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Si els esquimals, 
segons diu el fals 
clixé, saben dis-
tingir entre 40 to-
nalitats de blanc, 
Don DeLillo en 
deu apreciar 400. 

D’un temps ençà, la seva obra no-
vel·lística consisteix en miniatures 
que, si fossin quadres, serien de pin-
tura blanca sobre llenços blancs. 
L’autor es va acomiadar del segle XX 
amb la monumental Underworld i 
des de llavors ha publicat sis novel·les 
més, totes breus i molt acotades en 
l’espai: una limusina (Cosmopolis), 
una exposició (Point Omega) i un 
centre de criogenització (Zero K). 

A El silenci l’acció –si se’n pot dir 
així– passa en un avió i dins d’un pis 
elevat de Manhattan: dos entorns 
uterins que protegeixen l’individu 
del brogit exterior. Una colla d’amics 
han quedat per veure la Super Bowl 
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PERFIL plegats. Dos membres del grup ar-
riben de París, però tenen un acci-
dent d’avió. Però DeLillo rebenta 
qualsevol expectativa d’estridència 
i fa que una el·lipsi amagui al lector 
el moment de l’impacte, perquè el 
que vol estudiar és l’estat de xoc pos-
terior. La parella no ho sap, encara, 
però les pantalles han deixat de fun-
cionar arreu. És el caos. Probable-
ment la Tercera Guerra Mundial. 
Qui l’ha declarat? Les mateixes mà-
quines? Sense aparells es fa difícil de 
saber. A la casa, el marit segueix en-
ganxat a un televisor opac, esperant 
que arribi el miracle de la imatge. Un 
dels convidats comença a recitar de 
manera erràtica pensaments d’Al-
bert Einstein poderosament vi-
gents. Quan finalment el grup de 
cinc es completa, s’adonen que no 
tenen eines per crear una comunica-
ció efectiva entre ells: tothom ha ex-
ternalitzat els pensaments, senti-
ments i neurosis a les respectives 
pantalles portàtils. Som al món de 
les recompenses immediates sub-
ministrades píxel a píxel. 

El sentir dels darrers temps 
El lector es troba, doncs, amb una 
novel·la força estàtica, on la intensi-
tat l’aporten una sèrie de diàlegs 
aparentment banals –si es prenen lí-
nia a línia– però que sumats confi-
guren una xarxa on s’arrapa, amb la 
capacitat d’observació habitual en 
DeLillo, el sentir dels darrers temps. 
En alguns moments els personatges 
semblen titelles creats per Buñuel, 
incapaços de sortir d’aquell pis per 
comprovar de primera mà si el món 
s’està acabant. Un personatge s’hi 
aventura, però altre cop se li esmuny 
al lector la possibilitat d’una expli-
cació. Altres estones s’evoca la frac-

tura tecnològica que abans van can-
tar Radiohead a OK computer o 
Grandaddy a The sophtware slump. 
Però probablement és Kae Tempest 
qui, amb el seu Let them eat chaos, ha 
explorat des de la música aquesta 
desconnexió humana esterilitzant. 
Tot en DeLillo és delicat i els equi-
libris són precaris. Els diàlegs funci-
onen alhora amb misteri i precisió 
matemàtica. Per sort, l’excel·lent 
traducció de Ferran Ràfols captura 
aquesta màgia. 

La impossibilitat del contacte que-
da subratllada en diversos passatges. 
“A l’habitació, la Tessa pensa a tornar 
a casa, ser a casa, el lloc en què, per fi, 
no es veuen, es passen pel costat, di-
uen què quan l’altre parla, conscients 
només que una silueta familiar ha fet 
un soroll per allà a la vora”, escriu De-
Lillo. O bé: “¿Cadascun d’ells era un 
misteri per als altres, per propera que 
fos la seva relació, estaven tots tan na-
turalment protegits que s’escapolien 
de tota avaluació definitiva, tota apre-
ciació invariable per part de la resta 
de comensals?” 

En els moments més ombrívols, 
El silenci és una novel·la espectral 
sobre fantasmes que encara no han 
entès que fa temps que van morir o, 
més específicament, van ser con-
vertits en informació digital puja-
da al núvol. Però hi ha també un hu-
mor latent, que neix de la constata-
ció de l’absurd de tot plegat. “Hor-
miguitas que no entienden el pie que 
las pisa”, que canta Albert Pla. I és 
a través d’aquesta fina escletxa de 
l’humor que veiem com la humani-
tat dels personatges s’obre pas, mal-
grat els mecanismes de control de 
masses. DeLillo ens regala, subtil-
ment, la possibilitat del caos, és a 
dir, de la vida.!

TOT EN 
DELILLO ÉS 
DELICAT I 
ELS 
EQUILIBRIS 
SÓN 
PRECARIS. 
ELS DIÀLEGS 
FUNCIONEN 
ALHORA 
AMB 
MISTERI I 
PRECISIÓ 
MATEMÀ-
TICA 
 

ÀLEX 
GUTIÉRREZ

EL SILENCI 
DON DELILLO 
EDICIONS 62 / SEIX 
BARRAL 
TRAD. FERRAN 
RÀFOLS 
112 PÀG. / 16 ! 
 
 

SEBASTIEN NOGIER / EFE

L’aparició en cata-
là de Pasaia blues 
(Sembra Llibres), 
la segona novel·la 
d’Harkaitz Cano, 
salda d’alguna ma-
nera un deute amb 

l’autor basc. Celebrat per la crítica i 
traduït a una dotzena de llengües, a 
Pasaia blues avança algunes marques 
narratives que després anirà esmo-
lant i passant per un sedàs més soci-
al i més íntim. L’obra també és inte-
ressant perquè el boom de la novel·la 
Patria i la seva adaptació seriada gai-
rebé podria despistar algú i fer-li pen-
sar que el conflicte basc no s’havia 
tractat mai abans ni amb tots els ma-
tisos. Si alguna cosa fa Harkaitz Cano 
és furgar imperiosament en els dub-
tes i les contradiccions dels bàndols 
enfrontats. Ho fa a Pasaia blues, la se-

L’art de furgar en el dubte
va segona novel·la, apareguda origi-
nalment el 1999, que és una novel·la 
negra amb teló de fons portuari i una 
persecució trepidant entre els polici-
es i les integrants d’un comando 
d’ETA. I ho farà, més arrapat a uns fets 
reals i concrets, a Twist (2013) –sobre 
la guerra bruta de l’estat espanyol con-
tra ETA– i a La voz del faquir (2019) 
–sobre el cantautor de l’esquerra 
abertzale Imanol, perseguit 
per ETA per haver criticat 
l’assassinat de l’antiga 
dirigent etarra Yoyes a 
mans de la banda–. Pa-
saia blues s’estructura 
com un collage que 
avança a ritme frenè-
tic, on estén un aigua-
barreig format per polici-
es, infiltrats, investigadors, 
torturadors i terroristes. Els 

(sobre el tancament del diari Egunka-
ria, que s’ha estrenat aquest novem-
bre) i també és guionista (darrera-
ment ha treballat en una sèrie sobre el 
cas Altsasu). A més, ara ha aparegut en 
català un còmic del qual és coautor, El 
dia de les oques. Seguint les passes de 
Santi Brouard (Pol·len Edicions). 

Harkaitz Cano, un dels noms més 
rellevants de l’excel·lent moment de 
la literatura basca actual, ha cavat ca-
mins de pes per apropar-se a través 
de la ficció al conflicte polític. Pasaia 
blues probablement sorprèn per la 
barreja de gèneres i tarannàs narra-
tius (potser a algú li sobri el biaix més 
negre), però també perquè no traça 
un mapa de bons i dolents, d’èpica o 
de consignes, de relat edulcorat o de 
judicis avançats. Hi ha un treball de 
la incomoditat que aquí hauria de 
despertar interès.!
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presenta com vasos comunicants i 
n’ensenya el patiment i la malfiança, 
una certa quotidianitat del conflicte i 
un fer trontollar el relat paral·lel dels 
mitjans de comunicació.  

Tot amanit amb elements de baixos 
fons –lluites de gossos, combats de bo-
xa...– propis del gènere, molt de no-
vel·la negra americana, que va triar per 

a la primera vegada que s’endin-
sava en el xoc basc. Però ho 

completa amb digressi-
ons que eleven l’obra, 

moments poètics i un 
joc de recursos musi-
cals. Harkaitz Cano és 
autor de poesia –sol 
ser més narrativa, per 

bé que en el confina-
ment va afilar la ploma 

fent sonets–, de lletres per 
a músics, d’una obra de teatre REUTERS


