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NOVEL.LA / Ucronia de Michael Chabon sobre el poble jueu NOVEL.LA / Crònica d’una capital catalana

L’atmosfera d’un
temps passat

E
s necessiten més que mai
novel.listes que recreïn,
a m b t o t a l a v e r s e m -
blança de l’estil, esdeveni-

ments del passat recent que la
potència del present retransmès
en directe sense interrupció ens
pot fer oblidar: escriptors que, de-
cennis després d’haver viscut un
determinat ambient que ja s’ha
extingit, siguin capaços de resca-
tar-lo, no només per contraposar-
lo a la història oficial, sinó també
com una de les formes més legíti-
mes de crear bellesa.

Aquesta era la litera-
tura que practicaven
Josep Pla i Giuseppe To-
masi, el príncep de
Lampedusa i autor d’El
guepard, dos dels escrip-
tors favorits de Miquel
Pairolí (Quart, Girona,
1955).

Cera, la quarta no-
vel.la d’aquest autor, és
la que planteja una
dialèctica més fecunda
entre la història d’uns
personatges i la histò-
ria d’una ciutat que és,
per extensió, la d’un
país. La trama de la novel.la està
ambientada als anys 60 en una
capital de província que pot ser
Girona però que no deu diferir
gaire de les altres.

El primer capítol de Cera des-
criu l’enterrament del bisbe amb
la precisió feliç de les millors no-
vel.les del segle XIX. La composi-
ció del seguici és un epítom del
poder del moment, ja que cada
sector hi desfila separat dels al-
tres però formant un mateix mo-
viment: els confrares teatrals de
Setmana Santa, l’exèrcit dels se-
minaristes, els severs membres
del capítol, els jerarques del
règim, les autoritas locals, els fa-
miliars del bisbe difunt, els fari-
seus grimpaires...

En contraposició a les interpreta-
cions èpiques, Cera mostra una po-
blació resignada i silenciosa, que es
conforma d’anar fent la viu-viu i que
s’aprofita dels beneficis del franquis-
me sense deixar de blasmar-lo en
privat. En contraposició a tanta lite-
ratura freudiana que ha fet fortuna,
els personatges de la novel.la no ac-
tuen a partir de pulsions primàries
més o menys sublimades, sinó a par-
tir dels interessos materials i, con-
cretament, del Registre de la Propie-
tat; l’important és el testament i les
escriptures.

L’economia governa,
mentre que els senti-
ments ocupen un espai
molest, sovint objecte
de burles: la prioritat
és la família (que ben
dibuixada, aquesta ger-
mana soltera que viu
sempre pendent del
germà, i que feia temps
que no es trobava en
cap novel.la), després
vénen les amigues, les
minyones, les veïnes i
al final de tot, si s’es-
cau, l’esposa o el marit.

Pairolí recorda qui-
nes van ser, durant molts anys, les
prioritats dels ciutadans d’aquest
país. Però el millor d’aquesta cròni-
ca titulada Cera no és el reflex de la
realitat, sinó l’autonomia de la pro-
sa. En cada capítol, espès i acotat,
l’autor desplega hipòtesis, radiogra-
fia temences, mostra tarannàs res-
closits, descriu el temps que s’escola
com un raig d’oli, traça els límits del
tedi i de l’orgull. No cal passar una
temporada a Nova York per escriure
una novel.la universal: n’hi ha prou
d’aliar la memòria amb la imagina-
ció i descriure l’atmosfera en què
van viure unes quantes generacions,
i que gairebé havíem oblidat.

E
l nord-americà Michael Cha-
bon (Washington, 1963)
sembla entossudit a refor-
mular la teoria i pràctica

dels gèneres populars. El còmic
d’aventures a Las asombrosas aventu-
ras de Kavalier y Clay (premi Pulitzer
2001), les novel.les de Sherlock Hol-
mes a La solución final (2004), el fu-
lletó pulp en la inèdita Gentlemen of
the road: A tale of adventure, una mena
de prolongació d’El sindicat de policies
jueus publicat en format serial a The
New York Times l’any passat... són mo-
dels literaris que Chabon intenta sal-
var de l’oblit recolzat en
les crosses d’un revisio-
nisme històric forta-
ment ancorat en l’Holo-
caust i l’anàlisi de la con-
dició jueva.

En certa manera, El
sindicat de policies jueus és
una ucronia («concepció
imaginària de fets esde-
vinguts en un temps
ideal», segons el diccio-
nari de l’IEC), que uneix
els codis genèrics de la li-
teratura hard boiled (amb
Jim Thompson i Dashiel
Hammett com a sants
que ocupen l’altar) amb
la creació d’un escenari
de ficció que resulti
històricament versem-
blant.

Aquesta novel . la ,
doncs, també vol respon-
dre a la pregunta de què

hauria passat si una colònia de
jueus s’hagués instal.lat en una zo-
na de la costa d’Alaska cedida pels
Estats Units un cop acabada la sego-
na guerra mundial i reclamada 60
anys després. Sembla que els escrip-
tors nord-americans (només hem de
recordar el Philip Roth de Complot
contra els Estats Units) estan preocu-
pats per donar alternatives a una
realitat històrica que no els acaba de
convèncer.

Imaginin-se que l’Estat d’Israel va
prendre forma als confins de la ter-
ra, provisional i inestable, com un

feliç miratge que té data
de caducitat. Chabon es
dedica a descriure la
creació d’aquest Estat a
partir de la història del
pare i l’oncle del prota-
gonista, el detectiu Me-
yer Landsman, aportant
vivaços detalls que fan
del comtat de Sitka un
lloc més real que no pas
literari. Es descriu amb
generositat el naixe-
ment d’un lloc fictici, i
també el seu desmante-
llament, que Chabon
aprofita per ambientar,
igual com passava en el
cinema negre produït
durant i després de la
guerra, una al.legoria so-
bre la desconfiança i l’es-
tranyament que reflec-
teix àcidament les para-
doxes del conflicte ju-

deopalestí.
Menys satisfactori resulta el tre-

ball sobre les constants de la novel.la
criminal. Amarat d’alcohol, assetjat
pel fantasma del suïcidi del seu pare
i fracassat en el matrimoni, Lands-
man és més la caricatura d’un detec-
tiu clàssic que un personatge amb
entitat pròpia.

Chabon no ha sabut transcendir
els límits del clixé, i s’ha quedat
només amb el seu esquelet: per des-
comptat que, darrere de l’assassinat
d’un campió dels escacs que com-
parteix el mateix hotel de mala
mort amb Landsman, hi ha una llar-
ga, impossible cadena de casualitats
i de corrupcions, però falla la ver-
semblança d’aquells que prenen la
iniciativa, d’aquells que parlen com
si estiguessin dins d’una pel.lícula
interpretada per Humphrey Bogart,
arrufant les celles i simulant que fu-
men. És una pena que El sindicat de
policies jueus no es decideixi clara-
ment per ser una novel.la política,
perquè la manera com treballa el
gènere constreny les seves ambi-
cions literàries. Al relat li falta seque-
dat, concisió i una mica d’ànima per
convertir-se en successor de les obres
de James M. Cain o de Raymond
Chandler, però Chabon l’encerta de
ple en la invenció d’una regió desti-
nada a desaparèixer, una zona zero
per a un poble condemnat a l’exili
permanent.

�

DIMECRES
23 D’ABRIL DEL 2008 77el Periódico

LECTURESllibres


