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Camille Preaker, 
una periodista en 
la trentena que 
treballa per al 
quart diari de la 
ciutat de Chicago, 
és enviada a 

Wind Gap, un petit poble de Mis-
souri, per cobrir la notícia de l’assas-
sinat de dues preadolescents. L’en-
càrrec professional té una dimensió 
personal, també. Wind Gap és el po-
ble natal de Camille, i fa més d’una 
dècada que no hi posa els peus. Tor-
nar-hi, per tant, significa retrobar-
se amb un passat –família, com-
panys, escenaris– ple de traumes no 
superats, que encara la turmenten. 
Aquest és el punt de partida argu-
mental de Ferides obertes, la prime-
ra novel·la (apareguda originària-
ment l’any 2006) de l’excrítica de ci-
nema i televisió Gillian Flynn. 

Flynn és coneguda sobretot per 

Ferides i perversions

ser l’autora de Perduda (2012), una 
novel·la tan tèrbola com entretin-
guda i intel·ligent. Hi explorava la 
desintegració –demencial, entre 
maquiavèl·lica i hitchcockiana– 
d’un matrimoni. Va ser un gran èxit 
de crítica i públic, i ara David Fin-
cher n’ha filmat l’adaptació cinema-
togràfica, pendent d’estrena. Tots 
dos títols han estat publicats en ca-
talà per RBA / La Magrana, en bones 
traduccions de Ferran Ràfols Gesa. 

Tot i que pugui semblar que ens 
trobem davant d’un thriller pura-
ment d’intriga policíaca, amb un cas 
misteriós i una investigació que pre-
tén resoldre’l, Ferides obertes a poc 
a poc es va revelant com una cosa 
més obscura i inquietant. Més per-
versa, fins i tot. La manera com 
Flynn va enriquint i recargolant una 
trama clàssicament policíaca amb 
uns elements més propis del thriller 
de terror –a les nenes mortes els 

AEl gos dels Baskerville 
el detectiu Sherlock 
Holmes s’encara amb 

un dels casos més singulars de 
la seva trajectòria. El baró an-
glès Sir Charles de Baskervi-
lle mor en estranyes circums-
tàncies durant una passejada. 
Tot i que no es descobreixen 
senyals de violència en el ca-
dàver, l’home mor fent una 
ganyota “gairebé increïble”, i 
al costat hi ha “les petjades 
d’un gos gegant”. El doctor de 
la família, James Mortimer, 
ho relaciona amb la maledic-
ció que la família arrossega.  

Instal·lat a la propietat dels 
Baskerville amb Watson, Hol-
mes és informat del segrest de 
la filla d’un granger per part 
d’un avantpassat l’any 1742. 
L’antic Baskerville va arribar 
a fer un pacte amb el diable 
per recuperar la noia, que ha-
via fugit del captiveri, tot i que 
un gos enorme acabaria amb 
ell llançant-se-li al coll. Les 
coses es compliquen amb l’ar-
ribada del nebot de Sir Char-
les, Henry, en principi hereu 
únic del difunt. L’investiga-
dor privat descobrirà que no 
és així, i de retruc desemmas-
cararà què s’amaga rere la 
maledicció canina.  

Basada en una llegenda de 
Devon, el lloc on transcorre 
l’acció de la novel·la, El gos 
dels Baskerville va ser publi-
cada per entregues a The 
Strand Magazine entre l’agost 
del 1901 i l’abril del 1902. Va 
ser la tercera de les quatre no-
vel·les protagonitzades per 
Holmes.✒
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JORDI NOPCA 

Maledicció 
canina 

han arrabassat totes les dents, la Ca-
mille té el cos sencer marcat per les 
autolesions infligides al llarg dels 
anys i viu sota l’influx d’una germa-
na morta, un dels sospitosos és una 
enigmàtica dama de blanc…– de-
mostra que la novel·la és obra d’una 
narradora brillant i atrevida. L’au-
tora té un coneixement absolut dels 
codis del gènere –aquí, tot i tothom 
és pitjor i més perillós del que sem-
bla–, controla a plaer els materials 
que fa servir –tensions, distensions, 
girs en la trama, cops d’efecte– i té 
unes fenomenals ganes de pertor-
bar el lector. Entre el to baix ver-
semblant de la intriga realista i la 
perversitat poc creïble, malsana i 
passada de voltes de les històries de 
terror, Flynn opta sempre per la se-
gona. I sempre aconsegueix resultar 
endimoniadament convincent. 

“Rics de tota la vida i escòria” 
Quan rep l’encàrrec de cobrir la no-
tícia, la Camille Preaker explica so-
bre el seu poble: “Hi viuen unes du-
es mil persones. Rics de tota la vida 
i escòria”. El seu editor li pregunta: “I 
tu què ets?” Ella li respon: “Escòria. 
D’una família rica de tota la vida”. El 
retrat de Wind Gap i la seva gent és 
un dels punts forts de la novel·la: és 
un món petit i claustrofòbic, provin-
cianament convencional i benestant 
i, alhora, primitiu i degradat, on ca-
dascú cova els seus ressentiments i 
les seves frustracions particulars, i 
on la protagonista no és benvinguda. 
L’hostilitat i l’ambient malaltís que 
la Camille troba al poble, en tot cas, 
no és res comparat amb el que troba 
a casa: una mare gens amorosa i molt 
neuròtica, una germanastra salvatge 
i imprevisible, un padrastre calças-
ses… La relació de la Camille amb la 
mare i amb la germanastra és el nu-
cli dur de la novel·la, i Flynn esprem 
al màxim el seu potencial torturat, 
ple de ressonàncies gòtiques. 

Com que la narradora és la ma-
teixa protagonista, el to general de 
la història és desesperat, urgent, ob-
sessiu. Hi ha fils argumentals que 
queden penjant, és cert, i alguns 
personatges estan desdibuixats i els 
crims es resolen amb un doble salt 
mortal d’allò més escabrós. Però Fe-
rides obertes és, en conjunt, una no-
vel·la que es llegeix molt bé. Hipnò-
ticament trastornada i cruel.✒
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Males Herbes presenta el seu ca-
tàleg com “una altra manera 

d’entendre la literatura en català”. El 
dotze títol és Simulacions de vida, el 
debut en català d’Enric Herce. L’au-
tor barceloní situa la seva novel·la en 
un futur pròxim en què la tecnologia 
regeix les relacions humanes i pro-
fessionals. Portat a un extrem no gai-
re allunyat de l’actual, el thriller mos-
tra amb un ritme alt com una sèrie de 
fets estranys connecten les vides dels 
diversos protagonistes. 

Simulacions 
de vida 
ENRIC HERCE 
Males Herbes
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Eric Emmanuel Schmitt ha estat 
traduït a 43 llengües i algunes 

de les obres de teatre que ha escrit 
s’han estrenat en una cinquantena 
de països. A Catalunya han arribat El 
visitant i El llibertí, totes dues repre-
sentades al Poliorama –l’any 1996 i 
el 2007, respectivament–. Lleonard 
Muntaner publica dues noves tra-
duccions de Marc Colell i Teixidó, 
Fréderick o el bulevard del Crim 
(1998) i L’hotel dels Dos Mons (1999), 
dos dels seus millors textos.

L’hotel dels 
Dos Mons 
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Neil Gaiman és un dels autors 
més populars de la literatura 

juvenil actual gràcies a títols com 
Coraline, El llibre del cementiri i L’Ot 
i els gegants de gel. Una de les seves 
últimes creacions és L’al·lucinant, 
galàctic i piràtic viatge del pare. Ar-
renca amb una mare que se’n va de 
viatge per feina i un pare que ha 
d’anar a comprar llet. Quan torna de 
fer l’encàrrec, l’home explica als 
seus fills el viatge fantàstic que aca-
ba de protagonitzar. 

L’al·lucinant, 
galàctic... 
NEIL GAIMAN 
Estrella polar
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