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Cinc anys d’amor
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si es penedís d’imposar-nos tants horde publicar-li Memòries d’un porc, un
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gat com les ales d’una àliga orgullosa i
novel·les escrites en català al segle XXI.
elegant que descendira amb parsimònia
Malauradament, aquesta obra no es va
fins desaparèixer engolida per la vegetabeneficiar de cap promoció i, tret d’un
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ulls menuts però lluents,
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sabut renovar-se i prohumana de Balzac, els
posar una novel·la negra
protagonistes s’expressen
original. Domina el relat
amb una versemblança
i el lector mai no s’avortotal, amb el seu dialecte i
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litat del valencià al català
el seu ús judiciós de les
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tat. Però no es pensi que
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i no repeteix vint vegades
em queixo” (pàgina 32).
en divuit ratlles el verb
Em reca que Santiago
ser com alguns… Malgrat
Diaz i Cano hagi sucumtot, aquesta bona novel·la, ho confessi
bit a la moda francesa del paratext i dels
amb desgana, m’ha decebut un xic perjocs absurds amb l’estructura. Les fanquè no ateny l’esplendor del seu llibre
tasies d’’Oulipo, els deliris del Nouveau
precedent. No vull pas allunyar el lector
Roman només poden abocar al silenci
d’aquesta segona novel·la molt atractiliterari i a la desesperança.
va, variació còmica i valenciana de Crim
Un consell: malfieu-vos de l’adjectiu
i càstig, perquè el meu criteri no és uninouveau. Diaz és un gran estilista. Esperi
versal i segur que molta gent la xalarà
amb candeletes el seu proper llibre. A veullegint el llibre. Una de les qualitats més
re si algun editor important de Barcelona
grans del llibre prové del seu humor neem fa cas i accepta publicar aquest gran esgre, que m’ha recordat els estirabots de
criptor desconegut a Catalunya perquè no
Pierre Doris. “Busca les ferides. No hi
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i de conèixer personatges del mundillo.
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