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Arnes, de David 
Gálvez (Vilanova i 
la Geltrú, 1970), és 
un conjunt de 
cinc relats que te-
nen l’homicidi i la 
violència extrema 

com a comú denominador. Més enllà 
d’aquesta semblança, cada conte re-
presenta una aposta literària parti-
cular, que l’autor duu a terme seguint 
els patrons d’uns gèneres ja esta-
blerts. Així, després d’un conte 
d’obertura que s’emmarca dins el 
thriller criminal i de ter-
ror –Un emblema hexa-
gonal–, hi ha un relat que 
obeeix les lleis del drama 
psicològic –Tatuatge in-
acabat–, que és seguit 
per una fantasia mítica 
de ressonàncies simbòli-
ques –Els de Berta– i per 
una mena d’al·legoria 
cruel –Els nens cranc i 
jo–. El volum es tanca 
amb All the pretty little 
horses, amarat de terro-
rífiques pertorbacions 
íntimes. Aquesta barre-
ja de gèneres i registres 
té l’avantatge d’oferir als 
lectors una certa diversitat de tons, 
d’atmosferes i d’estils, que matisa 
l’homogeneïtat temàtica del conjunt. 
També té un desavantatge: fa més 
notòries les diferències de qualitat 
entre els contes. 

Un emblema hexagonal és el relat 
més extens i, segons el gust de qui es-
criu, el menys reeixit. Té com a pro-
tagonista un abominable assassí en 
sèrie nord-americà, Luke Wolfe, res-
ponsable de segrestos, violacions de 
menors, actes de canibalisme i assas-
sinats. La singularitat del conte és 
que la tenebrosa peripècia de Wolfe 
és explicada en el marc d’una mena 
de taller d’escriptura per un profes-
sor inquietant a una colla de silenci-
oses alumnes. El narrador, així, par-
la amb un to entre pedagògic i pati-
bulari, cosa que en certs passatges 
genera un aire ominós prou interes-
sant però que, a la fi, es revela com un 
híbrid massa desconjuntat. La histò-
ria es desenvolupa, a més, com una 
lliçó caòtica, poc narrativa: el lector 
no assisteix al desplegament intenci-

Totes les confusions 
de la violència

onat d’una història sinó més aviat a 
un inventari delirant de calamitats 
espantoses. A més, al personatge de 
Wolfe li falta una cosa essencial per 
ser un monstre autènticament atroç: 
li falta una part humana, una mica de 
normalitat. 

Tatuatge inacabat és, tal com re-
coneix l’autor, una versió d’Un dia es-
plèndid pels peixos plàtans, un dels 
contes més coneguts de J.D. Salin-
ger. Per ser més exactes, podem dir 
que n’és una versió tarantiniana, per-
què presenta una situació d’una ma-

nera morosa i calidoscò-
pica (tant pel que fa a la 
cronologia com als punts 
de vista) i perquè, final-
ment, resol el conflicte 
plantejat amb una explo-
sió de violència. El resul-
tat és un conte intens i 
equilibrat, sostingut so-
bre un joc de tensions i 
distensions ben execu-
tat, escrit amb una pro-
sa descurada i frenètica 
que, tanmateix, és cohe-
rent amb la quotidiani-
tat trinxada que descriu. 
Més rar però alhora més 
suggestiu és el conte ti-

tulat Els de Berta, que remet a un 
món de terrors ancestrals hereu, en-
tre d’altres, de Lovecraft i de la Shir-
ley Jackson de The Lottery. 

Tot i que Els nens cranc i jo també 
opta per una estranyesa radical, el re-
sultat és més confús i d’un hermetis-
me menys persuasiu. No hi ajuda que 
estigui escrit amb una prosa entre-
bancada, amb caigudes en la grandi-
loqüència. Més poderós i convincent 
és l’últim conte, All the pretty little 
horses. Es pot llegir com el desvari 
monologat d’una dona que, tipa de 
sentir-se agreujada, deixa anar la se-
va rancúnia en forma de venjança de-
mencial. El furor patològic i trucu-
lent de la veu narrativa sosté tot el re-
lat amb vigor. Llàstima que el final si-
gui tan precipitat i explícit. Al 
contrari que Hemingway, que deia 
que els contes havien de mostrar no-
més la punta com els icebergs, Gálvez 
opta aquí per mostrar-ho tot. I ja se 
sap que és difícil que un final no mo-
ri esclafat si li poses a sobre el pes 
d’un iceberg sencer.✒ 
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