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Amb només tren-
ta-tres anys, el 
franco-suís Joël 
Dicker (Ginebra, 
1985) s’ha con-
vertit en una es-
trella del firma-

ment literari mundial. Popular i 
milionari gràcies a La veritat sobre 
el cas Harry Quebert (2012) i El lli-
bre dels Baltimore (2015), un thri-
ller criminal amb una fuetada de 
terror gòtic i un melodrama famili-
ar que contrasta les fortunes dis-
pars de dues branques d’una matei-
xa nissaga, publicades totes dues en 
català per La Campana, Dicker ha-
via demostrat fins ara una perícia 
infal·lible per fabricar el que podrí-
em anomenar bestsellers de quali-
tat. És a dir, per escriure històries 
narrades amb un estil directe i fun-
cional que, tanmateix, eren tan en-
vitricollades i estaven organitzades 
amb un sentit de la intriga tan per-
suasiu i endimoniat que els lectors, 
ansiosos, no podien desenganxar el 
nas de les seves pàgines. 

La desaparició de Joël Dicker
Amb La desaparició de Stephanie 

Mailer, Dicker recupera la fórmula 
que ja va usar per fer el Harry Que-
bert. Fins i tot fa la impressió que s’ha 
copiat a ell mateix. La narració es des-
envolupa en diversos plans tempo-
rals. L’escenari és també una ciutat 
nord-americana aparentment tran-
quil·la, benestant i convencional, en 
aquest cas la fictícia Orphea, a la cos-
ta de l’estat de Nova York. També hi 
ha una intriga criminal del passat (un 
quàdruple assassinat) que resulta 
que no va quedar tan resolta com tot-
hom es pensava i que s’allarga trau-
màticament fins al present. Tampoc 
no hi falta una certa pàtina intel·lec-
tual, que es concreta en reflexions so-
bre la creativitat, l’ambició, l’èxit i el 
fracàs (en aquest cas, l’autor posa l’ull 
en el món del periodisme, la crítica li-
terària i el teatre)... Les similituds, 
com es pot veure, tenen totes relació 
amb qüestions de tema, de gènere, 
d’attrezzo i de marqueteria. 

La gràcia de l’execució, la qualitat 
dels resultats finals, en canvi, no té res 
a veure. Si La veritat sobre el cas Har-

cundaris de Harry Quebert fossin 
rodons, d’una complexitat psicolò-
gica gaire gruixuda, però sí que eren 
d’una senzillesa quasi arquetípica 
que, temperamentalment, podia in-
terpel·lar el lector. Aquí, en canvi, 
els personatges no passen de ser ti-
telles grotescos i sense gràcia, d’una 
inversemblança irritant, que només 
serveixen per complir mecànica-
ment la seva funció en una història 
que, al seu torn, els asfixia, perquè és 
tan espessa, tan plena de subtrames 
innecessàries, tan poc subtil en el 
plantejament i amb una resolució 
tan fàcil i gratuïta, que resulta lite-
ràriament irrespirable. 

Si el lector no sabés res de la tra-
jectòria de Joël Dicker, podria pen-
sar que La veritat sobre el cas Har-
ry Quebert va ser escrita per un au-
tor en plena maduresa, mentre que 
La desaparició de Stephanie Mailer 
és una provatura de principiant. 
També podria ser que aquí no hi ha-
gi hagut una severa feina d’edició, 
com sí que va hi va ser en les dues 
novel·les anteriors.!
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ry Quebert funcionava com un trenca-
closques al·lucinant i embolicat però, 
alhora, d’una exactitud geomètrica, 
en què totes les peces encaixaven amb 
una precisió vibrant, La desaparició 
de Stephanie Mailer es desplega ja des 
dels primers capítols com un caos gra-
tuït, sense solta ni volta, quasi impro-
visat i muntat de qualsevol manera.  

Un estil pedestre i barroer 
Si el llibre sobre Harry Quebert es-
tava escrit amb una prosa sense ima-
ginació retòrica però neta de floritu-
res, funcional i efectiva –és a dir, útil 
per vehicular amb gràcia i energia la 
informació narrativa i per insuflar 
en el lector les emocions primàries 
que requeria cada passatge del re-
lat–, La desaparició... està escrita 
amb un estil pedestre, d’una prolixi-
tat barroera, en què els adjectius són 
enfilalls mortalment tòpics i les fra-
ses –la traducció s’intueix millora-
ble– tenen la musicalitat d’un timbal 
de joguina de fa dos mil anys. 

El mateix val per als personatges. 
No és que el protagonista i els se-

En un dels textos 
sobre escriptura 
que recull aquest 
volum hilarant 
de contes, críti-
ques literàries, 
conferències i al-

tres llaminadures, Shirley Jackson 
(1916-1965) explica que, mentre fe-
ia les tasques de la casa, no parava 
de pensar en detalls de la novel·la 
que estava escrivint i que, per no 
oblidar-se’n, necessitava distribuir 
per tot arreu llapis i paperets en què 
s’escrivia missatges. Si hagués vis-
cut fins avui, s’escriuria correus 
electrònics: “Shirley, no t’oblidis de 
fer caure el capellà per les escales”. 
També explica que, un cop s’asse-
ia davant de la màquina d’escriure 
amb els papers a les mans, ja no re-
cordava què volien dir. Però des-
prés escrivia un conte com La lote-
ria, un dels clàssics nord-ameri-
cans del segle XX, cosa que vol dir 
que aquest discurs d’escriptora 
despistada i ignorant amb moca-
dors al cap no és més que la disfres-
sa que va trobar una dona nascuda 
a San Francisco, amant de les cases 
velles i plenes de fantasmes, des-
confiada de tothom i amb un gran 
sentit de l’humor i d’una intel·li-
gència deliberadament infantil, 
tossuda i desconcertada, que es po-
dria resumir en: “Com és que la res-
ta de la gent no és com jo?” 

En aquest desencaix amb el fun-
cionament del món i en la voluntat 
de combatre’l amb humor negre és 
on es va instal·lar Shirley Jackson i 
d’on va treure l’or que va alimentar 
tota la seva carrera literària: els 
contes dispersos que havien que-
dat inèdits i que s’han recopilat en 
aquest volum no són pitjors que la 
inoblidable Sempre hem viscut al 
castell, disponible en català a L’Al-
tra: només són més breus. La lectu-
ra del primer conte, Paranoia, atra-
pa i angoixa tant com qualsevol de 
les novel·les més conegudes 
d’aquesta mestra del suspens. En 
altres contes reconeixem la seva 

Per escriure bé cal  
no passar-se amb l’all

habilitat per generar incomoditat 
entre els seus personatges, però 
també al lector. Hi tornem a trobar 
alguns personatges que no són ni 
nenes ni noies, una especialitat de 
l’autora, que veia aquest moment 
vital –entre els deu i els tretze 
anys– com el més important en la 
vida de les persones.  

Portar el desconcert a flor de pell 
Al llibre també hi ha textos autobi-
ogràfics, petits assajos, conferèn-
cies i crítiques literàries: el to d’ir-
ritació divertidíssim s’hi manté, 
tant en la queixa per haver-se ca-
sat amb un crític literari que no-
més menysprea la literatura con-
temporània i li omple la casa de lli-
bres, com en la ironia mordaç amb 
què parla dels pèrfids “grups 
d’educadors” que recomanen limi-
tar el nombre de paraules per als 
escriptors de contes infantils. Cal 
tenir en compte que l’escriptora 
considerava que Hansel i Gretel 
eren uns nens molt mal educats 
per haver-se menjat tota la casa de 
xocolata de la bruixa. Qualsevol  
dels textos del bloc Humor i famí-
lia del volum funcionarà millor 
que un ansiolític per a pares i ma-
res superats i estressats, perquè la 
família, per a Jackson, no es pot 
gestionar sense humor: “Sempre 
hem estat una família que porta el 
desconcert a flor de pell”. 

Els últims textos són conferèn-
cies sobre l’escriptura: a l’últim, 
L’all en la ficció, compara l’ús de 
l’all a la cuina amb els trucs, l’habi-
litat i l’ofici mitjançant els quals 
un bon autor de ficció ha d’aconse-
guir retenir el lector: mai exces-
sius, però sempre presents. Si vols 
crear un personatge que només 
visqui durant una pàgina d’un con-
te, explica, fes que entri en escena 
com un ocell de veu aguda i movi-
ments ràpids i atrevits que agafa 
les coses com si fossin grans de 
blat. Costa no imaginar-la a ella re-
collint les seves notes manuscrites 
a cops de bec.! 
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