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a llamada de un extraño és
una recomanable novel·la que
podria haver estat patrocina-

da pel World Mobile Congress, tenint
en compte que el 80 o 90% de les
converses transcrites són a través
d’un telèfon mòbil. Als organitzadors
de la fira, però, potser no els agrada-
ria el missatge de l’obra: per culpa
de la tecnologia, tots estem despro-
tegits davant el món, som accessi-
bles fins a límits inimaginables per a
persones (molt) hàbils saltant barre-
res de seguretat i manipulant la psi-
cologia humana, dèbil en si mateixa i
encara més si hi ha la família pel
mig. I això que l’autor deixa total-
ment al marge les xarxes socials i la
seva impúdica mostra de la quoti-
dianitat.

Rafael Alcalde (Barcelona, 1961)
ha guanyat amb aquesta obra la si-
sena edició del premi de novel·la ne-
gra L’H Confidencial, que admet
obres en català i espanyol però que
de moment només ha premiat en la

L segona llengua. No ho valoro, només
ho faig constar, perquè hi ha molts
motius que ho podrien justificar.

Alcalde presenta una trama engi-
nyosa: un desconegut a tocar de la
tercera edat que es fa dir López es
va infiltrant en les relacions d’una fa-
mília a través de telèfons i ordina-
dors i, de mica en mica, arriba a do-
minar-los psicològicament a base
d’unes llargues converses que esde-
venen partides d’escacs amb peces
emocionals. El pare és un càrrec im-
portant del món de l’energia nuclear,
la mare és responsable d’una part
d’un laboratori farmacèutic, el fill
gran fa de mestre i tot just s’ha inde-
penditzat i la filla estudia batxillerat i
s’enamora amb facilitat.

Què vol d’ells? Això ho sabrem al
final de la novel·la. Com ho aconse-
gueix? Aprofita la tecnologia per ac-
cedir fins a la intimitat de cada per-
sonatge. Gràcies al fet que coneix in-
formació de l’entorn dels quatre per-
sonatges, López els ajuda a solucio-

nar problemes de tota mena i els de-
mana a canvi accions aparentment
inofensives. Fins que tot es va com-
plicant i la família no pot evitar l’in-
trús ni negar-li el que exigeix.

Rafael Alcalde afegeix una pirueta
tècnica: tot està narrat mitjançant el
diàleg, no hi ha cap descripció. No és

el primer cop que es fa: l’argentí Ma-
nuel Puig va utilitzar el recurs i tam-
bé Philip Roth va escriure Engaño
(1990) només amb diàlegs, tot i que
Alcalde es recolza en la crossa d’una
mena d’acotacions en què ens ofe-
reix el que pensen els personatges,

molts cops contrari al que diuen. Un
recurs que trenca el ritme de la lec-
tura i del qual Alcalde fa un abús ro-
tund. Llàstima.

Alcalde manté molt bé l’interès.
En algunes ocasions creua la fronte-
ra del que és versemblant (sobretot
tecnològicament) però no importa
gens perquè dins la trama que ha
creat ens ho empassem de gust. Els
personatges i tots els jocs psicolò-
gics que s’hi estableixen estan ben
construïts i el final funciona.

Li veig un problema, però: en l’es-
forç per crear uns diàlegs naturals
(que ho són) en els quals tot quedi
explicat i mastegat, sovint resulten
reiteratius, previsibles. Si s’hagués
retallat un bon gruix de pàgines, en-
tre anades i tornades que no ens
duen a cap banda i, sobretot, limi-
tant molt el recurs de les acotacions
del que pensen els personatges, se-
ria millor. Amb tot, si us truca un tal
López, agafeu el telèfon, perquè pas-
sareu una bona estona. ❋

Novel·la Lluís Llort

López, Gran Germà telefònic

L’autor fa una
denúncia de la
fragilitat a què

ens sotmet
la tecnologia

ohn Langdon-Davies va ser una mica
de tot: periodista, crític literari, viat-
ger, historiador, pacifista, esquerra-

nós, parapsicòleg i enamorat i defensor
dels catalans i de Catalunya, “El país més
enllà dels Pirineus”, com deia ell, un país
que va conèixer a principis dels anys vint
del segle passat i on va connectar ràpida-
ment amb intel·lectuals com ara Marià
Manent i Josep Pla. ¿Gràcies a qui, si no,
Manent va poder conèixer la poesia xinesa
que fa seva a L’aire daurat?

Langdon-Davies va escriure Dancing
Catalans, el millor llibre escrit mai sobre la
sardana segons Josep Pla. Després que la
Guerra Civil i el seu desastrós final i la seva
feina de periodista l’apartessin uns anys
de Catalunya, Langdon-Davies torna a ins-
tal·lar-s’hi un vespre fred del març del
1950, en companyia de Patricia Langdon-
Davies, la seva dona. Arriba malalt, pateix
d’emfisema, el sol del Mediterrani li anirà
bé. Pràcticament només porten un gat, un
parell de paquets de llavors de zínnia i
quinze petits volums de clàssics de la col-
lecció Hamish Hamilton: d’aquí el títol del
llibre que ha escrit fa uns mesos Patricia
Langdon-Davies, Kipling, de soltera.

El matrimoni havia estalviat prou per
poder obrir un hotelet en una Costa Brava
on encara no hi ha la massificació turística
i on els anglesos són vistos amb la matei-
xa estranyesa amb què nosaltres veuríem
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avui l’hotelet informal que van fer. Es deia
Casa Rovira, era al camí de Sant Amanç
de Sant Feliu de Guíxols, prop de la carre-
tera que du a Tossa, on no passava mai
cap cotxe. Van anunciar-lo al The Times:
“Autor anglès i la seva esposa accepten
hostes en una vella casa espanyola.” Casa

Rovira va funcionar fins al 2003. Entre els
clients, la novel·lista Rebecca West i Nan-
cy Cunnard, milionària, de família aristo-
cràtica, ja alcoholitzada, que va ser amiga
de Pablo Neruda, antifeixista i musa d’Al-
dous Huxley, de Tristan Tzara o d’Ezra
Pound i per qui Louis Aragon va estar a

punt de suïcidar-se. Entre la gent que hi va
treballar, Maria petita, una dona que tenia
el do estranyíssim d’endevinar cartes i que
va sorprendre a la Societat per a la Recer-
ca Psíquica de Londres i a la Fundació de
Parapsicologia de Nova York. Va perdre
aquest do quan va enamorar-se. ❋

Assaig Xavier Cortadellas

La costa més brava
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