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UNA NOVEL·LA DE CRIMS I LLIBRES SECRETS A LA BARCELONA DEL 1888

Dies abans de la inauguració de 
l’Exposició Universal del 1888 co·
mencen a aparèixer a les aigües 
del port de Barcelona cadàvers 
amb estranyes mutilacions i cre·
mades. La mort, també, del seu pa·
re, cirurgià i catedràtic de Medici·
na, fa tornar a Barcelona un jove 
professor d’Oxford, Daniel Amat, 
que amb el reporter Bernat Fleixa 
i un misteriós estudiant de medi·
cina, Pau Gilbert, es veuen impel·
lits a resoldre el misteri, entre se·
crets familiars que tornen a sortir 
a la llum, escenaris subterranis 
dignes d’El fantasma de l’òpera, mis·
teriosos coberts, pràctiques mè·
diques pròpies de la novel·la fan·
tàstica decimonònica i la recer·
ca d’un imaginari vuitè llibre del 
manual d’anatomia del segle XVI 
De l’estructura del cos humà, d’An·
dreas Vesalius. Aquests són els 
components d’El secret de Vesalius 
(Columna / Destino), la primera 
novel·la de Jordi Llobregat, direc·
tor del festival València Negra, 
que abans de la seva publicació 

ja té contractada la publicació en 
18 llengües.
 El motiu d’aquest interès és clar. 
Llobregat ha escrit el llibre que la ma·
joria dels lectors de Carlos Ruiz Zafón 
estaran encantats de llegir. Això sí, 
amb el mateix misteri però un verb 
menys recarregat i més ritme de thri-
ller i truculència; només cal recordar 
els cossos desconstruïts i disposats 
plàsticament, amb un estil que en·
cara recentment ha inspirat sèries 
com Bones o Hannibal, del llibre de Ve·
salius, el text fundacional de l’anato·
mia moderna.

Misteri gòtic

«Barcelona és una ciutat molt literà-
ria, i em pregunto com és possible 
que no tinguem una tradició forta de 
novel·la gòtica que hi estigui ambi-
entada», argumenta Llobregat en la 
presentació del seu llibre, que es des·
envolupa davant de la taula de dis·
secció del teatre anatòmic de la Re·
ial Acadèmia de Medicina, al costat 
de l’antic hospital, escenaris tots dos 
de la seva novel·la. Admet que Ruiz 
Zafón és per a ell «un escriptor de re-
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ferència», però apunta que, encara 
que també és cert que «si algú escriu 
sobre Barcelona una cosa semblant 
l’associes», ell busca «la seva prò-
pia veu». Així que anotin també en·
tre les seves influències l’steampunk, 
Conan Doyle o negrefantàstics com 
John Connolly,
 En el que coincideixen Ruiz Zafón 
i Llobregat és a tractar Barcelona no 
com a objecte d’una crònica d’època 
sinó com un gran escenari de ficció, 
on situar lliurement elements i suc·
cessos reals, altres d’inventats i al·

guns traslladats en el temps o l’es·
pai en benefici de l’acció o l’esceno·
grafia (la primera central elèctrica, 
l’accés de la dona a la universitat...) 
«És una novel·la, un joc en què el 
lector accepta el pacte que creu-
rà el que l’autor li explicarà», sosté. 
En aquest joc, algunes d’aquestes 
distorsions temporals li serveixen 
per traslladar al moment de la seva 
novel·la els reptes a què es van en·
frontar («van ser tan valentes com 
Vesalius») les primeres dones que 
es van llicenciar en medicina. H 

Crims, un llibre 
misteriós i 
catacumbes en una 
novel·la que tindrà 
18 traduccions

L’ombra 
del bisturí
Jordi Llobregat debuta seguint les passes de 
Carlos Ruiz Zafón amb ‘El secret de Vesalius’ 

33 Jordi Llobregat, al teatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
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Rigola es queda a les portes de la glòria
CRÒNICA La valentia d’adaptar l’enorme ‘Incerta glòria’ se salda amb resultat òptim
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La seva adaptació al Lliure de 2666, 
de Roberto Bolaño, va ser tan elogia·
da que Àlex Rigola gairebé semblava 
obligat a seguir pel mateix camí amb 
la seva versió d’una altra novel·la, In-
certa glòria, de Joan Sales. El director 
surt airós al TNC del repte de portar a 
l’escena una altra obra monumental 
(amb entusiastes admiradors), però 

sense la nota màxima d’aquella vega·
da i amb un resultat més desigual.
 Incerta glòria narra les vicissituds 
al front d’Aragó el 1937 i a la rere·
guarda republicana de tres amics 
barcelonins, exponents d’una jo·
ventut perdedora i destrossada per 
la guerra. Són el jove burgès Lluís 
(Nao Albet), el seminarista Cruells 
(Marcel Borràs) i el filòsof Soleràs (Pau 
Roca). Un personatge polièdric, gai·

rebé inabastable, que és un mirall 
per als altres. Tots tres, cadascun a 
la seva manera, estan enamorats de 
la Trini (Mar Ulldemolins), que té un 
fill amb el Lluís. Al seu voltant, una 
galeria de personatges (familiars i 
de la trinxera) emmarquen un text 
d’aire existencialista, tràgic i mis·
satge cristià que no oculta mai. Igual 
que la intenció de passar comptes 
amb els excessos anarquistes.

 Ja podia passar amb l’obra de 
l’autor xilè, en què va teixir la dra·
matúrgia amb Pablo Ley, però ara 
és més evident que només els que 
coneguin la novel·la poden seguir 
sense perdre’s gens el desenvolupa·
ment del muntatge, sobretot a l’ini·
ci. És per això que Rigola hauria ne·
cessitat un nou soci/dramaturg per·
què la primera part no pequés de 
confusió narrativa i d’excés de llen·
guatges. Per exemple, si funciona el 
moviment de Toni Mira com un mi·
licià de Cappa no passa igual amb el 
ball de Laia Duran o amb l’intrans·
cendent ús del vídeo en una panta·
lla lateral.

ESTATISME / En favor de Rigola s’ha 
d’apuntar, en primer lloc, la seva go·
sadia d’enfrontar·se a l’enorme 
novel·la, i a més amb el seu estil està·
tic i gairebé absent de joc teatral dels 
últims temps. També l’emoció de la 
segona part a la rereguarda, molt 
més nítida que la primera. Es manté 
la brillantor en la tercera, una mica 
llarga en un tancament anticlímax, 
amb l’impactant moment del diàleg 
entre trinxeres rivals. I en contra del 
seu muntatge, hi juguen una posa·
da en escena i una escenografia molt 
pròpies de l’exdirector del Lliure, pe·
rò que semblen una mica descon·
nectades del referent de la novel·la 
de Sales. Amb tot, a Rigola sempre se 
li ha de seguir la pista. H 

DAVID RUANO / TNC

La brillantor de la 
posada en escena es  
veu perjudicada per una 
dramatúrgia apta sobretot 
per a lectors de la novel·la

Una escena d’‘Incerta glòria’, amb Andreu Benito i Joan 
Carreras, actors habituals de Rigola, als extrems.


