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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Parella del Nord ven palla
ars Kepler és el pseudònim d’Alexan-
der Ahndoril i Alexandra Coelho
Ahndoril, un matrimoni que l’edito-

rial Amsterdam descriu hiperbòlicament
com a “la parella més diabòlica de la novel·la
negra escandinava”. La frase inclou dues ve-
ritats –que són parella i que són escandi-
naus– i dues mentides –que són diabòlics i
que toquen el gènere de la novel·la negra.

La vident –el rol de la vident en la novel·la
és de pa sucat amb oli, per cert– és la tercera
novel·la protagonitzada per l’inspector de
policia Joona Linna, que segur que hauria
agraït als seus creadors que li traguessin de
sobre les prop de 450 pàgines que sobren en
el text. És cert que la palla, específicament,
no pesa gaire, però molesta.

L Linna, que apareix com un diamant en
brut que podria lluir amb solidesa una gran
quantitat de facetes, en el cas que els autors
es decidissin a escriure de veritat en comptes
de dedicar-se a les historietes de duro, se les
ha de veure amb dos assassinats que tenen
lloc en un centre per a noies adolescents
amb problemes. Una de les noies i la infer-
mera de nit són atacades amb brutalitat i tot
indica que una altra de les joves n’és la res-
ponsable. Pràcticament tot el que ve a darre-
ra segueix el temudíssim camí del que és
previsible.

El plantejament és correcte, és l’única co-
sa que és correcte. La resta és un festival i bo-
na part de la culpa recau en la manera d’es-
criure dels Ahndoril, que sembla que se sen-

ten còmodes amb l’estil redaccional dels
quaderns d’escriptura per a infants amb
mala lletra. Traslladar al paper la tècnica
pictòrica del puntillisme té sentit si es té una
història per explicar. Si no es té, el detallisme
extrem només és una manera covarda
d’omplir pàgines, d’ensarronar al lector i
d’avorrir-lo, una imposició imperdonable.

La vident, de novel·la negra, no en té res.
El text no deixa de ser una novel·la vaga-
ment policial, com pràcticament tota la res-
ta de la producció nòrdica que s’està tradu-
int pel broc gros sense mostrar cap mena de
pietat cap al comprador-lector. Pel que fa a
la parella d’autors, de diabòlics, res de res: el
seu producte és massa light com per a merèi-
xer l’atenció de ses satàniques majestats. ❋
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a han encès els llums de
Nadal del carrer. Potser és
això. Però he llegit No sal-

dré vivo de este mundo i d’aquí
quatre dies és Nadal. I per Nadal
celebrem el naixement d’un paio
amb molta mala sort que, segons
alguns, va venir a redimir-nos.

El seu autor, Steve Earle, va ser
durant els anys 90 apòstol elèc-
tric de l’americana, etern candi-
dat a ser príncep, figura de culte,
exionqui, activista enrotllat i ac-
tor a The Wire i Treme.

Novel·la emocional i sincera.
Periodística quan parla d’addic-
cions i vides en el forat –Earle té
records de primera mà–. Una pe-
ça de roba tallada a la sastreria de
tota la vida. Amb sentit de l’ope-
reta. Una obra que parla de re-
dempció, de culpa i esperança
necessària en l’imaginari literari
actual impostat de cinisme.

1963, San Antonio, Texas. Doc
és un metge addicte que malviu a
la pensió Yellow Rose. Allà treu
bales, cura gonorrees i practica
avortaments il·legals. Marge i
Dallas són la parella de lesbianes que regen-
ten el local. També són estrelles del barri el
gegant Manny, camell i jugador de dominó. I
el fantasma del cantant Hank Williams que
persegueix Doc quan aquest està col·locat.
N’hi ha més: un poli corrupte, un exjugador
de futbol transvestit i un sacerdot irlandès.
Un dia, un xaval mexicà porta Graziela, amb
el desig que Doc solucioni el problema. La
deixa i no torna. Doc li treu el fetus i la mexi-
cana es queda amb ell. I continuen els avorta-
ments ara assistits per Graziela, de la qual
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diuen que fa... miracles. Les putes desaparei-
xen i fins i tot Doc deixa d’injectar-se.

El còctel agitat podria ser indigest però no
ho és. Directe, literari, sense discurs moral ni
ser gaire maniqueu. Encara que innecessà-
riament embrollat amb la resolució. És com
una peli de Frank Capra amb guió de John
Fante. I amb Townes Van Zandt en el paper
de James Stewart.

Earle s’ho ha passat de mort muntant un
Betlem amb els papers canviats. Així, l’assassí
de nens –Herodes– és instrument redemptor

juntament amb la Verge Maria –Graziela–.
Una Verge abandonada pel seu sant Josep al
portal del Yellow Rose. Manny, el camell, o
Hank Williams en el paper d’àngels protec-
tors també donen la talla. I totes les putes,
ionquis i adolescents prenyades cap al lloc
dels miracles. I si no fos perquè el Papa és un
home trist, juraria que Dallas i Marge serien
l’ase i la vaca. I com a estel de Nadal, el mo-
ment epifític de la mort de JFK. Si no és cosa
dels llums del carrer, és que necessito canviar
de medicació. ❋
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Steve Earle,
a més de músic,
també escriu
novel·les.
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