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ara llegim
arallegim

–com la mateixa Agatha Christie–
Conan Doyle no permet fer gaires
elucubracions al lector, perquè tot
conflueix en un recorregut que només Holmes sap i cap a un final
amb sorpresa que mai no hauria
pogut suposar-se. No cal dir que
aquesta línia té moltíssims admiradors i Conan Doyle l’ofereix admirablement. Demana un lector
passiu fascinat, repetim, en una relació, diguem-ne, cordialment sadomasoquista encarnada a la perfecció pel doctor Watson i, en un
altre paper, per les forces policials,
sovint ridiculitzades (tot i que perdonades benevolentment) i
menystingudes. Holmes és el rei
absolut, que resol els seus casos basant-se en el mètode deductiu que,
donada l’època de les aventures, és
el més eficient, ja que ens trobem
en un moment històric sense ajuts
tècnics remarcables.
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Llibres
confinats?
Diuen que a França i a Anglaterra
han repuntat les vendes de La pesta, d’Albert Camus, el clàssic sobre
una epidèmia a la ciutat d’Oran, a Algèria, que va ser llegit aleshores com
una metàfora del nazisme, però que
aguanta qualsevol altra lectura. He
recuperat l’exemplar que vaig llegir
amb dinou anys i l’he trobat tan lluminós i inquietant com aleshores (i
una mica més feixuc, també): “Una
manera còmoda de conèixer una
ciutat és esbrinar com s’hi treballa,
com s’hi estima i com s’hi mor”.

UNA EDITORIAL HAURIA
DE SER, SOBRETOT,
EL SEU FONS: CALDRIA
REEDITAR SUSAN SONTAG
Amb les notificacions sobre coronavirus que salten cada cinc minuts
al mòbil, he continuat buscant llibres
sobre pestes, epidèmies i malalties al
catàleg de Biblioteques de Barcelona
(l’extensió natural de la meva biblioteca) i hi he trobat exemplars del Diari de l’any de la pesta, de Daniel Defoe, que es considera el primer llibre
de ficció sobre una epidèmia mortal
i que és una lectura apassionant.
També hi he trobat, en una secció de
medicina (ah, les classificacions de
llibres, quin gran misteri!), l’assaig
clàssic de Susan Sontag La malaltia
com a metàfora, sobre la tuberculosi
i el càncer. Amb lucidesa i una capacitat analítica intacta (l’escriptora
estava malalta) explica com aquestes
malalties van marcar el camí de l’individualisme en assenyalar persones
concretes i aïllar-les de la societat,
com es van adaptar als cànons romàntics, com es van convertir en una
condemna per a segons quins models
de vida. I com les metàfores que generen “són sobretot un vehicle per a
les grans insuficiències de la nostra
cultura: per a les nostres actituds superficials sobre la mort, per a les nostres ansietats respecte dels sentiments, per a la nostra incapacitat de
construir una societat industrial
avançada que reguli el consum d’una
forma adequada”.
Aquest llibre el va traduir Empúries al català i Taurus al castellà als
anys noranta, i potser uns editors
veloços i desperts com guineus podrien fer que el tornéssim a tenir a
les llibreries. Perquè les intuïcions
de Sontag eren clarividents i
s’adapten com un guant als nostres
dies, però sobretot perquè era feina
feta i perquè una editorial hauria de
ser, sobretot, el seu fons. ✒
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Caure rodó

Retorn d’entre els morts
per fer meravelles
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A hores d’ara no
hi ha res de nou
que es pugui dir
LLUÍSsobre Sherlock
ANTON
Holmes que no
BAULENAS
s’hagi ja dit. Insistirem en els trets
bàsics del personatge per tal d’encuriosir qui encara no hagi entrat en el
seu univers i d’encoratjar qui ja el conegui a aprofundir-hi. D’entrada, El
retorn de Sherlock Holmes, aquest recull de relats curts traduït per Xavier Zambrano i complementat amb
un magnífic epíleg de Josep Lluís
Martín Berbois, és com quan veus
una retrospectiva d’un pintor al museu o d’un director al cinema. L’autor no va concebre la seva obra per
ser exhibida d’aquesta manera: tota, i de cop. Per tant, sobretot en el
cas d’aquesta publicació de l’editorial Viena, el més recomanable és ferho amb calma, per més que t’agradi,

per no caure en el perill d’empatxarse. Són 13 relats, relativament llargs,
en què brillen particularment el personatge i les seves qualitats detectivesques: cal resoldre els casos en poc
temps (i poc espai). Per tant, el resultat és espectacular. Hi inclou relats
de tota mena i es remarquen de manera especial els que els especialistes
en novel·les de misteri denominen
d’“espai tancat”, o sigui, un assassinat en una habitació tancada sense
traces de cap mena d’haver estat forçada ni res. El llibre és un festival
d’homenatge a Holmes.
Sir Arthur Conan Doyle (Edimburg, 1859 - Crowborough, 1930),
amb Holmes, situa el lector al mateix
nivell que l’esforçat i devot doctor
Watson: el d’espectador passiu i fascinat. Conan Doyle diu al lector: seu,
llegeix, espera i et quedaràs bocabadat amb el resultat. És a dir, a diferència d’altres grans autors del misteri
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Aquests relats, per cert, contenen
la famosa història del retorn de
Sherlock Holmes del regne dels
difunts en una escena gairebé bíblica en què s’apareix de sobte a
Watson, que el creia mort, com
tothom, després de la seva darrera batalla amb el malvat Moriarty.
El doctor, incapaç de suportarho, “per primer i últim cop a la vida” perd el sentit i cau rodó a terra. Coses de l’amor. Cal comentar,
perquè no sigui dit, que no desvelem res perquè precisament
aquest és un dels seus grans valors: deu ser dels primers casos en
la literatura de consum popular
(o el primer, directament) en què
un autor, superat per la fama del
personatge i interessat a canviar
de registre, decideix matar-lo,
fer-lo morir, però no pot sortirse’n perquè la demanda popular
l’hi impedeix.
Una demostració clara i nítida,
i primerenca, que la confecció
d’una novel·la no implica tenir-ne
la propietat absoluta. És un contracte a dos, entre l’autor i el lector.
I cal acceptar-lo. Cal posar-s’hi bé.
I per la biografia d’Arthur Conan
Doyle, ens adonem que Holmes, al
cap i a la fi, no li va impedir, per
exemple, dedicar-se a la política ni
escriure tota mena de novel·les,
històriques, de ciència-ficció i fins
i tot d’espiritisme. ✒

Distopia pandèmica en vinyetes
L’epidèmia del
coronavirus probablement inspirarà moltes obres
XAVI
de ficció, però
SERRA
també n’hi ha que
ja s’han avançat a
la realitat com si l’autor, d’alguna
manera, sabés el que havia de venir.
A La muerte rosa, la novel·la gràfica
publicada en dues parts l’any passat
per Ediciones Contrabando, el valencià Jaume Pallardó Segarra descriu un futur que sembla una projecció distòpica de les ansietats que estem sentint aquests dies d’aïllament
i neurosi. Després de ser devastat
per un virus anomenat febre rosa, el
món s’ha reconstruït en ciutats independents on la gent viu confinada

a casa seva i on només es pot sortir
a l’exterior amb un uniforme estanc
que minimitza el risc d’infecció.
Tampoc és que calgui sortir gaire: els
aliments –tots sintètics– arriben a
casa a través de rigorosos controls i
tant la feina com l’oci es poden fer de
manera telemàtica.
El protagonista, el Miguel, és
professor, dona les classes per videoconferència i de nit juga a videojocs de realitat virtual. La televisió
emet constantment missatges alarmistes sobre nous contagis i mesures de seguretat, però de tan interioritzats com els té, el Miguel gairebé no els sent. El seu món és fred i
asèptic, sense olors ni gustos, on
qualsevol desplaçament requereix
uns protocols d’higiene que el cò-
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mic descriu amb una meticulositat esgarrifosa per crear una atmosfera pròxima al cinema de
David Cronenberg. El Miguel és
un personatge buit, un llenç en
blanc que Pallardó utilitza per
projectar-hi la societat que descriu i els dubtes sobre l’existència d’un virus que alguns escèptics creuen fals, una mentida útil
que les elits utilitzen per exercir
un control ferri sobre la població.
La muerte rosa no és, en el fons,
un relat de terror, sinó un toc
d’alerta: el totalitarisme es pot
amagar fins i tot darrere de les
mesures de seguretat per controlar una pandèmia vírica. Siguem
prudents, doncs, però conservem
la mirada crítica i alerta. ✒

