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n assassí en sèrie sol ser un per-
sonatge anodí, insípid, invisible i
inaudible. I és per això que David

Gurney, un inspector jubilat prematura-
ment i amb nombroses osques en la seva
particular pistola de caçador de monstres,
dedica el seu temps lliure a convertir foto-
grafies d’alguns d’aquells assassins en
retrats. A partir de retocs fotogràfics, els
rostres acaben penjats en una galeria d’art
–propietat d’una dona de veu dolça que té
encisat Gurney– per apropar bellesa i hor-
ror, creació i mort. Gurney, però, es veurà
involucrat en un cas que, de nou, el porta-
rà cap el seu terreny natural, res a veure
amb la llar de pau enmig d’un no-res
nevat, blanc i lluny de Nova York, en un
paisatge de calendari on la seva dona Ma-
deleine l’ha volgut gairebé recloure per
salvar el matrimoni i reconciliar-se amb un
passat marcat per la mort d’un fill de qua-
tre anys.

Mark Mellery, un antic company d’uni-
versitat de Gurney –convertit en una
mena de guru espiritual que viu d’entaba-
nar rics a la recerca d’ells mateixos– rep
unes estranyes notes escrites en vers i
amb tinta vermella. Una el convida a pen-
sar un número de l’1 al 1.000. Mellery pen-
sa el 658, i quan obre un altre sobre enviat
pel psicòpata és exactament el número
que ha triat. Comença aquí el clàssic joc
entre policia i assassí, un duel marcat per
un trencaclosques que esdevé una espiral
d’assassinats en diversos punts dels Es-
tats Units.

L’autor, John Verdon –un sorprenent
debutant en el món literari, amb 68 anys–
ens endinsa en una d’aquelles històries
que ens poden sonar a ja vistes o llegides,
però ho fa amb una capacitat excepcional
per vestir de thriller una trama que, en rea-
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litat, és un laberint emocional entre David i
Madeleine, entre l’amor i el desamor, en-
tre la passió i la tendresa, entre el passat i
el futur, entre la vocació i el tocar de peus
a terra. Tot i submergir-nos en una histò-

ria gairebé de terror psicològic, d’assassi-
nats rituals, de perfils psicòpates i de pas-
sats truculents, Verdon vol que ens fixem
en una capsa de dibuixos del fill que va
morir, una capsa que David no gosa tornar

a obrir i davant la qual Madeleine li
pregunta: “Tu no t’acomiades mai
de res, oi?”. Que sí, que és un thri-
ller elèctric i amb un joc sinistre que
atrapa de mala manera, però Ver-
don és un prestidigitador, un il·lusio-
nista que fa veure que ens mostra
aquestes cartes quan en realitat vol
que ens fixem en les de la soledat,
la pèrdua, l’aïllament i el dolor; vol
que l’artifici transcendeixi el d’un
cas al més pur estil de Sherlock
Holmes –en què el Watson de torn
seria Madeleine– per esdevenir un
retrat d’algú aclaparat pel cansa-
ment de la cacera, un retrat més
enllà de la llei i de la ciència de la cri-
minologia, quan el criminal és capaç
de mostrar com la ràbia podria
emergir en qualsevol de nosaltres,
gens sospitosos d’anar pelant gent,
a partir de qüestionar-nos qui som
realment i com podria ser el dolor
de tenir dues persones en un ma-
teix cos.
Verdon es considera escriptor de
vocació, però, per allò de poder-se
guanyar la vida, s’ha dedicat sem-
pre al món de la publicitat. Un cop
jubilat va iniciar la redacció d’una
novel·la de misteri com a diversió.
La seva dona (una particular Made-
leine?) va ser qui el va animar a en-
viar-la a 54 editors; només un va
creure en ell i en una història de nú-
meros ensangonats, d’un assassí
amb suposats poders paranormals

i d’unes pistes que duen de corcoll els po-
licies més espavilats. Res millor, doncs,
que una història sobre mort i odi per en-
tendre millor la vida, l’amor i la
redempció. ❋

Novel·la Jordi Torrents
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John Verdon
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o seria just que aquesta pri-
mera novel·la passés sense
pena ni glòria. La seva lectu-

ra porta moltes notícies bones. Co-
menço presentant l’autor. Es diu Ru-
bèn Intente i va néixer a Castellar del
Vallès l’any 1971. La nota de premsa
diu que és llicenciat en filosofia i lle-
tres, treballa de professor als Sale-
sians de Sarrià i forma part del grup
progressista Pintada de Blau. És a
dir, contents tots: bohemis, progres i
persones sensates.

La seva novel·la, Mapa mut, ens
parla de dos germanes nascudes a
Vic. Una, l’assenyada Marta, va des-
aparèixer fa 13 anys als Estats Units.
Va anar-hi darrere d’un amor apas-
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sionat que va néixer en un camp de
treball a Nicaragua. Judit, la germa-
na petita, rep una carta i viatja a Cali-
fòrnia buscant respostes. En concret
a un petit poble, Twentynine Palms,
tocant al desert de Joshua Tree.

Presento les bones notícies. In-
tente és ambiciós, no té prejudicis
mentals, nacionals o polítics. Vull dir
que aquest paio ha agafat una histò-
ria personal –la pèrdua invisible i
sense raons ni notícies d’un ésser
estimat– i ha mirat de fer-la gran,
per a totes les talles i per a tots els
colors. I ho ha aconseguit. Llegint
Mapa mut tens la meravellosa sen-
sació que l’autor escriu des del nos-
tre poble gal però que el llibre seria

igual si Intente ho escrivís des de
Berlín, Escòcia, Kenya o Pontevedra.

Continuo. Rubèn Intente té una
oïda excel·lent per al parlar del car-
rer. Sap com fer caminar els diàlegs
i l’acció amb ells. Tria una narració
amb salts de temps i estils, i en surt
gairebé sempre ben parat. Manipula
la bomba de la intriga amb perícia.
Els personatges principals de Mapa
mut estan ben construïts –i estem
parlant de cinc o sis– i són diferen-
ciables. S’aixequen i viuen. Els en-
tens. Els separes del paper.

En el lloc del deures pendents,
però, podríem assenyalar que a es-
tones hi ha un cert abús del llenguat-
ge interior de la Judit. L’ambició té el

seu perill. L’autor vol acaparar mas-
sa escenaris i la narració a estones
perd força. Hi ha pàgines i personat-
ges esplèndids (el Mateu, paralític i
lúcid, per exemple), però que un no
sap si són imprescindibles per a una
narració que té cor d’intriga. I la re-
solució d’aquesta (la futilitat de la
casualitat) es tanca una mica en fals,
possiblement per les expectatives
obertes.

Però tot això són aspectes me-
nors o derivats d’un projecte gran. O
sigui, superables en la lectura. Per-
què el que vull dir és que estem da-
vant un bon debut, un bon llibre i un
narrador que comença amb victòria
i gol, tot i que no per l’escaire. ❋

Bon debut
Novel·la Carlos Zanón


