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n pintor alemany del segle
XVII, Georg Flegel, es va
fer conegut gràcies als
seus bodegons, d’una ex-

traordinària bellesa realista. Eren
una mena de natures mortes, però
que sorprenien perquè vora la frui-
ta, les flors, els menjars delicats, el
peix o els flascons de vi, apareixia
algun element mortífer, bestioles
diverses, un animal mort o insectes
fastigosos. Comparades amb les de
Zurbarán, les natures mortes de
Flegel són molt més inquietants i
es configuren com les veritables va-
nitas, aquelles pintures que, al cos-
tat dels plaers més terrenals, no
s’estaven de recordar la certesa de
la mort i l’inexorable pas del temps.
Entre l’herba s’amaga la serp, diu
un tòpic literari de Virgili.

Carles Bellpuig, un dels perso-
natges principals de l’última novel-
la de Carme Riera (Palma, 1948),
Natura quasi morta, és un dels ca-
tedràtics més prestigiosos de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na i un especialista, precisament,
en Georg Flegel. No només prepara
una conferència sobre el pintor per
a un cicle al Caixafòrum, sinó que,
en l’assignatura Cultura espanyola,
adreçada als estudiants estrangers
amb beques Eramus, les seves na-
tures mortes formaven part de l’úl-
tim examen. Entre els millors exer-
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cicis hi havia el que firmava Cons-
tantinu Iliescu, un estudiant roma-
nès ben plantat, solitari i intel·li-
gent que el novembre del 2008 aca-
bava de desaparèixer misteriosa-
ment del campus de la UAB. El pro-
fessor Bellpuig el recordava vaga-
ment i hauria volgut consultar el
seu examen, però no ho va poder
fer perquè aquells dies la universi-
tat es trobava sotmesa als piquets
anti-Bolonya, plena de pintades
amb insults al rector i amb pancar-
tes que el comparaven, davant de
l’estupefacció dels professors, amb
Hitler i Franco.

Tensió narrativa mantinguda
Natura quasi morta és una excel-
lent novel·la d’intriga en què Car-
me Riera posa totes les seves capa-
citats a dilatar amb gran intel·li-
gència la tensió narrativa en la re-
solució del cas de l’estudiant des-
aparegut. Té el seu pretext en un
fet real, la desaparició d’un estu-
diant Erasmus, i l’agra evocació,
també real, de l’ocupació de la uni-
versitat pels grups anomenats anti-
sistema. És una novel·la de cam-
pus, tot i que s’allunya del model
anglosaxó, el de l’erotisme satíric
de les obres d’un David Lodge o el
de la negra interrogació d’un Philip
Roth o d’un J. M. Coetzee, però
també d’El vientre de la ballena, la

divertida novel·la que Javier Cercas
va situar a l’Autònoma. De fet, tot i
que al seu llibre hi ha referències a
Stieg Larsson i a Vázquez Montal-
bán, Riera rivalitza més aviat amb
una Donna Leon a la catalana per la
seva extraordinària minúcia narra-
tiva, la dosificació de les informa-
cions necessàries i la sàvia manera
d’anar desvelant les pistes a seguir,
en una tensió de lectura que no aca-
ba fins a les últimes pàgines.

En la novel·la de Riera, però, no
hi ha un comissari com Guido Bru-
netti ni cap altre que se li assembli, i
precisament un dels grans encerts
de la narració és que la investigació
sobre les diverses morts tràgiques
que van ocorrent és a càrrec d’un
variat grup de personatges, amb les
seves marcades obsessions, gustos i
disgustos: la professora Rosa Casa-
saies i el mateix professor Bellpuig,
l’inspector dels Mossos d’Esquadra
Martínez González, la sotsinspecto-
ra Manuela Vázquez i l’agent Rosa-
rio Hurtado, el cònsol d’Itàlia a Bar-
celona, Dante Braccalente, etc.

Tots comencen interrogant l’en-
torn de l’estudiant desaparegut, la
bella Laura Cremona, una estu-
diant milanesa que hi tenia una re-
lació sentimental, la gelosa napoli-
tana Domenica Arrigo i Marcel Bru,
que, amb les seves ulleres rodones,
fa que a tots els professors els recor- 

Novel·la Marta Monedero

Un Gunther crepuscular
escocès Philip Kerr ens dó-
na una nova oportunitat de
revisar el passat ple d’om-

bres i penombres del descregut de-
tectiu Bernie Gunther a la novel·la
Gris de campanya, un títol que fa re-
ferència al color gris verdós dels uni-
formes alemanys durant la Segona
Guerra Mundial. Aquesta és la sete-
na entrega de la sèrie Berlín noir,
que té com a antecessora Si els
morts no ressusciten, Premi Interna-
cional de Novel·la Negra RBA 2009.

Berlín com a metàfora del segle
XX, amb les dues grans conteses
bèl·liques, la República de Weimar,
Hitler, la Guerra Freda i el Mur. Berlín
com a capital europea i nucli de
l’enyor per una Alemanya perduda.
Un Berlín transitat pel marlowià i
sarcàstic Bernie Gunther, el narra-
dor protagonista i alter ego de l’es-

L’ criptor escocès, un dels referents
del gènere, amant de plantejar-nos
dilemes enmig de la barbàrie, que
basteix un ambiciós pas de rosca en
l’imaginari literari sobre el tèrbol uni-
vers nazi.

Admirat per la seva meticulositat,
la ironia demolidora i una documen-
tació esplèndida, que li permet an-
corar amb fermesa la ficció en les
arenes de la versemblança, Kerr té
com a valor afegit una prosa sòlida
que li serveix per apamar amb intel-
ligència un territori moralment ambi-
gu, matisat i fascinant.

Graham Greene
Gris de campanya comença amb un
Gunther veterà, que s’endinsa en els
bordells de l’Havana el 1954, on hi
ressona Graham Greene. Però un gir
inesperat ens tornarà el nostre anti-

heroi cap al període alemany. Si les
entregues anteriors de Berlín noir re-
collien tres episodis del seu passat
(policia al cor de Berlín, oficial de la
SS i fugitiu en la postguerra), Gris de
campanya detalla com és i què mou
el bregat Gunther. El detectiu mesu-
ra el pas pels camps soviètics, les
urpes d’una futura Stasi, el París
ocupat i les presons dels nord-ame-
ricans durant la Guerra Freda. I és
que la novel·la podria ser un tot allò
que volia saber sobre Bernie Gun-
ther, un home tan aparentment con-
tradictori com coherent. “Ningú no
treballa per als seus enemics si no
és que no pot triar gaire”, deixa anar
en un diàleg.

Entre el mar de records, el detec-
tiu recrea com és enrolat a la SS
(quan aquesta absorbeix la policia
alemanya) i l’envien al front oriental

per participar en l’operació Barba-
roja, el ferotge atac llançat per Hitler
contra la Unió Soviètica. Abans, pe-
rò, té una rocambolesca missió a la
França ocupada en cerca d’un sor-
prenent personatge (atenció!) que
localitza en un camp de concentra-
ció del sud francès.

Estopa per a tothom
Trepidant, apassionant i complexa,
la novel·la alterna espais i temps en
un elaborat trencaclosques ple de
caramboles, que exigeix submer-
gir-s’hi amb atenció i alhora deixar-
se portar per la destresa narrativa i
les intrigues denses creades per
l’autor escocès, que reparteix esto-
pa sense manies, perquè Kerr no es
casa amb ningú. Sinó, no seria Kerr.
Gris de campanya no se n’està, de
retratar els alemanys com a pares
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di Trotski. La desaparició d’Iliescu
va seguida dels assassinats de Lau-
ra i Domenica, amb la divertida ar-
ribada de la família de Laura, que
destarota la tranquil·la vida dels
progressistes acadèmics. Les tra-
ces macabres i grotesques que dei-
xa l’assassí del campus permeten a
Riera obrir la novel·la a mons ima-
ginaris i l’acosten a una pel·lícula
d’assassinats en sèrie com Seven.

Els interrogatoris deixen veure
de seguida tot un món, el dels jo-
ves, marcat per la globalització, la
presa ràpida de decisions i una con-
trastada promiscuïtat, davant el
qual els adults, formats en la gene-
ració dels setanta, la de la lluita an-
tifranquista i la creació de les uni-
versitats post-68, no entenen res i
hi reaccionen amb ganes de parar
qualsevol escàndol i conservadoris-
me. El conflicte generacional
s’agreuja pel fet que molts dels per-
sonatges tenen fills en edat univer-
sitària, i les seves pors donen enca-
ra més versemblança. Convertit en
una comunitat humana dins d’una
actualitat plenament creïble, el
campus de la novel·la de Riera és
un espai on s’acosten els rodamons
i les prostitutes, en què els pares te-
men per sobre de tot la violació de
les estudiants i en què el suspens es
manté amb les dosis justes d’ironia
i realitat. ❋
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de la bèstia negra del nazisme i els
britànics com una colla d’especula-
dors disfressats d’herois, que no van
saber com rematar la feina. Els fran-
cesos tampoc en surten gaire més
ben parats. L’autor els veu com uns
antisemites que es van apuntar al
triomf aliat a misses dites, mentre
que als nord-americans, que van
ajudar a eliminar Hitler, els presenta
amarats d’una pretesa superioritat
moral que es passen per l’aixella fo-
ra de les seves fronteres perquè no
dubten a aplicar mètodes similars
als de la Gestapo.

Gris de campanya és una d’aque-
lles novel·les escrites com una sim-
fonia, en què els moviments finals
són un eco en el qual ressona tot allò
que hem conegut abans. Un món
dens i intens que ens obliga a plante-
jar-nos qüestions ineludibles. ❋

L’autor escocès Philip Kerr torna a
les històries del detectiu Bernie
Gunther, protagonista de la sèrie
‘Berlín noir’ JORDI GARCIA

l 2007, Joan Todó va publicar un primer llibre
de poemes notable: Los fòssils (al ras). “Poe-
mes polisèmics”, en expressió de l’autor, ben

construïts, amb una certa propensió al missatge críp-
tic. N’hi ha un, Retrat –el meu preferit–, el pretext del
qual podria haver servit, també, per a un dels relats
del llibre que presento: un home vell que opera com a
negativa veu de la consciència del jo del poema.

Els contes de A butxacades comparteixen amb els
poemes una aguda consciència literària, però són, ras
i curt, més fàcils d’entendre. Hi ha molta literatura, en
cada un d’ells: la diversitat de veus, entre altres recur-
sos narratius que el llibre posa en joc; l’ús fecund del
dialecte; les picades d’ullet entre contes diferents... Els
textos van néixer com a encàrrecs de la revista Paper
de Vidre, però tenen entitat i autonomia literàries.

El llibre comença amb un relat magnífic, proustià
–unes pintures fetes en l’adolescència pel protagonis-
ta, uns regals que rep de la xicota– i continua amb
una enginyosa història eròtica entre un jove carter i
una senyora alegre que
rep les presumptes cartes
del seu marit militar. Al
meu entendre, les histò-
ries de l’equador del llibre
no estan a l’altura
d’aquestes; són, amb prou
feines, exercicis correctes
i poca cosa més. Vi de bot
i faldes escoceses repre-
senta una hilarant crònica
generacional, a partir d’un
viatge en tren del sud del
país a la capital. Hi ha un
parell de contes sobre
personatges que es que-
den sense feina. I un, sen-
se gaire nervi, que ens fa
entrar en una classe de nens que mal aprenen anglès
(Todó és un observador perspicaç). Però llavors arri-
bem al titulat Anacolut, sobre un octogenari que volia
ser novel·lista i a qui no ha estat possible d’acomplir el
seu somni. La forma i la deriva del relat justifiquen la
malaltia que pateix el vell. Un conte senzill, però ben
resolt, ens fa conèixer la història d’un excamioner que
un dia va extraviar el seu vehicle en una ciutat espa-
nyola. El carnús i l’aigua jove parteix d’una situació
semblant a la d’un conte de Peter Stamm: uns joves
que s’arriben, bosc a través, fins a un estany. La ma-
nera com el remata Todó, però, és molt diferent. Cal-
dria haver estat molt més atent a la correcció del lli-
bre, que és ple d’errors diversos: “ganes de que”, “què
té que veure”, “a l’alçada d’allò que tenia”, “muletes”,
“les afores”, “un paraigües”, “per les nits”, “que baixés
la veu”, “suposo que t’has casat. Que tindràs fills”... És
una llàstima, perquè Todó escriu molt bé: “Un vell as-
segut en un banc movia els llavis com si pastés saliva
eixuta, mirant amb ulls petits. Els seus dits s’acollien
dins la mà immòbils, enganxats, com una urpa” (po-
dria ser el mateix vell del poema que citava més
amunt). Els dos últims contes són molt bons. El pri-
mer, L’heroi salva la donzella, fa una paròdia de la lle-
genda de Sant Jordi i de la literatura florida del país.
L’últim, L’amistat, és una peça antològica sobre l’es-
nobisme i la tonteria a l’entorn del món de l’art, que
s’escampa més enllà dels cercles selectes de les ciu-
tats. Joan Todó té ofici i malícia. De vegades, recorda
Calders. Malgrat que algun cop el lector pot tenir la
impressió que actua a butxacades, es tracta d’un bon
llibre, confirmació (en aquest cas, narrativa) d’un es-
criptor amb talent. ❋
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