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Anacronia  
en negre 

Dijous Andreu Martín i Carlos Za-
nón parlaven a El País sobre el gène-
re negre. Entre altres coses prou in-
teressants, deien: “Ningú no pren 
com a model Chandler i Hammett. 
Són anacrònics”. Vet aquí grans 
mots, massa grans, que segurament 
demanarien una ponència en un 
congrés més que no pas unes parau-
les en un article. Jo hi vull veure de 
fons una manera d’explicar que el 
gènere negre està en contínua evo-
lució. De fet, anacrònic tan sols sig-
nifica que alguna cosa no lliga amb 
l’època present o no es correspon 
amb l’època en què es troba situada. 
I és obvi que les novel·les de 
Chandler o Hammett pertanyen a 
una època que ja no té pràcticament 
res a veure amb la nostra. Però tam-
bé és obvi que l’anacronisme no im-
pedeix al lector contemporani de 
gaudir plenament de la proposta li-
terària que se li planteja. Entre al-
tres raons, perquè ell mateix vol cap-
bussar-se de ple en l’anacronisme. 

‘Rosy & John’: negre i sense alè 
De tota manera, tal com dèiem, sí 
que és veritat que el gènere es rein-
venta contínuament. En tenim una 
prova en la novel·la de Pierre Le-
maitre Rosy & John (Bromera). Pi-
erre Lemaitre és un autor francès, 
premi Goncourt i creador d’un per-
sonatge exitós de novel·la policíaca: 
l’inspector Verhoeven. Ha protago-
nitzat ja tres novel·les, de les quals 
aquesta és la darrera. Rosy & John 
prescindeix de l’estil i ho fia tot a la 
comunicació al lector de la sensació 
d’angoixa gairebé en temps real que 
proposa l’argument. No és gens ana-
crònic, per cert, ja que et presenta 
una situació d’estricta actualitat: 
després d’una explosió en ple París 
que no causa morts, però sí molts fe-
rits i destrosses, un jove s’autoin-
culpa de l’incident i, a més, anuncia 
que té col·locades unes quantes 
bombes més que aniran explotant 
una rere l’altra si no li concedeixen 
una sèrie de reivindicacions que no 
desvelarem. El ritme narratiu és 
frenètic, tant com la lluita contra el 
rellotge de l’inspector per localitzar 
la resta de bombes. L’autor diu al 
lector: prescindim de tot el que t’es-
peraves per donar prioritat al ritme. 
I el lector ho accepta i entra en 
aquesta mena d’experiment en què 
gairebé sembla que, a més de llegir, 
estiguis corrent, sense alè, darrere 
de l’inspector. El que dèiem, un gè-
nere en expansió contínua.✒
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Les missives entre 
Foix i Manent, es-

crites entre el 1952 i el 
1985, aborden temes 
molt diversos i mostren 
destacables facetes de 
la personalitat dels au-
tors. Permeten al lector 
conèixer els canvis po-
lítics i culturals de la 
Catalunya del segle XX 
des de la perspectiva de 
dos homes de lletres. 

‘Correspon-
dència’ 
FOIX / MANENT 
Acantilado
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A la literatura 
nord-americana 
seriosa –i el ma-
teix es podria dir 
de les sèries i del 
cinema– s’obser-
va, des de més o 

menys les dues darreres dècades 
–exactament des dels maleïts no-
ranta–, una desesperança, una inca-
pacitat d’enfrontar-se als fets purs 
de la vida, una cerca de respostes 
que mai arriben –potser perquè les 
preguntes estan mal formulades–, 
una alienació absoluta de la societat 
i de la més elemental noció de pro-
ïsme, que cau sobre els personatges 
com un guant de ferro, com una co-
tilla insuperable que, vitalment, els 
acaba asfixiant, i que, literàriament, 
fa que anem perdent interès en una 
societat que ja no és mirall de la nos-
tra, sinó una mena de versió defor-
mada que de vegades fa por i de ve-
gades fa riure. Ja sigui la classe mit-
jana de Jonathan Franzen, l’angoi-
xant pijerío de les novel·les d’Easton 

Les ombres 
dels perdedors

Ellis o el món de perdedors que ens 
presenta Nic Pizzolatto, l’aïllament 
d’aquesta gent que lluita per sobre-
viure té un punt d’inquietant i un 
punt d’absurd, com si ens enfron-
téssim a una nova espècie d’Homo 
solus que ha de tornar començar. 

La primera novel·la de Pizzo-
latto, Galveston, ens arribà fa poc 
més d’un any amb la gran notícia 
que el creador de True detective 
també era un poderós escriptor, al-
gú que bevia dels grans clàssics del 
Sud –Faulkner, O’Connor– i repre-
nia la poètica del perdedor, que és, 
al cap i a la fi, el gran tema de la mi-
llor literatura nord-americana. Si 
els protagonistes de Galveston bus-
caven algú que els donés una excu-
sa per redimir-se, els personatges 
que habiten les pàgines dels relats 
de La profundidad del mar Amari-
llo també cerquen quelcom, el que 
sigui, que doni sentit a una vida mal 
explicada i, per tant, sempre mal 
gestionada. Al final del conte El 
gremio de ladrones, mujeres extra-

viadas y Sunrise Palms, hi ha una 
frase que projecta llum sobre tot 
el llibre, quan se’ns diu de Hoyt, 
el protagonista: “Comprendió 
que no tenía opción, que el mun-
do nunca lo dejaría en paz”. És 
també l’anhel del narrador de 
Pájaro fantasma, que practica el 
salt base, un salt en paracaigu-
des des de dalt d’un edifici en 
aquest desig de fugir, de no ser 
d’aquest món. O la impossibili-
tat del David, el pare delinqüent 
de 1987, en las carreras, que des-
cobreix que mai podrà tenir la 
relació amb el seu fill que li hau-
ria agradat. O la obsessió del 
Sam per descobrir si va ser ell 
qui va deixar embarassada una 
dona que va morir i que mai ja no 
sabrà qui és el pare del seu fill.  

Intensitat, veritat i dolor 
És el mateix somni impossible del 
narrador de La profundidad del 
mar Amarillo, que emprèn un im-
possible viatge cap a Califòrnia 
amb la peregrina intenció de res-
catar una antiga estimada de jo-
ventut, ara actriu porno, seguint 
el consell de Rilke de “recuperar 
les sensacions submergides en el 
vast passat”, per acabar compre-
nent que, en el fons, les sensaci-
ons del passat, que conformen la 
memòria, no són més que una in-
terpretació, potser interessada, 
de les vertaderes sensacions del 
moment, amb la intenció de farcir 
de sentit alguna cosa que mai en 
tindrà. Trobem també un interes-
sant gir del conflicte generacional 
a La plantilla, en què una mare es 
dedica a pintar grafitis per trobar 
el seu fill que ha marxat de casa. 

Aquests relats, publicats als Es-
tats Units el 2006, delaten la fase 
de proves en què estava encara 
l’escriptura de Pizzolatto, però ja 
traspuen intensitat, veritat i do-
lor, i un desig implacable de dibui-
xar en literatura un món en des-
composició, de plantejar el pro-
blema de què està passant a la se-
va societat, on són els valors que la 
van sostenir durant dècades i que 
ara ha destruït el nihilisme de les 
classes dirigents. I sobretot, una 
exigència estètica que ja presagia 
l’obra mestra que és Galveston.✒
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Un estrany club 
d’admiradors de 

Robespierre, vells ran-
cors familiars, pistes fal-
ses, reminiscències 
d’antics mites nòrdics... 
Adamsbergh i la seva 
brigada hauran de dur a 
terme una investigació 
per una enigmàtica illa 
islandesa, amb parada a 
les hores més fosques de 
la Revolució Francesa. 

Temps  
de gel 
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Amsterdam
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Cels Gomis i Mestre 
va deixar acabada la 

segona edició de la Botà-
nica popular catalana 
l’abril del 1909. S’hi pot 
llegir una ingent “feina 
d’abella” –hi escrivia– 
aplegant totes les creen-
ces, tradicions, dites, 
corrandes, endevinalles 
i costums que deien els 
catalans del seu temps 
en relació a les plantes.

Botànica 
popular... 
CELS GOMIS 
Sidillà
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