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arallegim

Arrecerada en la
botànica salvatge
de la bona litera-
tura, l’editorial
Males Herbes
acaba de publicar
Pistola, amb mú-

sica de fons, la primera novel·la de
l’escriptor Jonathan Lethem, una
de les veus més estimulants de la
narrativa contemporània nord-
americana. Fins ara, només l’edito-
rial Bromera ha traduït al català En-
cara no m’estimes, una novel·la del
2007. Huérfanos de Brooklyn i La
fortaleza de la soledad, les obres més
reconegudes de l’escriptor de Broo-
klyn, només es poden llegir en cas-
tellà, encara.

Pistola, amb música de fons, com
gairebé totes les primeres novel·les
de qualsevol autor, és un homenat-
ge emocionat als escriptors que ad-
mira. Lethem presumeix de mes-
tres i enceta aquesta novel·la amb

Un ‘Blade runner’
per a Philip Marlowe

una cita de Playback, la darrera obra
completa de Raymond Chandler.

Com a lector, l’escriptor novaior-
quès s’ha nodrit de la novel·la negra
clàssica de detectius de Dashiell
Hammett i, sobretot, de Chandler. I
l’ha barrejada, sense manies, amb
l’altre gran viatge de la literatura
popular que és la ciència-ficció, la
distopia de Philip K. Dick.

Enteranyinats tots dos universos
per les ombres del misteri, poblats
per personatges solitaris amb un co-
di ètic propi que coratjosos i inadap-
tats viuen al marge del poder esta-
blert. ¿És tan diferent el Rick Dec-
kard de Somien els androides amb
ovelles elèctriques? del personatge
de Philip Marlowe en qualsevol no-
vel·la de Chandler?

A Pistola, amb música de fons, el
protagonista és el detectiu Conrad
Metcalf, un home individualista i
desencantat que ha de descobrir
l’autèntic assassí d’un crim per de-

El 2006 l’irlandès John
Boyne es va col·locar al
capdamunt de les llistes

de llibres més venuts amb El
noi del pijama de ratlles, una
novel·la escrita en tercera
persona però que vol estar
molt a prop del punt de vista
del Bruno, un nen berlinès de
nou anys que ha d’acompa-
nyar els pares i la germana a
un lloc desconegut, Out-With,
i instal·lar-s’hi. Tenint en
compte que l’acció transcorre
durant la Segona Guerra
Mundial i que el pare del Bru-
no és un alt càrrec de les SS,
l’espai on arriben és un dels
més monstruosos –tot adjec-
tiu queda curt per descriu-
re’l– de la història contempo-
rània: el camp de concentra-
ció d’Auschwitz.

“Era com si fos una ciutat
completament independent,
gent que vivien i treballaven
conjuntament, a tocar de la
casa on vivia el Bruno. Eren
tan diferents en el fons? –es
pregunta el narrador–. Tota la
gent del campament duia la
mateixa roba, aquells pijames
de ratlles i aquelles gorres de
drap també de ratlles”. A l’al-
tra banda de la tanca, el Bruno
descobreix un noi de la seva
edat, l’Shmuel, un jueu polo-
nès de qui no trigarà a fer-se
amic. “La nostra és l’amistat
més estranya que he fet mai”,
diu el Bruno. “Amb tots els al-
tres nois que han estat amics
meus hi podia jugar. I nosal-
tres dos mai no podem jugar
junts. L’únic que podem fer és
seure i parlar”.✒
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El pijama
d’un presoner

mostrar la innocència del seu client.
Per fer-ho s’ha de moure en un món
on els membres de la policia són in-
quisidors, els animals, modificats
genèticament, desenvolupen les fei-
nes que els humans no volen fer i la
música ha substituït les notícies a la
ràdio en una espècie de censura me-
lòdica. En aquest futur distòpic, la
vida es mesura pels punts de karma
que et queden en un carnet amb
banda magnètica. Per malviure en
aquest ambient opressiu i violent,
Metcalf té tres elements a l’abast.
L’obstinació, l’alcohol i les drogues.
Esnifa a tota hora el seu “material”,
una barreja pròpia a base de subs-
tàncies com addictol, acceptol i pe-
nediol. L’únic que no tasta és l’obli-
dol. “Ningú que es dediqui al que jo
em dedico es pot permetre gaire
oblidol, i jo anava sobre segur i no en
prenia gens”, ironitza Metcalf.

Metàfores i to líric
A ritme de diàlegs ràpids i mordaços
i vocables inventats, Lethem em fa
empassar també la seva mescla lite-
rària. En Metcalf és com en Mar-
lowe. A estones, em penso que par-
la Humphrey Bogart. “Em dedico a
desemmascarar mentiders, no a
ajudar-los a perfeccionar la seva in-
terpretació”, es presenta en Met-
calf-Marlowe.

Del cinisme d’unes frases vaig a
petar a un Lethem jove que té mol-
tes ganes de demostrar-nos, als lec-
tors, la seva mà trencada amb les
metàfores. És cert, hi té gràcia, però
en aquesta primera novel·la encara
se li veuen un pèl massa les costures.
No perd múscul, en canvi, en el cos-
tat líric, una de les columnes on re-
colzen les seves històries. Eixut pe-
rò eficaç, el lirisme apareix com un
bàlsam: “Quan vaig arribar al cim
del turó, vaig aturar un moment el
cotxe i vaig contemplar les últimes
restes de posta de sol que es dissipa-
ven en la nit. No era la millor que ha-
via vist, però era més bonica que el
que tenia dins”.

Lethem copia dels bons i les se-
ves descripcions d’hotels de carre-
tera i estampes de bars nocturns
són un Blade runner d’intel·ligència
i el primer rum-rum de la maquinà-
ria d’un ofici que engegava,
llavors. ✒
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“Imagineu L’home que estimava
les dones encreuat amb The So-

pranos, apugeu la intriga i rebenteu
els comandaments. Söderberg ha es-
crit un thriller esplèndid que no us
podeu perdre”. Així descrivia The
New York Times la novel·la del su-
ec, que arrenca amb una infermera
vídua i mare soltera que coneix un
home discret i seductor que amaga
un personatge sinistre, cap d’una
xarxa criminal amb vincles en el trà-
fic d’armes i de drogues.

L’amic andalús
A. SÖDERBERG
Empúries / Suma
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Amb Notícia de Catalunya, l’his-
toriador Jaume Vicens Vives es

va convertir en un autor d’una gran
popularitat: va ser el llibre en català
més venut durant les festes de Na-
dal del 1954. Les raons de la gran aco-
llida passen pel fet que Vicens Vives
es va plantejar escriure un assaig que
repassés el passat col·lectiu català i
determinés el tarannà i la psicologia
dels catalans. Destaquen, entre d’al-
tres, el seny, la sensualitat, el capte-
niment, la rauxa i la voluntat de ser.

Notícia de
Catalunya
JAUME VICENS VIVES
Labutxaca
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Pep Albanell ha estat reconegut
recentment amb el premi Tra-

jectòria de la Setmana del Llibre en
Català. Joles Sennell, el seu pseudò-
nim més conegut, torna als taulells
de novetats amb El jardí de música
i cristall. La princesa Ikensoc, del pa-
ís de Tibada, es casarà amb qui li por-
ti una flor d’aquest jardí tan especi-
al. Un dels candidats, el príncep Ar-
gentviu, surt del país de Nempassant
per aconseguir la penyora. Quan co-
neix la princesa, canvia d’opinió...

El jardí de
música...
JOLES SENNELL
Editorial Cruïlla
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