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«MOMENTOS DE
INADVERTIDA FELICIDAD»
Autor: FRANCESCO PICCOLO
Traducció: XAVIER GONZÁLEZ
Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 152 / Preu: 14,90 €

Ets a la cua del supermercat
esperant, o potser estàs aturat

en un embús, o esperes que la teva xicota surti
de l’emprovador d’una botiga de roba, bé que
estàs una mica distret, quan de sobte la realitat
que t’envolta sembla que conflueix cap a un
únic punt; llavors t’adones que acabes de trobar
un d’aquells moments d’inadvertida felicitat.

«EN LES MARS
PERDUDES»
Autora: RAQUEL RICART
Editorial: BROMERA
Pàgines: 174 / Preu: 9,95 €

Fa tres anys que el pare d’Alícia
va revelar un secret que va
provocar el divorci amb la

mare. Des d’aquell moment, la jove, de 14 anys,
no havia rebut una notícia tan bona: per fi unes
vacances de veritat! Una travessia per les illes
gregues amb la mare, el seu germà i tots els
cosins. Però uns dies abans de la partida, pateix
una mala caiguda i ha de quedar-se a terra.
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important de la nit de Sant Joan
no és pas el foc ni la coca, sinó el

ball. Durant segles, els balls han estat
uns dels pocs espais transversals on per-
sones de diferents sexes, de vegades
d’orígens socials distants, han pogut
parlar, tocar-se, compartir uns minuts
fora dels controls familiars. El ball era
una convenció que servia per atenuar la
resta de les convencions. Ho veiem a les
novel·les de Jane Austen, on el ball és
l’escenari de contactes que donaran lloc
a transformacions posteriors. Ho veiem
al ball inicial de Madame Bovary, que
prefigura tots els errors que cometrà la
protagonista. I ho veiem també en el
conte de Katherine Mansfield titulat El
seu primer ball.

Katherine Mansfield (1888-1923) no-
més va tenir temps d’escriure unes dese-
nes de contes abans de morir de tuber-
culosi. La majoria mostren l’abisme que
separa les aparences de la realitat, les il-
lusions de les frustracions. De vegades
aquest abisme se’ns apareix d’una ma-
nera massa subtil o massa directa. Al
conte titulat El seu primer ball, en què la
jove Leila participa per primera vegada
en un ball de debò, l’abisme resulta bell
i circular.

El cotxe, el tocador i les presenta-
cions són el preludi. Quan balla amb els
primers nois, Leila s’adona que no s’es-
forcen per defugir les pautes de conver-
sa, repetitives i encotillades. Encara pit-
jor: no els interessa gens el que ella els
explica. Ni tan sols sembla que l’escol-
tin quan ella els confessa que aquell és
el seu primer ball.

Llavors li toca el torn a un home gras
i calb, que li dobla l’edat. En un primer
moment, aquell home li fa pena. Des-
prés resulta que és l’únic que endevina
que aquell és el primer ball de la Leila. I
no sols això, sinó que, en comptes de
seguir les fórmules buides dels balladors
més joves, endevina el que li succeirà
en els anys següents. De fet, el futur de
la Leila no és gaire diferent del passat
depriment de les mares que, des del pis
de dalt, vigilen com evolucionen les fi-
lles.

Però, perquè aquest futur sigui possi-
ble, cal que la Leila oblidi el que l’home
li acaba de dir, que és també el que van
saber oblidar les mares del pis de dalt.
Perquè el primer ball és el comença-
ment de l’últim.

L’
El primer ball
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l problema del mal –de la violència
humana contra els companys d’espè-
cie– ha fet ballar el cap a innumera-

bles pensadors i novel·listes. Potser ens hau-
ríem de remuntar a la disputa entre San
Agustí i Pelagi –sobre l’inesborrable pecat
original i la impossibilitat de redempció– per
a buscar els orígens d’aquesta cavil·lació en-
torn de l’home i el Mal, la qual, durant el se-
gle XX –cent anys d’horrors i meravelles– ha
trobat molta literatura mitjançant la qual
s’han pogut reflectir les pitjors accions de les
quals ha estat capaç aquella «bèstia huma-
na» que ens presentava Zola. Sebastià Alza-
mora és un autor que sempre s’ha mostrat in-
teressat pel Mal, per les derivacions més infa-
mes de la llibertat humana; en la seva poesia,
per exemple, trobem també aquesta preocu-
pació de fons: una visió de les coses profunda-
ment descarnada, esqueixada i sorneguera,
brutal i prodigiosa, la qual troba el fons del
seu sentit redemptor únicament en l’amor i
en la bellesa. Enmig de les obres d’Alzamora –i
també dels seus articles, tot i que de manera
més subtil– hi pul·lulen monstres, autòmats,
fanàtics, però també princeses belles en una o
d’altra forma, éssers angèlics i erudits que no
tenen per regne aquest món.

Alzamora és portador d’una mirada, d’una
veu i d’un món particular, no sé si dir-ne gò-
tic o teològic, potser emparentat amb les ve-
lles heretgies gnòstiques (que ens ensenyen
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Carn de desgràcia
Sebastià Alzamora presenta el nou premi Sant Jordi, una
novel·la gòtica ambientada a la Barcelona de la Guerra Civil
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«CRIM DE SANG»
Autor: SEBASTIÀ ALZAMORA
Editorial: PROA
Pàgines: 280
Preu: 20 €

Crim de sang, premi Sant Jordi 2011,
transcorre a Barcelona l’estiu de 1936. Als
inicis de la Guerra Civil, en plena
persecució i matança de religiosos per part
de nuclis anarcosindicalistes, un sacerdot
marista i un nen de set o vuit anys
apareixen assassinats. El comissari Gregori
Muñoz obre una investigació per descobrir
l’assassí, de qui només sabem que és algú
que afirma ser un vampir.




