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John le Carré
(Poole, Anglater-
ra, 1931) és un au-
tor que no neces-
sita una gran pre-
sentació. Des de
Trucada per al

mort (1961), porta més de mig segle
escrivint amb constància i pulcritud
la seua visió sobre l’espionatge bri-
tànic. Havent estat ell mateix un jo-
ve espia –com s’ha suggerit, sense
que ell ho confirmara o ho negara–,
i havent estudiat a Eton College (el
viver dels futurs i alegals servidors
de Sa Majestat), és obvi que és una
matèria que coneix de primera mà.

Una veritat delicada, en aquest
sentit, ve a afegir-se a una munió de
novel·les on es traça l’anatomia
–necessàriament patològica– del
costat fosc de la política britànica.
Al capdavall, el món dels espies
sembla un subgènere especialment

Un autor al servei
de Sa Majestat la reina

profitós en la cultura de la Gran Bre-
tanya, com si hi haguera alguna co-
sa intrínsecament british en el fet
d’assistir d’etiqueta a una festa amb
un micròfon a l’orella mentre es
xarrupa educadament un Martini.
Després, esclar, tot ve a ser més tru-
culent. Perquè aquests personatges
que parlen un King’s English prim-
mirat, a la primera copa de calvados,
en qualsevol reunió informal, escla-
taran, com Toby Bell, en un “A parir
panteres tota aquesta merda dels
collons!” I el motor de l’acció co-
mençarà a funcionar.

Una operació a Gibraltar
Toby Bell, en efecte, és només el se-
cretari privat del ministre d’Afers
Estrangers. Però mentre ocupa
aquest càrrec el ministeri es veu in-
volucrat en una fosca operació –“Vi-
da salvatge”– al penyal de Gibraltar.
Bell no n’és informat. Sobre el ter-

Maria Àngels Anglada
va aconseguir, amb El
violí d’Auschwitz, una

història d’alt impacte i de de-
núncia del patiment del poble
jueu que va arribar a un gran
nombre de lectors. Publicada
l’any 1994 amb una repercus-
sió considerable –acumula
més de 100.000 exemplars ve-
nuts–, la novel·la explica la vi-
da del lutier Daniel. Reclòs a
Auschwitz, el seu destí canvia
quan en un concert al qual as-
sisteixen alts comandaments
nazis defensa un violinista
que no aconsegueix fer sonar
l’instrument: contràriament
al que es creia, la culpa no era
d’ell, sinó d’una esquerda a la
part inferior del violí. És lla-
vors que el Daniel rep l’encàr-
rec del comandant Sauckel de
construir un violí que soni
perfectament. Si no se’n surt
en el termini marcat, perdrà
la vida.

Nascuda l’any 1930 a Vic,
Maria Àngels Anglada es va
llicenciar en filologia clàssica
a la Universitat de Barcelona.
El món hel·lenístic va ser un
dels interessos intel·lectuals
que la van acompanyar tota la
vida. Va començar publicant
poesia, Díptic (1972, junta-
ment amb Núria Albó), i el
1979 es va estrenar en la nar-
rativa, amb la novel·la Les clo-
ses. A més d’El violí d’Ausch-
witz, entre les seves obres des-
taquen Artemísia (1989),
L’agent del rei (1991), Quadern
d’Aram (1997) i dos volums de
relats mitològics adaptats per
als nens.✒
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Un violí
perfecte

reny, qui és comminat a participar-
hi és Christopher Probyn, un diplo-
màtic que no pot rebutjar cap servei
a la reina i que hi fa un paper con-
fús i anodí. Passats els anys, Bell i
Probyn es trobaran, insospitada-
ment, i es conjuraran per a desem-
mascarar una operació que no ha es-
tat tan innòcua com els han volgut
fer creure.

El relat s’insereix en el context
del llarg naufragi moral propiciat
consecutivament pel thatcherisme
i el blairisme. És possible que la
Guerra Freda acabés fa molts anys,
però l’estat encara té les seues raons
immorals i el ministeri d’Afers Es-
trangers escletxes profundes que
deixen traspuar una llum malaltis-
sa. John le Carré era l’home indicat
per a narrar una història com aques-
ta. Al capdavall, ell sap convertir la
cara B de la política britànica en la
cosa emocionant, enigmàtica i po-
drida fins al moll de l’os que sens
dubte és. Tot s’hi podria resumir
amb aquella coneguda màxima de
La Rochefoucauld, “La hipocresia
és l’homenatge que el vici rendeix a
la virtut”; però hi ha morts inno-
cents pel mig, i això és un salt
qualitatiu.

No hi falta cap element: minis-
tres amb dret autoconcedit a con-
fondre els interessos públics amb
els privats, sinistres mercenaris,
soldats obedients però amb tendèn-
cia a suïcidar-se –sent esquerrans–
amb la mà dreta… I, en l’altre camp,
funcionaris amatents i ingenus que
creuen que el servei a Sa Majestat
no pot exigir l’abdicació en indecli-
nables principis ètics. Per no faltar,
no hi falta ni el canemàs d’una ajor-
nada història d’amor entre Toby
Bell i la filla de Probyn. Però Bell ja
té massa feina provant de salvar la
vida després que la seua denúncia
s’haja fet pública.

En el fons, l’estil transparent,
clar i net (amb molt bon domini de
les el·lipsis i els salts temporals) de
John le Carré s’adiu estranyament
amb la complexa textura moral de la
història que vehicula. ¿Moralitat fi-
nal? Potser que contra la raó d’estat
es lluita malament i no s’acaba de
guanyar mai. I per això totes les ve-
ritats, arribats en aquest punt, són
especialment delicades.✒
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Federico Moccia acaba de fer 50
anys, però els seus llibres con-

tinuen explorant amors adoles-
cents. En el cas d’Un instant de felici-
tat, l’escriptor italià presenta la his-
tòria del Nicco, un jove que acaba de
perdre el pare i a qui ha deixat la nò-
via. Acompanyat del seu amic Ciccio
coneixerà dues noies espanyoles. El
Nicco descobrirà que sent alguna co-
sa més que atracció física per la des-
coneguda. Li tocarà viatjar per re-
trobar-la i tirar endavant la relació.
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La col·lecció Versions de Punc-
tum va ser inaugurada el 2011

amb un volum que recuperava tres
traduccions de Ionesco a càrrec de
l’exiliat català Francesc Arnó. Ara
presenta una nova troballa: La gui-
neu i el raïm i Tragèdia de per riure,
de Guilherme Figueiredo, obres que
van ser estrenades al Casal Català de
Buenos Aires el 1955 i el 1958. Figue-
iredo és, de moment, l’únic autor de
teatre brasiler que es pot llegir en
llengua catalana.
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La paraula buntsandstein és un
terme geològic però també amb

reminiscències humanístiques: de-
signa l’estat que segueix la resolució
d’un conflicte emocional. Míriam
Cano va guanyar l’última edició del
premi Martí Dot de poesia amb un
llibre que ressegueix la recuperació
de la veu lírica després d’una experi-
ència traumàtica (“La mort ha obert
drecera / al corc de la por”). De l’ero-
sió passa al transport, la sedimenta-
ció i la meteorització final.
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