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A la gent li agrada llegir històries 
que els fan pensar, i la majoria de lli-
bres no ho aconsegueixen. Cinquan-
ta ombres d’en Grey no et fa pensar. 
Molta ciència-ficció tampoc, són un 
conjunt de trucs ben col·locats. Per 
què no utilitzem la novel·la negra 
per a alguna cosa útil? M’avorriria 
molt escrivint llibres en què el lec-
tor només vol saber qui és l’assassí. 

Precisament aquesta era la fórmu-
la que feia servir Agatha Christie. 
El problema d’Agatha Christie és 
que, una vegada llegits els seus lli-
bres, no els rellegiràs mai perquè ja 
saps com acaben. No m’hi sento 
identificada, no estan ben escrits i 
no tenen gaire cosa a dir sobre la so-
cietat, només persegueixen un crim. 

Donna Leon (Nova Jersey, 1942) 
combina la mirada astuta del gat 
vell que coneix els trucs dels peri-
odistes amb la certesa que pot par-
lar amb sinceritat de qualsevol po-
lèmica perquè caurà dreta. El seu 
comissari Brunetti ja fa 27 anys 
que persegueix criminals, però ella 
continua al peu del canó en l’es-
criptura i defensa que encara li 
queda camp per recórrer. A La 
temptació del perdó (Edicions 62 / 
Seix Barral), Brunetti s’enfronta a 
un frau farmacèutic esquitxat de 
narcotràfic i corrupció. 

La novel·la orbita al voltant d’un 
debat moral: Brunetti es planteja 
fer els ulls grossos perquè el crimi-
nal li és molt pròxim. Per què situa 
aquest dilema al cor de la novel·la?  
Més que perdonar un crim, es trac-
ta d’evitar-ne les conseqüències 
legals. Brunetti no té res a veure 
amb el crim i, per tant, no té res a 
perdonar. Els dubtes el perseguei-
xen quan veu que pot simular que 
no té proves per condemnar el cul-
pable. Se li demana que tingui pi-
etat. De fet l’hauria d’haver titu-
lat La temptació de la pietat, però 
en anglès no sona tan bé. 

Antígona és una mena de banda so-
nora del llibre que acompanya el 
comissari mentre viu la història. 
Per què ha escollit aquest clàssic? 
Brunetti llegeix Antígona durant la 
novel·la i veu que Creont no té po-
der per perdonar. El perdó és un 
sentiment entre dues persones, no 
hi ha cap llei entremig. Però per a 
Brunetti el problema és la llei, per-
què se li demana que hi vagi en con-
tra. Això, per a ell, és molt difícil.  

El llibre posa damunt la taula la le-
gitimitat de lluitar contra una llei 
injusta. Què en pensa vostè? 
Un ciutadà té dret a protestar con-
tra una llei injusta, però això obre 
la porta a tothom. Per exemple, hi 
ha molts nord-americans que pen-
sen que els negres són inferiors als 
blancs. El problema és que ho cre-
uen de veritat. Quan obres aques-
ta porta, ho fas també als llunàtics.  

!!!! Núria Juanico
Fa gairebé 30 anys que Brunetti se-
gueix congelat en el marc temporal 
del primer llibre. Els seus perso-
natges no envelleixen ni canvia el 
seu entorn. Per què? 
Visc cada història com un títol in-
dependent. Els lectors han d’en-
trar en el joc i suspendre el sentit 
comú mentre llegeixen. Passa una 
mica com la convenció de la quar-
ta paret del teatre: has de creure 
que la situació és així. Els llibres 
no ho fan difícil, perquè no hi ha 
referències històriques. Ho faig 
expressament, evito parlar de fets 
concrets que ancorarien els llibres 
en un moment temporal.  

Utilitza la novel·la negra com una 
eina de crítica social. Per què? 
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“El problema dels llibres 
d’Agatha Christie és que 
no els rellegiràs mai”

Gran defensora de la novel·la negra com a eina de crítica social, l’escriptora enfronta 
el comissari Brunetti amb el dilema de la pietat en una nova intriga farcida d’enganys

Donna Leon
Escriptora, publica ‘La temptació del perdó’ (Edicions 62 / Seix Barral)
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Són meravellosos, però són simples. 
A mi, més que saber qui va cometre 
un crim, m’interessa saber per què. 

Quan l’any passat li van atorgar el 
premi Pepe Carvalho, algunes veus 
van criticar-la perquè deien que no 
escriu novel·la negra. Què els diria?  
Que llegeixin els meus llibres: tots 
són sobre crims. Hi ha un policia 
que els resol i la seva feina és en-
tendre el crim i trobar-ne el culpa-
ble. Si això no és una novel·la negra, 
ja em diran què ho és. Tinc la sen-
sació que critiquen els meus llibres 
perquè són massa interessants, o 
massa literaris, o fan pensar. He 
passat 30 anys ensenyant literatu-
ra anglesa. No puc escriure sobre 
algú a qui li claven punyalades a 
l’esquena i el lector veu sang, sexe 
i rock’n’roll. El meu concepte de li-
teratura és un altre.  

Els últims anys ha sigut molt crí-
tica amb el turisme a Venècia. ¿Hi 
veu alguna solució? 
Venècia és una catàstrofe. Vosaltres 
viviu a Barcelona, us esteu entrenant 
per a això. Nosaltres us portem 10 
anys d’avantatge. A Barcelona enca-
ra podeu trobar un pis, a Venècia és 
impossible. Estan començant a par-
lar de tancar hospitals. Al final no hi 
haurà escoles i no hi quedaran nens. 

En la seva visita a Barcelona l’any 
passat va dir que la solució era po-
sar un cocodril als canals de Venè-
cia. La culpa recau en els turistes? 
La idea del cocodril és genial, ho 
admeto, però tens raó que els turis-
tes no són els culpables. De fet, tinc 
una solució per a vosaltres: que els 
propietaris d’apartaments turís-
tics il·legals estiguin obligats a dis-
fressar-se de crucificats a la Ram-
bla. I que així la gent s’adoni de les 
conseqüències. Als rètols d’aquests 
apartaments hi hauria de dir, ben 
gran, que són il·legals.!

El primer llibre de poemes de C8rt8rescu que es tradueix al català, ‘Res’, és un volum 
catàrtic i “antipoètic” que fa de pont cap a la seva dedicació plena a la prosa

El poemari que va 
passar d’aneguet 
lleig a cigne

FRANCESC MELCION

Mircea CSrtSrescu (Bucarest, 
1956) ha triat Res perquè sigui el 
primer dels seus llibres de poemes 
que es tradueix i publica en cata-
là. L’elecció no és banal, com no ho 
és res del que fa i raona l’escriptor 
romanès, un dels més destacats 
del seu país i el més apreciat a l’es-
tranger. Tal com remarca el crític 
Sam Abrams al pròleg, Res fa de 
“pont” cap a la seva dedicació ab-
soluta a la narrativa. Significa 
l’abandó de la poesia en el “sentit 
estrictament tradicional”. “Aquest 
llibre va canviar la direcció de la 
meva obra, em va fer adonar que 
podia ser més fidel a mi mateix, 
vaig voler oblidar que era escrip-
tor, que era poeta, i parlar molt 
més com un home que com un ar-
tista”, explica l’autor romanès. El 
poemari l’ha traduït Xavier Mon-
toliu, que abans ja n’havia traduït 
el volum de relats Per què ens esti-
mem les dones?, també publicat per 
Lleonard Muntaner. 

Res és el darrer llibre de poemes 
que va escriure CSrtSrescu, entre 
el 1988 i el 1992, encara que no el 
va publicar fins al 2010. El llibre va 
restar oblidat en una capsa de sa-
bates durant 20 anys, “com una 
càpsula del temps”. “Quan el vaig 
acabar d’escriure el volia llançar a 
les escombraries”, explica. Era 
molt diferent “del que s’escrivia a 
Romania aleshores” i del que ell 
havia publicat fins a aquell mo-
ment, però dues dècades més tard 
va estar “molt content” de retro-
bar-lo. Un cop publicat, va com-
provar “astorat” com de seguida es 
va convertir en “un llibre de culte 
entre la generació més jove”. 
D’aquí ve que d’“aneguet lleig” 
passés a convertir-se en “cigne”.  

“És l’única part de la meva poe-
sia que puc llegir amb satisfacció, 
és un llibre especial per a mi”, asse-
nyala l’escriptor. En les seves pa-
raules sempre titil·la una punta 
d’ironia, barreja d’alegria i abisme. 
No és que renegui dels seus set po-
emaris anteriors (aplegats en 
l’obra completa Poezia, del 2015), 
però són poemaris “diametral-
ment oposats” a Res, amb uns ver-
sos “exuberants, barrocs, llargs i 
retòrics”, influïts per “la Generació 
Beat” o de tall clàssic, amb assajos 
de diferents estils. Ben al contra-
ri, Res és senzill, directe, sincer i 
clar. Voreja la prosa i alhora juga 
amb la musicalitat (per la sonoritat 
dels versos i per les nombroses re-

!!!! Anna Ballbona

ferències, com els Beatles, Dire 
Straits, Bob Marley o Bob Dylan 
–d’aquest últim en va traduir uns 
textos publicats al romanès un any 
abans que li donessin el Nobel.  

Poeta per sobre de tot 
CSrtSrescu va escriure Res sota la 
“consciència aguda” que la seva po-
esia estava en crisi. I va intentar 
sortir-ne tirant per dos camins 
oposats: d’una banda, fent l’epope-
ia El Levante, i, de l’altra, abocant-
se a la “poesia pobra” i a la vegada, 
de tan despullada com és, vibrant i 
desesperada de Res. Les dues tries 
creatives van ser “direccions úni-
ques” que no ha tornat a prendre. 
“Quan escrivia aquests poemes vi-
via en una zona molt pobra de Bu-
carest, a la perifèria, a l’últim pis 
d’un bloc on feia molt de fred a l’hi-
vern i molta calor a l’estiu”, recor-
da CSrtSrescu. (Bucarest, per cert, 
també té en aquest poemari, com 
en el conjunt de la seva obra, una 
presència imponent.)  

Com que a la capital de Romania 
se sobrepassaven els 40 graus a l’es-
tiu, “escrivia quasi despullat del tot 
davant la màquina d’escriure”. “Re-
cordo que escrivia amb alegria i amb 
desesperació, amb el desig de pro-
fanar la poesia, la poesia amb la pe 

majúscula”. És el que ell en diu “an-
tipoesia”, una “reacció furiosa” con-
tra la poesia com una cosa “tancada”. 
El més curiós del cas és que CSrtSƐ
rescu, en realitat, no ha acabat de 
deixar la poesia. Ell, per sobre de tot, 
sempre es defineix com a poeta. En-
cara que l’últim poemari sigui Res, 
després, tal com remarca Abrams, 
ha creat un “hipergènere” que, sota 
la forma narrativa, sintetitza tots els 
gèneres que ha conreat. CSrtSrescu 
ho certifica així: “El fet d’haver estat 
poeta des del principi ha donat més 
força a tota la meva obra”. 

Cap de cartell del festival Barce-
lona Poesia, l’autor va omplir ahir el 
verger del Museu Frederic Marès. 
Avui presenta Res a la llibreria No 
Llegiu i dilluns participa en la pri-
mera jornada internacional d’estu-
di de la seva obra (a la Universitat 
Autonòma de Barcelona, al matí) i, 
a la tarda, imparteix una conferèn-
cia sobre la poesia romanesa de 
postguerra a l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Assagista, crític literari i pro-
fessor a la Universitat de Bucarest, 
l’interès pel seu singularíssim uni-
vers literari està destinat a créixer. 
La tardor passada Periscopi va pu-
blicar el volumàs de novel·la que és 
Solenoide i ara ja prepara la traduc-
ció de la trilogia Orbitor.!
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