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n una de les seves Cartes
perses, Montesquieu es-
criu: “La gran equivocació
dels crítics és que només

parlen dels llibres nous; com si la
veritat pogués ser nova mai. Em
sembla que fins que un home no
s’hagi llegit tots els llibres antics no
té cap raó per donar preferència als
nous.” Aquest volum –magnífic, ro-
tund– aplega els articles que Jordi
Llovet va publicar a les pàgines ca-
talanes del diari El País entre els
anys 1996 i 2011. N’ha seleccionat
158 entre prop de sis-cents. És un
llibre important, per tal com abra-
ça, com resa el títol, la literatura
universal (la d’Occident, bé que
amb algunes excepcions, no gai-
res); ho és perquè imposa una visió
àmplia de les bones (i belles) lle-
tres; una visió, ara que es parla tant
i tothora de fer xarxa, plena de vin-
cles enriquidors. Una altra cosa és
que, d’aquestes peces escrites amb
tanta gràcia i amb un rigorós vir-
tuosisme estilístic, se’n pugui dir
brins. Jo crec que, a pesar de la bre-
vetat –condicionada, of course, per
l’espai limitat–, la substància de ca-
da un dels articles pesa molt més
que no ho faria un bri.

Llovet ha dividit l’antologia del

E

Ja ens alimenten 
seu periodisme crítico-acadèmic en
cinc parts: Època arcaica i clàssi-
ca, Època medieval, Època moder-
na, Època contemporània i Arti-
cles de política literària, cultural i
educativa. Hi ha, encara, una en-
dreça final. Són moltes les refle-
xions valuoses, les idees dignes de
subratllat, que contenen aquestes
peces crítiques. Però, abans que
res, voldria remarcar la bondat de
l’estil llovetià, sovint lúcidament
irònic (si no sempre), admirat de la
prosa traductora de Carner (el seu
Pickwick és un “prodigiós desple-
gament d’energia lingüística”); un
estil que, de tard en tard, es permet
fer excursions literàries, com és el
cas de L’agost del novel·lista, refe-
rit a un dels seus autors de capçale-
ra, Charles Dickens: “Farà una ca-
lorada d’abrigall. Mestresses mal-
tractades es quedaran a casa plan-
xant la roba i fent dinars; els ho-
mes, tot fatxendes, faran com qui
atalaia mentre les criatures, dele-
roses, es ficaran a l’aigua mar en-
dins per a gran surt dels salvadors
de platja, mirífics sempre.” No és
l’únic article col·leccionat que fa li-
teratura. Sí, l’estil de Llovet, mirí-
fic sempre, no deixa mai de tenir
present la mateixa noció d’estil. Es

permet expressions com si res més
no o endemés; endebades o a bal-
quena –i ell mateix, fent servir
aquestes dues últimes, ens hi fa re-
parar, maliciós: “Té molta raó i no
endebades (observeu que faig ser-
vir, tan ample, una expressió enve-
llida)”–. La primera condició que
hauria de complir un article crític
sobre literatura és, justament, que
sigui ben escrit. Els de Llovet ho
són molt, de ben escrits, amb lap-
sus molt escadussers: aquí un tit-
llar que s’ha fet sinònim de qualifi-
car; allà un bescantar que s’ha con-
fós amb decantar; i, més enllà, uns
“Estats noliejats” que no s’acaba
d’entendre ben bé a què treuen cap
(noliejar ¿referit a un Estat?). En
fi, brins febles, ara sí, en un estil vi-
gorós i acolorit, que, de tant en
tant, també es permet de recórrer,
amb murrieria, al pastitx (en el co-
mentari d’una traducció treballosa
de La Ilíada, per exemple). Encara
una altra cosa: Llovet, que és un ho-
me elegant que acostuma a elogiar
les traduccions que comenta (molt
rarament en condemna cap; això
sí, en destaca algun defecte), bé
que no ho diu obertament (velada-
ment, sí), no està gens d’acord amb
Ferran Toutain i Xavier Pericay
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La novel·la
és fa forta en
la descripció
de fenòmens

socials

Novel·la Òscar Montferrer

Morts com
a excusa

amilla Läckberg és una de les
escriptores nòrdiques –bran-
ca sueca– que, ara com ara,

fa fortuna en el món editorial. Les
seves novel·les es vessen al català
des del 2009: una aquell any, dues
el 2010 i dues el 2011. L’ombra de la
sirena és la sisena que es posa a
l’abast del públic lector quadribarrat,
part del qual li manté una certa fide-
litat. N’hi ha quatre més que espe-
ren traducció i publicació.

Com en els títols anteriors, la
Läckberg empra els serveis dels
seus personatges de referència, l’es-
criptora Erica Falck i el seu espòs, el
policia Patrick Heldström, tot i que

C seria del tot agosarat qualificar-los
de protagonistes d’aquesta propos-
ta coral en què la lleu trama de to tè-
nuement policial no deixa de ser po-
ca cosa més que una excusa.

L’ombra de la sirena combina dos
relats. Un d’ells, amb poca presència
física, arrenca en un passat imprecís
i té com a funció fonamental donar
suport al relat principal. L’autora
empra la lletra cursiva a l’hora
d’atorgar-li una identitat que ajudi a
emmascarar la seva absoluta condi-
ció d’element prescindible. L’altre, el
de veritat, inclou unes morts –po-
ques–, unes amenaces ambigües
–escrites a mà amb lletra elegant– i
una mena de retrat coral de la socie-
tat sueca, representada en els per-
sonatges que fan de crosses a la
narrativa de la Läckberg.

Considerar aquesta novel·la de
l’autora sueca com a part del gènere
policial és una exageració. Relacio-
nar-la amb la novel·la negra és un
acte de follia extrema que només es
pot cometre en nom de les necessi-
tats de la màrqueting. Sí que és cert
que hi apareixen personatges que
fan de policies, però, atesa la feina
que fan i com la fan, se’ls podria ha-
ver adscrit a qualsevol altre gremi.

Són, més que cap altra cosa, la de-
mostració que els interessos de l’es-
criptora en aquesta novel·la se si-
tuen fora del gènere en què se l’ads-
criu. Si se l’avalua amb una certa
fredor, la peripècia del duet tècnica-
ment protagonista se situa tan a
prop del disbarat que, a més de ser
directament no creïble, permet dub-
tar de la seriositat de la proposta.

L’ombra de la sirena, a canvi, sí
que és fa forta en la –per dir-ho d’al-
guna manera– descripció de fenò-
mens socials i, en això, manté un in-
tens parentiu amb moltes altres
obres de producció nòrdica, que re-
corren ara sí, ara també a les com-
plexitats de la vida familiar com a su-
plement vitamínic de les històries
que expliquen. Com a exemple, hi ha
una gran quantitat de pàgines en
què el tema principal el constituei-
xen els fills i les filles. També hi tenen
lloc anàlisis sobre la vida en parella,
sobre la condició de la dona en una
societat tenyida de masclisme, so-
bre la naturalesa de les sempre
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osep Savall, en acceptar un canvi de destinació
enmig de la Guerra Civil espanyola que l’allunya
de la dona que estima, deixa anar: “Maleïda! Mal-

eïda! Maleïda guerra!” Una frase que resumeix la tra-
gèdia de totes les guerres i les seves seqüeles. Els
conflictes armats no només generen pèrdues de vides
humanes i mutilacions físiques, sinó que poden deixar
un estol de mortaldats i mutilacions sentimentals, en
alguns casos més doloroses que les físiques.

És el missatge que desprèn la novel·la Els anys ro-
bats, que s’inicia en el record del dia que Josep Savall
va conèixer la Rosa i va entreveure que seria la dona
de la seva vida. Aquell dia de juny del 1938 ell era un
jove mecànic encara no cridat a files i ella una noia
molt jove que es preparava per a la vida. El conflicte
armat separaria els enamorats poc després, malgrat
visites esporàdiques i cartes esparses on refermen el
seu amor. Però tots dos
perden qualsevol possibili-
tat de contacte quan Jo-
sep Savall ha d’exiliar-se a
França i no troba cap pos-
sibilitat de poder comuni-
car-se amb la seva esti-
mada, tot i els esforços
que fa per localitzar-la.

Una història sentimen-
tal que està ben acompa-
nyada d’un escenari con-
vuls ben ambientat i des-
crit. Tània Juste, que es va
iniciar a la novel·la amb A
flor de pell, un càntic a la
vida quotidiana de la Re-
pública, aprofita Els anys
robats per narrar el dolor,
la tragèdia i l’esperança
d’una Catalunya ja asset-
jada per les forces fran-
quistes i la titànica força
per sobreviure en el camí
de l’exili. A més d’exposar
els sofriments diaris de la
població, l’autora descriu
àmpliament l’infern que es
vivia en les bases militars
de la República quan les notícies que arribaven del
front eren cada dia més decebedores. I fa una picada
d’ullet apreciable a les forces aèries i la seva heroica
defensa que varen fer en la tràgica retirada.

La novel·la també exposa amb fluïdesa les penúries
dels anys d’exili des de l’arribada al camp de refugiats
d’Argelers fins a l’entrada en el grup de resistents
francesos per fer front a l’ocupació alemanya. La vile-
sa amb què els republicans exiliats van ser tractats en
els primers temps de fred i fam és contrastada per
l’afany de sobreviure i per l’esperança d’un retorn sa-
tisfactori que permeti reiniciar una vida digna. Ressal-
ta l’esforç documental per retratar amb poc desenfo-
cament les penúries que van haver de viure tants mi-
lers d’exiliats per fugir del foc franquista i les peripè-
cies per no caure a les brases de l’extermini nazi.

Un bon treball de camp que fa que la novel·la, escri-
ta amb llenguatge directe i planer, sigui atractiva, tant
per les històries que narra com per la descripció dels
escenaris i les atmosferes que recrea. I amb un des-
enllaç sorprenent que afegeix rèdits al conjunt de
l’obra. ❋

J

La violència
sentimental
de la guerra
Jordi Capdevila

Novel·la
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quant a la prosa traductora dels
noucentistes.

He fet com de vegades fa Llovet
en alguns articles seus (sense mica
de la gràcia que ell té, però): un as-

pecte concret m’ha ocupat el gros
de l’escrit. Dit això, apuntaré que
les sagaces observacions de l’autor
relacionen èpoques històriques di-
verses i emparenten grans temes

de la literatura occidental (un de
recurrent, posem per cas, és la rela-
ció entre l’individu sol i la colossal,
anorreadora, maquinària de l’Es-
tat); relacionen, també, novel·la i
història; o ressegueixen els “dei-
xants de la tradició” i ens fan cons-
cients de l’envergadura d’algunes
de les obres magnes que ha donat
la literatura de tots els temps; so-
vint l’autor vincula el tema d’una
obra clàssica amb alguna vicissitud
actual, per tal de remarcar com el
contingut d’un llibre immortal és
sempre adaptable a qualsevol si-
tuació humana i social, fins la que
consideraríem més vulgar i adotze-
nada.

Aquí ens fa caure del cavall sobre
l’ús del terme maquiavèl·lic (que ell
escriu a la fabriana manera, amb
ela simple). Allà ens obsequia amb
una formidable dissertació sobre
les llengües anglesa i alemanya a
propòsit del Romanticisme. Com
Montaigne, Llovet mostra una cla-
ra preferència pels llibres clàssics.
Però també en comenta d’autors
actuals (Philip Roth, entre altres).
No cau en la gran equivocació dels
crítics (d’après Montesquieu). Pe-
rò tampoc en tot el contrari. Un se-
nyor llibre! ❋

Jordi Llovet amb un llibre de Baudelaire a les mans LLUÍS SERRAT

brins

L’ombra de la sirena
Autora: 
Camilla Läckberg
Traducció: 
Meritxell Salvany
Editorial: Amsterdam
Barcelona, 2012
Pàgines: 488
Preu: 19,90 euros

complicades relacions sentimen-
tals... És això el que ajuda a pensar
que, a l’hora d’explicar al món les
seves idees, l’escriptora sueca s’em-
para en la tradició novel·lística de la
sang i el fetge per fer-la servir com a
trampolí amb finalitats comercials.

Les coses de la vida a Suècia –se-
gons la Läckberg– sí que són els te-
mes forts en la novel·la i l’autora de-
mostra la seva indiscutible habilitat
com a narradora quan juga amb ells
i en gradua la presència en les prop
de les cinc-centes pàgines de L’om-
bra de la sirena. El text decebrà pro-
fundament el lector que hi busqui
una història policial amb cap i peus
–no la trobarà– i satisfarà aquells
que s’hi apropin amb ganes de llegir
unes quantes hores sense cap altra
voluntat que passar una estona dis-
trets i/o distretes. ❋

Camilla Läckberg en una xerrada
que va fer a Barcelona fa un parell
d’anys JOSEP LOSADA




