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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Quan en Biel va trobar la Nora
scrita a quatre mans, Surt el sol i enca-
ra plou té com a suport una trama
que encaixa sense grinyols en l’esque-

ma A i B es coneixen, se separen i es retro-
ben, fa un plantejament general que basa la
seva eficàcia en la versemblança amb què els
autors justifiquen els diversos episodis a què
sotmeten els seus protagonistes i se’n surt
gràcies a la intel·ligència narrativa que hi
apliquen l’autora i l’autor, és a dir, Marta
Grau i Pau Estrany.

Els protagonistes són la Nora i el Biel, que
tenen al voltant tot un seguit de personatges
secundaris que els orbiten en funció de les
circumstàncies. La novel·la té una certa vo-
luntat de retrat generacional i això fa que,
mentre es llegeix, s’entri en contacte amb un

E seguit de fets que intenten fer el
retrat d’uns certs moments his-
tòrics elaborat a partir de les mi-
rades d’uns adolescents a què es
condemna a créixer a l’empara
d’estereotips que aconsegueixen
maquillar la seva condició.

La novel·la es fa llegidora mal-
grat la lleu descompensació que
acull. Els trams que mantenen la
voluntat de coralitat funcionen
com un motor ben greixat, im-
pulsen la lectura i conviden a
qui els llegeix a establir compa-
racions, potser del tot inevita-
bles, entre els fets que es presen-
ten i els fets propis equiparables.

Hi ha, en alguns d’aquests pas-
satges, una certa impregnació de
malenconia, una evocació tènue
de la joventut i dels somnis que
l’acompanyaven, i, en d’altres,
una constatació de la trencadis-
sa que té el pas del temps com a
escenari.

A canvi, quan la novel·la
apunta els focus només cap als
protagonistes –especialment
quan s’ocupa de la Nora– perd
gas: el seu personatge és versem-
blant i assumible, però no se’l
dota de la força que necessita
per dur amb dignitat el pes que
se li carrega. ❋
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uan es debuta en novel·la als 38
anys, en principi s’ha pogut acumu-
lar prou bagatge vivencial i intel-

lectual per evitar la típica història amb molts
trets autobiogràfics, voluntaris o no. Penso
que això va fer Don Winslow a Un soplo de ai-
re fresco, tot i que segur que narra la Nova
York del 1991 que ell coneixia (hi va néixer el
1953) i possiblement un Londres inusual-
ment calorós d’algun viatge turístic.

Després de les novel·les Muerte y vida de
Bobby Z, Salvajes i Los reyes de lo cool, la col-
lecció Roja & Negra que dirigeix Rodrigo
Fresán ens ofereix la primera novel·la de
Winslow que també és la primera de la sèrie
de cinc protagonitzades pel peculiar Neal
Carey. Volia acabar l’article demanant que
continuïn traduint les altres, però al final
d’aquesta novel·la inclouen l’inici de la se-
güent, així que als que ens estem convertint
en fans de Winslow no ens cal patir.

En el present de la trama Neal Carey és un
jove estudiant de vint anys i escaig, apassio-
nat per la literatura anglesa del segle XVII,
que treballa per a un grup de poder de Bos-
ton, una nissaga de banquers que ajuden els
seus clients importants de manera discreta.
És un detectiu privat atípic, perquè no sap
lluitar (tot i que va fer classes de boxa), con-
dueix malament, però en canvi és intel·ligent
i molt preparat en tasques de seguiment. Qui
el va reclutar quan tenia onze anys i malvivia
del que robava perquè la seva mare era una
ionqui prostituta (per aquest ordre) és Joe
Graham, un altre detectiu del banc, rabassut i
madur, que porta una pròtesi de goma per
substituir bona part del braç esquerre. La re-
lació paternofilial entre tots dos és de format
clàssic i dóna uns resultats excel·lents.

Winslow juga molt bé cartes que després
ha perfeccionat, com ara humor personal i
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en alguns moments molt efectiu, descrip-
cions imaginatives, diàlegs impecables i tra-
mes complicades i ben resoltes, tot i que amb
alguns elements inversemblants.

Localitzar una adolescent conflictiva
En aquesta obra, un cop ens han descrit a ba-
se de flashbacks ben lligats la coneixença en-
tre Carey i Graham, el reclutament per part
del banc dels Kitteredge (que li paguen pis i
estudis en les millors universitats), les dife-
rents fases d’entrenament i la situació actual,
el cas concret és localitzar una noia de disset
anys, Allie, filla d’un senador que vol accedir
a la Casa Blanca. Sospiten que Allie s’ha fugat
a Londres. La noia, a més de ser molt atracti-
va, consumeix totes les drogues que li plan-
ten al davant (en especial heroïna) i fa oca-
sionalment de prostituta per al seu company,
un camell i macarró anomenat Colin. Tot
plegat és una típica reacció contra la seva vi-

da de nena rica insatisfeta, i per superar un
trauma sexual: diversos adults fa anys que
abusen d’ella. Neal Carey ha de localitzar
Allie a Londres sense pistes inicials, l’ha de
desintoxicar del cavall i l’ha de tornar a Bos-
ton sana i estalvia en no més de cinc setma-
nes. I Winslow afegix una subtrama de llibres
de bibliòfil, una altra de màfies xineses, una
escapada a la campanya anglesa i mitja dot-
zena de personatges secundaris més que cor-
rectes.

Tot i que el ritme té un parell de baixades
importants, que el final potser és massa rodó
i políticament correcte i que algunes reac-
cions no són gaire versemblants, com he es-
crit abans, és una bona novel·la que puntual-
ment fa riure amb ganes, que té fragments
magnífics, un estil envejable i que si, a sobre,
hi afegim que és un debut, es mereix una ova-
ció tot esperant Tras la pista del espejo de Bu-
da, que anuncien que serà la pròxima. ❋
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diàlegs abans de
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