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LLIBRES

ón tan burgesos i tan convencio-
nals i tan tallats del mateix patró
els personatges d’Els amants volà-

tils d’Isidre Grau que vénen ganes de re-
cordar-los que en el món hi ha altres for-
mes d’entendre les relacions sentimen-
tals més enllà de la parella. I, per des-
comptat, més intel·ligents i més hones-
tes i valentes que la d’Amadeu Bautista,
que n’és aparentment l’única excepció.
Penso en Adela Duran, divorciada, que té
uns cinquanta anys i que coneix en un
viatge a París que fa per raons de feina el
que li sembla que pot ser el nou home de
la seva vida. El passat i la situació d’Adela
no són diferents dels de Maurici, un seu
amic escriptor, també d’uns cinquanta
anys, i amb qui va tenir una relació senti-
mental també aparentment de poca du-
rada. I el seu passat i la seva situació s’as-
semblen també als de Víctor Pardines, un
seu amic, o als de Sergi Robirosa i Marta
Solans, els dos personatges de Cara de pò-
quer, el relat que Maurici escriu, inspirat
en el text que Adela li ha passat sobre la relació amb Octavi, l’home que
va conèixer a París. Excessivament contradictori, Robirosa alenteix el
ritme de la seva relació amb Solans fins a l’exasperació, és la gran dife-
rència amb Adela i Octavi. Grau ha escrit una novel·la psicològica, molt
treballada, però repetitiva i avorrida perquè tots els homes semblen an-
estesiats emocionalment, com diu Maurici, i perquè les dones són inca-
paces de fer-los sortir del seu cul-de-sac, com si aquest fos l’únic objectiu
de les seves vides.  Els amants… m’ha recordat Ball robat de Pere Quart,
que no em va semblar cap gran obra. Una comèdia burgesa, relativa-
ment picant, massa tancada en un mateix tema. I a Ball robat, també hi
ha un escriptor que ens parla d’ell, si bé no va tan a fons com Maurici.
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Anestèsia emocional
Personatges masculins que són una barreja
de mediocritat i de covardia

«ELS AMANTS
VOLÀTILS»
Autor: ISIDRE GRAU
Editorial: PROA
Pàg: 320 / Preu: 19 €

Un escriptor rep d’una
veïna i antiga amant la
confessió d’una
aventura amorosa amb
desengany final.
L’amiga incita l’escriptor
a novel·lar la història.
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erran Torrent és un dels nostres
novel·listes més experimentats,
més hàbils i més capaços de do-

nar-nos, llibre rere llibre, una història
entretinguda i il·luminadora. En
aquesta ocasió, Torrent s’ha apropat a
un moment històric convuls i estremi-
dor, la postguerra europea dels anys
quaranta de segle XX, tot per construir
aquest thriller sòlid i inquietant, capaç
de satisfer totes les expectatives, tant la
dels lectors de gènere, que busquen un
fons argumental determinat, com la
dels lectors exigents, que gaudeixen
amb el bon maneig de les formes. Tro-
bem l’ambient de València de 1947, pe-
rò també Viena, i acompanyem un gi-
tano memorable, Santiago Cortés, co-
munista i perdedor de la Guerra Civil
espanyola, resistent a França contra els
nazis, presoner a Dachau, finalment
membre d’una organització que s’en-
carrega de caçar els nazis pròfugs de la
justícia dels vencedors després de la
desfeta de Hitler. Cortés i la seva peripècia ens serveix com a fil con-
ductor per mostrar tota una bona galeria de personatges, perdedors i
dolguts, portadors de la memòria inconcebible de la pitjor part del
segle XX. L’ambient, els diàlegs, la vivor en el retrat, la prosa seca i
tan enginyosa de Torrent, tot contribueix a fer d’aquesta obra una
lectura que agafa el lector per les solapes des de l’inici i el porta amb
traça fins a l’últim paràgraf, sobretot quan ens apropem a l’operació
encaminada a assassinar un terrible doctor nazi, Henkel, una versió
torrentiana de Mengele. Tot podria servir (com sempre que ens tro-
bem davant de bona literatura amb voluntat popular) per fer una
gran pel·lícula o una minisèrie.

F
MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

La justa venjança
Ferran Torrent ens dóna un «thriller» històric
trepidant i sense efectismes

«OMBRES EN LA
NIT»
Autor: FERRAN
TORRENT
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 256
Preu: 21 €

Una història
d’espionatge a la
València i a la Viena
dels anys 40.
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«AUSENCIA DEL HÉROE»
Autor: CHARLES BUKOWSKI
Traducció: EDUARDO IRIARTE
Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 336 / Preu: 17,90 €

Després de publicar més de 50
llibres en vida, molts relats i ar-
ticles de Bukowski continuen

dispersos o inèdits. Aquest volum n’és una anto-
logia. Comença pels primers contes que va pu-
blicar en revistes a la dècada de 1940 i ofereix un
viatge contracultural per les batalles literàries
dels 50, l’agitació psicodèlica dels 60, els plaers
narcisistes dels 70 i la distopia reaganista dels 80.

«MANUAL D’HERÀLDICA I
TÈCNICA DEL BLASÓ»
Autor: ARMAND DE FLUVIÀ
Editorial: GALERADA
Pàgines: 260 / Preu: 26 €

És el primer tractat d’heràldica
complet que apareix en català i
adaptat a la història i la realitat

dels Països Catalans, obra del màxim especialista
en la matèria a casa nostra: la Generalitat el va
nomenar conseller heràldic de Catalunya. A tra-
vés d’aquest manual el lector podrà interpretar
els escuts i entendre la manera de construir-los
segons les èpoques.

«LA QUEROSENCA»
Autor: MARC CAPDEVILA
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 184 / Preu: 13,60 €

Com en una torrentada d’estiu,
la maleïda crisi s’endú riu avall
l’empresa d’en Barnils, el més
espavilat de tots els promotors

de Barcelona. La família se li desmunta, els amics
pateixen amnèsia sobtada i el seu soci, el benvol-
gut Artís, se suïcida. L’atzar i els creditors el por-
ten a refugiar-se a les Guilleries, un entorn on se
sent com un peix fora de l’aigua. Des d’allà farà
memòria dels disbarats comesos.




