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“La guerra és el pare de totes les coses, Heràclit”

 Retornem a la normalitat i comencem aquesta nova etapa amb la recomanació de l’últim
llibre de Lorenzo Silva, Nadie por delante.

Lorenzo Silva, especialment conegut i seguit per la seua popular i exitosa sèrie policíaca
protagonitzada  per  la  parella  de  la  Guardia  Civil  formada  per  Rubén  Bevilacqua  i  Virginia
Chamorro,  la  qual  us  recomane  fervorosament  per  entretinguda,  adictiva  i  sobretot  basada
sempre  en  temes  d’actualitat  al  seu  trasfons.  Però  Lorenzo  Silva  també és  autor  de  vàries
novel.les fora del gènere policíac, com és el cas de Nadie por delante.

Aquest llibre està conformat per un seguit de relats inspirats en fets reals, d’alta intensitat i
viscuts per aquells que es postulen per estar en eixe incòmode lloc on no queda ningú per davant.

Nadie por delante té la guerra com a eix central de la narració i a qui la fan i la pateixen
com a protagonistes, els quals escolliren enrolar-se en una de les unitats més exposades de
l’Exèrcit,  el “Mando de Operaciones Especiales (MOE)” de l’exèrcit de terra. És un conjunt de
relats que ténen com a denominador comú distints conflictes bèlics, començant pels que es va
desenvolupar al 2002 en l’illa de “Perejil”, traslladant-nos després a “Irak” i “Afganitán”.

La història comença en Alacant, el juliol de 2002, quan Jorge, alias Ruina, estant gaudint
d’un concert d’Estopa, rep l’avís de la presa de l’illot de “Perejil”  per part dels marroquins. El
movilitzaran  per  a  preparar  l’operació  destinada  a  recuperar-lo.  Juntament  a  Jorge i  el  seus
companys, viurem l’assalt de la unitat d’èlite a la qual pertanyen i que sols és el preàmbul de vint
anys d’operacions.

Una de les funcions de la literatura és indagar en les zones de penombra. Les conteses,
per desgràcia, han acompanyat el devindre de la humanitat i ara mateix ens som testimoni de
primera  mà  amb  la  invasió  d’Ucraïna.  Lorenzo  Silva  descriu  els  fets,  els  sentiments  i  les
impressions dels combatents, aconseguint que ens sentim en el mateix terreny, involucrats en
l’acció i que tingam empatia amb els soldats. 

Esta col.lecció de textos, a mitat camí entre la crònica periodística i el relat de ficció, no
mitifica la guerra però reivindica valors com el sacrifici i la valentia, així com homenatja a qui els
practiquen.

Nadie por delante  és un text equilibrat que en cap moment cau en la tentació de un
justificat  discurs bel.licista.  És llig  d’un tiró  i  quasi  com un relat  literari  amb uns personatges
genuïns  i  versemblants  amb  uns  perfils  d’uns  autèntics  personatges  novel.lescos:  Ruina,  El
Abuelo, Nadal, Bacterio, Lepanto…
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