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Pau Vidal (Barce-
lona, 1967) ha
traduït al català
un bon grapat de
novel·les de l’es-
criptor sicilià An-
drea Camilleri i

segurament és inevitable que el tra-
ductor al final hagi començat a tei-
xir les seves pròpies històries crimi-
nals. Camilleri és un bon exemple
de com la novel·la de lladres i sere-
nos sovint ha anul·lat la vella con-
demna a cobertes toves i venda al
quiosc. També la literatura de gène-
re pot aixecar polseguera i sacsejar
les consciències.

Com bestioles
de laboratori

L’última novel·la de Pau Vidal,
Fronts oberts, malauradament no
pertany a aquests audaços projec-
tes d’anàlisi social. L’autor ha
adaptat el gènere criminal perquè
li proporcioni una coartada per a
una llibertat imaginativa sense lí-
mits. Com que estem en un entorn
de literatura lleugera, no cal pre-
ocupar-se gaire de si els embolics
són versemblants. D’acord, però
llavors ja no estem en l’espai de la
lògica implacable que exigeix la
feina d’un detectiu, sinó al regne
de la fantasia. I així, Miquel Cami-
ller, un filòleg que dóna classes de
llengua als futurs Mossos d’Esqua-

“És sense raó que el gè-
nere humà es plany
de la seva naturale-

sa, perquè creu que, desvalgu-
da i de curta existència com és,
està regida més per l’atzar que
per les seves facultats. Al con-
trari, si hom ho pensa bé, tro-
barà que no hi ha res de més
gran ni de més alt, i que el que
manca a la naturalesa és més
la diligència dels homes que no
pas el temps o la força. Altra-
ment, el guia i cabdill de la vi-
da dels homes és l’ànima”. Ai-
xí comença La guerra de Ju-
gurta, un dels dos textos més
importants de l’historiador
Gai Sal·lusti Crisp (86 aC–34
aC), juntament amb Sobre la
conspiració de Catilina. El tra-
ductor de l’obra centrada en el
rei de Numídia, Joaquim Icart
i Leonila, l’encerta quan afir-
ma que la voluntat de Sal·lus-
ti a l’hora d’escriure les seves
monografies era no única-
ment “l’afany de creació dra-
màtica”, sinó també “un deci-
dit propòsit moralitzador”.

La guerra de Jugurta deta-
lla els sis anys de conflicte en-
tre romans i númides (111
aC–105). La cosa no va ser fà-
cil: Sal·lusti es remunta a la in-
fantesa de l’enemic per recor-
dar que en comptes de lliurar-
se “a la corrupció del luxe i de
la vagància”, Jugurta es dedi-
cava a “l’equitació, a llançar la
javelina, a fer curses a peu en
lluita amb els de la seva edat”.
Però tot i les virtuts de l’espor-
tiu rei de Numídia, Roma va
haver d’apoderar-se dels seus
dominis.✒
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dra bé pot acabar lligant els fils
d’un crim macabre.

El més impressionant de la no-
vel·la és el diàleg intern del narra-
dor. El protagonista és conscient
que no compleix cap condició per
resoldre la situació davant la qual
s’ha trobat per un simple cúmul de
circumstàncies. Les situacions en
les quals Camiller s’embolica són
realment enginyoses: ha de justi-
ficar davant d’ell mateix per què la
policia l’hauria volgut subornar
amb una moto de gran cilindrada
o com és que li han deixat ficar el
nas, sense més ni més, al dipòsit
de cadàvers de la Guàrdia Civil...

L’autor subratlla irònicament
les incongruències de la trama, pe-
rò aquesta actitud d’autoanàlisi es
confirma també en un àmbit una
mica més delicat. El narrador es
desespera perquè intenta parlar
amb els habitants d’un poble del
Maestrat sobre el crim, però no
aconsegueix ni tan sols que li par-
lin en català. No se’n fien, conclou,
perquè “se senten com bestioletes
de laboratori” davant la seva insis-
tència. I aquest és el veritable pro-
blema d’aquesta novel·la. El narra-
dor es vanta que no és capaç de cap
mena d’empatia, però tanmateix
s’entesta a analitzar el filó que el
porta a descobrir les activitats
d’un pederasta. I ho fa amb la fre-
dor d’un filòleg que busca errors
en un text.

L’argument central del llibre
sobre els abusos sexuals m’ha fet
recordar la pel·lícula Mystic river,
en la qual Clint Eastwood dirigia
els actors deixant clara una ferida
inesborrable, que marca per sem-
pre més, però també la indiferèn-
cia de l’entorn i com els homes,
amb aquella cara impassible de Se-
an Pean, sempre són els guanya-
dors. I, en general, tots els detec-
tius, començant per Philip Mar-
lowe, passant per Montalbano i
Wallander, i fins i tot el ridícul ho-
menet amb bigoti que encarnava el
Poirot d’Agatha Christie –si es-
mento només els personatges que
m’han entretingut els diumenges
a la tarda– han transmès el respec-
te màxim per les víctimes. Evi-
dentment, es pot parlar de crims
amb un llibre d’estil a la mà, de fet,
és un recurs brillant.

El domini de la llengua i de tots
els seus registres que desplega
Pau Vidal fascina. Hi ha una pre-
gunta prèvia que Fronts oberts ig-
nora, però que qualsevol autor
s’hauria de plantejar: ¿sóc consci-
ent que el que descric no és un
problema teòric?✒
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Després de publicar dues no-
vel·les amb el Barça com a mo-

tor estructural, Blai Grana (La Ma-
grana, 1999) i Sí, sí, sí. Hem guanyat
a París (Plaza & Janés, 2006), Alfred
Picó construeix una ficció en què en-
fronta casats i solters. Les neures,
avantatges i tòpics dels dos estats ci-
vils s’encadenen en capítols curts i
situacions d’humor directe (i sense
escatimar analogies futbolístiques):
“La Nuri és la Messi catalana. Com la
toca, quina tècnica”.
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El periodista Martí Gironell ve-
nia l’any passat milers d’exem-

plars de L’arqueòleg (Columna), una
novel·la protagonitzada pel monjo
de Montserrat Bonaventura Ubach.
Cent anys després del viatge pel Si-
naí i l’Aràbia Pètria ficcionats per
Gironell, Jordi Cervera i Valls i fra
Riccardo Lufrani han tornat a recór-
rer el mateix itinerari que Ubach i
n’han tret una aventura singular, es-
crita amb cura i amb un centenar de
fotografies ben il·lustratives.
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Abans d’arribar a les explosions
de color de les instal·lacions de

Pipilotti Rist i l’onirisme acollidor
de la música de Yann Tiersen, els
lectors adolescents trobaran a Pro-
mise una bona injecció d’optimisme.
La novel·la de Wendy Wunder plan-
teja el viatge de la Cam, una “noia
avorrida i sarcàstica” que, després de
passar set anys a l’hospital, vol fugir
al poblet de Promise, on tot és possi-
ble: des de “postes de sol eternes”
fins a arribar “a creure en l’amor”.
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