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La mirada del cocodril, de Juli Alandes
• Una conspiració de policies i serveis secrets que s’esdevé a València però que té ramificacions,
i arrels, en les primaveres africanes
• Número 13 de la col·lecció de novel·la negra crims.cat
• Juli Alandes és el segon autor valencià de la col·lecció crims.cat
Miquel O’Malley, passat de voltes de gairebé tot, és acaronat pels antidisturbis
durant la #primavera valenciana, com un innocent vianant més, com un pulcre i
perillós estudiant. Retirat del cos oficial, sense ofici ni benefici, es veurà involucrat
en una conspiració de policies i serveis secrets que s’esdevé a València però que
té ramificacions, i arrels, en les primaveres africanes. O’Malley s’enfrontarà a
les poderoses forces de la reacció, ben assentades al govern, i coneixerà, potser
més tard, potser alhora que el lector, la fabulosa història del Cocodril, un tirador
excepcional i solitari, nascut a la frontera entre Moçambic i Sud-àfrica, entre
guerres de descolonització, elefants i apartheid, un home de qui ningú no
coneix el rostre castigat per la paràlisi, un rèptil mortífer, perdut a les ribes de la
Mediterrània, que no troba el seu lloc al món.
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Juli Alandes (Castelló de la Ribera, 1968) es guanya les garrofes fent
de professor d’Història. Entre les seues publicacions cal destacar el
conjunt de narracions Àcrates! (Proa, 2007, premi Roc Boronat), la
novel·la Ultramar (Barcanova, 2004) i, sobretot, la sèrie de novel·les
protagonitzades, com aquesta, per Miquel O’Malley: El crepuscle dels
afortunats (La Magrana, 2010), on el mosso filòsof mira de surar per
sobre de la cresta de l’ona del deliri urbanístic transvestit de guàrdia civil,
i Crònica Negra (Bromera, 2012, premi Enric Valor), on el lector trobarà
un O’Malley novençà i policia nacional enfrontat en l’any 1987 als deliris
identitaris dels valencians i al pes de la manipulació de la història.

Més informació sobre crims.cat: http://www.crims.cat
Imatge de coberta del llibre i foto autor: http://crims.cat/cat/coleccio-obres.html
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