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LindseyDavis converteix la seva novel·la ‘Rebeldes y traidores’ en un
gran fulletó del segle XXI i un homenatge a la passió per la lectura

Unllibreper
perdreelcap

DOMINGO MARCHENA
Barcelona

E
l CosNacional dePo-
licia li ha donat a Va-
lència un cop de mà
insòlit a la indústria
del llibre, en aquests

temps tan incerts per a les edi-
torials i les seves xifres de ven-
des. Encara que, per a cop demà,
el de Lindsey Davis, l’autora
britànica supervendes, l’últim tí-
tol del qual en arribar al nostre
país, Rebeldes y traidores (Ed-
hasa), és un homenatge a la pas-
sió per la lectura, entre moltes
altres coses.
Ni un sol dels estudiants que

s’han manifestat aquests dies
armats amb llibres per protestar
contra els agents de porra fàcil va
tenir la pensada d’esgrimir un e-
reader, un iPad o altres enginys
electrònics. Tots amb llibres de
debò. Que no calgui mai més, pe-
rò la versió impresa de l’obra de
la nostra escriptora seria un
majestuós escut: gairebé 1,2 qui-

los de pes i més de mil pàgines
(lluny, malgrat tot, del Guerra y
Paz editat per Mario Muchnik o
Las campañas de Napoleón, de
David Chandler, d’1,8 quilos
cadascun).
Lindsey Davis, de 61 anys, no

renega de l’e-book, però té ànima
de paper i tinta a les venes. En
aquesta novel·la ha abandonat
temporalment la Roma imperial i
al seu personatge fetitxe, el detec-
tiu Marco Didio Falco, amb qui
ha aconseguit milions de lectors.
El que no ha abandonat és l’amor
per l’escriptura. “Les armes dels
violents són el foc i la por. Nosal-
tres tenim les nostres. Les parau-
les”, diu un dels protagonistes de
Rebeldes y traidores.
Es tracta d’una història coral,

en la qual els impressors i propa-
gandistes –pioners del periodis-
me– tenen un gran paper i en la
qual alguns personatges, aquí en
teniu un altre detall, “es gasten
més diners dels necessaris en lli-
bres”. La novel·la, que es va publi-
car en anglès el 2009 i que acaba
de traduir al castellà Montse Ba-
tista, es va presentar ahir a Barce-
lona. El relat, que s’obre amb la
decapitació del rei Carles I i es
tanca amb un assassinat, reviu la
turbulenta Anglaterra de Crom-
well i les dues guerres civils que

van dessagnar les illes entre el
1639 i el 1658. “Els anglesos són
tan bèsties –va dir abans de l’arri-
bada de l’autora el seu editor es-
panyol, David Fernández– que,
quan fan una guerra civil, en rea-
litat en fan dues i amb una revolu-
ció pel mig”.
La novel·lista, amb un aspecte

que despista, podria ser la senyo-
ra que ens trobem a la cua del su-
permercat. Divertida, afable i
amable. La companya, mare, so-
gra o àvia ideal. Però compte, per

la seva fecunda ment (més de
vint títols publicats) desfilen
imatges que no tenen res a veure
amb la seva plàcida aparença: sa-
quejos, assassinats, amputacions,
tortures, violacions salvatges, ros-
tres desfigurats i homes esbude-
llats, mutilats i marcats amb fer-
ro roent. Amor i odi. Palaus i ca-
banyes. Tot això farceix el fresc
històric amb el qual s’ha descarre-
gat l’escriptora, a més a més de
crueltats, tendreses, disputes reli-
gioses, intrigues polítiques, pas-

sions i desamors. Un gran fulletó
amb formes vuitcentistes, però
del segle XXI. I, també, una gran
novel·la d’idees.
Les seves mil pàgines (“és tan

gran perquè ho vaig voler expli-
car tot i no hi haurà una segona
part”) intimidarà a molts. Un al-
tre dels seus personatges ironit-
za, a propòsit dels llibres tan volu-
minosos: “Fem servir aquest vo-
lumper sostenir un armari desga-
vellat que li falta una pota. Són
més de mil pàgines!” Els que
s’atreveixin amb l’onatge i arri-
bin als primers cent fulls estaran
perduts sense remei: no podran
deixar de llegir.
Lindsey Davis s’agafa les coses

amb calma. Ha invertit en el text
més de 20 anys i es nota. L’obra
està subtitulada La revolución de
Cromwell, però Oliver Cromwell
–regicida per uns, llibertador per
d’altres, el líder purità que va der-
rotar el rei i que va acabar acumu-
lant més poder que ell– no apa-
reix fins a la pàgina 93 i no torna
a sortir fins a la 283! El lector des-
cobrirà, per exemple, el pes exac-

te de dotze bales de plom i que
les piques mesuraven quatre me-
tres i mig, “encara que els genets
les retallaven perquè fossin més
manejables”. Un dels pocs trets
d’humanitat dels exèrcits era “el
compte del carnisser”, el recomp-
te de baixes. “La vida era terrible.
I la mort. Els cossos que queda-
ven al camp de batalla no eren
identificats. Se’ls desposseïa de
tot el que tinguessin de valor i
acabaven, en el millor dels casos,
en una fossa comuna. Els qui no
morien a l’acte patien una agonia
atroç. Les operacions es feien sen-
se anestèsia. Les dones i els nens
no ho tenien millor. Eren un botí
de guerra. I la violació, una tàcti-
ca militar més”.
–Com ara, no?
“Cert –respon l’autora–, és des-

coratjador comprovar que no no-

més no hem avançat, sinó que
hem fet un pas enrere. Perquè
aquelles guerres tenien un alè
d’utopia, de voler un govern
millor. Una cosa que no succeeix
en la majoria dels conflictes de
l’actualitat, en els quals els bàn-
dols lluiten per aconseguir el po-
der i res més”.
Va ser l’únic parèntesi republi-

cà en la història del Regne Unit.
A Carles I, el rei Arrogant, que es
creia “el lloctinent de Déu, amb
dret diví per governar i la diminu-
ta figura del qual mesurava 1,62”,
el va acabar succeint, després de
la mort de Cromwell, “el terri-
ble” Carles II. “Els francesos van
trigar més d’un segle a decapitar
el seu rei, però van fer les coses
millor. Ells continuen sent repu-
blicans”, explica l’escriptora, fi-
del a la seva vena irònica. La veri-
tat és que aquella revolució avui
tan desconeguda (“fins i tot entre
els anglesos!”) va acabar donant
lloc a la monarquia parlamentà-
ria més antiga del món.
L’últim llibre de la mare de

Marco Didio Falco, publicat
aquest any i pendent de traduir
aquí, torna a Roma i a la seva ob-
sessió per les relacions entre po-
derosos i humils, encara que el
detectiu continua sense apa-
rèixer i el protagonista és l’empe-
rador Domicià. Master and god
(senyor i déu, un dels títols deDo-
micià) també reflexiona sobre el
que lord Acton va resumir així:
“El poder corromp i el poder ab-
solut corromp absolutament”.c

L’autora deixa de
banda de moment
els dies de la Roma
imperial i viatja a
l’època de Cromwell

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La cancel·lació, aquesta tempo-
rada, del projecte audiovisual li
suposa al Liceu una estalvi de
530.000 euros, corresponent bà-
sicament al lloguer dels equips
d’alta definició dels quals el tea-
tre manca. Però el nou pla de
viabilitat que el primer de març
procediran a redactar comitè i
empresa suposaria un estalvi en

drets audiovisuals, ja que aquests
deixarien d’abonar-se en nòmina
de manera universal i s’ingres-
sarien a cada treballador només
si participa en l’enregistrament
d’un títol.
Dit això, cal recordar que La

Bohème, l’emblemàtica òpera de
Puccini que el Liceu estrena di-
lluns, i que fins a la feliç notícia
de l’acord entre empresa i tre-
balladors estava amenaçat de va-
ga, és l’única que se salva del

projecte audiovisual aquesta tem-
porada. No és estrany: la seva no-
torietat li garanteix públic i ren-
dibilitat. Seran 329 cinemes de 18
països els que el proper 13 de
març connectin en directe amb la
representació del Liceu, protago-
nitzada pel tenor RamonVargas i
la soprano Fiorenza Cedolins.
Només a Espanya seran 74 els ci-
nemes connectats.
D’altra banda, l’estrena de di-

lluns suposarà, d’alguna manera,

la tornada a certa normalitat al
Gran Teatre, la direcció general
del qual ha tingut el suport de
bona part de les entitats que for-
menUnió Liceu i Liceistes 4t i 5è
pis. “Estem molt contents que
s’hagi solucionat tot, la vaga i
l’acord a llarg termini”, va dir
Luis López Lamadrid, membre
de la junta del Cercle del Liceu i
d’Òpera XXI. “Aquestes seran les
solucions definitives als pro-
blemes del Liceu. I és magnífic
que es recuperi la programació,
cancel·lar-la havia causat molt
mal efecte a la resta d’Europa. Es-
pero que no torni a passar mai
més”.
El redactat de l’acord al qual

ha arribat el Liceu amb els seus

treballadors per evitar un dèficit
de 3,7 milions d’euros és breu
però efectiu: per cessió de la pa-
ga extra, 1,5 milions d’euros; per
flexibilitat laboral, mig milió;
despesa general, mig milió més;
amortització de llocs de treball,
jubilacions i prejubilacions... per
calcular.
“Potser quedarà un cert dè-

ficit, que serà suportable atesa la
previsió de les mesures per al
futur”, assegura Joan Francesc
Marco. Al cap i a la fi, el Liceu té
2,8 milions d’euros en el seu
fons de maniobra, dels quals no
convé desprendre’s.c

“Els francesos
van trigar més
a decapitar el seu rei,
però els va anar millor:
avui són republicans”

ElLiceu retransmet ‘LaBohème’
amésde 300cinemesde tot elmón

El senyal. “El rei
va preguntar: ‘Us
molesten els
cabells?’. El botxí
i el bisbe el van
ajudar a ficar-li
la cabellera a la
gorra. En veure el
piló, va afegir:
‘Heu de fixar-lo
bé. Pronunciaré
una breu pregà-
ria i, llavors,
quan estengui les
mans així’ (...) Hi

va haver una
pausa. El monar-
ca va estendre
les mans... i,
amb un sol cop
de destral, el
botxí li va tallar
el cap” (De
Rebeldes i

traidores). A dalt,
un gravat de
l’època mostra
Carles I donant el
senyal. Al costat,
Lindsey Davis.


