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No descobrei-
xo res si dic
que l’art de la
paraula està
fet d’ecos
m i l · l e n a r i s
que teixeixen
una harmonia

infinita, i a la qual ens connectem
sempre que fixem la mirada en
una obra ben feta. I el que és fas-
cinant és que cada veu deixa una
petja intransferible, com l’em-
premta digital. En l’obra poètica
Ragtime hi trobem les virtuts que
han de conformar una veu poèti-
ca: l’ofici en l’ús dels recursos del
llenguatge (artesania), la volun-
tat d’estil que fixa uns principis
d’imaginació determinada (art) i
una vida viscuda que aporta la
matèria, l’onírica, la física i la me-
tafísica (experiència). Que Fran-
cesc Garriga no és un nouvingut
al món de les lletres catalanes
tampoc és cosa que algú pugui ig-
norar. Si més no, si féssim l’exer-
cici de llegir-lo com si no sabés-
sim qui és, no caldrien gaires pà-
gines per adonar-se que és un sè-
nior de la poesia.

I, alerta, l’experiència, en po-
esia, no exclou la mirada ingè-
nua, la llambregada lúcida. Per-
què el poeta pot elaborar refle-
xions morals de volada greu sen-
se deixar per això de tenir la
mirada neta i clara de l’infant. Hi
ha una línia invisible en la poe-
sia catalana, tornant als ecos,
que va d’Ausiàs March a Ferra-
ter, de Maragall a Feliu Formo-
sa, de Màrius Torres a Francesc
Garriga, i que consti que no par-
lo de binomis, sinó de figures
més complicades, que tindrien
potser només visibilitat en una
simulació, però que la poden te-
nir a la nostra oïda sense neces-
sitat de construccions virtuals,
aquesta línia que fa que Garriga
sigui possible. En un Ragtime
marcat per patrons iàmbics ina-
pel·lables, amb deliberades irre-
gularitats, amb decasíl·labs
martipolians de dicció contun-
dent, el poeta desenvolupa un
discurs de densitat singular en
què els grans temes van aparei-
xent apuntats, d’una manera, si
se’m permet la pedanteria, con-
trapuntística. En moviments
rítmicament sostinguts, arri-
bem a un dels punts àlgids, el
gran poema llarg del llibre, sota
advocació virgiliana, en memò-
ria dels pares, amb la casa com
a centre de l’existència i del tem-
pus fugit.✒

Al contrari del
que es pugui pen-
sar, fabricar una
bona novel·la de
gènere no és una
tasca fàcil. Això
és encara més
cert si el gènere

en qüestió és el thriller político-ci-
entífic, tantes vegades explorat –i
tan ben explotat– pel cinema i la li-
teratura americans.

I no estic parlant de ser original,
objectiu només a l’abast dels mi-
llors, sinó de simplement agafar
els ingredients que prescriu l’arxi-
coneguda recepta i ser capaç de
cuinar un plat satisfactori per al
paladar del lector. Ser capaç, vull
dir, de construir uns personatges
senzills però creïbles i convin-
cents, de posar-los cara a cara amb
un misteri per resoldre i amb una
sèrie de perills per superar, i a par-
tir d’aquí desenvolupar una histò-

Un pantà de clixés
ria plena d’acció en què la infor-
mació estigui dosificada hàbil-
ment i els punts de gir, els clímaxs,
les distensions i els cops d’efecte
siguin allà on han de ser.

Joan Marcé (Viladecans, Barce-
lona, 1965) ha debutat com a escrip-
tor amb una novel·la que s’inscriu
de ple en el gènere del thriller polí-
tico-científic. Vet aquí un resum de
l’argument, extret de la contraco-
berta. Ramon Verdaguer, 32 anys,
treballa al New Jersey Biological
Institute en un projecte d’investiga-
ció sobre el genoma humà. La seva
és una vida estable i feliç: l’Eva l’es-
tima i el Wang és un amic lleial que
li dóna un cop de mà sempre que el
necessita. Tot trontolla, però, quan
el Ramon fa una insòlita troballa
dins una seqüència d’ADN. En qües-
tió d’hores, l’Eva desapareix, el
Wang és trobat mort i ell, descon-
certat i abatut, decideix deixar-ho
tot enrere i tornar a Banyoles. Ja és

massa tard, però. Ho vulgui o no, es-
tà atrapat al bell mig d’una conspi-
ració en què també hi ha involucra-
da una poderosa multinacional i al-
guns peixos grossos de les més al-
tes esferes.

Inevitablement, tot plegat sona
a déjà-vu (o lu). El mateix passa
amb la majoria de situacions: tiro-
tejos, persecucions, espionatge
d’alt estànding. I, també, amb la ga-
leria de personatges. Hi trobem
l’heroi ordinari que es veu emboli-
cat en una situació que el supera i
l’amenaça; la noia amb un passat
inquietant o tèrbol i que sembla os-
cil·lar entre la temptació del mal i la
redempció definitiva; el malvat,
amb ínfules messiàniques i podrit
per l’avarícia, que sotmet, elimina
o utilitza sense escrúpols tot aquell
que se li posa a l’abast; els esbirros
del Gran Criminal que fan la vida
impossible a l’heroi i als seus com-
panys; el veterà mentor del prota-
gonista que abandona el seu retir
per ajudar l’apreciat deixeble; el ci-
entífic honest que paga amb la vi-
da la seva rectitud, i etcètera.

Tanmateix, el problema no és
tant el pantà de clixés pel qual s’es-
força a navegar la novel·la com la se-
va escassa capacitat per engrescar el
lector, per xuclar-lo cap a la voràgi-
ne d’una acció trepidant. Hi ha no-
vel·les i films en què els personatges
i els arguments són refregits d’altres
novel·les i pel·lícules i que, malgrat
tot, electritzen, entretenen, fan pas-
sar una bona estona. No crec que si-
gui el cas d’Un intrús a l’estany.

S’ha de reconèixer que Marcé ha
sabut concebre un punt de partida
argumental prometedor –s’hi nota
l’influx de la telesèrie Expedient X–,
però a l’hora de concretar-ho sobre
la pàgina no se n’ha sortit. La prosa
és funcional i poc elaborada –per
exemple, s’hi abusa dels signes d’ex-
clamació per transmetre tensió i ex-
pressar intensitat–; els fets s’hi acu-
mulen sense intenció, atropellada-
ment, i els diàlegs són rutinaris: hi
ha moltes línies de diàleg que els
protagonistes fan servir per saludar
(“hola, bon dia”) i acomiadar-se
(“adéu, bona nit”), llastant sense re-
mei el ritme de l’acció.

Recordem que la paraula thriller
ve del verb to thrill, que en anglès vol
dir excitar, emocionar, estremir.✒

Unanovel·lafran-
cesanoésunano-
vel·la, és una me-
na d’esbós auto-
biogràfic. La clau
de volta d’aquest
misteri la troba-
reu al bell mig del

llibre, just quan comenceu a pre-
guntar-vos el perquè d’aquest títol
equívocisimbòlic.FrédéricBeigbe-
der (1965) és un autor popular i
d’èxit, titllat com l’enfant terrible de
leslletresfranceses,bàsicamentper
duesnovel·letes:13,99eurosi lapre-
miadaWindowsontheworld, laqual
cosafacomprendrequelaFrançali-
terària ja no és el que era. Però
aquest text és diferent, en certa ma-
nera és un trencament amb el Beig-
beder anterior, perquè aquest és un
llibre que neix amb la idea de pas-

Qui és Frédéric Beigbeder?
sar comptes, amb la voluntat de ser
sincer. Només per això ja val el
temps de descobrir-lo.

L’estructura narrativa ve dona-
da per dues línies en paral·lel: la del
present, en què l’autor és tancat a
la garjola per haver esnifat coca da-
munt el capot d’un cotxe; i la del
passat, la infantesa. Un passat, de
fet, gairebé inexistent per culpa
d’una amnèsia incomprensible,
només esquerdada per un sol re-
cord, del qual es tiba el fil de la his-
tòria d’una família benestant fran-
cesa, una mescla peculiar entre
burgesia i aristocràcia que va d’un
llinatge idolatrat a un present que
acaba produint dos fills educats
igual, però inexplicablement dife-
rents. És la distància que hi ha en-
tre acabar dins una cel·la i que et
nomenin cavaller de la legió d’ho-

nor. De fons és un report sobre la
banalitat francesa i la seva història
durant el segle XX, que passa pel ta-
mís de dues guerres mundials per-
dudes i que acaba representada per
una generació nascuda d’unes in-
fanteses confortables, amb herois,
divorcis, insatisfacció i amor. Una
novel·la francesa és un intent franc
de saber qui és i d’on ve Beigbeder.
Hi ha una mica de tot: pics de res-
sentiment i autoflagel·lació, però
que tampoc estalvia dards a la famí-
lia, al matrimoni i a l’Estat per la se-
va política de criminalitzar actes de
llibertat personal. Però lluny d’exi-
gir explicacions la veritat és que
l’autor entoma un mea culpa amb
honestedat. Potser no és un gran
llibre de memòries, però té la des-
imboltura de la frescor i el pòsit de
la sinceritat.✒
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