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És impossible
acostar-se a La
nit del caçador, la
novel·la de Davis
Grubb, sense te-
nir en ment la
versió cinemato-

gràfica que va fer-ne Charles
Laughton el 1955. Òbviament, la
qualitat prodigiosa de la pel·lícula
pot fer pensar que ens trobem da-
vant d’un cas típic del Hollywood
daurat, quan es van dur a terme
nombroses adaptacions de novel·les
d’ínfima categoria amb resultats
francament esplèndids. Res més
fals. No és només que l’obra de
Grubb sigui literàriament impeca-
ble: la majoria de les meravelles de
la pel·lícula vénen de la novel·la. En
són la fidel transcripció en imatges.

Una de les principals caracterís-
tiques de la pel·lícula de Laughton,
que en el seu moment va desconcer-
tar el públic i també la crítica, és la
hipnòtica barreja de gèneres que

Una paràbola
bíblica en plena
Gran Depressió

DAVIS GRUBB
(1919–1980) NO VA
COMENÇAR A
ESCRIURE LA SEVA
PRIMERA
NOVEL·LA, ‘LA NIT
DEL CAÇADOR’,
FINS QUE VA
HAVER SUPERAT
LA TRENTENA. EN
PUBLICARIA NOU
MÉS, A BANDA DE
TRES ESPLÈNDIDS
RECULLS
DE CONTES

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL proposa. Allò que comença sent una
història realista i amb unes gotes
clàssiques de gènere policíac –am-
bientada durant la Gran Depressió
dels anys 30, quan la convulsió soci-
al i la misèria econòmica semblaven
haver ferit de mort els EUA–, a poc
a poc es va convertint en un thriller
de terror en tota regla, matisat per
una certa aurèola de conte de fades
i d’onirisme inquietant. Quan sem-
bla que no és possible anar més en-
llà, el tram final de la pel·lícula en-
cara ens té reservat un altre tomb,
i la història pren l’envergadura
d’una paràbola bíblica, d’una tensió
moral i una potència simbòlica im-
pressionants, sobre la lluita eterna
entre el bé i el mal, entre la innocèn-
cia i el pecat.

Aquesta hibridació de gèneres,
tan calculada i atrevida, embastada
d’una manera tan delicada i harmo-
niosa, ja és a la novel·la. I encara
n’hi ha més. Fins i tot la fantasmal-
ment fascinant fotografia de la
pel·lícula –un blanc i negre greu i
portentós, ple de llums eclesiàsti-
ques i d’ombres denses, hereu del
cinema alemany dels anys 20– ve
donada per la prosa de Grubb, ele-
gant i àgil, amb aquella eficàcia prò-
pia dels autors anglosaxons, però
també amb passatges clarament
expressionistes, o d’una terbolesa
màgica. Si assenyalo totes aquestes
coincidències no és, per descomp-
tat, amb la intenció de treure mè-
rits a Laughton i al guionista Jame
Agee, sinó de donar a Grubb la part
del pastís del prestigi que li perto-
ca. Que és enorme.

Com passa freqüentment amb la
millor literatura realista –la france-
sa del segle XIX, la nord-americana
del XX–, el motor argumental de La
nit del caçador són els diners. Fart
de viure en la misèria, Ben Harper
roba deu mil dòlars d’un banc i ma-

ta dos homes. Després de l’execució
del Ben, el seu company de cel·la, un
home a qui anomenen el Predicador
–que tot d’una ens assabentem que
és un psicòpata purità i misogin–, va
a visitar la vídua i els dos fills petits
de l’ajusticiat per guanyar-se’n la
confiança i descobrir on són els di-
ners. Parapetat darrere la seva faça-
na de bondadós home de Déu, el
Predicador aviat es fica tothom a la
butxaca. Només el John, el fill del
Ben, que té uns deu anys i és l’únic
que sap, juntament amb la seva ger-
maneta, on és el botí, no se’n refia.

Fent gala d’un ofici admirable
–l’habilitat amb què planta les in-
formacions que després seran útils
per desentrellar la trama, la subti-
lesa amb què dirigeix l’atenció del
lector cap allà on hi ha amagats els
diners, la intensitat dramàtica amb
què electritza les situacions–, Grubb
munta un relat d’intriga que vessa
de crueltat espantosa i en què es re-
vela una pura oda a la bondat i a la
innocència. En aquest sentit, des-
taquen per sobre de tot els perso-
natges del Predicador, amb els dits
de les mans tatuats amb les parau-
les odi i amor, i de Rachel Cooper,
una dona gran que acull i protegeix
les criatures desemparades que li
truquen a la porta. El caràcter es-
pecial d’aquests dos personatges es
pot veure en el fet que contrasten,
xoquen, amb la naturalesa realis-
ta i policíaca de la història. En el
fons, el Predicador és un monstre
més propi del gènere de terror i la
Rachel és més aviat una fada de
conte infantil. Magistralment,
Grubb els converteix en la pastora
que protegeix els seus anyells i en
el llop que els vol fer mal i els ron-
da... La traducció de Marta Pera
Cucurell permet gaudir a fons
d’aquesta novel·la tan poc conegu-
da com excel·lent.✒
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Wei Hui –el nom real és
Zhou Weihui– és l’autora
del bestseller Shanghai

baby, publicat per Columna Edi-
cions l’any 2002. De Shanghai
baby se n’han fet pel·lícules i ver-
sions de tota mena. El llibre nar-
ra la vida de vicis dels urbanites
més alliberats, moralment par-
lant, de Xangai. L’obra va ser pro-
hibida a la Xina i les autoritats
van forçar que Wei Hui censurés
la seva seqüela, Marrying buddha.

Shanghai baby és un cúmul de
fracassos emocionals i despropò-
sits sexuals per part de la protago-

nista,Coco,l’alterego del’autorade
la novel·la. El nom, Coco, és un ho-
menatge a Coco Chanel, a qui la
protagonista i Wei Hui admiren.
Per relacionar-se amb els estran-
gers, els xinesos sovint utilitzen
noms occidentals. Un cop vaig co-
nèixer a Pequín un noi que es feia
dir Hewlett, i que em va confirmar
que un amic seu s’havia batejat com
a Packard, perquè els encantava la
marca d’ordinadors.

Encara avui Wei Hui admet que
els seus pares –el seu pare és mi-
litar– no han volgut llegir Shang-
hai baby, pel xoc cultural que els

podria suposar. Wei Hui és el que
a la Xina anomenen una banana:
groc per fora, blanc per dins, una
manera despectiva de referir-se
als xinesos occidentalitzats.

Coco manté una tòrrida relació
amb un alemany que es diu Mark,
inspirada en un afer que Wei Hui
va tenir amb un empresari ale-
many. Mark és un mascle alfa que
contrasta amb la feminitat del nò-
vio xinès de Coco, Tian Tian.
Shanghai baby vol remarcar la fra-
gilitat física i de maneres dels ho-
mes xinesos si se’ls compara amb
els europeus. A mi aquesta idea, i

el nom de la Coco, em recorda un
famós agitador nocturn homose-
xual de la dècada dels 90 a Xangai
–coincideix en el temps amb els
fets de Shanghai baby– que tam-
bé es deia Coco i que va inspirar
Wei Hui i altres autores de la se-
va generació com Mian Mian.
Aquest Coco va elaborar un dicci-
onari de comparacions gastronò-
miques dels tipus de gais de Xan-
gai. Les meves definicions favori-
tes són les reina patata –els gais xi-
nesos que surten amb gais
occidentals– i les reines del puré,
les parelles de gais occidentals.✒
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