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n pertorbat assassina joves
rosses amb els cabells rin-
xolats i en fa malbé els cos-

sos. Els crims els signa amb un ocell
plomat i esventrat. Els fets tenen lloc
a Berlín i la responsabilitat d’investi-
gar-los i deturar-ne l’autor recau en
l’agent Nils Trojan, un detectiu que
no pot vantar-se de tenir el cap gaire
clar a l’hora de fer la feina.

Com a efecte col·lateral del bon
moment que viu a les prestatgeries
de les llibreries catalanes el gènere
de la novel·la pretesament negra –el
nom, decididament, no fa la cosa–,
hi arriben de tant en tant títols com
ara aquest El rastre de l’ocell, que té
com a gran mèrit la seva notable
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correcció. No és poca cosa quan bo-
na part de les editorials han imposat
una gens sostenible política del broc
gros que du a la mina la mitjana de
qualitat de tot allò que es publica en
català –o en aquesta nova llengua
que s’hi assembla que promouen les
noves fornades de traductors i tra-
ductores.

Max Bentow, a El rastre de l’ocell,
posa en joc el seu policia –és la pri-
mera de les novel·les que han de te-
nir Nils Trojan com a protagonista–
amb unes característiques força de-
finides. Lluny de l’arquetip de l’heroi,
el detectiu se situa en el grup de les
ànimes torturades amb una vida
personal esquerdada i una de pro-

fessional en què ressonen els ecos
de la seva essència poc equilibrada.
La resta de personatges juguen el
paper que han de jugar: apareixen
quan se’ls necessita, són del tot
complementaris i fan mutis quan
han fet servei. La ciutat, al seu torn,
actua com a escenari però no s’inse-
reix en el fil dels esdeveniments.

El plantejament de la novel·la res-
pecta el cànon –introducció, nus i
desenllaç– tot i que no se sotmet ni
al mètode ni a la mesura auris del
gènere policial. Així, la linealitat ex-
cessiva de la narració posa en evi-
dència els recursos amb què l’autor
amaneix el budellam de la proposta i
no pot emmascarar la lleugera inco-

herència amb què Bentow decideix
negociar els revolts i les rectes finals.
En la seva defensa, es pot dir que, a
diferència d’alguns i d’algunes dels
seus i de les seves col·legues, no cau
en la temptació del deus ex machina,
cosa que se li agraeix força.

El resultat final és plaent: la pagi-
nació és ajustada; en haver estat es-
crita en alemany, el text s’estalvia la
massacre habitual que els esclaus
de la traducció ràpida mal pagada
duen a terme amb les obres en an-
glès i tot i que bona part del que hi
acaba passant és del tot previsible,
la manera en què es resol l’afer no
és un insult a la –presumpta– intel·li-
gència del lector. ❋
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ernat Nadal és poeta i bàsi-
cament ha plasmat la vida
que l’envolta en textos lí-

rics. També, des del seu Manacor
natal, ha destacat per l’activisme
cultural i la seva defensa aferrissa-
da de la llengua i del país. Els seus
articles literaris i d’opinió en la
premsa illenca han deixat petja, ai-
xí com en els seus llibres d’assaig,
alguns prou irònics com el dedicat
a la Raó blaugrana.

Ara ha fet un pas endavant i ha
volgut recrear literàriament la vida
amb set narracions curtes aplega-
des en el llibre La part freda del llit.
Són uns contes de temes i prota-
gonistes diversos, com l’entorn
que ens envolta, i que només te-
nen en comú que han nascut de
l’observació de fets i apreciacions
concretes. Són fragments de vi-
vències que ha espigolat en el seu
món i que ha decidit realçar com a
històries narrades. Ell mateix recal-
ca d’on s’ha inspirat per crear cada
conte en unes Notes al final del lli-
bre.

La línia comuna de les narra-
cions la trobem en la recreació
dels protagonistes de cada histò-
ria, però sense cap concessió; la
força dels seus sentiments i emo-
cions i la pulcra descripció de les
situacions. I sempre, amb finals
sorprenents i que inviten a la medi-
tació, amb referències clares i con-
cretes a la situació actual de crisi
com, per exemple, les peripècies
d’una al·lota acomiadada que no
pot pagar la hipoteca. És antològic

B el desenllaç del conte El perru-
quer de la Sapienza.
    Són unes narracions que re-
presenten un cant profund a la
vida amb històries d’amor i des-
amor i amb el sexe com a refe-
rent primordial dels sentiments,
relatat amb tota mena de detalls
i sense concessions de cap me-
na. Un dels protagonistes ho ex-
plicita amb clarividència: “el cos
és l’únic camí que porta a l’àni-
ma”. Commouen, també, les re-
flexions d’un home gran i malalt
que es planteja si té sentit la su-
pervivència quan el cos ja està
rovellat i genera més dolor que
alegria. Sense oblidar, en la seva
narrativa, el rerefons de la seva
identitat, la que li ha tocat viure,
amb la llengua i cultura com a
component bàsic.
    Són unes històries amanides
amb un llenguatge entenedor,
ric, ben tramat i amb un deix
musical, to líric; una prosa de
bon llegir i un tast agradable en
què s’entreveu un treball literari
pausat, fet i recreat sense pres-
sa, com es basteixen normal-
ment els bons poemes. Alguns
contes han madurat anys i anys,
com l’autor deixa clar en datar
l’escriptura de cada narració.
    És un salt endavant d’un poeta
reconegut que reclama una con-
tinuïtat. Les històries sempre
deixen més bon regust si estan
amanides amb una literatura ex-
quisida, com la que desprenen
els contes del llibre. ❋
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