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Després de la tem

El pròleg aspre
de Gaziel gira

a l’entorn
de la noció
de víctima

na bona part de la teoria
de la cultura del crític lite-
rari i antropòleg francès
René Girard es basa en la

noció de “boc expiatori”. El concep-
te central de la seva teoria és el “de-
sig mimètic”, que és el veritable
motor de tot el que passa de bo i de
dolent en la cultura. La conseqüèn-
cia directa és el boc expiatori, o el
sacrifici humà, com a sortida a l’es-
calada de violència desfermada per
la rivalitat mimètica. El que pre-
ocupa Girard és justament com es
legitima la violència, personal o
col·lectiva, i quins són els rituals
que la cultura occidental ha desen-
volupat per aturar-la. L’acte fona-
mental de la societat primitiva, que
es troba en l’origen de l’actual, és la
designació d’una víctima, un boc
expiatori, i el fomentar la il·lusió
que la seva culpabilitat permetrà la
sortida de tota classe de tensions
col·lectives. L’escalada de violència
només podrà ser frenada per l’elec-
ció unànime d’un boc expiatori que
es considera la causa del desordre i
que serà, per tant, sacrificat, im-
molat o lapidat.

Ara que es reediten les inoblida-
bles Meditacions en el desert
(1946-1953), de Gaziel, potser fó-
ra bo interpretar les seves refle-
xions amb l’ajuda de les idees de Gi-
rard, que en realitat són una relec-

U
tura interessantíssima i agosarada
del Nou Testament: el boc expiatori
carrega les culpes de tota una co-
munitat de manera arbitrària, és
una víctima elegida a l’atzar, real-
ment innocent, però que és tan
considerada com a culpable que
fins i tot ella mateixa arriba a con-
siderar-s’hi. A finals del mes de ju-
liol del 1936, Agustí Calvet (1887-
1964), després de dècades de diri-
gir, sempre dolorosament, el diari
La Vanguardia, va fugir de Catalu-
nya. Com explica molt bé Jordi
Amat, el curador del volum, en un
pròleg que conté abundant docu-
mentació inèdita i intel·ligents re-
interpretacions sobre la figura de
Gaziel (i al qual només es podria re-
treure la utilització del terme col-
laboracionista), Agustí Calvet es
va convertir, després del 1939, en
un “mort en vida”, en un “desapa-
regut”, en un “home enterrat”. Ga-
ziel va ser un vencedor vençut, un

catalanista de pedra picada mai ac-
ceptat pels franquistes, un conser-
vador moderat mai tolerat pels re-
publicans.

Les Meditacions en el desert són
una crònica dolorosa d’un individu
aïllat que mira de salvar-se reivindi-
cant un punt de vista, el seu, que
en aquells moments poca gent ac-
ceptava: una tercera via democrà-
tica, catalanista i liberal. És el testi-
moni de la gran desil·lusió de qui va
viure la increïble metamorfosi del
règim de Franco, primer aliat de
Hitler i Mussolini, i després aliat i
protegit dels Estats Units d’Amèri-
ca. I són una peça fonamental de la
cultura assagística contemporània,
un text literari que connecta la lite-
ratura catalana amb Montaigne,
amb Chateaubriand i amb Proust,
un model de prosa més amena i as-
sequible que la d’Ors, més perfecta
i sòbria que la de Pla, i alhora molt
més sentida i personal que la de la
major part de memorialistes.

El pròleg, colpidor, aspre i pun-
xant, amb què Gaziel presenta les
seves meditacions gira a l’entorn
de la reflexió sobre la noció de vícti-
ma. Els conceptes que hi apareixen
no poden deixar indiferent el lec-
tor: angoixa, neguit, dolor, escar-
ni, crueltat, eixutor espiritual, dis-
sort, amargor, ronya… Aquest és
el camp semàntic amb què el gran

escriptor oblidat pretén identificar
l’estat del seu esperit creador, que
no és que es presenti com a víctima
(com de vegades s’ha dit per des-
qualificar-lo), sinó que es veu obli-
gat, després de mirar-se al mirall, a
admetre que la seva imatge li re-
pugna. Vet aquí l’scapegoat... La
metàfora filada que utilitza és ex-
cel·lent i efectiva, tota de ressonàn-
cies bíbliques: amb la ressaca de la
tempesta passada, un Gaziel deses-
perançat travessa el desert, tot sol,
sense l’escalf del seu poble estimat
ni els vells amics a la vora, només
seguit de la “pròpia ombra”.

Enmig de tant de dolor i cansa-
ment, de tant en tant alguns petits
oasis (bàsicament literaris, com
Shakespeare o Voltaire) permeten
al pelegrí, “abrusat per la calor i la
buidor del desert”, trobar el consol
d’un glop d’aigua fresca. De sobte,
quan semblava que arribaria la
llum, les tenebres sotgen com mai
ho havien fet el dietarista: la histò-
ria, diu, és “pura zoologia”, una es-
pantosa tragèdia. Triomfa el mal
sempre, l’egoisme i la mentida, el
germà ven el germà, el fill renega
del pare, l’esposa lliura l’espòs al
botxí per poder ella jeure a pler
amb l’amant, l’amic dóna només fel
i vinagre… No hi ha, en la literatura
catalana, un moralista més descon-
hortat que Gaziel. ❋ 

Novel·la Carlos Zanón

Negra, et vull negra
a novel·la negra exhibeix mus-
culatura. Són diverses les cau-
ses que l’han portat al seu es-

tat atlètic. Larsson, un públic caní-
bal, internet i autors que fan alta lite-
ratura més enllà d’etiquetes –aquí, a
Europa, i als EUA–. En una situació
de crisi brutal en plena metàstasi,
l’eficàcia resulta més atractiva que la
imaginació. La funcionalitat per so-
bre d’exercicis d’estil. I així el com-
prador de llibres acudeix a autors i
gèneres que donen el que prome-
ten. Es juga tot a negre perquè hi ha
regles clares. I convencions i dobles
vides i trucs d’estafador. Ritme,
voyeurisme, violència: evasió pura i
dura. De tal manera que avui fa
l’efecte que la novel·la serà negra o
no serà. Si no em creuen, vagin a Al-
taïr, per exemple. Una cosa sem-

L blant va passar als 80. A Barcelona
el que no era un bar o una oficina de
La Caixa era una editorial de novel·la
negra. Allò va acabar amb els edi-
tors al bar, els escriptors treballant a
La Caixa i lectors farts de llegir molt i
no sempre bo. Esperem que l’àpat
ara sigui més digestiu.

José Luis Correa (Las Palmas,
1962) és un autor veterà en aques-
tes files criminals. La seva carrera
com a novel·lista ja havia començat,
però no va ser fins a l’edició de Quin-
ce días de noviembre (2003) que es
va vestit de noir. També amb aquella
obra presenta el detectiu Ricardo
Blanco. Noves entregues seran
Muerte en abril i Muerte de un violi-
nista. Un rastro de sirena és el quart
cas del senyor Blanco.

Una dona seccionada per la cintu-

ra apareix en una platja canària. Qui,
com, per què? Tot això és el que
Correa ens convida a saber. Màfies
de l’est, assassins sense problemes
de contundència, tatuatges xifrats i
policies als quals Serpico faria mar-
car el pas. Correa no pretén altra co-
sa que el que fa. Un diapasó ferm
per una lectura que ens distregui i
ens atrapi fins al final. Això és el que
vol i això és el que aconsegueix. El
seu estil és voluntàriament invisible.
Segueix les regles del joc amb con-
venciment encara que, en ocasions,
amb ànima de funcionari. I és que no
hi falta res. Ni la meuca víctima so-
cial, ni el comissari amargat, ni la se-
cretària resolutiva –i enamorada se-
cretament de Blanco– ni els perse-
guidors que van a buscar-te al des-
patx –i no et troben–. Tampoc les

novetats Mankell –l’avi lúcid– ni la
temàtica periodística immediata
–blanqueig de capitals, prostitu-
ció...–. Però el que és cert és que les
pàgines van caient, els capítols es-
tan ben armats, el ritme és alt i les
escenes d’acció, fatxendes.

Un bombó heterodox
Una cosa molt diferent és el llibre de
Marta Sanz Black, black, black. La
seva autora (Madrid, 1967) s’ha anat
fent un lloc llibre a llibre. Los mejores
tiempos va ser premi Ojo Crítico i
Susana y los viejos, finalista del Na-
dal. Amb Black, black, black va com-
petir a l’últim Herralde i va aconse-
guir una menció especial. Aquí el re-
gal té capseta de novel·la negra però
el bombó porta praliné heterodox. I
sí, hi ha un assassinat per resoldre. I
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un encàrrec d’uns pares més o me-
nys preocupats. I un detectiu inves-
tigant. Però tot això servit, especiat i
triturat d’una manera poc conven-
cional. Gairebé sempre bones notí-
cies per part de l’autora. El detectiu
és Zarco, gai, més enllà dels 40 i
cum laude a ficar els dits a les nafres
que couen. És ell qui ens explica la
història (i la realitat) amb converses
telefòniques diàries amb la seva ex-
dona, Paula. Amb un estil al·lucina-
tori i hiperrealista que recorda el pri-
mer Antonio Soler. Amb una mirada
atrofiada i directa –a estones massa
embadocada per al lector– el detec-
tiu viu i investiga. Treu les seves
conclusions, s’enamora i beu Fanta.
I després truca i ho explica. Ens ho
explica. A veure si finalment fins i tot
Xahrazad feia novel·la negra. ❋

Humphrey Bogart va representar
un model de detectiu privat que ha
esdevingut tot un clàssic AVUI

ova Barakel té 20 anys. Viu a Estocolm, per-
tany a Greenpeace i s’interessa per la política.
Almenys així la defineix el seu perfil del Face-

book. Aquesta podria ser una descripció de qualsevol
noia de la seva edat, si no fos perquè la Nova no és re-
al. Som davant de la protagonista d’Àngel caigut, un
thriller de ressonàncies místiques escrit per Asa
Schwarz (Estocolm, 1973), nova incorporació al gène-
re policíac provinent dels països del fred, que va rere
la petja de Stieg Larsson i té en Mari Jungstedt, Asa
Larsson i Camilla Läckberg algunes de les veus feme-
nines més destacades de la nova edat d’or de la no-
vel·la negra.

Schwarz va obrir el perfil de la Nova a la xarxa so-
cial quan Àngel caigut s’editava a Suècia, atiant el de-
bat de si és lícita l’existència de personatges ficticis al
Facebook situant-los al mateix nivell que les persones.
És aquesta la via de la literatura 2.0?

Informàtica de carrera, l’autora és exper-
ta en hackers, virus i adreces
IP. Segurament per això,
sap com trenar literària-
ment el llenguatge tecnolò-
gic. Perquè una de les virtuts
d’Àngel caigut és la seva pro-
sa versemblant i planera,
que flueix de forma vertigi-
nosa. Altres aspectes que
juguen a favor de l’actuali-
tat del text són l’ús de
noms de gent i compa-
nyies existents i la des-
cripció del paisatge urbà
amb detalls i anècdotes
curioses. Estocolm com a
personatge. Una ciutat vi-
va com a rerefons d’una
trama que pivota entorn
de la jove activista, que
entra de forma il·legal al
luxós apartament del president d’una empresa per
omplir-li les parets amb pintades de denúncia contra
la contaminació que genera la companyia. Però quan
és dins de la casa, s’adona que l’empresari, la seva
dona i el gos han estat assassinats amb una brutalitat
esparverant. Ben aviat hi haurà un segon mort i la No-
va n’acabarà sent la principal sospitosa.

Als escenaris dels crims hi apareixen cites bíbliques
sobre els nefilims, uns sers meitat humans meitat àn-
gels, que Déu va voler eliminar amb el diluvi universal.
La barreja d’ocultisme i ecologia, una combinació que
Schwarz extreu de la connexió entre el diluvi i l’actual
creixement del nivell de l’aigua, converteixen aquest
thriller lleuger en un cant contra el canvi climàtic, amb
els crims entesos com a símptoma d’una societat en
descomposició.

Rere ‘Millenium’ i ‘El codi Da Vinci’
No cal ser cap llumenera per detectar similituds entre
Nova Barakel i Lisbeth Salander, la popular protago-
nista de la saga Millennium. Totes dues són noies for-
tes, rebels i inadaptades. Però si l’heroïna de Stieg
Larsson odiava els homes, la de Schwarz no suporta
aquells que maltracten el medi ambient. També resul-
ta fàcil la comparació amb El codi Da Vinci per la mito-
logia bíblica i els mòbils conspiratius. Amb aquests
dos best-sellers com a referents, s’entén que Àngel
caigut es presenti com el primer volum d’una saga
que pot tenir corda per estona. Encara més, Schwarz
ja en té escrita la segona entrega, en què la Nova se’n
va cap al mont Ararat. ❋
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