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ls vagons dels trens dels
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya són un excel-
lent observatori per desco-

brir els canvis profunds que es van
produint en els hàbits de lectura de
la gent. Ara mateix pots veure com
les persones de totes les edats
desenfunden de motxilles, bosses o
carteres llibres gruixuts que voregen
el miler de pàgines. Aquests dies, al
llarg de cada trajecte entre Barcelo-
na i Sant Cugat, pesco diversos lec-
tors o lectores literalment devorant
Jo confesso, de Jaume Cabré, sense
que el preu, el pes o l’extensió del
volum sigui cap inconvenient.

Detecto que ha tornat amb molta
força el gust per les novel·les llar-
guíssimes, la lectura de les quals du-
ra dies i dies. És més, crec que part
del furor que ha causat la nova no-
vel·la de Cabré és que el text omple
precisament 998 pàgines ben ata-
peïdes. I quatre anys abans, el 2007,
les extraordinàries 1.111 planes de Vi-
da y destino, de Vasili Grossman, no
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van intimidar els lectors i l’obra es va
convertir en un autèntic fenomen de
l’any literari. Tant és així que l’edito-
rial, Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores recentment ha intentat,
sense el mateix èxit, repetir l’opera-
ció amb Una causa justa, la primera
part de l’obra mestra de l’autor.

I això que no costa gaire feina re-
cordar com el magnífic autor anglo-
indi, Vikram Seth, va sorprendre el
món sencer quan va publicar la seva
genial opera prima, Un bon partit
(1993), que va assolir les 1.349 pàgi-
nes en la primera edició de Phoenix
House. En definitiva, Seth volia retre
un homenatge a les grans novel·les
del segle XIX com ara Guerra i pau.

Justament, el reclam publicitari
es vantava del fet que era la segona
novel·la més llarga de la llengua an-
glesa, després de Clarissa, or the
History of a Young Woman (1748),
de Samuel Richardson, que va arri-
bar a les 1.536 pàgines, i en lletra
molt petita. En la seva gira de pro-
moció a l’Institut Britànic de Barce-

lona, Seth va gosar definir la seva
obra com “una novel·la maximalis-
ta”, que tenia la intenció de ser una
“estaca definitiva al cor de la literatu-
ra minimalista”.

Els temps han canviat i, evident-
ment, els formats de la literatura
també. El que era una excentricitat
polèmica per cridar l’atenció, en el
cas de Vikram Seth s’ha convertit en
un hàbit ben arrelat entre els lectors
i lectores d’avui. I em sembla que la
raó del perquè és fàcil d’explicar. El
nostre món es caracteritza per la li-
quiditat, la volatilitat, la caducitat de
tot, absolutament tot. Res no dura.
Tot es consumeix amb una rapidesa
espaordidora. Tot acaba convertint-
se en terra cremada. I aquestes no-
vel·les llargues donen un profund
sentit de plaer als lectors i lectores
d’ara perquè encarnen la garantia
d’una certa durabilitat, solidesa, fer-
mesa i permanència. La lectura
d’aquestes obres monumentals re-
conforta i demostra que no tot s’ho
emporta el vent. ❋
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“El nostre món es
caracteritza per
la liquiditat, la vo-
latilitat, la caduci-
tat de tot, absolu-
tament tot. Res
no dura. Tot es
consumeix amb
una rapidesa es-
paordidora. Tot
acaba convertint-
se en terra cre-
mada. I les novel-
les llargues do-
nen un profund
sentit de plaer als
lectors i lectores
d’ara perquè en-
carnen la garan-
tia d’una certa
durabilitat, soli-
desa, fermesa i
permanència”

óc un mal documentalista. L’ex-
haustivitat que exigeix una re-
cerca rigorosa m’esgota només
de plantejar-me-la. Valoro, però,

un assaig ben elaborat que arriba fins al
fons del tema, des de totes les perspecti-
ves i amb totes les dades.

Aquest és el cas de La cua de palla: re-
trat en groc i negre, escrit per Jordi Ca-
nal i Àlex Martín i publicat per Alrevès.
Es tracta d’un llibre que recull la història
d’una col·lecció mítica de novel·la negra
publicada per Edicions 62 i dirigida per
Manuel de Pedrolo del 1963 al 1970. En
aquella primera etapa es van publicar
una setantena de títols, el bo i millor de
la literatura internacional de lladres i se-
renos. O això es pretenia.

El 1981 es va rellançar la col·lecció ba-
tejada com a Seleccions de la Cua de Pa-
lla, dirigida per Xavier Coma (que fa el
pròleg de l’assaig de Canal i Martín), es-
pecialista en novel·la negra nord-ameri-
cana. En aquesta segona etapa es van pu-
blicar cent seixanta-quatre títols més.
Del 1996 al 1998 es va publicar dins la
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col·lecció El Cangur, també de 62. Final-
ment, el 2006 va tornar a aparèixer com
La Nova Cua de Palla i des del 2009 dins
la col·lecció La Butxaca. És a dir, ha tin-
gut un recorregut amb més etapes que el
Tour de França!

Els autors ja diuen que parlar de La
cua de palla “és traçar una història de
gairebé cinquanta anys, atzarosa, plena
d’alts i baixos, de grocs i negres, que ha
portat i encara porta molta cua”. I és que
les traduccions al català de bones novel-
les negres ja era molt valuosa quan es va
fer, a inicis dels anys seixanta, però hi ha
un afegit que cal destacar: les portades i
el disseny de la col·lecció de Jordi Fornas,
que va morir l’1 de setembre passat a
l’edat de 83 anys. Fornas va unir el negre
amb el groc perquè el contrast és fort i
atractiu, molt modern per a l’època, a
més de la tendència cromàtica europea
de denominar groga la novel·la policíaca i
negra, la negra. A banda del color, l’en-
cert de les portades amb imatges esque-
màtiques i sovint carregades de sensuali-
tat va ser exemplar.

    No tinc espai, però caldria
esmentar els noms dels autors
publicats (Hammett, Chand-
ler, Le Carré, Simenon, Dür-
renmatt, Highsmith... el ma-
teix Pedrolo), però també dels
traductors (Pedrolo, M. Aurè-
lia Capmany, Joaquim Carbó,
Rafael Tasis, Josep Vallverdú,
Ramon Folch i Camarasa...),
tots els títols, totes les porta-
des, fins i tot anuncis de prem-
sa, totes les adaptacions cine-
matogràfiques... Qui vulgui ai-
xò, que busqui aquest assaig
de dos veritables especialistes
i impulsors del gènere, Àlex
Martín i Jordi Canal, i també
podran gaudir de l’anàlisi, acu-
rada i basada en els molts co-
mentaris (convenientment
anotats a peu de pàgina) publi-
cats a la premsa per tothom
que ha tingut alguna cosa a dir
de l’ascens i decadència d’una
col·lecció mítica. ❋
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Negre i groc, i no és un taxi de Barcelona
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Portada de l’assaig de Jordi Canal i Àlex Martín




