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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

L’obra fundacional de la novel·la negra moderna britànica
arter està avalada per diversos ar-
guments. L’autor, el britànic Ted
Lewis (1940-1982), va estudiar art,

va treballar de publicista i es va passar a les
animacions, com ara Yellow Submarine,
dels Beatles. Abans que l’alcoholisme posés
fi a la seva vida quan només tenia 42 anys,
va tenir temps de signar una trilogia –amb
el personatge de Jack Carter– que esdevin-
dria obra fundacional de la novel·la negra
moderna britànica. Get Carter, publicada
el 1970, es va convertir en un èxit també
gràcies a l’adaptació cinematogràfica que
el 1971 va estrenar Mike Hodges, amb un
Michael Caine en format de sicari dur, ir-
resistible per a les dones, violent i bevedor.

C Un altre dels avals és l’editorial Sajalín,
experta a caçar perles en el mercat interna-
cional i a editar-les bé i que acaba de publi-
car La ley de Carter, segona part de la trilo-
gia de Lewis amb aquest personatge.

I què té Carter, per projectar una ombra
tan llarga? En la majoria d’aspectes manté
la vigència del gènere. Conté molts diàlegs
amb la força que correspon al gènere, la
sornegueria provocadora, el laconisme que
talla i punxa. També hi llegim moltes des-
cripcions de la zona industrial del nord
d’Anglaterra. Imatges precises, en algun
cas potser excessives, que conformen un
paisatge ben especial. Com especial és el
protagonista, sicari de dos mafiosos londi-

nencs que viatja a la petita ciutat on va néi-
xer per enterrar el seu germà gran, que en
teoria s’ha suïcidat... Allà l’esperen, o ani-
ran a buscar-lo, un estol d’altres personat-
ges dotats, com ell, de l’estranya noblesa
dels delinqüents. I diverses femmes fatale.

Si en una cosa es nota el pas del temps
és en la relació de Jack Carter amb les do-
nes: les menysté i bufeteja quan convé. I no
perquè sigui concretament cruel amb elles,
més aviat perquè la societat no estava gens
mentalitzada contra aquesta mena de vio-
lència. Tot i això, i per acabar amb els
avals, Carter és una bona novel·la lloada
per autors tan importants com ara Dennis
Lehane, James Sallis i David Peace. ❋
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La recerca
del dolor

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

uan, per motius professionals,
passen per les teves mans moltes
novel·les, la saturació i el bagatge

acumulat creen una mena de crosta, de
distància analítica –fins i tot quan la lectu-
ra és per lleure– que et converteix en un
llepafils literari. Per això agraeixes, i en el
cas de Lèmmings amb entusiasme, novel-
les que et sorprenen, que t’ho fan passar
bé, sense defectes ni entrebancs que t’em-
brutin la lectura. D’acord, algunes brosses
sí que hi ha, una col·lecció una mica exces-
siva d’errors variats que no són responsa-
bilitat de l’autor i que una segona revisió
de galerades hauria estalviat. Queda dit.

Jordi Dausà i Mascort (Cassà de la Sel-
va, 1977) és mestre, boxejador inconstant
i, abans de Lèmmings, havia publicat tres
títols que no he llegit: Manual de supervi-
vència, El gat de Schrödinger i Nits de mata-
pobres. Si són com l’actual, he badat.

Un noi d’uns trenta anys recupera la
consciència en una nau industrial dels afo-
res d’una ciutat com ara Girona. L’acom-
panyen un gitano gras i un homenot amb
calça curta i guants de boxa. Morts. Ell no
recorda res i, des de la introspecció, dedi-
carà els tres dies que narra la novel·la a re-
cuperar retalls del passat.

Dausà utilitza la segona persona de ma-
nera impecable, en present o, quan descriu
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èpoques pretèrites, en passat. No és gaire
habitual, si bé ja ha seduït autors com Se-
bastià Bennasar. El ritme és sostingut. Els
diàlegs i les descripcions, acurades. Els re-
gistre, ric. La relació temàtica funciona i
evita que la trama sigui previsible. I desta-
quen, especialment, les imatges, més ima-
ginatives i elaborades del que acostumem
a poder llegir: “Notes les vibracions de
l’electricitat en els cables de la torre d’alta
tensió i fins i tot sembla que el terra ron-
qui, com si tots fóssiu dalt del llom d’un
gat infinit.” I no un parell o tres, n’hi ha
força, sense abusar-ne, com de la resta
d’elements, perquè tot és mesurat.

El protagonista té una malaltia, analgè-
sia congènita, i per això no nota cap mena
de dolor físic i, de fet, tampoc gaires de
morals. Aquest és el seu repte vital, trobar
la font del dolor per sentir-se humà. Per
poder estimar.

Fill d’un barri marginal i de pares con-
flictius, la disciplina, el suposat bon camí,
l’hi marca un professor de karate. Per gua-
nyar diners i pagar-se el pis compartit i la
carrera d’infermeria, fa de guarda de segu-
retat en discoteques i prostíbuls, abans de
ser conductor d’ambulàncies. Fins que,
aprofitant la recerca del dolor i obeint el ni-
hilisme que l’emboira, entra en el món dels
combats clandestins d’arts marcials mixtes.
Aquest és un dels mons que ens mostra
Dausà, el dels lluitadors i les seves variables.
I el de la filosofia que alguns adopten. I
també el dels tatuatges. I el d’una determi-
nada classe social que viu al marge, en bar-
raques camuflades entre l’herbam de polí-
gons industrials. I algunes drogues. I també
sexe. Tot, des de l’enriquidora distància crí-
tica d’un personatge sense nom, solitari i
reflexiu, amb elements que el singularitzen
entre els tòpics del gènere. ❋
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