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CONTES JORDI CAPDEVILA

La mort com a reflex de la vida
a gran virtut dels contes és la brevetat.
I solen reflectir sovint anècdotes de la
vida que a la vegada tenen prou trans-

cendència existencial. Històries explicades
amb llenguatge directe, protagonistes esca-
ients, paraules precises i amb l’afegit d’algun
element sorprenent. Són pedaços de vida
transparents que han succeït milers de vega-
des i que penetren a l’ànima del lector gaire-
bé sense voler.

És el que passa amb L’estiu no s’acaba mai,
un recull de nou narracions on juntament
amb trets rutinaris s’hi poden trobar relats
atractius, protagonistes sense heroïcitats,
fets vitals commovedors i literatura de qua-
litat. Amb un rau-rau que deixa la darrera
història, L’últim adéu, que emmiralla les fla-

L queses i també virtuts humanes que destil-
len les narracions anteriors. La mort com a
darrer reflex colpidor dels vaivens de la vida.

L’aplec de contes s’inicia amb El mar, una
narració dolça i trista a la vegada, on després
d’uns dies de platja ens podem preguntar
“en quin moment els records feliços es tor-
nen tristos”. És un dels motors de totes les
històries del llibre, on també hi podem tro-
bar pinzellades de fets i moments de tristesa
que el temps pot convertir en felicitat.

I tots els contes tenen de fons la vida quo-
tidiana com a eix vital. Una visita decebedo-
ra per recordar una estada gratificant a Flo-
rència. Una història d’amor sorprenent a El
jardiner. Les irades batalletes de pares de
nens espectadors en un torneig esportiu.

L’excursió idíl·lica que es transforma en un
calvari. L’acceptació passiva de relacions se-
xuals per no decebre un amic.

L’amistat, la família, els sentiments, l’ale-
gria, la tristesa, les decepcions, les heroïci-
tats, les traïcions, la fidelitat i les angoixes.
Tot està ben cuinat en aquests contes nar-
rats amb delicadesa, llenguatge suau, finesa
lèxica i ritme adient per assaborir amb fru-
ïció cada plat de bones històries.

En definitiva, un aplec de narracions que
confirmen la maduresa d’Alba Dedeu, una
veu que ja va deixar petjada amb el llibre Els
gats al parc, que es va endur els premis Mer-
cè Rodoreda de contes i el de la crítica de
Serra d’Or, a més del reconeixement de la
crítica i els lectors. ❋
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o us ho creureu, però hi va haver un
dia que no ens agradava la novel·la
negra. I que aquest gènere era mal

vist. Tant, que els seus autors havien d’escriu-
re amb pseudònim o s’havien de defensar
d’acusacions d’alta tra-
ïció (Manolo Vázquez
Montalbán, per exem-
ple). De fet, aquesta si-
tuació, de ser un fill no
volgut, bastard, lleig i
amb poques preten-
sions literàries, ha per-
mès que avui sigui el
mainstream de tota la
narrativa actual. Tot és
negre o sembla negre o
ha de fer esforços per no
ser-ho. Ningú no n’es-
perava res i mira-te’l:
l’amo de la barriada.

I com a tots els gène-
res hi ha autors horri-
bles, dolents, medio-
cres, fluixets, amb mala
sort, honestos, correc-
tes, eficaços, entretin-
guts, amb bona sort,
treballadors, talentosos
i monstres literaris.
John Connolly (Du-
blín, 1968) al meu parer
està a molta distància
dels monstres i talentosos contemporanis
seus (James Sallis, Benjamin Black o l’Ellroy
que no ha de pagar pensions per a aliments).
Els seus diàlegs són matussers, grisos i/o re-
iteratius. I les històries ja ens les han explicat
moltes altres vegades i millor que ell. El que
es pressuposa com a original en Connolly,
que és la incidència del món sobrenatural en
la realitat, de vegades stephenkingneja i, això,
de vegades agrada i d’altres no.

N

Els inicis
Abans d’escriure novel·les, Connolly va ser
cambrer, funcionari i dependent de
Harrods. Va treballar cinc anys de periodista
freelance per al The Irish Times i encara fa
entrevistes a altres escriptors.

Rellotges
que donen
l’hora

NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

Però Connolly és un autor eficaç que no
perd de vista que els rellotges han de donar
l’hora i, si pot ser, la correcta. És a dir que els
seus llibres estan ben construïts, amb escenes
de pel·lícula de dissabte a la tarda i personat-

ges elàstics amb l’este-
reotip, si és possible, i
amb la voluntat de sa-
tisfer el lector, que troba
als llibres de Connolly el
que busca. L’autor ir-
landès sap muntar la
tensió narrativa precisa
en un estil clar i directe.
Que l’argument faci via,
servit per un personatge
turmentat i expeditiu,
Charlie Parker, expoli-
cia a Brooklyn i ara de-
tectiu a Maine. Un paio
amb un drama a l’es-
quena i poques con-
templacions amb els
que es queden al costat
fosc del costat fosc.
Aquest és l’onzè lliura-
ment protagonitzat per
Charlie Parker.
    A Corbs, el substrat és
que el mal com a ens
apareix quan se’l con-
voca segons un deter-
minisme vudú. Vius i

morts, passat i present, conviuen en el mateix
espai-temps. Obre la porta equivocada i una
nena desapareix. Un home que té sang a les
mans des de xaval és objecte de xantatge. Uns
mafiosos no saben amb quin amo quedar-se,
ara que fins i tot la delinqüència està en crisi.
Tot servit al punt. Impersonal pel que fa a
l’estil, llegit a estones en diagonal, però gol, al
cap i a la fi. John Connolly potser no és un ge-
ni, però sí un bon rellotger. ❋
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