers, amb ai-
res de Schnitzler passat pel Kubrick 
d’Eyes Wide Shut...

cantilització de les relacions per·
sonals. Construir una família amb 
unes relacions harmòniques i que 
es vagin destruint per culpa de  mer·
caderies: unes sabates, un fàrmac i 
un quadro. Si el món de les relaci·
ons personals és susceptible de cor·
rompre’s i trencar·se per interessos 
mercantils, al segle XIX un senyor, 
Marx, ho podia explicar en termes 
científics i polítics. Nosaltres ja no 
ho podem fer.

–El que podem fer és...
–Ja només podem fer una represen·
tació estètica. Una faula divertida en 
què me’n ric del mort i del qui el vet·
lla, d’un món delirant, des del ma·
teix punt de vista que aquell senyor 
del segle XIX. És un llibre fet des de 
la nostàlgia de l’esquerra crítica tra·
dicional. Escrit per algú que va viu·
re l’hegemonia del PSUC i ara viu la 
del Bulli. H

–Història d’O també és un món de fa·
des. Hi ha narratives que t’endinsen 
en un món oníric, on els personat·
ges es comporten com no ho farien 
al món real, però per parlar·te del 
món real.

–La ciutat de K. és abstracta però 
amb aire centreeuropeu. ¿Per què?
–M’estimo més situar·me en una ter·
ra de ningú, mig fictícia mig real, 
per donar un aire universal al que 
faig: acabar escrivint faules. La ciu·
tat es diu Kinèsia: he fet un joc so·
bre la ciutat del moviment, sobre 
el mercat. Una exageració caricatu·
resca.

–¿I la conclusió?
–Pessimista. Volia parlar de la mer·
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33 Maurici Pla.
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Carme Riera es 
passa a la novel·la 
negra amb ‘Natura 
quasi morta’

ELENA HEVIA
BARCELONA

H
o explicava ahir Andreu 
Martín, que va actuar 
d’escuder de Carme Ri·
era (Palma de Mallorca, 

1948) en la seva presentació de Na-
tura quasi morta (Edicions 62), la pri·
mera incursió que fa en el gènere po·
licíac: «als anys 80 i 90 molts escrip·
tors com Fernando Savater, Eduardo 
Mendoza, Camilo José Cela o Juan Be·
net van fer incursions en la novel·la 
negra, entre moltes altres raons, per 
donar·li una dignitat». Molts anys 
després, i amb el gènere vent en po·
pa, ja ningú ha de demostrar res i els 
autors que s’hi endinsen ni li fan fa·
vors a aquest tipus de novel·les ni de·
manen perdó per això.
 Aquesta és l’actitud de Riera, que 
ja va incloure una subtrama policial 
en Una primavera per a Domenico Gua-

rini i es va aproximar a la intriga psi·
cològica a L’estiu de l’anglès, però no·
més ara amb Natura quasi morta ha 
assumit les regles més ortodoxes del 
gènere. Amb un misteri, la desapa·
rició d’un estudiant romanès de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(on Riera és catedràtica de Filologia 
hispànica), i una investigació, la que 
emprèn la subinspectora Manuela 
Vázquez (en clar homenatge a Váz·
quez Montalbán, un dels seus con·
fessos autors de capçalera).
 ¿Per què s’ha atrevit Riera a en·
dinsar·se en aquest terreny? «Sem·
pre he sentit una gran admiració per 
aquells autors que el practiquen», 
diu, i aquí afegeix el seu personal cà·
non: Donna Leon –la que més–, Åsa 
Larsson, Mari Jungsted i Andrea Ca·
milleri. «Em sembla un exercici di·
ficilíssim perquè qualsevol detall 
que descrius ha d’encaixar perfec·

 La seva investigadora 
Manuela Vázquez 
és un homenatge al 
creador de Carvalho 

 L’escriptora 
mallorquina utilitza 
la seva experiència 
docent en la ficció

33 L’escriptora mallorquina Carme Riera, ahir, en la presentació de la seva última novel·la, Natura quasi morta. 

GUILLERMO MOLINER 

tament en l’engranatge de la tra·
ma». L’autora no té cap inconveni·
ent d’admetre que ha demanat aju·
da a dos bons amics, Andreu Martín 
i Francisco González Ledesma, que 
amb Alicia Giménez Bartlett formen 
part del seu podi local. Davant del 
repte es nega a reincidir: «No torna·
ré a la novel·la negra». 

D’AHIR A AVUI / L’autora revela haver·se 
tret de sobre no pocs dels seus preju·
dicis respecte de la policia. «Tenia un 
record molt cutre de les dependèn·
cies de Via Laietana, a on vaig anar 
a parar als 60 després d’una mani·
festació, i d’una denúncia posteri·
or que vaig cursar arran d’un roba·
tori». Res d’allò la va preparar per als 

«moderns i guapos» mossos que li va 
presentar Martín durant el treball 
de documentació. 
 Molt més negativa és la visió que 
com a docent ofereix de la realitat 
universitària actual i que per prime·
ra vegada en tota la seva trajectòria 
es filtra en una de les seves novel·les. 
«El 1976, jo donava classes a la vega·
da en un institut i a la universitat, 
llavors es podia fer. Doncs bé, crec 
que les classes que donava en aquell  
institut no les podria dictar avui als 
meus alumnes universitaris. Molts 
no només tenen problemes de com·
prensió, també són absolutament 
incapaços de llegir seguit». Per Riera 
el Pla Bolonya és «un desastre, una 
vergonya». H

L’estrany cas 
de l’erasmus 
desaparegut

33 La desaparició de l’estudiant 
romanès que engega el misteri de 
la novel·la es basa en un cas re-
al. El 13 de novembre de 2007, al 
francès Romain Lannuzel, estudi-
ant d’Erasmus a l’Autònoma, se li 
va perdre la pista entre Barcelona 
i Sabadell. «Un noi alegre i sense 
problemes», el descriu Riera, a 
qui va impressionar molt el cas, 
encara no resolt. 
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