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Literatura suïssa
d’actualitat

UN CUCUT MORT
A la pel·lícula El tercer home, el seu
protagonista diu en un moment do-
nat: “A Suïssa, porten cinc-cents
anys d’amor, democràcia i pau. I
quin ha estat el resultat? El rellot-
ge de cucut”. L’afirmació no és del
tot certa: ni porten cinc-cents anys
de pau (d’aquí no res en portaran
dos-cents, que tampoc no està gens
malament) ni han inventat el rellot-
ge de cucut. Literàriament parlant,
Suïssa ha tingut sempre un perfil
discret. Gairebé és més coneguda
pels escriptors que hi han anat a viu-
re o hi han viscut (Patricia Highs-
mith, Vladimir Nabokov, etc.) que
no pas pels que ha produït.

Ara mateix, coincideix en el
temps la presència de dos d’aquests
autors, radicalment diferents.
D’una banda tenim l’encertada re-
cuperació per part de l’editorial Na-
vona d’una de les obres emblemà-
tiques de Friedrich Dürrenmatt
(1921-1990), La promesa, publicada
per primera vegada el 1957. En cata-
là, va ser un dels números pioners
de la col·lecció La Cua de Palla
d’Edicions 62. Després també l’ha
publicat Viena, força recentment.
Narrador, autor de teatre, Dürren-
matt va fer una literatura poc suïssa:
distanciat, irònic, sentimental, és el
més llatí dels autors germanòfons.
A La promesa (duta al cinema dues
vegades, la darrera amb el títol d’El
jurament, dirigida per Sean Penn,
l’any 2001) hi trobem un tracta-
ment molt primerenc de la psique
d’un comissari de policia. L’escena
en què el comissari Mathei comuni-
ca als pares l’assassinat de la seva fi-
lleta i els promet (“per la seva salva-
ció”) que en trobarà l’assassí és de
les millors de la història de la no-
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Coincideixen als taulells de novetats la recuperació
d’una gran novel·la de Friedrich Dürrenmatt i el debut
de Joël Dicker. Els dos autors fan una literatura
que aparentment es pot considerar ‘poc suïssa’

vel·la policíaca. Com que és un ho-
me que compleix les promeses,
aquest fet li condiciona tota la vida.
Una novel·la negra que, com totes
les grans del gènere, conté en tot
just 150 pàgines la majoria de les
misèries humanes.

DOS CUCUTS MORTS
Radicalment diferent és el cas de
Joël Dicker (Ginebra, 1985). Acaba
de publicar La veritat sobre el cas
Harry Quebert (La Campana) i ja és
un fenomen de vendes. Com Dür-
renmatt, tampoc no sembla suís. Al-
menys amb aquesta novel·la, ambi-
entada i explicada als Estats Units.
Un autor nord-americà no l’hauria
feta millor. Explica d’una manera
molt hàbil la resolució d’un cas de
doble assassinat (en principi) esde-
vingut en un poblet de Nou Hamp-
shire, i té tots els ingredients per en-
ganxar el lector. Hi contribueix la
dosificació exacta dels ingredients:
el misteri, els girs argumentals, el
morbo… S’esmenta la influència de
Larsson i Nabokov, entre d’altres.
Personalment, penso que una de les
més importants, vist l’interès de
l’autor pel desenvolupament d’un
crim en una d’aquestes microcomu-
nitats nord-americanes, és la de
Stephen King. Com King, Dicker,
indirectament, ens acaba conven-
cent que l’assassinat, el crim, el mal,
ve i es produeix engendrat per
l’existència malaltissa, malgrat ells
mateixos, dels habitants d’aquests
poblets. I que la figura del foraster
(en aquest cas un escriptor que hi
arriba per escriure), tal com és trac-
tada a La botiga, és imprescindible
com a desllorigador de les tensions
internes de les frustracions de tota
aquesta gent.✒
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EL NOM, EL MÓN

Montserrat és el nom català
per excel·lència. No té tra-
ducció perquè té una rela-

ció directa amb el nom d’aquesta
muntanya tan singular i simbòlica
per al país. Sincerament, jo pensa-
va que era un nom molt tradicio-
nal, però que havia anat caient en
desús, però consulto a l’Idescat
quins són els noms més abundants
entre la població catalana i, segons
dades del 2012, Montserrat és el
segon en el rànquing de noms fe-
menins, després de Maria. Hi ha
més de vuitanta-cinc mil Mont-
serrats; i d’aquestes, quantes –em

pregunto– fan servir el nom sen-
cer habitualment? Poques: els
noms llargs tenen això, que ten-
dim a escurçar-los i obtenim allò
que se’n diu l’hipocorístic, que
s’obté deformant el nom i sol re-
servar-se –però no sempre– per
als àmbits més familiars o infor-
mals. De fet, etimològicament, hi-
pocorístic deriva del verb grec que
podríem traduir per anomenar
afectuosament.

En català, la tradició és –o era!–
escurçar els noms per afèresi, és
a dir, suprimint una o dues síl·la-
bes del començament: Tià (de Se-

bastià) o Bet (per Elisabet). En el
cas de Montserrat, hi havia Tona,
Rat o Tat. Els diminutius afectu-
osos en català poden acabar tam-
bé amb -ina (Carmina) o amb -eta
(Carmeta), en el cas de noms fe-
menins. Per als nens tenim Joa-
not, Jaumet o Miqueló. La tradició
d’escapçar per afèresi, malaura-
dament, està retrocedint, per in-
fluència de l’anglès i del castellà,
que tendeix a escurçar els noms a
la inversa, fent servir només la
primera o les dues primeres síl·la-
bes: Sebas o Eli, seguint els matei-
xos exemples d’abans. Les Mont-

serrats són, avui, majoritària-
ment, Montse, o bé Muntsa. A les
illes Balears també són tradicio-
nals els hipocorístics per afèresi:
Tomeu, Biel o Tineta. A València
solen afegir una o final quan el
nom queda escurçat en una sola
síl·laba: Ximo, de Joaquim, o Que-
lo, de Miquel. A Itàlia, els hipoco-
rístics es fan amb les sonores ter-
minacions Giorg-ino, Donat-ello,
Paol-etta o bé Guid-uccio, i en al-
tres idiomes, com l’anglès i el fran-
cès, es fan amb la repetició d’una
de les síl·labes del nom, com ara
Lou-Lou i John-John. ✒
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