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Jim Thompson 
especula que tots 
portem un assassí 
dins nostre. Pot-
ser podem tran-
quil·litzar el nos-
tre esperit i dir 

que les persones ens adaptem senzi-
llament a les circumstàncies, i n’hi ha 
que sí, que fan sortir el criminal que 
amaguen. Un símptoma d’intel·ligèn-
cia quan, en un context en què veiem 
amenaçada la pròpia vida, el menys 
sospitós de nosaltres és capaç de co-
metre atrocitats inimaginables. Pot 
ser, però en Lou Ford, l’ànima de 
L’assassí dins meu, és un homicida 
d’una altra mena. 

Al costat de clàssics del gènere 
com Dashiell Hammett, Raymond 
Chandler, Horace McCoy i James M. 
Cain, Jim Thompson ens pot semblar 
un autèntic desconegut. Ara bé, quan 
agafem els seus llibres o llegim la bio-
grafia de Robert Polito Arte salvaje. 
Una biografía de Jim Thompson (Es 
pop) descobrim un personatge fasci-
nant i un escriptor extraordinari. 
Gràcies a l’editorial Efadós i a la tra-
ducció d’Alba Dedeu podem llegir en 
català aquest monstre de la literatu-
ra negra. Thompson va tenir una vida 
molt agitada, marcada per una gran 

La maldat  
quotidiana

JIM THOMPSON 
(1906-1977) HA 
SIGUT UN DELS 
NOMS MÉS 
DESTACATS DEL 
GÈNERE NEGRE 
NORD-AMERICÀ, 
ESPECIALITZAT EN 
LA FICCIÓ ‘PULP’. 
ENTRE LES SEVES 
NOVEL·LES HI HA 
‘LA FUGIDA’ (1958), 
‘ELS TRAMPOSOS’ 
(1963) I ‘L’ASSASSÍ 
DINS MEU’ (1952)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL diversitat d’oficis que va saber reflec-
tir meravellosament bé en les seves 
novel·les. Va ser grumet, cuiner, vi-
gilant armat, recol·lector, camioner, 
peó i expert en explosius per a una 
companyia petroliera, venedor am-
bulant, col·laborador en revistes pulp, 
va escriure guions i va fer de perio-
dista... Era un crític furibund im-
pregnat d’ideals marxistes que van 
obligar-lo, en més d’una ocasió, a fu-
gir corrents d’algun poble. Per ser 
marxista van incloure’l a la famosa 
llista negra que va fer Martin Berke-
ley durant la Caça de Bruixes. Això 
no obstant, i gràcies a la poca fama 
que tenia aleshores, ningú en va fer 
cas i va poder treballar a Hollywood. 
Va escriure guions per a Stanley Ku-
brick, Atracament perfecte (1956) i 
Camins de glòria (1957), va col·labo-
rar en una adaptació de La fugida per 
a Peter Bogdanovich, i va escriure la 
base de la sèrie de televisió Ironside 
(1967). Però això no és res: era un fe-
nomen capaç d’escriure dotze no-
vel·les en divuit mesos, entre les quals 
destaca L’assassí dins meu (1952). 

Thompson ha passat a la història 
pel seu estil literari directe i contun-
dent, però el caràcter brutal dels seus 
protagonistes s’endinsa en les aigües 
de la introspecció, situant el lector en 
una fascinant marea psicològica. 
L’assassí dins meu n’és un bon exem-
ple. És la història d’un assassí, Lou 
Ford, explicada per ell mateix. El se-
guiment d’uns assassinats que per-
torben la tranquil·litat de Central 
City, una població petroliera ben em-
pastifada de l’Amèrica profunda, a 
Texas. L’escriptura de Thompson se-
guia una màxima: “Que les coses mai 
siguin el que semblen.” I aquí apareix 
l’enigmàtic Ford, un ajudant del xè-
rif afable i cordial, amb unes aptituds 
extraordinàries perquè la gent con-

fessi durant els interrogatoris. Una 
gran capacitat de persuasió que reve-
la la figura d’un psicòpata fred i sàdic, 
saturat de rancúnia i amb un esperit 
de revenja il·limitat. La imatge d’una 
ment criminal complexa i perversa 
que radicalitza l’aparença d’una so-
cietat despietada sense esperança, 
marcada per la Depressió. Thomp-
son crea un realisme cru i escèptic 
que mostra a la perfecció el defalli-
ment de la vida social nord-america-
na en un clima d’absoluta immora-
litat. I, segons sembla, seixanta anys 
després no ha canviat res. 

La vida de Thompson sempre va 
estar marcada per l’alcoholisme i 
l’ombra allargada d’un pare que va ser 
un xèrif corrupte, aventurer, estafa-
dor i magnat del petroli; aquesta mi-
tologia personal, ben alimentada per 
ell mateix, va convertir-lo en un es-
criptor diferent, jo diria que subver-
siu i radical, incòmode, malaurada-
ment ignorat, però que és i serà un 
clàssic del gènere. En una ocasió, a 
l’enyorat llibreter Paco Camarasa 
van preguntar-li què feia tan bo 
Thompson: “Doncs no ho sé –va res-
pondre–. És la grandesa dels genis. 
Un home escriu novel·les per a cami-
oners i literatura popular, i aquestes 
coses, de sobte, et disseccionen la 
maldat quotidiana dels homes, com 
les tragèdies gregues o Shakespeare. 
Potser no va voler fer això, però el que 
ens ha arribat a nosaltres és terrible. 
Només un tipus que manegui la mà-
gia de l’escriptura pot passar distin-
tes èpoques i situacions..., es llegeix 
arreu del món i en totes les èpoques, 
i continua sent genial i absolutament 
nou. La desesperança ben narrada, 
ben escrita. Thompson és massa bo. 
T’exigeix, et colpeja, t’agafa, et pute-
ja i t’enganxa per sempre. Thompson 
és el millor”.!
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El títol del llibre 
ens remet a una 
pregunta fona-
mental del mo-
nòleg del Hamlet 
de Shakespeare: 
què és, per a mi, 

aquesta quinta essència de la pols? 
Què és l’home? I és, probablement, 
la pregunta que s’ha fet la poesia (i 
totes les formes de coneixement) 
des que l’espècie fa carburar l’in-
tel·lecte (encara no prou pel que ve-
iem dia a dia en aquest món). I Mar-
ta Pera ha muntat el seu recull po-
emàtic sobre aquesta pregunta i so-
bre l’assumpció que hem de 
continuar ruminant aquesta qües-
tió: la pols que som i que serem.  

Sí, cert, ja ho va dir la Bíblia, ja ho 
van repetir els barrocs, i els grans es-

Quan no saps on vas, qualsevol camí t’hi porta
criptors que encapçalen les citaci-
ons d’aquest llibre: Pessoa, Queve-
do, Pere IV (el rei), Shakespeare... 
Tot s’ha dit, sí, però cal repetir-ho, 
perquè ningú se’n recorda. O ningú 
se’n recorda prou. I no és només ai-
xò: els qui viuen de les lletres (i so-
vint per a les lletres i en les lletres), 
i Marta Pera n’és un exemple 
fefaent, traductora de 
prestigi, senten moltes 
vegades la necessitat 
de reformular-se 
aquestes veritats es-
sencials. Aquest és 
un altre element 
d’interès del llibre. 
Pera experimenta l’es-
forç traductiu dia a dia, 
amb totes les servituds 
que representa traduir textos 

divagacions filosòfiques sobre la 
pols. Parcerisas analitza a la perfec-
ció allò que defineix la poesia de Pe-
ra: parla d’escepticisme racional i de 
capacitat de distanciament concep-
tual, que són, per dir-ho amb una pa-
raula lletja, propietats “actitudinals” 
de la poeta, però sobretot sintetitza 
els tres elements d’aquesta poesia; 
l’extrema sensibilitat, la capacitat 
d’observació i descripció i la ironia 
desenfarfegada, col·loquial. I hi ha, 
a més, “versos llampec”, com aquest, 
d’un poema de ressons odissencs (Si-
renes): “Lligada al pal, sense taps, es-
quivo els cants”, que em sembla lapi-
dari. O bé troballes com aquesta: 
“Dormir per sempre / entre pàgina 
i pàgina / com un pètal”. O bé: “I tu, 
divina, mous pols divina”. Que la po-
esia continuï regirant pols!!

LA QUINTA 
ESSÈNCIA 
DE LA POLS 
MARTA PERA 
CUCURELL 
PAGÈS 
92 PÀG. / 12 !

VÍCTOR 
OBIOLS

d’altri. I, d’alguna manera, ha neces-
sitat que l’esforç es prolongués en un 
altre àmbit, el seu propi, el de les se-
ves interrogacions i neguits. El jo po-
ètic es crea sol quan l’escriptora/tra-
ductora comença a consignar pensa-
ments i formulacions expressives fe-
lices i les formalitza en el poema. I 

estructura el recull sobre 
una “proposta pendu-

lar”, com diu exacta-
ment Francesc Par-

cerisas al pròleg: els 
poemes del jo poè-
tic quotidià, l’obser-
vadora de la vida, 
l’anotadora de dèri-

es, ànsies i ironies, i 
– t i p o g r à f i c a m e n t  

marcades– les proses 
que alterna amb reflexions i GETTY

LA NOVEL·LA DE THOMPSON VA SER ADAPTADA AL CINEMA. MUSE


