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En les darreres
setmanes hem
vist com els diaris
es doblegaven
novament al joc
de la propaganda:
fotografies i

noms estel·lars mostraven rostres
d’autors, vells coneguts, i les seves
flamants novetats per al goig su-
prem de la rentrée literària. Em pre-
gunto quin interès poden despertar
avui senyors com Stephen King,
Vargas Llosa, John Grisham o Julia
Navarro. Què se’ns en dóna
d’aquests formidables venedors, al-
guns d’ells escriptors menors, que

Barcelona,
zona d’exclusió

coneixem sobradament? ¿No és
més interessant descobrir l’ànima
d’un escriptor que comença? Us
proposo La peixera, el debut litera-
ri de Maiol de Gràcia Clotet, una no-
vel·la diferent avalada per Edicions
del Periscopi. I no dic això per des-
cobrir-vos un fenomen enlluerna-
dor, sinó per fer visible l’ambició li-
terària d’aquesta nova generació
d’escriptors en llengua catalana que
basteixen i fortifiquen gèneres que
encara avui són escassos i precaris.

Tinc la sensació que aquesta fau-
la pessimista anomenada La peixe-
ra suporta en certa manera tot el
pes del món, un món que sembla

història, no deixa d’emmirallar-se
en aquella terrible angoixa que de-
via patir el Joseph K. de Franz
Kafka, especialment en la primera
part de la novel·la. La diferència, en
aquest sentit, és que Kafka és impla-
cable, i Maiol de Gràcia no. Vull dir
que hi concorre un cert postulat te-
màtic i una ingenuïtat que empara
qualsevol dolor real.

Imagineu Barcelona convertida
en un lloc on hi ha barris que són
zones d’exclusió, com en la magní-
fica ficció District 9 de Neill Blom-
kamp. Aquí, però, els homes hi són
segrestats, narcotitzats i sotmesos,
convertits en una mena d’autò-
mats, útils només per a la produc-
ció: els homes marrons. La tirania
no té rostre, només en tenen uns
quants individus que formen la re-
sistència. Ha desaparegut la lliber-
tat, s’ha prohibit l’escriptura i no-
més hi ha llibres tècnics. És un pre-
sent automatitzat, en què l’única fe-
licitat arriba a través del somni, la
memòria o per associacions prous-
tianes que retornen la infància. La
peixera compon una realitat que
transcorre de forma oposada al que
seria una societat ideal, esclavitza-
da i en mans d’una organització to-
talitària, una situació extrema i, en
certa manera, apocalíptica. La tesi
sembla que és que el capitalisme ne-
oliberal ha portat a desenvolupar
aquesta situació límit d’abús i lliber-
tats retallades, i ha convertit els ciu-
tadans en éssers submisos i produc-
tius que estan en mans d’un opres-
sor sense rostre. Tanmateix, l’es-
criptor és una víctima paradoxal
que acaba convertint-se en una
transfigurada reminiscència de l’es-
perança universal. Un món, malgrat
tot, on la literatura acaba essent re-
demptora i fonamental. No sé si Ma-
iol de Gràcia serà elevat als altars de
la posteritat com somia Josep E.,
el protagonista d’aquesta agosara-
da i amarga utopia negativa, però
seguint les passes de la seva ment
literària un s’ho passa la mar de bé.
L’escriptura directa, els girs sor-
prenents i la lògica personal de
l’autor fan d’aquesta lectura honor
a l’ambició. ✒

L’ou d’or és la no-
va entrega de les
aventures de
l’inspector Bru-
netti, el personat-
ge fetitxe de l’es-
criptora nord-

americana Donna Leon. El lector de
novel·la negra col·lecciona aventu-
res de comissaris, inspectors i poli-
cies. No se’n cansa. Com qui rep una
postal d’un amic o un vell conegut
que dóna, després de molt temps, se-
nyals de vida. Amb aquesta avidesa
esperavenelsfansunaltreepisodide
l’inspector venecià.

Des d’un punt de vista convenci-
onal,Brunetticaubé.Ésunhomeca-
sat i amb fills, culte, esquerranós, fi-
delalasevadona,gormand,ambcon-
viccions i un professional disposat a
perdre el senderi per allò que creu
just.SiEdgarAllanPoevatriarunes-
carabat d’or per convertir el misteri
en un insecte petit i brillant, Donna
Leon ha escollit en aquesta nova en-

Misteris de llautó
trega un ou daurat com a símbol de
lacobdíciahumana.L’oud’orcontala
història tràgica d’un ésser indefens.
Un noi sord i retardat apareix mort.
Aparentment, el motiu de la mort és
unasobredosidepastillesperdormir.
ÉsDavideCavanella,unconegutdela
famíliaBrunetti.Finsalamort,elDa-
vide treballava a la tintoreria del bar-
ri on l’inspector i la seva dona duien
la roba. L’esdeveniment commou
l’esposa, Paola. Comencen a parlar-
ne, amb Brunetti, a l’hora del sopar i
s’adonen tots dos que no saben res
d’aquella persona que fa anys que ve-
uen sovint. No coneixen cap detall de
la seva vida. Si vivia sol, si era sord de
naixement o potser si s’hi havia tor-
nat per un accident. Era retardat?
Fins a quin punt? Se’n cuidava algú?
Totes les incògnites al voltant de Ca-
vanella van teixint un sentiment de
culpa a l’interior de Brunetti, que fa
que comenci a investigar el cas. Les
persones amb retard psicològic no
solen suïcidar-se, diuen els entesos,

Venècia i els seus racons. Brunetti
agafa el Vaporetto de San Tomà, s’as-
seu als seus cafès farcits de gondolers
maldestres, beu un spritz a mitja tar-
da, perd paraigües a cada pluja, i dei-
xa que soni el telefonino. I és aquí, en
cadascuna de les abundants descrip-
cions de Leon, que lluu la fascinació
de l’escriptora per la ciutat dels ca-
nals.Enlesmésde300pàginesdellli-
bre, Leon es converteix en una rèpli-
ca de l’americana interpretada per
Katherine Hepburn a la pel·lícula de
David Lean Bogeries d’estiu. Leon viu
enamorada de Venècia de la mateixa
manera que aquella turista innocent
delapel·lículahoestavaperlacopade
l’antiquari.

Les descripcions es barregen amb
el to reflexiu d’una novel·la de la
qual deduïm el final massa aviat. Tot
i així, l’escriptora nord-americana
es reserva un petit escamot de justí-
cia poètica en les darreres pàgines
que podrien fer sospitar, fins i tot, en
l’existència d’una segona part. ✒
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i aquest és un dels punts de partida a
quèBrunettis’agafaperencetarlain-
vestigació.Enaquestpunt,l’escripto-
ra dibuixa una altra trama, una histò-
riadecorrupciópolítica,quenotéres
a veure amb la història del noi. Com
el grec Petros Màrkaris, que ha escrit
les últimes novel·les amb el rerefons
de la crisi i la corrupció grega, Leon
que viu a Itàlia des dels 80 tampoc se
n’ha volgut estar de dir-hi la seva. A
L’oud’or,d’unamaneraunpèlmatus-
sera,l’escriptoraintentarelacionarla
tragèdia del noi amb la situació actu-
al a través del sentiment d’injustícia.
La pregunta que Leon envia als lec-
tors és: com podem assumir que els
aparells de l’estat i la classe política
protegeixinels corruptes i notinguin
curadelsdesprotegits?Totesdues si-
tuacions són repugnants però no po-
dríem dir que són els dos caps d’una
mateixa corda.

Siobviemaquestarelliscada,lare-
compensa per al lector és, com gaire-
bé sempre en les novel·les de Leon, a

traslladar-nos a un futur pròxim, un
malson d’incalculables i desastro-
ses conseqüències, on el preu de la
salvació passa pel sacrifici humà
d’alguns. Entenc que és una obra
que neix d’una tensió insuportable
entre la vida i la literatura, transfor-
mant la literatura en una paràbola
de l’opressió i la repressió, davant el
desconcert d’una realitat difícil-
ment assumible. Per situar-nos una
mica, podríem pensar en aspectes
de 1984 de George Orwell, Un món
feliç d’Aldous Huxley, Fahrenheit
451 de Ray Bradbury o Momo de Mi-
chael Ende; tot i que Josep E., l’es-
criptor protagonista de la nostra


