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n fantasma recorre la no-
vel·la de gènere negre. Mi-
rat amb perspectiva, aquest

fantasma havia existit sempre: en el
Sherlock Holmes d’Arthur Conan
Doyle, en l’Arsène Lupin de Mauri-
ce Leblanc, en l’inspector Maigret
de George Simenon, en la novel·la
negra nord-americana… És el fan-
tasma de la proximitat, un fantasma
que porta a situar una novel·la
d’aquest gènere al nostre temps, a
ubicar-la en un lloc conegut i a fer
que sigui també –sobretot– una no-
vel·la social.

Aquest fantasma s’ha reactivat
amb força aquests últims anys grà-
cies a les aportacions nòrdiques de
Stieg Larsson, Henning Mankell i
Camilla Läckberg, entre d’altres.
També a Catalunya hi ha hagut una
allau de novel·les negres ambienta-
des a diferents punts: Jaume Bena-
vente al barri d’Horta, Llort al de
Sants, Sebastià Bennasar a la Vall de
Boí, Xevi Sala entre Girona i Salt, el
malaguanyat Agustí Vehí, a l’Alt
Empordà, Miquel Aguirre al Pla de
l’Estany...

Ulls de gel, la primera novel·la de
Carolina Solé, ha tingut èxit pel
marc triat –la Cerdanya–, pel dina-
misme i perquè Solé coneix bé els principals
ressorts d’aquest gènere. Tret potser d’una
història de l’any 1979, que m’ha semblat una
mica mal encaixada.

La novel·la comença amb un crim miste-
riós que porta J.B. Silva, el sergent acabat
d’arribar de Barcelona, a recórrer aquesta co-
marca un i altre cop. Ben entès: la Cerdanya
que no es va annexionar França, vista també
bastant més com algú com Kate, que té un
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peu a Barcelona. Tot s’inicia quan Jaume
Bernat, el terratinent més ric de la comarca,
amb fama de mala persona, apareix mort,
després que un quad li hagi passat per sobre.
Aparentment ha mort d’un atac de cor, però
l’informe mèdic indica que van subminis-
trar-li digoxina. Cal una prescripció mèdica
per tenir-ne. Les sospites cauen en Dana
Prats. Uns quants testimonis van veure’ls
discutir hores abans a causa d’unes terres a

Santa Eugènia. Com que les dues
famílies estan barallades de fa ge-
neracions, Dana està convençuda
que Jaume Bernat va fer tallar el
roure centenari sota el qual hi ha
enterrats la seva mare i els seus avis.
“Era l’única persona al món capaç
d’enfrontar-se a un cacic com en
Bernat per culpa d’un arbre”, pen-
sa Kate, la seva amiga, que és de la
família del comissari Salas-Santa-
lucía, ja jubilat, l’únic amic que té
el sergent J.B. a la vall, descomp-
tant-hi, potser, Glòria, la forense, i
Montserrat, la secretària. És inver-
semblant que Kate pensi així. Fa
l’efecte que en alguns punts Solé ti-
ra excessivament pel dret.
    A Ulls de gel, uns quants dels per-
sonatges semblen un xic despla-
çats: Kate, J.B. Silva, la forense Glò-
ria... A vegades aquest desplaça-
ment és interior, com en Dana
Prats. Solé ha estat prou hàbil per
teixir una teranyina que conté tot
de temes i subtemes: l’amistat –en-
tre Dana i Kate–, l’amor –centrat
sobretot en J.B. i en Kate–, l’ambi-
ció –de Kate, de Magda, la comis-
sària, o de Santi, el fill de Bernat–,
les relacions familiars desballesta-
des entre els Bernat, però també en

els Salas. En el fons, hi ha la solitud, potser el
tema més important de tots.

Tot plegat fa que la novel·la s’allargui a més
enllà del que em sembla aconsellable. Però és
de bon llegir. A Solé només li falta una mica
de contenció, no repetir, per exemple, tan
mecànicament la relació que hi ha entre al-
guns objectes i alguns personatges: la Black-
Berry de Kate, els caramels Solano i l’afició a
les motos de J.B. ❋
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MEMÒRIA FERRAN AISA

Testimoni
d’un soldat
republicà
Josep Farrés va deixar
escrites les seves memòries
entre el 1936 i el 1942

osep Farrés i Baqués (Vallirana,
1919-l’Hospitalet de Llobregat,
2009), l’home del puro, com el co-

neixíem a l’Ateneu Enciclopèdic Popular,
va deixar escrites les seves memòries
d’uns anys crucials de la història del nos-
tre país, que van del juliol del 1936, amb
el començament de la Guerra Civil, pas-
sant per la seva detenció per part de mili-
tars el desembre del 1938, fins que va ser
alliberat el novembre del 1942. Gràcies a
l’editorial Cossetània i a l’edició que ha
fet Josep Maria Figueres, ara podem gau-
dir del testimoni d’un jove milicià català
anarcosindicalista.

Josep Farrés confessa que només va
anar dos anys a escola i que, per necessi-
tat econòmica de la seva família, va co-
mençar a treballar als deu anys. Primer

J ho féu en una empresa serradora del po-
ble i després d’aprenent dels que serien
els seus oficis: paleta i pintor de parets.
Des de ben jove va abraçar les idees lli-
bertàries i va afiliar-se a la CNT, sindicat
del qual va arribar a ser secretari general
de la local del seu poble en plena etapa re-
volucionària. A partir del juliol del 1936,
va prendre les armes per defensar la Re-
pública, primer formant part de patrulles
de control a Vallirana, treballant pel sin-
dicat, i després allistant-se a una unitat
de milicians confederals. Farrés, amb no-
més 16 anys, el febrer del 1937 va ser en-
viat al front via València per cobrir la de-
fensa de les terres de Castella la Nova,
mentre la unitat confederal Tierra y Li-
bertad de Cipriano Mera conqueria Gua-
dalajara. Més endavant va lluitar al Front Soldats re
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d’Aragó formant part de la Brigada 119
de la 26a Divisió (antiga Columna Dur-
ruti). Farrés va viure la desfeta de l’exèr-
cit republicà i la retirada cap a Catalunya.
Mentre l’exèrcit franquista prenia Lleida,
els republicans estenien una xarxa fortifi-
cada de defensa a l’altre costat dels riu Se-
gre i la Noguera Pallaresa. A finals de de-
sembre del 1938, va caure presoner de
l’exèrcit feixista i, des d’aleshores, va viu-
re el calvari de passar per presons, camps
de concentració i camps de treball.

El testimoni de Josep Farrés d’aquests
anys de privació de llibertat impressiona,
sobretot al camp de concentració de San
Marcos (Lleó), on els presoners catalans i
llibertaris són tractats pitjor que bèsties
sota la vigilància de capos inhumans, en-
tre els quals hi ha el català, passat al fran-

quisme, Jaume Rovira, fill de Vallirana
com ell, que li farà la vida impossible du-
rant anys, fins i tot en llibertat.

Josep Farrés va lluitar perquè les noves
generacions poguessin viure dignament
amb llibertat i justícia social. Crític amb
els polítics que han malmès la democrà-
cia i que han amagat la història, escrivia:
“És trist, però és veritat, la joventut actual
sap poc o res del que van patir els seus
avis. La història està distorsionada de tal
manera que, segons ella, els causants de la
diàspora i de l’alçament militar contra la
República només van ser els idealistes, a
més de ser els responsables dels assassi-
nats dels sacerdots i altres herbes. Temps
al temps, els núvols s’acumulen amb aires
de tempesta, però quan passen el cel està
clar i es veu la veritat.” ❋
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es relacions de parella complicades
han estat protagonistes de tota mena
de novel·les, pel·lícules, còmics, sèries

de televisió... És un clàssic que podria tenir, si
és que no el té de facto, un gènere propi. La
nord-americana Gillian Flynn (1971) centra
la seva tercera novel·la en una d’aquestes re-
lacions tortuoses. L’obra està carregada
d’una intriga ben generada i ben mantingu-
da i mostra la vida modèlica durant els pri-
mers anys de matrimoni d’Amy i Nick, dos
joves atractius que treballen d’escriure en re-
vistes. Ella és la filla de dos psicòlegs que es
van fer rics amb una sèrie de novel·les juve-
nils basades en la vida de l’Amy, la perfecta.

Una sèrie de circumstàncies (l’agonia de la
premsa i de la venda de llibres) els ofega amb
uns problemes econòmics que els empenyen
a traslladar-se a un poblet del Mississipí, on
va néixer Nick i on viuen el seu pare (amb de-
mència), la seva mare (malalta de càncer) i la
germana (amb la qual obre un bar). Amy, de
tarannà burgès i deliris de superdotada, que-
da limitada a la feina domèstica, tot i que
sembla feliç i adaptada. Quan fa un parell
d’anys de la vida de poble, el matí del cinquè
aniversari de casats, ella desapareix.

Alternant el present amb un diari
Flynn alterna la visió de Nick, que de mica en
mica es va convertint en el principal sospitós,
i fragments d’un diari íntim d’Amy, que va
descobrint detalls de la relació i, a més, planta
pistes a través d’un joc privat de la parella.
Entre les dues narracions, Flynn crea una
xarxa de mentides i descobriments, inculpa-
cions i proves diverses que estrenyen el cercle
al voltant del coll de Nick, encara més en una
localitat petita i, sobretot, en mans del perio-
disme més sensacionalista, ben retratat (i cri-
ticat) per l’autora.
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Amb qui comparteixes el llit?

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

La mala bava que pot segregar una relació
aparentment idíl·lica es va mostrant pàgina a
pàgina, com també la manipulació mediàtica
i la lleugeresa amb què ens jutgem els uns als
altres, els anomenats judicis paral·lels, mor-
bosos i sovint desmesurats.

Els girs argumentals funcionen, tot i que
algunes situacions siguin inversemblants; és
un best-seller i s’ho pot permetre, sobretot
perquè està ben escrit, ben construït, és prou
original i garanteix passar bones estones. Per
buscar-li algun però, que no desllueix el re-
sultat final, potser li sobren algunes pàgines,
poques, i pot resultar molest l’abús de cursi-
ves d’intenció per subratllar innecessària-
ment determinats fragments dels diàlegs.

Gillian Flynn va ser crítica de televisió fins
que es va passar a la literatura. Es va estrenar

amb Heridas abiertas, finalista del premi Ed-
gar de novel·la negra i guanyadora del Fle-
ming Steel Dagger 2007 al millor thriller. Va
continuar amb La llamada del Kill Club, tria-
da millor llibre del 2009 per crítics i lectors de
publicacions com ara New Yorker, Chicago
Tribune, Weekend Today i Publishers Weekly.

Perduda ha estat molts mesos el títol més
venut als Estats Units i a Anglaterra, només
desbancat temporalment per J.K. Rowling i
la trilogia de les Ombres de Gray. Després de
llegir-la és inevitable preguntar-se, encara
que només sigui amb intenció lúdica, fins a
quin punt coneixem la persona amb qui
compartim el llit, quan és el cas i no de mane-
ra puntual. Per culpa de l’Amy i el Nick, i els
personatges que els envolten, cercar la res-
posta ens pot treure la son. ❋
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