
2 1 . 0 3 . 2 0 1 4

14
Ll
ib
re
s

El túnel
que ens troba

a temps que es va imposant un corrent
diguem-ne més comercial entre els edi-
tors, els jurats de molts premis i els que

aspiren a viure d’escriure llibres. En alguns ca-
sos, aquest corrent pot arribar fins i tot a con-
vèncer aquella minoria que s’interessa a més
per la literatura, justament com una conse-
qüència lògica de la seva passió per la lectura i
pels llibres. Però això passa més fàcilment
quan l’autor sembla original pel tema o pel
punt de vista o per l’estil o la trama. Com més
risc, més lluita i, també, més possibilitats que
les bones vendes casin amb les bones crítiques.
Sovint, llavors, també és millor que l’autor no
continuï publicant de pressa perquè hi ha el
perill que ho faci massa fàcil i que aquest mari-
datge –tan difícil de mantenir com qualsevol
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altra classe de matrimoni– acabi en divorci.
Alguns com John Banville i, més recentment,
J.K. Rowling, ho han esquivat utilitzant un
pseudònim quan escriuen novel·les de gènere.
La majoria, però, no han anat tan enllà: és per
això que Murakami ha començat a tenir de-
tractors arran d’algun dels darrers llibres que
li hem llegit i és també per això que alguns ara
critiquen el Cabré del Jo confesso i el Sánchez-
Piñol de Victus.

No sé si William Sutcliffe serà algun dia ca-
paç d’escriure llibres tan bons com aquests

dos. El mur, en tot cas, té molta menys ambi-
ció. Si bé no exclusivament, Sutcliffe ha pensat
sobretot en els lectors joves; a la portada ens
presenten El mur com una “faula moderna”.
Aconsegueix enlluernar a les primeres planes
perquè escriu bé i perquè, com que ja sabem
que som davant d’un llibre de gènere, no costa
gaire passar per alt algunes inversemblances o
prescindir que en alguns punts el narrador
tingui un nivell de profunditat semblant al
d’algú que es banya amb pneumàtic. I, en ge-
neral, estira el sentimentalisme com un xiclet.
Però les faules –comptant-hi Rebel·lió a la
granja, d’Orwell, que Sutcliffe reivindicava en
una entrevista– tenen animals o plantes de
protagonistes i no un noi de tretze anys. Com
que si no es llegeix la contraportada no se sap

arrerament als mitjans de comuni-
cació apareixen comentaris, articles
o reportatges de la desaparició d’es-

tabliments comercials històrics que han de
tancar portes perquè no poden afrontar l’es-
peculació de les noves rendes. Aquest fet no
és nou a la ciutat de Barcelona. Com a prova
podeu llegir aquest magnífica recerca docu-
mental que ha realitzat el periodista i escrip-
tor Paco Villar (Barcelona, 1961), posant
llum a nombrosos cafès de luxe o d’estètica
modernista que hi havia a la ciutat de Barce-
lona i que malauradament han desaparegut.
Cosa que no ha passat a ciutats europees com
ara París, Viena, Zuric o Praga, on encara els
cafès mantenen l’essència. En el nou volum
Barcelona, ciutat de cafès –anteriorment ha-
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via publicat els cafès de 1750-1880– continua
el fil des d’aquesta data fins a les portes de la
Guerra Civil. Villar ha dedicat el seu treball a
J.M. Huertas Claveria, i agafant el seu testi-
moni, l’autor de llibres com ara Historia y
leyenda del Barrio Chino i Banys de mar, ens
presenta un dels millors llibres sobre la histò-
ria quotidiana de Barcelona que han sortit
darrerament. Barcelona, ciutat de cafès és el
testimoni excepcional d’una època excepcio-
nal: “La riquesa que desplegaven els diversos
salons que els componien, amb miralls
abundants que multiplicaven l’espai, magní-
fics frescos i pintures que destacaven als sos-
tres i les parets, obra dels millors artistes,
motllures daurades, taules de marbre i di-
vans molt còmodes, tot plegat acompanyat

de la brillant il·luminació que produïen els
nombrosos llums de gas, embadalia propis i
estranys.”

Paco Villar comença fent referència als
nombrosos cafès que hi havia a la Rambla: De-
lícias, Ibérico, Gran Café de Barcelona, Café del
Siglo XIX, Cafè del Liceo, Café Oriente, Lion
d’Or, Café Suizo, El Refectorium... Cafès on
empresaris, artistes, escriptors, periodistes o
ciutadans en general passaven llargues estones
asseguts davant d’un cafè i d’un got d’aigua,
llegint el diari o fent tertúlies inacabables.
També introdueix el triomf del bar americà i
de les begudes alcohòliques; i ens parla de
l’Automàtico, del Torino, la Cerveseria
Gambrinus, el Quiosc de Canaletes i del Café
Tupinamba. Descriu amb detall com eren els
cafès luxosos que apareixen a cavall de segle a la
plaça de Catalunya, com ara el modernista
Gran Café i Restaurante Colón; el Café Alham-
bra; l’Hotel Continental; la Cerveseria Mu-
nich; la Maison Dorée, i algun de supervivent
com ara el Zurich. L’autor s’immergeix a l’Ei-
xample per presentar-nos el Café Novedades,
que ocupava tota la vorera de Casp fins a la
Gran Via, amb la gran sala de billars. I s’hi re-
crea els cafès, restaurants i cerveseries de la ciu-
tat com ara Els Quatre Gats, on artistes com el
jove Picasso s’hi aplegaven; el popular Bar del
Centro, refugi de bohemis i d’intel·lectuals
àcrates, porta d’entrada al Barri Xino i els del
Paral·lel, com ara El Café Español i La Pansa, a
la plaça d’Espanya, dues grans àgores del pri-
mer terç del segle XX. La magnífica edició
s’acompanya de fotografies, dibuixos i il·lus-
tracions que ens endinsen en aquella ciutat dels
cafès que li va fer dir a Hans Christian Ander-
sen, viatger de pas per Barcelona, que no havia
vist a Europa un cafè, ni tan sols a París, com el
que freqüentava diàriament a la Rambla. Villar
assegura que es tracta del Café de las Siete Puer-
tas o Café Cuyás (Rambla, 31), considerat a la
Guia de Barcelona para el año 1866 com la perla
dels cafès barcelonins. ❋
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que aquest noi es diu Joshua fins que s’arriba a
la plana 144, hi ha la possibilitat que el lector
distret trigui una mica a relacionar el mur cus-
todiat pels soldats que divideix Amarias, “el
poble aïllat al cim d’un turó” on viu Joshua,
amb el que separa a tants de llocs d’Israel pa-
lestins i jueus. Que després s’adoni que Ama-
rias és un acrònim de Samària, encara és més
difícil.

Sutcliffe no ha volgut escriure en aquest re-
lat –em sembla més just dir-ne així– les parau-
les palestins, Israel, jueus o cap altra que faci re-
ferència a un temps o a un lloc concret. Tot ho
centra en les descripcions d’indrets o d’emo-
cions –prou ben fetes– i en el relat d’una acció
que alenteix pel meu gust excessivament a la
tercera part, quan Joshua treballa en un olive-

rar (per què el traductor en diu sempre “camp
d’oliveres”?) que pertany al pare de Leila, la
noia palestina que viu amb la seva família a
l’altra banda del mur. Sutcliffe s’interessa més
per reflectir els bons sentiments, no hi ha res
que tingui a veure amb la complexitat o amb la
subtilesa. També els personatges: Joshua, Lei-
la, el pare d’ella, Liev, la mare… són molt es-
quemàtics. És també fàcil fer un paral·lelisme
entre el túnel que uneix per sota el mur les
dues poblacions oposades d’Amarias amb el
recorregut personal de Joshua. I amb la figura
del seu pare mort, poc argumentada, com
l’obsessió de Joshua per tornar al poble. A El
mur, Sutcliffe tira de veta de molts recursos.
També de tòpics. Això no vol dir que el llibre
no pugui complaure molts lectors joves. ❋
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ovint, aquells que ben poc saben de
novel·la negra, aquells que per un eli-
tisme literari mal entès, es neguen a lle-

gir-la per considerar-la un gènere menor,
s’endurien una sorpresa monumental si
s’alliberessin dels seus convencionalismes i
s’immergissin en els grans clàssics, des de
Hammett i Chandler fins a Simenon i Highs-
mith, passant per Westlake i Chesterton. En
primer lloc, s’adonarien que sabien escriure
–alguns d’ells, no tan sols bé, sinó molt bé–.
En segon, que el retrat de la seva època que
fan aquests i d’altres autors és magnífic; tant
que, si hom vol recuperar-la, en un futur, una
de les millors opcions consistirà en obrir els
seus llibres i llegir-los.

A Catalunya, durant molt de temps aquest
tipus d’obres foren tan negligides com me-
nystingudes. No fou fins a la segona meitat
del segle XX quan autors com ara Tasis i Pe-
drolo decidiren treure-les del bagul dels tras-
tos vells; en el cas de l’escriptor de l’Aranyó,
primer com a escriptor i més tard com a res-
ponsable de La Cua de Palla, la col·lecció cap-
davantera del gènere en català, a la qual se li
afegí posteriorment La Negra, de La Magra-
na. Per fortuna, l’editorial Alrevés ha tingut
la bona pensada d’agafar-ne –millor tard que
mai!– el relleu amb Crims.cat.
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Per conèixer
l’època actual
en el futur

NOVEL·LA XAVIER SERRAHIMA

Com succeïa amb la novel·la nord-ameri-
cana dels anys trenta, els historiadors del fu-
tur faran bé de llegir els seus llibres si volen
conèixer l’època actual. Si volen saber, per
exemple, com acabà el (mal anomenat) oasi
català, faran bé de capbussar-se en El tant per
cent, la darrera novel·la de Rafael Vallbona,
que ens ofereix una imatge més que fidedig-
na de com la deshonestedat, el nepotisme i la
corrupció poden convertir un idíl·lic poblet
del Maresme anomenat la Pobla de Dalt en la
Pobla del Mal.

Amb una gran versemblança
Sense pèls a la llengua, i amb una versem-
blança que –per desgràcia– esgarrifa, l’autor
ens farà evident que aquesta Catalunya que
sembla que vol salpar mar enllà, si ho vol fer
de veritat, abans de res haurà d’ésser capaç de
fer neteja, de deixar enrere unes formes i
unes pràctiques obscures que en ben poc –si

és que en res– ens diferencien dels nostres ve-
ïns espanyols.

També els poders catalans –públics i pri-
vats– directament són responsables d’una
societat on l’únic que comptava eren els rè-
dits econòmics, tant per als empresaris com
per als treballadors, que avançava a tota velo-
citat cap al penya-segat, sense que ningú fes
res per evitar-ho. La frase que escull Vallbona
per definir-ho és tan exacta com dolorosa: “el
promotor va deixar de pagar […] i la quadri-
lla de manobres amb BMW 5 es va quedar al
carrer amb una mà al davant i una altra al
darrere”.

Si volem veure clar per quina raó la crisi
econòmica ens ha afectat molt més que no
pas a la majoria dels estats del món, tot els eu-
ropeus inclosos, només hem de llegir aquest
llibre que posa tan palesament de manifest
que “el somni de molts solia ser a penes un
miratge”. ❋
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