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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




