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n aiguabarreig d’amors, bai-
xos fons, ciència especulati-
va, injustícia social, corrup-

ció policial, pistoles, crònica social i
els efectes de la Primera Guerra
Mundial a Barcelona és el que el sa-
badellenc Jordi Solé fa confluir a Ciu-
tat d’espies, una novel·la lleugera i
sense pretensions de transcendèn-
cia que opta pel ritme constant com
a ham per tal de pescar el lector que
busca una eina d’entreteniment.

En la novel·la, recupera el perio-
dista Pol Vidal com a protagonista.
Després de Vidal, a Barcelona Far
West –la novel·la anterior de Solé–,
va conviure amb Buffalo Bill, el re-
dactor en cap del Diari de Barcelona
del 1915 i té ara en Charles Ryder
com a company d’aventures.
L’agent de l’MI-6, el servei secret bri-
tànic, el recluta amb l’objectiu
d’aconseguir per al seu país els plà-
nols d’una arma encara inexistent, el
Martell de Thor. Al giny, hi atribuei-
xen prou capacitat destructora per
poder posar el punt final a la guerra,

U aleshores encara europea. El
problema que fonamenta Ciu-
tat d’espies és que els plànols
de l’arma també els volen els
alemanys, els francesos, els
russos del tsar i els russos an-
titsaristes. Com que tots fan
servir la pistola –o revòlver–,
el vessament de sang per
consum involuntari no oral de
plom està garantit.

Solé tira pel dret a l’hora de
fer avançar la peripècia a què
sotmet els seus personatges
inventats i, també, els perso-
natges reals que emmotlla a
la ficció en funció de les seves
necessitats. Un xic lluny dels
paràmetres de la novel·la
clàssica, força lluny dels de la
novel·la policial –els personat-
ges que presenta provenen
del ram de l’estereotip– i al
marge dels cànons dels best-
sellers de qualitat, l’autor
sembla situar l’agilitat en el
ritme narratiu com a prioritat

màxima i opta per la linealitat
extrema llevat dels pocs mo-
ments en què considera que al-
terar l’ordre d’aparició de dues
seqüències consecutives li per-
met afegir interès a la seva pro-
posta.
    Així, les descripcions, els sug-
geriments i les crides a la com-
plicitat no tenen un pes gaire
important en el cos de la novel-
la: les més significatives acon-
segueixen la categoria de pinze-
llada. La resta són senzilles re-
ferències al moment històric
que viu la ciutat, a què sembla
que es vol atorgar un cert pro-
tagonisme en ser esmentada a
través de locals, personatges,
carrers i institucions. Les línies
que s’hi refereixen, però, són
garlandes i ornaments pura-
ment incidentals, espuris, i no
aporten gaire crítica al text, que
en podria prescindir sense per-
dre cap de les seves caracterís-
tiques essencials. ❋
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ocs es pensaven la repercussió
que tindria la reedició el 2007 de la
novel·la Stoner, una obra en què

John Williams (1922-1994) va retratar la
vida d’un professor de la generació ante-
rior a la seva. Veterà de l’exèrcit, on va
servir a l’Àsia durant la Segona Guerra
Mundial, Williams es va forjar en els àm-
bits universitaris, on va ser un destacat
professor de teoria literària. Una de les pri-
meres destinacions va ser la Universitat
de Missouri, Colúmbia, on també va fer el
doctorat. És precisament en aquest cam-
pus, on Williams ambienta la seva tercera
novel·la –també va publicar llibres de poe-
sia i, amb la quarta i última, va obtenir el
prestigiós National Book Award.

Publicada el 1970, Stoner descriu la vi-
da d’un professor del mateix cognom.
Provinent d’una zona rural i de pares cam-
perols, ha de pair les incomprensions de
l’inadaptat. Primer, la conjugal, després,
d’un matrimoni precipitat amb la primera
dona amb qui va sortir, una noia amb pro-
blemes mentals i amb qui tenen una filla.
Tampoc no li és fàcil la trajectòria profes-
sional com a conseqüència d’un xoc amb
un professor ressentit, que acaba sent el
cap del departament i el castiga a fer cur-
sos d’iniciació i els pitjors horaris. Un amor
impossible amb una jove professora el va
rescatar breument d’una vida condemna-
da al dolor. Només serà un miratge.

P Amb aquestes línies argumentals seria
difícil traçar una obra amb cara i ulls, però
Williams la converteix en una de les grans
novel·les americanes de la segona meitat
del segle XX. El seu personatge no desme-
reix gens els professors que van protago-
nitzar novel·les dels més grans, John Up-
dike, Saul Bellow, Philip Roth i Bernard
Malamud. Sense arribar als embolics sen-
timentals i violents de Norman Mailer, el
Bill Stoner de Williams ha de sofrir les in-
clemències d’una dona sonada, que li
amargarà l’existència. Pel tema i per la ge-
neració, el llibre me n’ha recordat dos que
s’han traduït en català recentment. Pri-
mer, el Via revolucionària (Proa) de Ri-
chard Yates (1926-1992), i després, Quan
Kafka feia furor (3i4), d’Anatole Broyard
(1920-1990). La manca de diàleg entre les
parelles i, sobretot, la inexistència d’uns
mínims contactes prematrimonials aboca-
ven els joves a l’infern.

Sense arribar a l’expulsió de la seva ca-
sa biblioteca, a què és sotmès el protago-
nista d’Acte de fe de Canetti, el calvari de
Stoner és un catàleg del dolor, recompen-
sat en l’amor a la lectura i la docència. Tot
i ser un reprimit, l’evolució al campus del
professor provoca la sensació que la les
opcions contraculturals dels anys seixanta
van ser una reacció a aquest estat de co-
ses. Stoner és una obra mestra, una delí-
cia per als bons lectors. ❋
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