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Hi ha novel·les 
complexes i n’hi 
ha d’embolica-
des. Diguem que 
les novel·les de 
Joyce i de 
Faulkner perta-

nyen a la primera categoria mentre 
que les de Joël Dicker pertanyen a la 
segona. Ara bé, dins la categoria de 
les novel·les embolicades també hi 
ha subcategories: n’hi ha que ho són 
d’una manera diabòlicament in-
tel·ligent, addictiva i entretinguda 
i n’hi ha que ho són d’una manera 
espessa, inversemblant i peresosa. 

Dicker, un dels noms més popu-
lars i de més èxit de la literatura 
mundial, ha demostrat una capaci-
tat encomiable per fabricar no-
vel·les enrevessades i trepidants 
que atrapen el lector de la primera 
pàgina a l’última gràcies a un arse-
nal contundent i prou ben desplegat 
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PERFIL de misteris, drames, girs argumen-
tals, cops d’efecte i personatges ar-
quetípics i senzills, però creïbles. En 
aquest sentit, La veritat sobre el cas 
Harry Quebert (2012), el thriller 
d’intriga criminal amb ressons gò-
tics que li va donar una multimilio-
nària fama global, era exemplar com 
a literatura comercial de qualitat. 
També El llibre dels Baltimore 
(2015), un drama fulletonesc però 
força emocionant sobre les dues 
branques enfrontades d’una matei-
xa família, es llegia amb avidesa, a 
pesar de l’estil funcional i de certes 
piruetes argumentals insostenibles. 

En canvi, La desaparició de 
Stephanie Mailer (2018), tot i fer 
servir els mateixos trucs, els ma-
teixos recursos i la mateixa plan-
tilla que les dues anteriors –un 
misteri central que et fa rodar el 
cap, una prosa directa i cinemato-
gràfica, una estructura de trenca-
closques muntada a partir de con-
tinus salts en el temps–, era un 
despropòsit que no s’aguantava 
per enlloc, llastada per la inver-
semblança, per una galeria de per-
sonatges amb una entitat similar 
a la d’una col·lecció de titelles tro-
nats i defectuosos i per tota mena 
de trampes narrativament inno-
bles. El mateix val per a la nova no-
vel·la de Dicker L’enigma de l’habi-
tació 622, mereixedora d’ocupar 
un lloc d’honor dins la subcatego-
ria de les novel·les absurdament i 
tediosament embolicades. 

Protagonitzada i narrada per un 
transsumpte poc dissimulat de 
l’autor –un escriptor jove de molt 
d’èxit que viu a Ginebra i a qui fa 
poc se li ha mort el mentor, amic i 
editor, Bernard de Fallois–, tota la 
història de la novel·la gira al vol-

tant d’un assassinat que es va co-
metre quinze anys enrere en una 
habitació d’un famós hotel de luxe. 
Més enllà del fet que no s’ha resolt 
mai, l’assassinat va ser molt sonat 
perquè va tenir lloc en el context de 
les disputes internes per aconse-
guir la presidència del banc privat 
més important de Suïssa. 

Clixés i enganys mecànics 
Com és habitual en ell, Dicker mun-
ta la història organitzant-la a partir 
de diferents plans temporals. Hi ha 
el pla del present (2018), en què 
l’autor narrador investiga els fets 
del passat alhora que relata un des-
encant sentimental i ret homenat-
ge al seu editor difunt contant-ne 
les excel·lències i evocant la relació 
que van mantenir. Hi ha el pla cen-
trat en el que va succeir quinze anys 
enrere, en què se’ns relaten els es-
deveniments (negocis, diners, am-
bició, enveges, rancúnies, amors) 
que desemboquen en el crim. I hi 
ha, també, ocasionals meandres 
temporals que permeten a Dicker 
de posar-nos en antecedents sobre 
una situació o un personatge. És un 
tipus d’estructura que es pot com-
parar a la d’un trencaclosques, pe-
rò la veritat és que fa pensar més 
aviat en un mosaic de trespol fet 
malbé i embrutit per les soles de sa-
bata del clixé i de l’encaix mecànic i 
gratuït entre totes les peces. 

Estilísticament, la prosa de Dic-
ker és funcional en el sentit més ru-
tinari i mandrós de la paraula: les 
descripcions dels escenaris són es-
quemàtiques, el ritme de les frases 
és ràpid però mancat de múscul, els 
adjectius estan posats amb desí-
dia... El problema principal dels 
personatges és que en tot moment 
fan la impressió de no tenir entitat 
pròpia i de només estar al servei 
d’un pla general en el qual encaixen, 
no com a éssers humans amb passi-
ons, desitjos, temors i dilemes, sinó 
com a peces fabricades per a l’oca-
sió. Per si no n’hi hagués prou, l’ar-
gument aviat es demostra molt més 
embullat que intrigant. Quan per fi 
arriba el desenllaç, forçadíssim, el 
lector ja està tan cansat que li facin 
donar tombs per trames caòtiques i 
per subtrames supèrflues que la re-
solució del misteri li és ben igual.!
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E f e c t i v a m e n t ,  
com ens recorda 
Antoni Clapés en 
el text que fa 
d’epíleg al llibre, 
Traduir Civitare-
ale, “els diversos 

estrats que componen el sentit de 
cada vers compliquen la tasca de 
trobar la interpretació justa de ca-
dascun d’ells i la seva relació”. 
Aquesta justesa segurament no 
existeix: la traducció sempre és 
una transcreació que permet un 
ampli ventall de possibilitats. La 
música de la llengua italiana (i la de 
cada poeta, la de Pietro Civitarea-
le és particularment acurada i ex-
quisida en la tria i en la composi-
ció) fa difícil aquesta tenaç volun-
tat a la percaça de la transparència. 
I tanmateix, Clapés i Servera asso-

Des d’una altra posició
leixen un resultat encomiable i po-
den sentir, en certa mesura, com-
pensat “l’afany quimèric” que és la 
traducció en poesia.  

El títol del llibre, tan suggestiu, 
que és un vers del poema XII que 
clou la primera secció, penso que 
enclou (aquí mateix en reproduei-
xo tota l’estrofa que ho aclareix) 
una mena de poètica per 
definir el que es proposa 
l’autor: “Contemplem 
/ des d’una altra posi-
ció / de paraules di-
verses / ombres di-
buixades.” És una 
imatge que ens re-
met a un altre títol, 
d’un poeta notable 
que va deixar de publi-
car fa temps, l’editor An-
toni Munné: Fruita d’argila. 

d’una revelació de caire espiritual 
(que s’inicia sensorialment però 
incideix intel·lectualment) i d’una 
reparació de caire moral (la conso-
lació de la filosofia de Boeci podrí-
em fer-la extensiva a la poesia). 
Bonnefoy ho diu tot en dos versos, 
i no li cal més: “Havíem vist el 
temps venir-nos en contra / men-
tre miràvem des de la finestra ober-
ta”. La contemplació i la nostàlgia, 
la memòria i la invenció, el sentit 
del passat i del present a què al·lu-
deix Civitareale en el seu prefaci i 
que donen vida a un sentiment, 
com també assevera, podem xifrar-
ho en els mots de Bonnefoy: el poe-
ta ha de tenir el coratge (físic i mo-
ral) de contemplar la contrarietat 
existencial “amb la finestra ober-
ta”. En un temps de fragmentació, 
la paraula revela i repara.!
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És una possible definició de l’art: 
l’artifici de la figuració que repre-
senta la realitat amb una altra ma-
tèria (el poeta ho fa amb la llen-
gua), per arribar, en alguns casos, a 
l’abstracció. El que sobta de Civita-
reale és que és capaç d’elaborar crí-
ticament de manera contundent 

quin és el seu propòsit en poesia, 
i ens ho comunica de bell 

antuvi en un text del tot 
aclaridor, a guisa de 

pròleg, just abans 
d’una citació també 
fonamental, per 
entendre l’entre-
llat de tot plegat, 

del gran Yves Bon-
nefoy. La poesia, diu 

Civitareale, revela i 
repara, i crec que és bo 

de precisar que parlem 


