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Una de les grans
virtuts de la no-
vel·la d’intriga
nord-americana
que va néixer de
la Gran Depres-
sió va ser la seva

capacitat per fusionar la denúncia
social i l’entreteniment en un sol
gènere. El nom que se li va donar,
hard boiled, expressa en anglès al-
guna cosa d’un realisme sense dis-
fresses ni transigències. I això és el
que trobarà qui s’acosti a la novel·la
de James Ross Mal dadas, un altre
d’aquests clàssics moderns ameri-
cans que ens ofereix Sajalín, l’edito-
rial que ja va publicar dues novel·les
tan imprescindibles com El callejón
de las almas perdidas i En el patio:
una trilogia que presenta una Amè-
rica desolada i desesperançada, de
personatges marginals i que es po-
den definir amb les paraules d’un
personatge de Mal dadas: “Si co-
mences per sota de tot has de ser

En el buit de la Gran Depressió
més dur que tota la gent que et sepa-
ra del cim”.

La novel·la de Ross, tot i que es
presenta amb l’aparença d’un thri-
ller, va revelant a poc a poc capes
bastant més profundes i interes-
sants. Està ambientada a Corinth,
Carolina del Nord, durant els anys
de la Depressió. És un racó de món,
res a veure amb el glamur amb què
un es pot imaginar el Nova York o el
Los Angeles d’aquella època: un lloc
tan endarrerit com qualsevol poble
de la postguerra espanyola, per fer-
nos-en una idea. Jack McDonald, el
protagonista, treballa en una gasoli-
nera a prop de la ciutat, i és una víc-
tima més de la crisi precursora de la
nostra: ha d’abandonar la seva gran-
ja i posar-se a treballar a la gasoline-
ra de Smut Milligan, un home dur i
emprenedor que té l’aspiració de
convertir-la en un lloc de ball i diver-
sió per anar a prendre una copa i fer
una partideta els caps de setmana.
L’Smut és ambiciós, i el Jack un ho-

ra amb la indiferència de qui no vol
córrer la seva sort. Naturalment, i en
això Ross és deutor de les novel·les
de James M. Cain, hi ha una dona ca-
sada que s’entén amb Milligan, i un
marit banyut que acaba sent deter-
minant en la història, fins a arribar
a un desenllaç inhòspit que cau sen-
se dramatisme, amb la desolació que
impregnen l’època i també el país.

James Ross va publicar aquesta
novel·la el 1940. Després de lluitar
a la guerra va tenir molts oficis, pe-
rò finalment es dedicaria al perio-
disme tota la vida. Tot i els elogis que
Mal dadas va rebre d’autors com
Raymond Chandler i Flannery
O’Connor, mai va trobar editor per
a la seva segona novel·la, In the Red.
De fet, el lector hi trobarà el parsi-
moniós estudi de caràcters propi de
Chandler i la visió gairebé determi-
nista d’O’Connor, però qui potser el
defineix millor és George V. Higgins
a l’epíleg quan comenta que Ross era
un autor que “estudiava el buit”.✒
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me que no té res a perdre. Però a poc
a poc l’Smut veu com el “sistema”
frena les seves aspiracions: ha de pa-
gar suborns al xèrif, naturalment, i a
l’alcalde del poble, la qual cosa no li
deixa tants beneficis com havia pla-
nejat. Les coses comencen a torçar-
se, fins que Milligan s’adona que si
vol sortir-se’n haurà de posar en
marxa un pla violent, del qual el
Jack, el narrador, no en podrà estar
al marge.

Crec que val més no dir res més de
la història, de la qual destacaria so-
bretot el to en què està contada (que
ens arriba gràcies a l’estupenda tra-
ducció de Carlos Mayor) i a la galeria
de personatges: al voltant de la gaso-
linera bar de Milligan hi pul·lulen
subjectes de tots els tarannàs,
blancs, negres, borratxos, ignorants,
espavilats i poca-soltes. El narrador,
un d’aquests perdedors de la novel·la
americana que de seguida es gua-
nyen el lector, ens els presenta prò-
xims, perquè tots som com ell, i alho-

Per a la bona sa-
lut d’un sistema
literari és fona-
mental que apa-
reguin, amb certa
periodicitat, ba-
lanços elaborats

per la crítica competent que esta-
bleixin, amb el màxim rigor possi-
ble, el que s’ha esdevingut i produ-
ït en el lapse de temps d’estudi que
s’ha fixat prèviament, tot fent-ne,
alhora, una apreciació qualitativa.
No cal dir que els dos propòsits són
altament arriscats d’assolir, princi-
palment per dues raons fàcils d’en-
tendre: la dificultat de ser exhaus-
tiu (tot i que ja en la tria, que és de-
liberada, hi ha un criteri del compi-

De l’holograma cap al que és
incert: la màquina no s’atura

lador) i la relativitat de l’apreciació,
que, per molt afany d’objectivitat
que el presideixi, no deixa mai de
ser subjectiva, i, afegiríem, sort que
ho és! El gran dilema crític, en po-
esia, i en art en general, és determi-
nar el que serà perdurable i el que
no. El consens el fa el públic i el
temps.

En general, el que val per als pre-
mis literaris (deixant de banda as-
pectes extraliteraris), que és la
unanimitat dels experts (el jurat),
sovint no és indicador de gaire res.
Fem-ne la prova: analitzem obres
guanyadores durant els últims
trenta anys dels premis més desta-
cats i vegem quantes han superat el
sedàs del temps, quantes s’han

que pugui suscitar el fet que qui ai-
xò exposa no és un professional de
la crítica sinó una persona de l’ofi-
ci de les lletres a qui li vaga, circums-
tancialment, de dir-hi la seva en el
terreny sempre apassionant de la
creació poètica. Com ho és, d’apas-
sionant, la lectura d’un llibre com el
que ofereix Marrugat, ni que sigui
pel coneixement directe que hem
tingut de moltes de les obres i dels
autors que hi van apareixent. Per-
què, més enllà de la “bibliopolítica”,
que diria Lluís Calvo, és imprescin-
dible, insisteixo, que una societat li-
terària compti amb llibres com
aquest. Tot i que l’afany taxonòmic
no sigui una activitat particular-
ment excitant, cal agrair, justament
amb més motiu, que hi hagi qui s’hi
posi amb eficiència i coneixement
de causa.

Si anem al nucli de la tesi del lli-
bre, el concepte estrella, que ser-
veix per englobar tota la poesia (ca-
laix de sastre) que s’ha produït des-
prés del final de la modernitat, és el
de postmodernitat. Com deia Ga-
briel Ferrater seria “acadèmic i
avorrit” entrar a polemitzar, par-
tint de l’establert per Friedrich
com a lírica moderna, per acabar al
present, en què el concepte de post-
modernitat és pràctic perquè hi en-
tra tot; diguem que és de pas univer-
sal. I tanmateix és un terme justa-
ment tan connotat pels filòsofs que
l’han encunyat i definit, que acaba
sent excessivament lax.

Sense anar més lluny, en un ar-
ticle recent, el poeta Carles Camps
critica –en favor d’una poesia de
valor ètic– “una poesia postmoder-
na que defuig com el gat escaldat
l’aigua calenta el compromís, com
si escaldar-se no fos precisament la
raó mateixa del poema”. El llibre
està estructurat en tres capítols:
els dos primers constitueixen un
full de ruta i un repàs del període
històric postmodern, que s’inicia
als 60, i en el tercer es fa una anà-
lisi aprofundida de l’obra de tres
poetes contrastats (disculpeu-me
el mot galdós): Pere Gimferrer, Jo-
an Navarro i Víctor Sunyol. Un lli-
bre de referència.✒
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convertit en referents, quantes són
obres d’autors consolidats. Aques-
tes reflexions, i moltes altres, les
suscita l’estudi seriós, i d’abast
considerable, de Jordi Marrugat
(Sabadell, 1978), que, per dir-ho ai-
xí, marca una fita en el que dèiem
inicialment, la necessitat de balan-
ços crítics periòdics.

Una lectura apassionant
Més que cantar-ne les virtuts, que
no són poques, i diria que no n’és la
menor la capacitat sintètica en la
descripció de l’obra dels poetes que
va presentant, penso que és més
productiu d’assenyalar els punts
que poden ser problemàtics, i això,
naturalment, amb totes les reserves


