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L’última 
‘negra’ sueca
El fenomen de la novel·la negra és 
extraordinari. I ben segur que a ho-
res d’ara, tant en l’àmbit local nos-
tre (la bona acollida del gènere en 
català és inqüestionable) com en 
l’internacional, ja deuen estar en 
marxa uns quants estudis al voltant 
de l’èxit de la proposta. La qüestió és 
que es tracta d’un raig que no s’aca-
ba. És evident, per exemple, que la 
implantació i l’èxit de la novel·la ne-
gra o de misteri als països escandi-
naus del nord d’Europa (i hi afegi-
ríem Islàndia) dona com a resultat 
un tant per cent altíssim d’autors de 
novel·la negra per càpita. No tra-
guem conclusions precipitades a 
partir d’aquesta realitat: si fos cert 
que països com Noruega, Dinamar-
ca o Suècia xalen amb la novel·la ne-
gra quan es tracta de llocs d’allò més 
civilitzats, arribaríem a la conclusió 
que precisament per això, perquè 
no hi passa res, sorgeixen autors que 
volen anar a la contrària. Però, es-
clar, llavors un país com Suïssa hau-
ria de vessar autors de novel·la ne-
gra pels quatre punts cardinals. I 
molt ens temem que tret de Frie-
drich Dürrenmatt la cosa no ha do-
nat gaire de si.  

Això és un no parar 
Ara mateix acaba d’aparèixer una 
autora sueca nova més (no esmen-
tarem la nòmina d’autors escandi-
naus negres per no deixar-nos-en 
cap) que, de nou, ha aconseguit un 
èxit extraordinari. Segurament se-
rà el començament d’una llarga i 
fèrtil dedicació al gènere. Es trac-
ta de Stina Jackson (Skelleftea, 
1983), que acaba de publicar Carre-
tera de plata en castellà, a RBA, en 
traducció d’Elda García-Posada. És 
una novel·la amb un punt de psico-
logisme entorn de la desaparició de 
noies en una carretera determina-
da del nord de Suècia. Com a bona 
novel·la negra fa una radiografia 
acurada de la societat sueca de la 
zona, una àrea rural, poc poblada, 
molt tradicional, amb gent estrafo-
lària. I com a bona novel·la, en ge-
neral, tracta el tema clàssic dels 
nouvinguts, que arriben per desta-
rotar l’estat de coses. S’hi afegeix la 
figura patètica d’un pare embogit 
que no es resigna a donar per per-
duda la seva filla davant la inope-
rància de la policia local. Veurem si 
Stina Jackson és una més en aques-
ta nòmina d’autors nòrdics. Per ara, 
i ho anunciem per als fanàtics del 
gènere, Carretera de plata no està 
gens malament.!
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En Jan s’ha passat la 
vida navegant amb 

els pares i coneix tots 
els secrets del mar. Ells 
marxen a rescatar refu-
giats però en Jan s’ha 
de quedar a terra i li cal-
drà descobrir alguns se-
crets del món terrenal 
com el pas del temps, 
que cal viure el mo-
ment, o com veure els 
fets amb perspectiva.

Mariner de 
terra endins 
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Josep Pla ha tin-
gut una immensa 
sort (merescuda). 
La posteritat li ha 
ofert un pòdium 
d’honor, a pesar 
de la prosa de 

Mercè Rodoreda o de Llorenç Villa-
longa, o de la poesia d’Espriu o de 
Vinyoli (i de tants altres). Des de fa 
anys ningú amb una mica de trellat 
discuteix que l’autor d’El quadern 
gris representa com ningú l’essèn-
cia de l’aportació contemporània de 
la literatura catalana al món. Des de 
la seua mort, el 23 d’abril del 1981, 
no han cessat els homenatges a la 
seua figura, alguns en forma d’estu-
dis o indagacions biogràfiques, d’al-
tres només provant de continuar la 
formidable lliçó de la seua prosa, un 
model de claredat estilística, elabo-
ració literària i precisió conceptual. 

París, Madrid, Nova York: les ciu-
tats de lluny de Josep Pla s’ocupa ara, 
gràcies a la mirada sempre pene-
trant d’Antoni Martí Monterde, del 

Josep Pla, cosmopolita  
de bona llei

mite del viatge segons Pla. És ben sa-
but que, a pesar de la llegenda de pa-
gès sorneguer que es va construir 
amb els anys, el de Palafrugell era un 
cosmopolita de bona llei. “Contra la 
malaltia de la proximitat” (segons 
les seues pròpies paraules), no troba 
altre remei que abandonar regular-
ment la llar natal i fer cap als quatre 
cantons del món. Aquest estudi in-
daga les circumstàncies de tres des-
tins emblemàtics de Pla.  

Tot comença a París. Fet i fet, El 
quadern gris (vademècum d’educa-
ció sentimental de tants de nosal-
tres) s’acaba amb l’anunci d’aquest 
viatge, vint hores de tren des de 
l’antiga Estació de França. Aquest 
llarg desplaçament, sospita Martí, 
canvia la història de la nostra lite-
ratura. I el paisatge francès a l’altre 
costat de la finestra del vagó retra-
ta a la perfecció les ànsies d’enqua-
drament del fotògraf delicat que ja 
era Pla.  

A París el nostre escriptor desco-
breix moltes coses, però especial-

ment una: la prosa de Marcel 
Proust. La revelació d’unes pàgi-
nes d’estil inimitable propicia 
–bona troballa de Martí– la dia-
lèctica entre els “diaris de dia” (el 
periodisme) i els “diaris de nit” 
(el memorialisme), un vast esforç 
conjunt contra l’oblit.  

Després vindrà Madrid, on Pla 
assisteix a la misèria intel·lectu-
al d’una urbs aïllada. Si París era 
la capital d’Europa, Madrid és 
una avançada d’Àfrica estrangu-
lada per la serra de Guadarrama, 
un villorrio farcit de funcionaris 
i opositors. Hi podria haver es-
crit, avant la lettre, les Meditaci-
ons en el desert de Gaziel, però en 
el seu lloc coneix Ramón Gómez 
de la Serna, que després retroba-
rà a Buenos Aires. No en tindrà 
mai una gran opinió. 

La connexió argentina és sug-
gerent, perquè Martí Monterde 
és autor de l’interessantíssim di-
etari L’erosió (2001). Desplaçat 
per motius acadèmics a la capital 
porteña, el professor de Torís 
destil·la de seguida la consigna: 
“Me’n vaig lluny per a poder ser a 
prop meu”. La resta són només 
exigències curriculars... 

I al final, com no podia ser al-
trament, hi ha Nova York. Pla, vi-
atjant al final d’una època, hi ar-
riba en vaixell. Davant per davant 
de l’estuari del Hudson, la ima-
ginació se li dispara. Els famosos 
gratacels a vora mar li semblen 
“un manat fantàstic d’espàrrecs”. 
En una circumstància semblant, 
el seu compatriota Salvador Da-
lí va pensar, en canvi, en “un for-
matge de Roquefort gòtic” (ho as-
segura a La vida secreta), tal com 
reporte en la crònica del meu vi-
atge iniciàtic de joventut, Histò-
ria d’Amèrica (Acontravent). 

La visió empordanesa de Nova 
York té un sentit molt exacte, i 
Martí Monterde ho ha captat 
molt bé. Es viatja per contrastar i 
corroborar la visió que es té del 
lloc momentàniament abando-
nat. Per això París, Madrid o No-
va York són només espills portà-
tils de l’Empordà. I per això el 
bon viatger, com volia Pessoa, es 
manté sempre “en vigílies de no 
partir mai”.!
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Lady Dona St. Co-
lumb està casada 

amb un home frívol i 
egocèntric que l’enganya 
amb mil amants. Farta 
de tenir un rol secunda-
ri, agafa els fills i fuig de 
casa disposada a trobar-
se a si mateixa. Pel camí 
s’enamora d’un pirata 
francès fugitiu, amb qui 
voldrà recórrer el món 
en un idil·li romàntic.

El río del 
Francés 
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La teoria de la relativi-
tat va canviar la con-

cepció del món. Però què 
passaria si el temps no 
fos lineal i cap endavant? 
Lightman ficciona en 
trenta relats breus de 
forma poètica com seria 
la vida si Albert Einstein 
hagués descobert altres 
concepcions del temps: 
enrere, en paral·lel o més 
ràpid en certs barris.

Los sueños 
de Einstein 
ALAN LIGHTMAN 
Asteroide
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