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DECÈNCIA FRONT A CORRUPCIÓ

Leonardo Padura (La Habana, 1955) va començar a publicar a inicis de la dècada
dels 80. Contes, relats curts, articles periodístics, assaijos… formen part dels seu cabdal
literari.  Les  seues  obres  han  obtés  el  reconeixement  internacional  amb  nombrosos
premis entre els quals cap destacar el Premi Princesa d’Astúries de les lletres 2015.

Llegir a  Padura és molt més que gaudir d’una novel.la policíaca a l’ús. El valor
sociològic que aporta a la narració és un motiu més per submergir-nos en les aventures i
desventures del detectiu Mario Conde.

Aquest personatge no és un simple policia, és ciutadà d’un pais amb una gran
memòria històrica; és un personatge “decent”.

Però hi ha gent decent a Cuba? Hi ha, però ser-ho és molt difícil i quasi impossible
de practicar.

Personas decentes és la novena novel.la amb el protagonisme de l’inspector en
la qual continuen les gestes de Mario Conde, sexagenari i expolicia que es veu implicat
en un doble homicidi. Aquesta novel.la està construida sobre dos trames ubicades en
dos espais temporals diferents i,  per tant,  dos temps alterns, amb dos narradors per
contar-nos  i  fer-nos  viure  dos  èpoques  de  la  ciutat  de  La  Habana.  Padura lliga
corrupcions, morts i ambients tèrbols amb personatges peculiars. Les dos històries són
interessants i entretingudes, amb una estructura narrativa impecable.

Personas decentes us  traslladarà  a  la  Cuba de 2016 coincidint  amb la  visita
d’Obama i els Rolling Stones, així com al 1910 quan la ciutat encara aspiraba a ser la
Niza d’Amèrica.

Amb molta cubania i bon humor, aquest llibre policíac i social, ben ordit i perfecte
en  la  seua  capacitat  d’entretindre,  posa  negre  sobre  blanc  respecte  la  situació  de
degradació dels cubans.

Personas  decentes  és,  potser,  una  de  les  novel.les  millor  logrades  d’este
escriptor que ens presenta una relat  fascinant i  ple d’intriga i  misteri  i  que us tindrà
amarrats a les seues pàgines.

UNA GRAN NOVEL.LA,
UNA OBRA MESTRA.

Sònia Martí Alepuz
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