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1888: la gran Exposició. Barcelona és una ciutat de mags i poetes, vanitats i misèria; cabassos de misèria
amagada sota una catifa obscena. Eugeni Bellavista és un pintor frustrat que arriba a Barcelona per dedicar-se,
accidentalment, a la fotografia galant. S'adonarà que la ciutat és una cotilla perfecta; que reprimeix entre
somriures. Pel seu estudi hi aniran passant grans senyoretes de la burgesia catalana que, sense saber-ho,
seran el goig dels lectors de la premsa londinenca, però encara serà capaç de participar en una obra noble. De
la més impensada desaparició escènica, com en els miralls vells i remots del Tibidabo, en brollarà la veritat.
Tots els protagonistes d'aquesta gran mascarada estan destinats a dansar com titelles en una òpera que s'està
preparant amb la connivència de Fructuós Canonge, el Merlí català, i la bella Misericòrdia.
«L'acabaven de decapitar, a ella, la inigualable Meunier.
Un esglai general va seguir la dalla que li havia arranat el cap amb precisió,
allí mateix, d'una revolada».

L’autora: Susanna Rafart
És autora d'una obra poètica imponent que li ha fet merèixer,
entre d'altres, els premis Carles Riba i Cavall Verd, o el Crítica
Serra d'Or per obra narrativa. Amb aquesta novel·la broda una de
les seves peces més perfectes i llança tot un repte de bibliòfil.

La col·lecció «Matar el monstre»
La fugida d’Urània és el segon número d’una col·lecció de set novel·les que, a més de poder-se llegir
individualment, de manera saltejada i en l'ordre que es vulgui, amaguen una llavor prolífica i un procés creatiu
insòlit. «L'estiu de l'any 16, un grup d'autors llegendaris va reunir-se en una mansió de la riba del llac Léman i
es van reptar a escriure una història de monstres...». Aquest no és el germen de la col·lecció «Matar el
monstre», sinó que és l'explicació de com va començar a forjar-se la novel·la Frankenstein or The Modern
Prometheus de Mary Shelley (publicada el 1818), tot i que hi ha alguns paral·lelismes inquietants. L'estiu d'un
altre any 16, dos segles després, set autors i els seus editors es reunien a la fàbrica Lehmann (malgrat la
semblança entre els noms, un marc bastant més humil que aquell de la Villa Diodati) per acordar els termes
d'una partida literària que culminaria el 2018. Aquests set autors assumien el repte d'escriure cadascun una
novel·la compartint tres condicionants bàsics: cada història seria ambientada, principalment, en un any concret
(en detall: 1818, 1888, 1929, 1968, 1992, 2004, 2018) fins a tancar un cicle de dos segles; totes havien de
compartir la ciutat de Barcelona com a espai protagonista, i totes havien d'incloure, en algun moment de la
narració, l'aparició del mateix personatge secundari vivint, en cada cas, una situació concreta que, amb la suma
de les set, constituiria una història paral·lela. Cap dels autors d'aquesta col·lecció estava acostumat a escriure
amb traves, i hom pot pensar que la llibertat creativa és el més important a l'hora d'escriure. Així, doncs, la
responsabilitat dels editors ha estat formular unes complicacions que catalitzessin la creativitat cap a llocs
inesperats, en comptes d'adormir-la. Aquests obstacles han adquirit una forma semblant a la dels canovacci de
la Commedia dell'Arte: aquells guions esquemàtics a partir dels quals els actors podien improvisar lliurement.
I també calia reunir un grup d'escriptors amb prou qualitats —que entomessin el joc literari com la forma
creativa més seriosa— i prou diferents entre si perquè la visió de conjunt aportés un valor afegit fonamentat en
la riquesa d'estils i de maneres d'afrontar el gènere novel·lístic. I aquí la llavor prolífica promesa: cap de les
novel·les d'aquesta col·lecció depèn de les altres, però totes integren ingredients aparentment aïllats que, en
conjunció, generen un nou significat.

Calendari de publicacions dels set títols de la col·lecció «Matar el monstre»
La primavera pendent — Ada Castells — 14 de febrer
La fugida d’Urània — Susanna Rafart — 7 de març
Els vulnerables — Julià de Jòdar — 7 de març
Els ulls dels homes mentiders — Jordi Coca — 17 de maig
Secundaris — Núria Cadenes — La Setmana del Llibre en Català
Vindràs amb mi després del diluvi — Mar Bosch — La Setmana del Llibre en Català
Angèlica i Rafel — Miquel de Palol — Nadal 2018

