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Al principi, quan 
només portes 
cinquanta pàgi-
nes de Terra Alta, 
sospites que Ja-
vier Cercas ha 
deixat de ser Ja-

vier Cercas. I aquest no és un pen-
sament positiu. Creus que tens a les 
mans una novel·la policíaca clàssi-
ca: una investigació sense suc ni 
bruc, un inspector amb el típic pas-
sat obscur, un assassí amagat da-
vant dels teus nassos... També tens 
la sensació, al principi de tot, que el 
text no té profunditat i que tampoc 
emmascara cap “pregunta moral”. 
És a dir, res d’allò que el mateix es-
criptor va defensar a l’assaig El pun-
to ciego (Literatura Random Hou-
se, 2016), on deia que tota novel·la 
havia de tenir una zona fosca, un 
lloc on ningú –ni el propi autor– 
aconseguia arribar, una pregunta 
transcendent que mai s’arriba a 
respondre. Penses, en definitiva, 
que Javier Cercas ha fet un Juan 
Benet, que no és altra cosa que abai-

L’odi que tot ho enverina

JAVIER CERCAS 
(IBAHERNANDO, 
1962) HA PUBLICAT 
UNA DESENA DE 
NOVEL·LES. 
A PARTIR DE 
‘SOLDADOS DE 
SALAMINA’ (2001) VA 
ACONSEGUIR UNA 
GRAN POPULARITAT, 
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‘ANATOMÍA DE UN 
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‘EL IMPOSTOR’ 
(2014). AMB ‘TERRA 
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PREMI PLANETA

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL xar el nivell de la pròpia obra per 
guanyar el premi Planeta. 

Però tot això no són més que pre-
judicis. El que en realitat passa és 
que tens una mala opinió d’un guar-
dó que sempre has considerat mas-
sa comercial i, en conseqüència, et 
molesta que certa mena d’autors 
entrin al joc. El problema, en 
aquest cas, el tens tu, no l’obra. Per-
què, a mesura que avances en la lec-
tura, i sobretot quan arribes al final, 
comprens que Cercas ha canviat les 
formes, però no la poètica. Dit 
d’una altra manera: s’ha posat un 
barret nou, però ha aconseguit en-
caixar-lo perfectament al seu cap.  

Venjar la mort de la mare 
Terra Alta, que Columna publica-
rà en català el 27 de novembre, ens 
presenta un inspector dels Mossos 
d’Esquadra amb un passat tan tur-
bulent com engrescador. Nascut a 
la part humil de Badalona, Melchor 
Marín s’inclina per la delinqüència 
des de molt jove i només canvia les 
drogues per la placa de policia 
quan, després de llegir Els misera-
bles i de quedar captivat amb la per-
sonalitat de Jean Valjean, decideix 
venjar la mort de la mare, una pros-
tituta a qui uns nens de casa bona 
violen, agredeixen i maten per sim-
ple diversió. A partir d’aquest mo-
ment, el protagonista només se sal-
tarà la llei per apallissar els homes 
que maltracten les dones. Per cir-
cumstàncies atzaroses, Melchor 
Marín es trobarà a Cambrils el dia 
dels atemptats de l’11 d’agost del 
2017 i serà ell qui dispararà als qua-
tre jihadistes que tots coneixem. 
Per protegir la seva identitat, la di-
recció del cos l’enviarà a la Terra 
Alta, on nosaltres el trobarem a 
punt d’iniciar la investigació de 
l’assassinat, amb tortura inclosa, 

del matrimoni més poderós de la 
comarca. 

La novel·la comença així, amb els 
cadàvers encara calents de dos 
vells, però és als capítols on s’expli-
ca el passat del protagonista on 
Cercas desplega amb més força el 
talent literari i, encara més impor-
tant, on ens recorda que, tot i ha-
ver dedicat els últims anys a escriu-
re una mena de llibres que a vega-
des semblaven més assajos que no-
vel·les, és un narrador de cap a peus. 

Però és a les últimes pàgines 
d’una novel·la que podria ser per-
fectament l’inici d’una sèrie prota-
gonitzada per l’inspector Melchor 
Marín –això ja ho dirà el temps– on 
Cercas es retroba amb si mateix i on 
converteix aquest thriller policíac 
en una reflexió sobre la matèria que 
més li interessa: la memòria histò-
rica. De cop i volta, descobrim que 
la Batalla de l’Ebre encara ressona 
a la ment d’alguns catalans i que, 
com diu un personatge, les ferides 
de veritat són les que no es veuen. 
Cercas fins i tot fa un joc autorefe-
rencial quan explica un fet en què 
va passar just el contrari que a Sol-
dados de Salamina i en què, per 
tant, van ser els franquistes qui van 
salvar un grapat de republicans. I és 
per això que crec que, quan a la ro-
da de premsa del premi Planeta 
Cercas va dir que tot el que tenia a 
dir sobre el Procés es trobava en 
aquest llibre, es referia a aquest úl-
tim capítol. 

Terra Alta és una novel·la policí-
aca que satisfarà les expectatives 
dels amants del gènere i dels segui-
dors de l’autor. Però no podem obli-
dar una cosa que diu un personat-
ge en cert moment: “La mitad de un 
libro la pone el escritor, la otra la po-
nes tú”. Un consell molt útil per als 
lectors plens de prejudicis.!
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“Jo sempre m’he 
considerat hiper-
realista –diu un 
dels protagonis-
tes de Ciutat de 
Mal– perquè la 
realitat és tan sal-

vatge, tan bèstia, que redactar-la 
des del realisme que ells entenen 
com a realisme implica necessàri-
ament un punt de pobresa castra-
da”. I d’aquí és d’on beu l’excés i el 
rococó de la nova novel·la de Jaume 
C. Pons Alorda, guardonada amb el 
29è premi Ciutat de Tarragona de 
novel·la Pin i Soler.  

Som en una ciutat mutant, bru-
ta i hiperbòlica que ocupa tot el pla-
neta, on els llibres estan prohibits, 
la natalitat estrictament controla-
da i la gent s’alimenta de fruita sin-
tètica –tot i que, si tens contactes, 
encara caces alguna ensaïmada–. La 
novel·la es cou a tres focs: hi ha un 

Follar no ho pot ser tot
jove acneic amb dos anhels (perdre 
la virginitat i ser escriptor), una ge-
perudeta majordoma d’una família 
rica, i una noia embarassada que 
fuig del govern. Aquestes tres histò-
ries desemboquen en un caos amb 
temporalitat circular, eufòria des-
bocada i quantitats desmesurades 
de sexe.  

Domina la trinitat: hi 
ha tres històries pa-
ral·leles, tres prota-
gonistes, tres per-
sones narratives 
i diverses sub-
trames que es 
desenvolupen 
en tríades. És 
una novel·la que 
vessa: vessa llen-
guatge, vessa imat-
ges. És teatral i pom-
posa. Pons Alorda dia-
loga amb diverses tradici-

l’hiperrealisme de Pons Alorda la 
festa del llenguatge és tan excessiva 
que ofega la trama. I ho dic perquè és 
una novel·la amb voluntat d’explicar 
un relat, però la narració no acaba de 
caminar. L’equilibri inicial entre les 
tres històries es perd en benefici del 
relat de l’escriptor jove, que també és 
el més previsible, i les altres històri-
es queden coixes durant bona part de 
l’obra. Pons Alorda –poeta i traduc-
tor de Walt Whitman– desplega 
imatges plàstiques i ambicioses i si-
tuacions surrealistes, i això ho fa 
molt bé. Però a partir de cert punt la 
trama queda engolida per les orgies, 
les vergues gegants, l’embull de cos-
sos i la follia general. Excessivament 
sadollats, perdem l’interès pel festí 
carnal i voldríem saber més sobre el 
món que se’ns havia presentat al 
principi. El bon sexe és meravellós 
però, com va dir Javier Krahe, “no to-
do va a ser follar”.!
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ons, del cànon literari (els jocs de 
Nabokov, la fatalitat de Faulkner, 
les investigacions de Borges) a fora 
del cànon (les beatniks Diane Wa-
koski, Marge Piercy i Leonore Kan-
del), l’art (el llenguatge plàstic re-
met als quadres de R.B. Kitaj, Joan 
Ponç o l’autor de la coberta, Cristò-

fol Pons, i Werner Herzog 
apareix com a personat-

ge) o la tradició ma-
llorquina (Blai Bo-

net o Joan Miquel 
Oliver, que a El 
misteri de l’amor 
també ens rega-
la genitals des-
comunals).  

Què fa que la 
proposta no acabi 

de funcionar? El 
Modernisme ja va 

explicitar que el realis-
me té poc de real, però en MANOLO GARCÍA


