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DISSABTE, 12 DE DESEMBRE DEL 2015 ara   

La bíblia andor-
rana, l’obra amb 
què Albert Villa-
ró va guanyar el 
Prudenci Bertra-
na 2015, està més 
ben escrita que 

moltes de les novel·les policíaques 
que es publiquen a la literatura ca-
talana actual. Però a l’hora d’armar 
la trama –és a dir, de presentar el 
misteri i tota la constel·lació de 
personatges que hi formiguegen al 
voltant– i de desenvolupar-la  
–amb les tensions, distensions, 
cops d’efecte i clímaxs necessaris 
per atrapar el lector i electritzar-lo 
amb emocions–, pateix un dels 
problemes més freqüents en 
aquesta mena de llibres, sobretot 
entre els escrits a les nostres lati-
tuds, on hi ha molts escriptors que 
dominen els recursos de la prosa 

Entre el policíac i el 
‘bestseller’ bibliòfil

però pocs narradors que dominin 
l’art de contar. S’hi troba a faltar, 
a La bíblia andorrana, una cons-
trucció més dramatitzada, per 
tant, menys estàtica, de la investi-
gació policial. 
       Tot comença amb la descoberta 
del cadàver de Víctor Mariné, de 37 
anys, que treballava en el sector de la 
banca andorrana –where else?– i de 
qui es rumoreja que estava al darre-
re d’unes filtracions sobre els comp-
tes bancaris secrets d’alguns polítics 
catalans. Amb el rerefons de l’escàn-
dol Pujol i del conflicte entre Espanya 
i Catalunya pel procés sobiranista, tot 
s’intueix molt tèrbol ja des d’un bon 
principi, i més si tenim en compte que 
Andorra és “un camp adobat per la 
rumorologia política i financera”. 
       Andreu Boix, oficial de la policia 
andorrana i conegut dels lectors de 
Villaró, és l’encarregat d’investigar el 

Territori capital 
tanca el díptic 
sobre la Guerra 
Civil a Catalu-
nya, a càrrec 
del cate-

dràtic de la Universitat 
Autònoma de Barce-
lona José Luis Mar-
tín Ramos. Si el 
previ La rereguar-
da en guerra 
(2012, també a 
L’Avenç) se cen-
trava en el fracàs 
del 18 de juliol i el 
posterior enfronta-
ment entre projectes 
revolucionaris (“els anar-
quistes –no n’hi havia un de sol–, el 
proletari del POUM i el popular del 
PSUC”) i reformistes (ERC), 
aquest arrenca amb els Fets de 

De derrota en derrota
Maig de 1937 i arriba fins a la der-
rota final. 

Davant d’una guerra omnipre-
sent, el relat se centra, amb obses-

siu detall, en el dia a dia político-
social del minvant territo-

ri catalano-republicà. 
La reducció jurisdic-

cional va paral·lela a 
la de les competèn-
cies autonòmi-
ques. Així, “l’horit-
zontalitat de les re-
lacions entre la Ge-

neralitat i el Govern 
de la República” que-

da “definitivament 
trencada per la interven-

ció de les forces del Govern 
de València en la resolució del con-
flicte de maig”, sobretot arran del 
trasllat a Barcelona de la capitalitat 
republicana el 31 d’octubre de 1937. 

La incomprensió de Catalunya 
Amb tot, el trist paper dels polítics 
catalans durant la guerra només 
subratlla la incomprensió ja exis-
tent envers la realitat catalana. A la 
particular arquitectura institucio-
nal autonòmica, s’hi sumava una 
estructura de partits diferent amb 
un PSUC “massa heterogeni per als 
gustos de la direcció del PCE”, una 
ERC encara majoritària a les alcal-
dies i la Generalitat, i un sindicalis-
me encapçalat per la CNT. No tro-
bem res similar en una Espanya re-
publicana on Negrín concentrava 
poder, els republicans volien i doli-
en, i el PCE actuava com a autènti-
ca corretja de transmissió. Tot ple-
gat, un malbaratament d’energies 
que no només comprometia la vic-
tòria –i la vida a la rereguarda–, si-
nó també la futura oposició dins i 
fora d’Espanya i Catalunya.✒
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Tot i el complex escenari, la polí-
tica catalana se’ns apareix sovint 
segrestada per un caïnisme entot-
solat i per un fiar-ho tot a una mà-
gica intervenció exterior. La pri-
mera derivada la il·lustra la lluita 
per l’hegemonia entre el PSUC i 
ERC, un cop escombrat el marxis-
me heterogeni del POUM i noque-
jada la influència institucional de 
la CNT. La baralla és sobretot l’en-
frontament entre dues impotènci-
es, ja que ni la puixança dels “psu-
queros”, ni el declivi dels republi-
cans bastaven perquè cap dels dos 
s’imposés. La segona característi-
ca culmina les intrigues interiors. 
Les maniobres a l’exterior cercant 
una solució per separat només van 
servir per evidenciar la desorienta-
ció de la naïf política catalana i ac-
centuar la desconfiança dels repu-
blicans espanyols.  

crim. De mitjana edat però ja amb es-
perit de veterà gastat, amb un profús 
historial de ferides i d’un escepticis-
me amarg més o menys endolcit per 
les seves responsabilitats de pare ca-
òticament amorós, Boix coneix bé el 
món per on es mou. Sobretot sap que 
la neutralitat d’Andorra no tan sols 
no la protegeix davant dels interessos 
i cobdícies alienes sinó que la conver-
teix en un camp propici per a tota me-
na de disputes relacionades amb els 
diners, l’espionatge, els usos del pas-
sat i les seves derivacions polítiques. 
       Si bé la trama criminal ens porta 
inicialment pels clàssics terrenys de 
la novel·la policíaca, cap a la meitat de 
la història, amb l’aparició d’un vene-
rable volum d’actes del Consell Gene-
ral extraviat fa segles, el qual conté 
documents crucials sobre el destí de 
la sobirania andorrana, la novel·la fa 
una incursió en els no menys clàssics 
terrenys de la intriga bibliòfila. Que 
Villaró transiti, sense amagar-se’n 
gens, per uns paisatges fressats tants 
cops en la novel·la popular contem-
porània, demostra que el seu objectiu 
és només captar l’interès del lector i 
entretenir-lo fins al final. 

Hibridar informació i tensió 
Ho aconsegueix, en part, perquè té 
una prosa neta i efectiva i perquè sap 
integrar bé els materials sociopolí-
tics i històrics que fa servir. No ho 
aconsegueix, en canvi, en termes 
narratius. És significatiu que la in-
vestigació del crim, l’esquelet de la 
novel·la, en general no avanci a còpia 
de pistes trobades, deduccions i hi-
pòtesis que es confirmen empírica-
ment, sinó de conjectures i intuïci-
ons molt sagaces o, fins i tot, de casu-
alitats afortunades. També és un mal 
símptoma el fet que, cada cert temps, 
l’autor necessiti un personatge que, 
enmig d’un diàleg, deixi anar un bloc 
llarg d’informacions més o menys re-
llevants, que serveixen per fer avan-
çar l’argument, enriquir el misteri i, 
alhora, ubicar el lector. Són astúcies 
habituals del gènere, però La bíblia 
andorrana hi guanyaria en ritme i 
tensió, també en definició i profun-
ditat dels personatges, si aquesta in-
formació es mostrés més hibridada 
amb l’acció, i si l’acció es presentés 
més organitzada en escenes.✒

Memòries 
dibuixades 
amb música 
de fons  

Com altres perso-
nes de la seva ge-
neració, Juanjo 
Sáez (Barcelona, 
1972) ha construït 
bona part de la se-
va experiència vi-

tal amb música de fons. L’any 2006 va 
començar a publicar a la revista musi-
cal Rockdelux una secció titulada Hit 
emocional. Aparentment es tractava 
d’il·lustrar una cançó, o de convertir-
la en vinyetes, però en realitat Sáez es-
tava explicant bocins de la seva vida, 
sentiments i experiències que d’algu-
na manera lligava amb la música. 
També aparentment, el llibre Hit emo-
cional aplega aquelles pàgines publi-
cades a Rockdelux, però en realitat és 
molt més, perquè aquell noi que va co-
mençar sent heavy al barri de la Sagre-
ra hi afegeix un relat escrit i dibuixat.  

Com és habitual en els últims tre-
balls de Sáez, l’humor té una impor-
tància relativa, perquè hi preval una 
nostàlgia gens autocomplaent. Les 
pàgines sobre les cançons funcionen 
com a quadern de viatge per la músi-
ca i la Barcelona musical dels últims 
vint anys, i aquí encara hi ha petites 
llums humorístiques. En canvi, en el 
discurs de tot el material nou hi pre-
domina la necessitat d’explicar-se, de 
fer memòria per descobrir qui és i per 
què és com és Juanjo Sáez: una em-
presa a cor obert.✒ 
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