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Les primeres novel·les aspiren sem-
pre a tenir una virtut. Més enllà 
d’una trama, d’uns personatges i 

d’un estil –sense els quals no hi hauria llibre–, hi ha un 
element que ho embolcalla tot i que suposa la carta de 
presentació d’un autor: la veu. Que vindria a ser una bar-
reja entre el punt de vista o el lloc des d’on es narra el que 
passa, i el to, la tessitura completa de notes que contin-
drà el llibre. Quan ens convenç, aquesta veu se’ns va in-
troduint dins del cervell i hi ressona fins i tot quan el lli-
bre ja fa dies que l’hem acabat de llegir. Doncs el debut de 

Marta Pasqual (Girona, 1983) en té, de veu, i una que ge-
nera una lectura amena i més que interessant. També 
té una gran habilitat per ordenar una història, cosa que 
brilla sobretot a la primera meitat del llibre, quan bar-
reja informacions que semblen del tot inconnexes i fa 
que s’il·luminin mútuament. A la segona, quan se cen-
tra més en la figura de Luis Clauss, el que dona títol al 
llibre, perd grapa i la literatura es fa més convencional, 
però el conjunt és prou notable. 

A la primera part, algú –que és lícit d’identificar amb 
l’autora– explica com li arriben tot de materials d’arxiu, 
com dubta a l’hora d’ordenar-los i com finalment tira pel 
dret i aconsegueix servir una història que podria semblar 
de reportatge de la revista Sàpiens (de fet, neix d’un ar-
ticle d’aquesta revista, signat per Jordi Finestres, sobre 
l’estada d’oficials nazis a Caldes de Malavella), però que 
de seguida adopta intenció i volada, que és el que se li 
demana a una escriptora. Tot amb una estructura qua-
si de joc de pistes que fa la lectura molt àgil. Després l’ac-
ció se centra en l’estada a Caldes de Malavella del senyor 
Clauss. Luis Clauss, nascut a Huelva de pares alemanys 
i amo d’un parell de vaixells, era, pel que sembla, agent 
secret dels nazis. Un més dels octogenaris que van viu-

re tota la vida sota el sol d’Espanya sense que ningú els 
toqués un pèl: va morir a la seva Huelva natal, i aquí pau 
i després glòria. L’autora, però, no s’endinsa en la càr-
rega política ni moral que suposa aquest escàndol his-
tòric (i potser ens hauria agradat més que ho fes), i pre-
fereix centrar-se en els dos anys que el senyor Clauss va 
passar a Caldes.  

Som a l’any 1944 i Franco comença a sospitar que les 
coses no aniran bé per als seus col·legues alemanys. Es 
veu forçat a signar un acord amb els Estats Units i Fran-
ça, que li passen llistats d’agents secrets alemanys per de-
tenir, però no els empresona, sinó que només els confi-
na en un poble gironí famós pels seus establiments ter-
mals. Més o menys vigilats per la Benemérita, els ofici-
als alemanys fan i desfan i volten per Caldes. La vida a 
la Girona interior dels anys quaranta potser no era re-
galada, però tampoc era la presó que es mereixia aque-
lla trepa. Com sempre, la virtut d’una història és centrar-
se en els detalls, i és segur que l’estada de tots aquells ofi-
cials alemanys i el seu contacte amb els locals van gene-
rar moltíssimes històries, de les quals aquesta novel·la 
només n’és una possibilitat, la que ha sabut dibuixar, amb 
desimboltura i bon sentit de l’humor, aquest llibre. ✍
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El guru del liberalisme Francis Fu-
kuyama, famós per haver predit un 
final de la història que no es va pro-

duir arran de la caiguda del comunisme, entona una 
mena de mea culpa en el seu darrer llibre, El libera-
lismo y sus desencantados). El motiu principal és que 
considera que la deriva del liberalisme original cap al 
neoliberalisme ha tingut efectes catastròfics en les so-
cietats occidentals. Fukuyama intenta situar-se en un 
punt equidistant i criticar per igual conservadors i 
progressistes, però no cal ser un linx per veure en les 
pàgines d’aquest interessant llibre que l’amenaça re-
al al liberalisme actualment prové més del que anome-
na dreta etnonacionalista que de les teories identità-
ries de l’esquerra, és a dir, més de les polítiques 
d’Orbán o Donald Trump, que sí que atempten con-
tra principis clau com la igualtat dels humans, que de 
les polítiques de gènere o els estudis racials que han 
proliferat als campus nord-americans i que ell veu 
amb certa prevenció. 

A l’assaig ‘El liberalismo y sus desencantados’, Francis Fukuyama  
analitza els efectes catastròfics del neoliberalisme en les societats 
occidentals

Contra els excessos  
del liberalisme

Un espia alemany a Caldes de Malavella
Marta Pasqual debuta com a novel·lista amb ‘El malaventurat senyor Clauss’, un llibre amè i més que interessant

El gruix del volum, estructurat en 10 capítols escrits amb 
un estil àgil i directe, està destinat a atacar els que han 
fet del liberalisme econòmic una mena de fe religiosa, de 
manera que Fukuyama ens apareix ara com un autèn-
tic socialdemòcrata defensor de l’estat, sobretot veient 
les “monstruoses desigualtats” que el neoliberalisme ha 
provocat als Estats Units. “Gran part de l’hostilitat li-
beral a l’estat és simplement irracional. Els estats són 
necessaris per proporcionar béns públics que els mer-
cats no proporcionarien per si mateixos, de la previsió 
meteorològica a l’assistència sanitària pública, passant 
pel sistema judicial, la seguretat d’aliments i medica-
ments i la defensa nacional”. Això sí, “la mida de l’estat 
és molt menys important que la qualitat”, escriu. 

I si Catalunya fos independent? 
Hem de tenir en compte que Fukuyama viu als Estats 
Units, on hi ha molts republicans que creuen en teories 
conspiratives i tenen armes a casa per si arriba un mo-
ment que han de defensar-se de la població que els vol 
“substituir”, com ara immigrants, negres o persones 
LGTBI. També es mostra preocupat pel gran poder de les 
corporacions que controlen el debat a internet i fins i tot 
les relacions personals, que amenacen amb destruir el 
dret a la privacitat (pensem en Elon Musk). D’alguna ma-
nera, el pensador nascut a Chicago l’any 1952 constata que 
els teòricament seus s’han apartat tant dels principis ori-
ginals del liberalisme que ja són il·liberals. El llibre és, en 
aquest sentit, un prec per tornar al sentit comú i a la mo-
deració, a un equilibri entre la felicitat individual i la 
col·lectiva. La idea que si cadascú busca només maximit-
zar el seu benefici això acaba repercutint positivament en 
el conjunt queda abolida. La realitat ha demostrat que 
no és així, segons Fukuyama. 

La seva defensa dels estats arriba fins al punt d’accep-
tar la vigència dels estats nació com a “centre neuràl-
gic del poder coercitiu” i això el porta a ser comprensiu 
amb les demandes de territoris com Catalunya i Escò-
cia per assolir l’estatus d’estat independent. “No hi ha 
gaires dubtes que continuarien sent societats liberals 
que respectarien els drets individuals en cas d’indepen-
ditzar-se”, afirma en una frase que deu posar els pèls 
de punta a una Cayetana Álvarez de Toledo. El llibre és 
una mina de citacions que ofereix una àmplia mirada so-
bre el pensament polític produït els darrers 50 anys al 
món occidental. Fukuyama demostra estar al dia i par-
ticipar en els debats més candents, però sempre mirant 
amb por més a la seva dreta que a la seva esquerra. ✍
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