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Miquel Bezares publica el recull de contes inquietants amb
què va guanyar l'últim premi Marià Vayreda
>

dimecre

Nosaltres.Com

«Quan els avions cauen» conté tretze relats que voregen el gènere fantàstic
L'obra amb la qual el poeta i narrador mallorquí Miquel Bezares (Llucmajor,
1968) va guanyar el premi Marià Vayreda de l'última edició dels premis literaris
Ciutat d'Olot acaba de ser editat per Empúries amb el títol Quan els avions
cauen. Es tracta de tretze relats curts en què la imaginació preval per sobre de
tot, vorejant el fantàstic. Aquest és el tercer llibre de narrativa que publica i el
sisè de tota la seva carrera literària, iniciada amb reculls poètics.
15/01/2002
RAMON ESTÉBAN Olot
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Bezares va presentar aquesta obra als premis olotins amb el títol de
Placebo, que és el nom d'un dels relats, tots ells, situats en l'escenari
perfectament identificable de Mallorca. A l'hora de publicar-lo, el títol
escollit ha estat el d'un altre conte, Quan els avions cauen. El primer,
inquietant com tots tretze, tracta d'un vell ric a les portes de la mort que
rememora a una néta alguns passatges de la seva existència
materialista. Però la noia resultarà ser una actriu llogada perquè ni la
família ni els amics volen fer costat a l'avi. El que dóna nom a tot el llibre
té de protagonista un home submergit en la tristesa per la mort de la
filla, succeïda molt temps enrere, mentre espera l'arribada en avió de la
seva dona, absent durant anys. La fatalitat es palpa en tot el llibre, bé
sigui a través d'un incest (Els ocells del migdia); una bogeria d'amor que
du una dona a barrejar-se amb les prostitutes dels ports (Dòmino); les
pors amagades d'un aprenent a nedador (El nedador); o la incertesa
creada per una sorprenent paternitat (Fusions i adquisicions).
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