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l noruec Jo Nesbo va aterrar a
les llibreries catalanes l’any
2008 amb El pit-roig, un po-

tent relat de misteri que combinava
d’alguna manera gènere policíac i
novel·la històrica i que marcava l’es-
tel·lar aparició literària del detectiu
Harry Hole, un exemplar més de la
llarga llista de policies psicològica-
ment torturats, funambulistes ètics i
alcohòlics fins a la caricatura que ha-
biten la narrativa criminal escandina-
va, amb l’única diferència remarca-
ble que en comptes de ser suec,
com la immensa majoria dels que el
lector català té a l’abast, aquest re-
sulta ser un esforçat investigador de
la policia d’Oslo.
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El pit-roig era una profunda refle-
xió sobre l’impacte del nazisme en la
societat noruega, amb un fil argu-
mental que entrellaçava fins a la
confluència final els primers anys del
segle actual i els d’una Segona Guer-
ra Mundial en què molts ciutadans
d’aquell país van fer un paper d’es-
trassa que la història oficial ha inten-
tat dissimular. Jo Nesbo continuava
estirant el fil del neonazisme a Nè-
mesi i a L’estrella del diable, segon i
tercer lliurament de la sèrie que Proa
ha tingut l’encert de continuar publi-
cant en la nostra llengua i que con-
formen una trilogia força interessant
per intentar comprendre, per exem-
ple, tot i que sigui des de la ficció, ca-

pítols tan inexplicables de l’aparent-
ment pacífica realitat noruega com
l’atemptat de l’estiu passat a la seva
capital.

A El redemptor, com ja passava,
de fet, amb les dues anteriors, s’im-
posa totalment el gènere negre pur i
dur, molt dur, amb una investigació
envitricollada, acció intensa i misteri
ben dosificat, ben teixit i desenredat
sense precipitació a mesura que
s’acosta el final. En aquest nou cas,
Harry Hole esdevé una mena de
Harry el Brut tibant al màxim les
costures de la legalitat i l’ètica pro-
fessional en l’intent de resoldre un
crim perpetrat en el marc d’una or-
ganització de caire quasi sectari

com el benèfic Exèrcit de Salvació
noruec. Un meticulós i fred assassí a
sou procedent dels Balcans, un en-
càrrec rere el qual s’amaga l’autènti-
ca sorpresa de l’argument i una
mort inaugural que tot porta a pen-
sar que si és víctima d’alguna cosa
és d’un error fatal. Són els pilars
d’una història en què l’autor ens pre-
senta el Harry Hole més desagrada-
ble, menys empàtic, dels quatre lliu-
raments que fins ara ens han arribat.
Un detectiu que passa de ser el clàs-
sic antiheroi fatalista d’una societat
malalta a esdevenir un element actiu
en la resolució de la trama, en un flir-
teig perillós amb la interpretació per-
sonal de la justícia. ❋

Harry el Brut a Oslo
Novel·la Carles Ribera

luís Sedan, director de cinema que
cerca desesperadament un guió per
a una bona pel·lícula després de

molt temps d’inactivitat, fa una reflexió:
“La Lali diu que aquest home té una vida
que podria ser un bon guió de cinema, i la
Lali quasi sempre l’encerta. O sigui que,
encara que acabi amb un fetge inflat
d’empassar-me mala llet, li aguantaré el
que calgui.” I la fa per presentar-nos Ger-
minal, un home de món, nascut el 1920 a
la Barceloneta i que ja té 87 anys quan de-
cideix oferir-li un tresor: “Li regalaré la his-
tòria de la meva vida perquè tan sols lle-
gant-la no es morirà amb mi.”

Memòria d’uns ulls pintats és una histò-
ria tan llarga que Germinal necessita expli-
car-la en 27 gravacions. I és amb aquest
serial lineal i cronològic de monòlegs que
el protagonista relata la seva vida immersa
en una societat ferida de mort, entre nos-
altres per la Guerra Civil, i globalment per
les dues Grans Guerres. Una societat an-
estesiada posteriorment per la dictadura
franquista i la Guerra Freda.

Una redacció en primera persona per-
met al relator fer un gran retaule de la vida
infantil i juvenil a la Barceloneta, l’amor
viscut amb el seu amant David, les catas-
tròfiques ferides espirituals i físiques de la
Guerra Civil i les venjances criminals de la
postguerra. Amb el rerefons del poder te-
rapèutic del suport familiar en temps con-
vulsos, en què l’amor i l’amistat viscuts in-
tensament són els únics remeis per afron-
tar unes ferides tan profundes.

Perquè la novel·la és una història
d’Amor i d’Amistat, en majúscules, entre
Germinal –el narrador dels ulls pintats, va-
lent i decidit– i David –dèbil físicament,
però d’una intel·ligència superlativa–. Una
història d’amor narrada sense restriccions
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lúbriques, com ho faria, en temps de la
República, ara i sempre, un descarregador
del port com Germinal, que té la sort de
viure en un barri de treballadors, prou co-
hesionat, que també té els ateneus popu-
lars i el seu amic llibreter anarquista com a
font de formació, a més de la lluita obrera
com a escola de reivindicació social.

La guerra és també protagonista del lli-
bre, amb descripcions minucioses dels
primers enfrontaments armats als carrers
i als quarters, els bombardejos de l’aviació
italiana a la ciutat i també les lluites dels
fatídics Fets de Maig, entre comunistes i
anarquistes, així com la desfeta de la Ba-
talla de l’Ebre. Una guerra en què el narra-
dor demonitza els franquistes, però que

no té cap inconvenient a explicar també
les barrabassades dels escamots militars
de la República a l’inici del conflicte, i l’er-
ror de la resistència final a l’Ebre.

Un retaule d’un segle d’existència en
què Lluís Llach retrata minuciosament la
vida quotidiana de la gent del carrer no tan
sols per les seves accions sinó pels seus
sentiments, un fet que afegeix sentit a la
novel·la. I el recurs de la Guerra Civil no és
en aquest cas massa suat, com han mani-
festat alguns, ja que el relat ressalta els
ànims i l’ànima dels que patiren la guerra
d’un i de l’altre bàndol. Perquè cal remar-
car que es tracta d’una novel·la on predo-
minen els sentiments per sobre dels fets. I
això ha estat possible perquè Llach ha dei-

xat anar en la seva narració el mateix es-
perit artístic que irradia a les seves can-
çons. Un cantautor que és un poeta, amb
un domini profund de la paraula i la músi-
ca. Això explica que el llenguatge de la no-
vel·la a voltes emocioni i no grinyoli gaire,
com seria de preveure en una primera no-
vel·la escrita a l’edat madura.

Una narració meritòria, amb alts i bai-
xos, però excessivament lineal en l’aspec-
te cronològic i en el rerefons ideològic.
Amb un desenllaç massa previsible i per
això mateix una mica grotesc, però que es
llegeix amb fluïdesa i que no deixarà indi-
ferent a ningú. Benvingut el Llach escrip-
tor que encaixa perfectament amb el can-
tautor reivindicatiu i emocionant. ❋
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Monòleg d’un gran retaule
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