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Una de les figures
més controverti-
des de l’imaginari
nord-americà és
la de l’assassí en
sèrie. Llibres,
pel·lícules, docu-

mentals i sèries de televisió ens
n’han presentat de tot tipus, hi hem
simpatitzat, ens n’hem esgarrifat i,
qui més qui menys, en algun mo-
ment de la seva vida s’hi ha obses-
sionat o, com a mínim, ha entès el
grau d’addicció que pot generar mi-
rar de penetrar en aquelles ments,
massa sovint malaltes, però moltes
vegades només mancades d’algun
afecte fonamental. En una entrevis-
ta, Donald Ray Pollock, un dels au-
tors revelació de l’any passat a Es-
tats Units, a qui ja es comença a
comparar –pobre!– amb Faulkner i
Flannery O’Connor, feia una refle-
xió molt interessant sobre el pedes-
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PERFIL tal en què la societat nord-america-
na, obsessionada amb la possessió
d’armes, col·loca aquesta figura: “És
com si els assasins en sèrie estigues-
sin portant el credo nord-americà
de l’individualisme dur a un nivell
nou i que per això haguessin de ser
admirats”. ¿L’assassí en sèrie com
l’expressió més pura del self-made
man? O del self-made personatge,
com a mínim. El dimoni a cada pas
en té un, que mata autoestopistes
joves i ingenus acompanyat de la
dona, a qui ofereix com a regal sexu-
al abans de perpetrar el crim. No és
la primera ni l’última vegada que
llegim una història així, però sí que
s’ha de reconèixer que Ray Pollock
sap descriure l’horror dels crims
amb el punt just de sequedat que re-
quereix tot aquell vessament de
sang. N’hi ha molta, de sang, al lli-
bre, molt patiment i molta misèria.
Tot gira al voltant dels marginats
del sistema, dels pobres que no te-
nen ni l’oportunitat de canviar i que
es refugien en el Déu castigador de
l’Antic Testament, que els diu que la
redempció és gairebé impossible.

Ray Pollock és un autor tardà
que, abans de posar-se a escriure
(gràcies a estudis universitaris de
creació literària finançats amb be-
ques) havia estat peó de fàbrica i ca-
mioner durant anys. És d’aquells ca-
sos que desmenteixen que la creació
no es pot aprendre en una aula: les
històries feia anys que les duia a
dins, i l’únic que li van donar van ser
les eines, i molt fines, per explicar-
les: sap aplicar una dosi ben justa de
lirisme quan cal, alternar accions
paral·leles en frases consecutives
per crear un efecte més que multi-
plicador, i crear personatges ben di-
ferenciats amb quatre pinzellades.

L’obertura de la novel·la ja la po-
dria justificar. Tornem a ser a la fon-
dalada de Knockemstiff, a Ohio, la

mateixa que va donar nom al recull
de contes que va llançar-lo a la fama
ara fa un parell d’anys. Pollock ens
hi presenta la realitat duríssima de
l’amèrica profunda dels anys 40 i
primers 50. El protagonista, en Wi-
llard, és un soldat que torna de la Se-
gona Guerra Mundial una mica
trastocat pel que hi ha viscut, i que
és pres del fanatisme religiós. Té un
caràcter esquerp: si li busquen les
pessigolles, reacciona amb virulèn-
cia. Convençut que aquesta és la
manera correcta de fer les coses, en-
senya al seu fill Arvin a ser com ell,
cosa que, a la llarga, el convertirà en
un malànima i un vagabund. La do-
na d’en Willard es posa molt malal-
ta, i ell decideix penjar animals es-
ventrats que gotegen sang dalt dels
arbres que hi ha al voltant del seu
“arbre de resar”, un tronc caigut,
per mirar de salvar-la. Però, com diu
l’Arvin, “simplement, no funciona”.
Pollock deixa ben clar, a la primera
pàgina del llibre, que el tronc és d’un
roure “americà”.

La cruesa, la misèria moral i ma-
terial i la ignorància tenyeixen l’uni-
vers de Ray Pollock: més que
Faulkner o O’Connor, hi trobem
restes de John Steinbeck i de la tra-
dició nord-americana que agerma-
na la natura i els personatges que
s’hi mouen. En aquest sentit, el di-
buix de la coberta de la versió caste-
llana de Libros del Silencio és espe-
cialment encertat: hi veiem un ho-
me mig nu estirat, amb els peus des-
calços i que aixeca el cap amb
dificultat. Del pit li brota un arbre,
sec com una mala cosa, com si de
l’agonia només en pogués brotar
una vida borda. Vagi això en home-
natge a la pèrdua que ha suposat la
mort del seu editor, Gonzalo Cane-
do, que va apostar per Ray Pollock
i la literatura de qualitat ara fa un
parell d’anys.✒
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Advocat, diplomàtic, escrip-
tor i periodista: tot això i
més és Plinio Apuleyo Men-

doza, l’amic més íntim de Gabriel
García Márquez. Per si mateix és
d’aquells personatges per als quals
el món és petit. La novel·la Entre
dos aguas li va costar l’enemistat
de l’exèrcit del seu país, Colòmbia,
i dels sectors violents de la teologia
de l’alliberament. El 1999 va patir
un atemptat fallit de l’Exèrcit
d’Alliberament Nacional.

Als anys 50, quan Gabo era un
bohemi sense nord, a París o a
Amèrica Llatina, qui l’acollia i li

donava feina era Mendoza. Ha es-
tat el seu padrí durant dècades i
junts les han vist de tots colors: a
Veneçuela van patir un bombar-
deig quan eren corresponsals. Van
viatjar junts per l’Europa de l’Est
i per Amèrica Llatina. Després, a
l’Havana, tots dos empleats de
l’agència de notícies cubana Pren-
sa Libre van renunciar al càrrec
per la creixent pressió dogmàtica
del partit comunista.

Ediciones B acaba de publicar
Gabo. Cartas y recuerdos, un llibre
de correspondència entre Mendo-
za i García Márquez. S’hi expli-

quen part de les experiències co-
munes, però hi ha més documents
sobre la seva relació. Conservo
com un petit tresor l’edició que va
fer l’Editorial Bruguera el 1982
d’El olor de la guayaba –reeditat
per Mondadori el 1994–, una llar-
ga conversa entre tots dos on apa-
reixen detalls sucosos, com els es-
tius fallits a l’Empordà de Gabo per
culpa de les seves supersticions o
les crítiques que feia Mendoza als
manuscrits de les seves novel·les.
El secret és la primera entrevista
que va fer Mendoza a García Már-
quez, publicada el 1972 a Libre, la

revista que ell dirigia. Només per
la descripció que fa de la vida de
Gabo a Barcelona val la pena:
“Acostuma a dinar en grup en un
restaurant de les Rambles on bur-
gesos catalans, pulcres i rasurats
com si acabessin de sortir de la
perruqueria, passen una llarga es-
tona estudiant el menú”; “Viu en
un apartament del barri de Sarrià.
Treballa en una habitació petita,
amb una finestra de planta baixa
des d’on es veu un tros de gespa i un
carrer tranquil, d’aspecte provin-
cial”. Aquest carrer, ja ho havia es-
crit, és el carrer Caponata.✒
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