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Al pas que anem, ens deu faltar 
ben poc per ser la literatura amb 
més policies per llibre quadrat 
de l’univers de ficció. A l’Andreu 
Boix de Villaró i a l’Àlex Vidal 
de Salvadó s’hi va afegir la tar-
dor passada l’inspector Frank 
Moix, amb qui Núria Gras es va 
endur l’última edició del Fiter i 
Rossell. I d’aquí a quinze dies ar-
ribarà a les llibreries l’escaldenc 
Cerni Llop, comissari del nos-
tre molt literari servei d’ordre i 
un dels protagonistes de Mort 
sota zero, la segona novel·la de 
la també escaldenca Ludmilla 
Lacueva. Un canvi radical de 
terç perquè la coneixíem fins ara 
com a historiadora (Els pioners 
de l’hosteleria andorrana) i com a 
contista –la seva puntualíssima 
nadala és un clàssic a l’altura del 
facsímil anual de Casi Arajol– i 
perquè Mort sota zero té molt 
poc a veure, per no dir res, amb 
L’home de mirada clara, la biogra-
fia novel·lada del veguer Romeu 
amb què fa tres cursos va debu-
tar en la ficció.

Mort sota zero és un thriller 
amb tots els ets i uts, amb una 
trama que es desdobla física-
ment i també temporalment, 
amb un peu a l’Andorra d’avui –i 
epicentre a Soldeu, per concre-
tar– i l’altre al Londres dels pri-
mers anys 70. Al comissari Llop 
li endossen el cas d’un assassí en 
sèrie que està sembrant el país 
de cadàvers i que amenaça d’ar-
ruïnar la temporada d’esquí. Per 
resoldre’l comptarà amb l’ajuda 
de Climent Masoliver, exbatlle 
ja maduret –de fet, un padrí que 
ja s’enfila per sobre dels 80– que 
es creu legitimitat per ficar el 
nas on no li demanen i que és 
l’element que permet a l’autora 
esquitxar el text d’idiosincràsia 
local. 

Llop s’haurà de resignar a 
tenir el corcó de Climent al dar-
rere. Més agradable serà l’ajuda 
que li prestarà la forense  –Ma-
ria Sastre– i, per posar-li les co-
ses una mica més difícils, el bon 
Cerni –amb ce, sisplau, demana 
Lacueva, perquè ell és del morro 
fort– se les haurà de veure tam-
bé amb l’altre prota, Jordi Puig 
de Castellnou, un d’aquests fills 
de bona família –el papà és el fe-
liç propietari d’una cadena d’ho-
tels amb seu a Barcelona– fasti-
guejat de la vida i que es pren un 
trimestre sabàtic que dedicarà, 
el pobre, a esquiar compulsiva-
ment. S’hostatja a l’hotel Es-
quirol de Soldeu, i resulta que 

un bon dia algú l’intenta pelar, 
amb la mala fortuna que ningú 
no el creu. Tan sols la bella La-
vínia, que ofereix serveis d’una 
teràpia que respon al nom de  ki-
nesiologia holística i que consis-
teix exactament a buscar en fets 
d’un passat que pot ser més o 
menys remot les causes del ma-
lestar físic actual. Una teràpia, 
per cert, que Lacueva ha provat.

Fins aquí, doncs, la trama, els 
escenaris i els personatges d’una 
novel·la amb què l’autora ha po-
gut per fi estrenar-se en el gène-
re policíac, en la línia de dos dels 
seus autors de capçalera, Agatha 

Christie i Wilkie Collins: “He si-
gut una gran lectora de suspens, 
tenia pendent de posar-m’hi 
però anaven sortint projectes 
que m’obligaven a posposar-ho. 
Fins ara”. Mort sota zero és, en 
fi, una mena d’efecte col·lateral 
de L’home de mirada clara, que 
va convertir en novel·la davant 
de la dificultat d’omplir els buits 
que s’havia anat trobant a l’hora 
de teixir la biografia del perso-
natge. “Van ser dotze anys de 
recerca”, diu, “i necessitava un 
projecte que no depengués tant 
de les dates i dades històriques, 
que em deixés més espai per a la 

imaginació pura i dura”. I aquest 
projecte va ser Mort sota zero, 
que li ha publicat la lleidatana 
editorial Apostroph.

No hi busquin sang i fetge, 
que quedi clar, sinó un thriller 
psicològic amb serial killer, poli 
atrabiliari i fill de papà en plena 
crisi existencial. I tot plegat, am-
bientat en una estació d’esquí 
nostrada. Un thriller alpí i amb 
vagues pretensions cosmopo-
lites, però als Pirineus, perquè 
no es pot tenir tot. Vidal, Boix i 
Moix –i perdó per la cacofonia– 
ja es deuen fregar les mans: hi 
ha poli nou a l’oficina.

Poli nou a l’oficina
Lacueva s’estrena en el thriller amb ‘Mort sota zero’, protagonitzada pel comissari Cerni Llop
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Lacueva, l’abril del 2014, en la presentació de ‘Lhome de mirada clara’, la seva primera novel·la.
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La plaça del Quart de la Mas-
sana acollirà el 23 de maig les 
tres primeres de les nou fun-
cions de Traços previstes per a 
aquell cap de setmana i coinci-
dint amb Andoflora. L’endemà 
hi tindran lloc dues funcions 
més, i el 25 de maig la com-
panyia es traslladarà a la pla-
ça Coprínceps d’Escaldes, per 
acabar dilluns la minigira amb 
dues representacions destina-
des al públic escolar. Traços és 
una obra produïda per la com-
panyia andalusa Da.Te Danza, 
en què està enrolada la ballari-
na Susana Herrador, i estrena-
da per l’ENA el 2014. Herra-
dor hi comparteix cartell amb 
el lleidatà Ivan Montardit, i 
l’objectiu del muntatge és, di-
uen els ballarins, “socialitzar 
la dansa contemporània” tra-
ient-la dels escenaris conven-
cionals i traslladant-la a espais 
urbans alternatius.

L’ENA reestrena 
‘Traços’ a la 
Massana i
a Escaldes
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Els germans Gerard i Lluís 
Claret, que aquest any cele-
bren mig segle de carrera pro-
fessional, seran els solistes del 
concert pel 25è aniversari de 
la Constitució, que tindrà lloc 
el 13 de març a l’Auditori Naci-
onal. L’ONCA es reforçarà per 
a l’ocasió amb la GIOrquestra, 
amb Salvador Brotons a la di-
recció i un programa que in-
clou l’estrena de L’andorrà, del 
mateix Brotons.

Els Claret, per 
la Constitució

Francofonia

La secretària general de l’Or-
ganització Internacional de la 
Francofonia, Michaëlle Jean, 
va inaugurar ahir l’exposi-
ció Llegir i escriure amb Anna 
Frank, que es podrà visitar 
fins al 23 de març al vestíbul 
del Consell General. L’expo-
sició repassa l’experiència 
de tres víctimes del nazisme 
–Hélène Berr, Etty Hillesum 
i la mateixa Anna Frank– a 
través dels seus diaris íntims.

El Consell, amb 
Anna Frank

La sumpta de Peruga pujarà a l’escenari
Últim estiu a Ordino fa vint anys, i el pare de a 
criatura, Joan Peruga, ha involucrat el ministeri de 
cultura, el comú d’ordino i editorial andorra en un 
programa d’actes que s’allargarà tot el 2018 i que 
pretén commemorar l’aniversari d’un dels títols 
fundacionals –i best-seller incontestable– de la 
literatura andorrana contemporània. a la reedició 
corregida i definitiva que l’1 de març arribarà a les 
llibreries cal afegir-hi les traduccions al castellà 
–a càrrec del mateix autor i que publicarà també 
editorial andorra– i al francès, a càrrec de miquela 
Frara i Joan Peytavi deixona, i que publicarà la 
Universitat de Perpinyà dintre de la col·lecció Via 
Domitia. Així que la Sumpta, segona filla de Don 
guillem i de la seva segona esposa, carolina 
Plandolit i Pelati, i traspassada el 1892 als 32 
anys, parlarà aquest curs castellà i francès. Però 
és que també pujarà a l’escenari: la companyia 

an-danda-ra en prepara una adaptació teatral 
que s’estrenarà a la pròxima edició de les nits 
d’estiu als museus a la mateixa casa d’areny-
Plandolit. a més, el comú estrenarà una ruta 
literària inspirada en Últim estiu a Ordino i que 
consistirà en un recorregut pels escenaris de la 
novel·la, indicats amb un codi Qr amb el fragment 
que hi al·ludeix. Finalment, la revista Portella 
commemorarà els vint anys a la secció Creadors, i 
el club de lectura de les Valls del nord li dedicarà 
la sessió del 7 de març,  que tindrà lloc a la Casa 
d’areny-Plandolit i que comptarà amb la presència 
de l’autor. Últim estiu a Ordino, en fi, va suposar 
el debut de Peruga en la ficció, i li va reportar el 
premi Fiter i rossell del 1997. columna en va fer 
dues edicions, i el 2014 editorial andorra en va 
publicar una tercera d’il·lustrada per sergi mas 
que incloïa també El museu de l’elefant.




