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L’acció de La neu 
era bruta, del 
més que prolífic 
Georges Sime-
non (1903-1989), 
es desenvolupa 
en una ciutat in-

nominada d’un país europeu també 
innominat que ha estat envaït per 
unes forces d’ocupació estrangeres. 
En cap moment no s’explicita ni es 
donen gaires indicis de quins són 
concretament, però la novel·la va 
ser publicada el 1948 i, a partir dels 
noms dels personatges, és deduïble 
que l’escenari podria perfectament 
ser qualsevol ciutat mitjana de Bèl-
gica o d’Holanda en plena ocupació 
nazi. No hi falta cap dels ingredi-
ents propis del context, que la lite-
ratura i el cinema han convertit en 
molt familiars: la violència –tortu-
res, assassinats– amb què els opres-
sors imposen el seu ordre, la pre-
sència més o menys perceptible de 

Un bon dia, fatalment 

les activitats de la Resistència, un 
actiu mercat negre, la tibant relació 
entre aquells ciutadans que eviten 
el contacte amb els ocupants i pro-
curen trampejar la situació com po-
den i aquells altres que miren de 
treure un profit personal de les cir-
cumstàncies... 

L’interès de Simenon, en tot cas, 
no és oferir una visió panoràmica 
d’una ciutat ocupada durant la Se-
gona Guerra Mundial, sinó mostrar 
els efectes que unes condicions tan 
particulars –i extremes– tenen en la 
vida dels individus normals i cor-
rents. Per això focalitza gairebé to-
ta la seva atenció en el personatge 
del jove Frank Friedmaier: disset 
anys, fanfarró, fill d’una senyora 
que regenta una casa de cites clan-
destina per on passa gent de tota 
mena. El negoci permet al Frank i la 
seva mare de viure relativament bé, 
guanyen prou calés per pagar el 
menjar i el carbó de l’estufa. En un 

Poc o molt, tothom ha 
imaginat alguna vegada 
què passaria si pogués 

trencar les lleis del temps. Fer 
un salt cap enrere i poder tor-
nar amb aquells que ja no hi 
són, o fins i tot visitar èpoques 
remotes i provar de sobreviu-
re a la França napoleònica, 
l’Alemanya medieval o la Tàr-
raco romana (hi ha novel·lis-
tes que tenen una especial 
predilecció per aquesta mena 
d’odissees). O al revés, viatjar 
cap al futur i entrar en con-
tacte amb les civilitzacions 
que la nostra condició mortal 
ens impedirà de veure. A La 
màquina del temps (1895) 
H.G. Wells enviava el seu pro-
tagonista al món de l’any 
802.701, on era acollit pels 
Elois, homenets petits, ele-
gants i d’aparença infantil. 
Viuen en edificis modestos i 
s’alimenten a base de fruites. 
“La meva impressió va ser 
que havia anat a parar al de-
clivi de la humanitat –expli-
ca el narrador–. El crepuscle 
rogenc em va evocar el cre-
puscle del gènere humà”. 

Més endavant, quan inten-
ta tornar a la nau espacial, 
l’home descobreix la segona 
espècie que habita el planeta, 
els Morlocks, la classe obre-
ra simiesca i poc intel·ligent 
que li acabarà permetent re-
cuperar la nau i fugir encara 
més lluny. El protagonista ar-
riba fins a l’autèntic final. Els 
éssers que sobreviuen són re-
pulsius i tentaculars. Encara 
bo que, igual que Ulisses, pot 
tornar a casa.✒
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ambient general de carestia, aquest 
benestar resulta gairebé ofensiu, i 
genera enveges, recels i sospites en-
tre els veïns. Al Frank, però, tant se 
li’n fot. Se li’n fot tot, en realitat. Per 
això mata un sotsoficial de l’exèrcit 
d’ocupació només perquè sí –“per 
desvirgar-se”–. I fa l’amor amb les 
noies del bordell sense desig ni pla-
er, mecànicament. I es comporta 
d’una manera temerària, lluint la 
pistola robada a la víctima i fent os-
tentació del feix de bitllets guanyats 
traficant il·lícitament. 

Justament, aquesta indiferència 
rabiosa envers tot el que l’envolta  
–i envers ell mateix, també– és la ca-
racterística central del personatge. 
Tant per l’ambient com pel protago-
nista, La neu era bruta presenta més 
d’un punt en comú amb L’estrany, 
d’Albert Camus: sobretot, una at-
mosfera greu, pessimista, sense re-
dempció… Les dues novel·les pre-
senten una diferència crucial, però. 
A pesar dels seus vincles, el 
Mersault de Camus és una víctima 
de la fatalitat de la indiferència, 
mentre que el Frank de Simenon 
n’és un militant convençut, que no 
tan sols no pateix per la pròpia in-
sensibilitat sinó que, a més, la po-
tencia. Simenon no explora les mo-
tivacions i les raons de la manera de 
ser del seu protagonista. Ens el mos-
tra tal com és, en cru. Enemic de la 
tendresa, agressiu, esquerp, la per-
sonalitat d’aquest antiheroi sime-
nonià es resumeix en un pensament 
amb ressons d’autoprofecia: “Un 
bon dia fatalment succeirà alguna 
cosa, no es pot preveure quan, ni 
exactement què”. En una entrevis-
ta per a la Paris Review, Simenon va 
explicar que sempre tenia en comp-
te el consell que, de jove, li havia do-
nat Colette. Ell li havia passat uns 
contes i ella li havia retret que fos-
sin “massa literaris”. Efectivament, 
tot en l’estil de Georges Simenon es-
tà mancat d’artifici. Els diàlegs són 
eficaços des de la naturalitat. I la 
prosa, feta de frases breus, precises, 
és ràpida i alhora fa gala d’una aride-
sa retòrica total. Això fa que trans-
meti una sensació d’urgència de-
candida i que reprodueixi molt fi-
delment la monotonia de la sordide-
sa i la vulgaritat. Però fa que també, 
a vegades, avorreixi força.✒
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La nova novel·la de Jordi Mata 
(Barcelona, 1966) arrenca amb 

el primer assalt per plantar cara als 
borbònics durant la Guerra de Suc-
cessió. 1714. Entre dos focs és una no-
vel·la que, en la línia d’Un cadàver ex-
quisit (2008), presenta amb rigor els 
fets històrics que van precedir la ba-
talla amb què acabaria la guerra. 
Amb un ampli ventall de personat-
ges reals i ficticis, Jordi Mata acon-
segueix recrear d’una manera con-
vincent aquells anys tumultuosos.
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La periodista Pilar Urbano acaba 
de publicar un llibre altament 

polèmic, La gran desmemoria. Hi 
afirma que l’operació Armada, que 
va desembocar en el cop d’estat del 
23-F, va començar el 5 de juliol del 
1980 a la Zarzuela, i que el rei Joan 
Carles en va formar part fins a dues 
setmanes abans que el tinent coro-
nel Tejero entrés al Congrés, el 23 de 
febrer del 1981. No obstant, ha acla-
rit que l’operació va derivar en el cop 
d’estat “tot i que el rei no ho volia”.
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Abans de convertir-se en un dels 
autors de referència de l’última 

dècada a Espanya amb Soldados de 
Salamina, Javier Cercas va publicar 
El vientre de la ballena (1997). La no-
vel·la, revisada a fons per l’escriptor, 
explica la història del Tomás, un 
professor ajudant de literatura que 
enganya la seva dona, Luisa, amb un 
antic amor d’adolescència, Claudia.  
Explicada a mig camí de la comèdia 
i la tragèdia, és una de les obres més 
enginyoses de l’autor.
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 EL 1953 ES VA ESTRENAR UNA 
ADAPTACIÓ AL CINEMA DE LA 
NOVEL·LA. LES FILMS MARCEAU


