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Quan va publi-
car Hell House, 
el 1971, Richard 
Matheson ja era 
un escriptor ve-
terà: feia anys 
que havia publi-

cat títols com The shrinking man 
o Soc llegenda, a més d’haver es-
crit guions de sèries tan icòniques 
com La dimensió desconeguda. 
Per què va decidir agafar un dels 
motius més clàssics de la narrati-
va de terror, el de la casa encan-
tada o maleïda, no ho sabem, però 
queda clar que va fixar-ne algunes 

Mèdiums, criptes i 
esperits maliciosos 

de les bases i dels trets que des-
prés es repetirien en multitud de 
llibres i, sobretot, de pel·lícules. I 
també queda clar que es va inspi-
rar, i molt, en un dels precedents 
més il·lustres, el de Shirley 
Jackson i La maledicció de Hill 
House, que vindria a ser la versió 
subtil i intel·ligent d’aquesta his-
tòria d’esperits infernals, molt 
més sangonosa i pujada de to. 

De fet, hi ha polèmica sobre quin 
dels dos llibres és el que Stephen 
King cita com “la novel·la sobre ca-
ses encantades més terrorífica que 
s’ha escrit mai”, si la de Matheson 

sexista. Tot plegat és pura sèrie B: 
si voleu escenes de possessió infer-
nal amb cadàvers violadors, ecto-
plasmes boirosos que surten del 
nas de les mèdiums, taules i cadires 
voladores en atac poltergeist con-
tra els protagonistes, cristos cruci-
ficats amb vergues gegants i mà-
quines amb vàlvules i caixetes de 
vidre que es poden trencar en el 
moment culminant de l’acció, sí, 
aquest és el vostre llibre. Si, en can-
vi, us tira enrere veure com els per-
sonatges femenins (en plens anys 
setanta!) són una mena de monges 
frígides o nenes petites que reben 
lliçons i que en actuar es convertei-
xen en valquíries nimfòmanes, o si 
n’esteu farts que només els perso-
natges masculins portin la iniciati-
va i salvin la situació al final, potser 
el podeu descartar. 

Una estada memorable 
La història es planteja en poquís-
simes pàgines: quatre personatges 
reben l’encàrrec (molt ben pagat) 
de passar una setmana a la casa 
més perillosa i amb més mala fa-
ma de tot Estats Units, la Casa Be-
lasco, per descobrir-hi la resposta 
a una de les preguntes que sempre 
han inquietat els més rics del pla-
neta: ¿hi ha vida més enllà de la 
mort? Són un científic i la seva do-
na, l’únic supervivent d’una expe-
dició prèvia a la casa i una mèdi-
um. Aviat descobrim que a la casa 
hi va haver escenes de depravació, 
bacanals, mutilacions, assassi-
nats, necrofília i canibalisme, i 
que l’esperit del senyor Belasco (i 
potser el del seu fill secret) vaga 
infeliç pel celler, la cripta i qualse-
vol habitació. L’esperit científic 
del senyor Barrett es posarà a pro-
va, les aptituds de la mèdium Flo-
rence Tanner es veuran supera-
des, els instints lèsbics de la se-
nyora Barrett s’expandiran com la 
boira que recobreix la casa, i l’apa-
tia de l’antic mèdium Fisher 
s’haurà d’acabar. Després d’una 
primera part una mica lenta, la se-
gona és pura acció, la falsa resolu-
ció és de manual i ¡funciona! I el 
desenllaç no és del tot pessimis-
ta. La qüestió és amb quanta infor-
mació (i prejudicis) es llegeixen 
els llibres: si ens hi endinsem ben 
informats i amb ganes de passar-
ho bé, l’estada a la casa infernal 
pot ser memorable.!

Sembla un miste-
ri irresoluble, i ni 
ganes de resol-
dre’l: la novel·la 
negra continua, 
forta i fresca com 
una rosa. La raó 

és simple: hi ha demanda pública i 
escriptors i escriptores disposats a 
satisfer-la. Tant és que rodolem i 
rodolem sobre les plantilles exis-
tents, que no són infinites, ni de bon 
tros: l’enginy dels escriptors acon-
segueix arrencar un punt de nove-
tat que fa que tot sembli diferent 
sense haver canviat pràcticament 
res. Ni de l’estil, ni dels protagonistes, 
ni dels arguments.  

Penses que és difícil plantejar 
grans novetats. Encara recordem 

Matar dones a Glasgow
amb simpatia la irrupció, fa uns 
quinze o vint anys, de les novel·les 
d’Alexander McCall Smith, que 
passaven a Botswana i estaven 
protagonitzades per la detectiva 
Mma Ramotswe. Sí, ho han llegit 
bé: Botswana. Avui ja portem dè-
cades de presència forta de la no-
vel·la negra escandinava. Però la 
que ens ocupa avui, El Quàquer, 
de Liam McIlvanney, passa a 
Glasgow, a Escòcia, lloc a hores 
d’ara ben conegut i espremut per 
la novel·la criminal a través de 
múltiples autors.  

Malgrat tots els malgrats, un au-
tor de novel·la negra ens torna a 
sorprendre i torna a demostrar 
que, sense apartar-se ni un mil·lí-
metre de la plantilla, es poden ge-

No cal dir que la cosa no és així, 
que tot es complica molt. D’una ban-
da, hi ha la investigació pròpiament 
dita; de l’altra, en la línia de les obres 
mestres del gènere (Chandler, 
Hammett), assistim a l’estripament 
de la banda dels que se suposen que 
són bons, amb un progressiu empas-
tifament de xantatge, corrupció i 
manca d’escrúpols. El mateix prota-
gonista té un taló d’Aquil·les que no 
sabem on pot portar. Les ciutats són 
un milió de coses, la majoria de les 
quals no es toquen entre elles, i els 
bons autors de la novel·la negra ens 
ho ensenyen. No ens mostren res de 
nou sota la capa del sol i alhora, re-
petim, sempre aconsegueixen una 
recargolada nova a la fórmula que fa 
de molt bon llegir.!
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nerar protagonistes i situacions 
noves i atractives per al seguidor 
del gènere en particular i el lector 
en general. D’El Quàquer no se’n 
pot parlar gaire sense desvelar 
claus argumentals importants. Es 
tracta d’una situació de crims en 
sèrie, a Glasgow, el 1969, duts a ter-
me per algú batejat pels diaris com 
el Quàquer a causa d’algunes refe-
rències pseudoreligioses i que la 
policia no acaba de resoldre. Hi ha 
molts nervis, al carrer, als despat-
xos dels polítics i entre les forces de 
l’ordre. Davant la incompetència 
de la policia local, s’hi envia el jo-
ve inspector McCormack, encarre-
gat de fer un informe de tot plegat 
que dugui a tancar veladament la 
investigació.  

o la de Jackson (va dir Hill House 
o Hell House?): sigui com sigui, és 
un clàssic, i és una bona notícia que 
n’existeixi traducció al català. Si, a 
més, és la que fa el número cent de 
la col·lecció L’Arcà de l’editorial 
Laertes, una de les pioneres del 
fantàstic català, la felicitació ha de 
ser doble. Era un text que calia te-
nir. Ara, és un text que encara 
aguanti? Això ja és més difícil de 
contestar. Por, el que se’n diu por, 
no en fa. Riure, una mica. Hi ha 
molt més erotisme del que un es 
pot esperar d’una novel·la de ter-
ror. Ara bé, és un erotisme més que 


