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Per a Chandler,
la societat
és corrupta
globalment,
i, globalment,
corromp els
individus
més febles

Raymond Chandler, La germana
petita. Traducció de Rosa Borràs i

Lluís Delgado. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

F
a un parell d’anys, en
aquestes mateixes pàgines,
celebràvem que Edicions 62
hagués decidit de publicar
Playback (1958), també de

Raymond Chandler. Per una banda,
perquè era la darrera que va escriure
amb el seu detectiu Philip Marlowe i,
per una altra, perquè ell mateix va
morir-se un any més tard, amb la
qual cosa venia a ser una mena de
testament literari. La novel·la no és
de les millors del seu autor, però ens
va permetre d’apreciar-hi canvis im-
portants. No pas literaris ni de gaire
alçada creativa, sinó de la mena que
interessa als fans. 1. La dosi de ma-
lenconia havia augmentat conside-
rablement; i 2. La violència i el sexe
es movien en dosis més que raona-
bles. La raó? Doncs que Marlowe,
com el seu autor, se’ns havia fet gran.
I ara ja entomava més que no pas
repartia.

Per sort, Edicions 62, amatent als
interessos reals dels seus lectors, ens
ha fet arribar La germana petita (1949).
I els fans de Marlowe tornem a res-
pirar. Val la pena fer la comparació
entre les dues novel·les ni que sigui a
tall de curiositat malaltissa i recordar
vells temps, quan a vostès, a un ser-
vidor i a Woody Allen, sempre ens
quedava el Marlowe castigador. La
germana petita és d’onze anys abans
que Playback i es nota força. Té les
proporcions del còctel Chandler, si
no invertides, sí força diferents. En
aquest sentit, La germana petita no
defrauda gens. Ens trobem amb el
Marlowe més en forma. La ironia i el
cinisme guanyen de llarg la malen-
conia, bat tots els rècords sexuals i
lliga amb pràcticament totes les do-
nes que apareixen a la novel·la, re-
parteix més llenya que mai i amb
més mala llet que mai i hi ha una
quantitat de morts que no te’ls aca-
bes. Fins al punt que cada cop que
apareix una noia saps segur que en
Marlowe se la lligarà, si apareix un
home, té tots els números per rebre
una bona patacada i tant l’un com
l’altra tenen les pàgines d’existència
comptades. A més, no cal dir-ho, el
repertori de frases contundents i de
respostes que tallen la respiració està
al nivell de les grans ocasions. Festa
grossa, doncs.

Però, a més, això no és tot. Chan-
dler té històries relativament senzi-
lles, com l’acabada d’esmentar, Play-
back (1959): un gabinet d’advocats
anònim encarrega a Marlowe seguir
una noia i informar d’on es troba.
Res més. A la fi, quan sabem la causa
per la qual aquesta noia era perse-
guida, la veritat és que ens sembla
molt menys interessant que la per-
secució en si, que ocupa tot el llibre.
Hi ha convergència de línies argu-
mentals, acumulació de personatges
i el fons de crítica social que carac-
teritza l’autor. Tanmateix és de les
senzilles. Res a veure amb una obra

mestra com La gran dormida (1939),
en què l’argument es va cargolant
sobre ell mateix fins a límits inver-
semblants. I si algú no se’n recorda i
no té el llibre a mà, que faci un cop
d’ull a la pel·lícula que se’n va fer:
Bogart, Bacall, déu-n’hi-do. Només la
fascinació d’aquesta parella impe-
deix constatar que l’argument és
gairebé impossible de seguir. Doncs
bé, La germana petita, com a mínim, és
del mateix nivell. L’acumulació de
personatges és de tal magnitud que
exigeix una atenció total i absoluta
del lector. I tot i això, més d’un cop
has de tornar enrere per entendre
què és el que està passant al llibre
que tens a les mans. I amb la sensació
que la història és tan independent,
que existeix perfectament sense tu. I
és que Chandler era tan castigador
com el seu Marlowe. Que t’agrada?
Bé. Si no, ja saps on és la porta.

Els chandlerians de raça, doncs,
gaudiran força amb La germana petita.
Chandler avui no la podria publicar,
no seria políticament correcte: mi-
sògin, masclista, violent...

La història, en clau de crítica social,
com sempre. Aquest cop, però, amb
un final molt agre de descoratjament
pel gènere humà. Per a Chandler, la

societat és corrupta glo-
balment i, globalment,
corromp els individus
més febles. La societat,
com a genèric, contra la
petitesa de l’individu. I
Philip Marlowe enmig,
amb els seus principis
morals i els seus exigus
quaranta dòlars diaris
més despeses. Gairebé
mai pot lluitar-hi, però
comprèn i perdona la
gent, persona a persona,
un per un. A La germana
petita, ni això. No se salva
ningú, si no és el mateix
Marlowe, com a espec-
tador privilegiat del fe-
mer que és la vida.
Pensin, doncs, que la
cosa ha d’estar molt fo-
tuda. Perquè Marlowe,
de tant en tant, és ca-
paç de sentir compas-
sió. Per exemple, a Adéu,
nena el trobem compa-
dint-se del seu client,
un perdedor, insolvent
i assassí empès per les
circumstàncies. Però
no pas en aquesta no-
vel·la, ja que els febles
són els més hipòcrites,
els més falsos.

A La germana petita no se salven ni
els valors familiars. Al contrari,
Chandler, un cop més –i més que
mai– s’entesta a demostrar que la fa-
mília és un dels millors caus per
amagar les més baixes passions, am-
bicions i, sobretot, avarícies. En volen
més? Sí? Perquè n’hi ha per donar i
vendre: la religió com a font dels
comportaments més hipòcrites que
puguin imaginar. Però millor que
s’arrapin al llibre i ho comprovin per
vostès mateixos. Un desastre.

En fi, Chandler (de la mà d’en
Marlowe) en plena forma. Una exage-
ració de Chandler. El començament,
un clàssic: Marlowe caçant mosques a
la seva oficina i la trucada de la noia,
que després d’un estira i arronsa aca-
ba encarregant-li que busqui el seu
germà, desaparegut. El noi ha tingut
la mala sort de fer una foto a les per-
sones menys adequades en el lloc
menys adequat. O no? L’acció, trepi-
dant com sempre, fa una mena de
pinça entre el món de Hollywood i el
seu glamur i el dels gàngsters. I un
cop més, el passat que torna, la gent
que no és mai el que sembla, etcètera.

Dues recomanacions: no es perdin
la nimfòmana morena, és d’antolo-
gia. I precisament perquè és nimfò-
mana i, doncs, porta la iniciativa se-
xualment parlant, Marlowe la rebut-
ja. Ell és el gall del galliner. Ell deci-
deix quines històries d’amor passen i
quines, no. Genial. L’altra és el metge,
una mena de Vincent Price, fosc i
torturat, que reparteix drogues com si
fossin caramelets i que no desento-
naria a Els crims del museu de cera.

La revista nord-americana The Arm-
chair Detective va fer una enquesta l’any
1983 als principals autors vius del
gènere negre. Demanava el nom del
millor detectiu privat de tots els
temps. Va guanyar Marlowe de llarg.
Amb La germana petita es poden en-
tretenir a escatir el perquè.

N A R R A T I V A

Moments
confusos

J O A N A G U T

Erik Fosnes Hansen, Moments de protecció.
Traducció d’Alexandra Pujol. Destino.

Barcelona, 2000.

P
resentat pels editors com “un dels au-
tors de més prestigi del món”, Erik
Fosnes Hansen, tot i néixer a Nova York
el 1965, és un noruec que va créixer i es
va educar a Oslo. Ha publicat la novel·la

Himne al final del viatge (1990), que ha estat tra-
duïda a vint-i-vuit idiomes.

Moments de protecció és una novel·la estranya. És
la primera part (La nit) d’una sèrie de la qual no
s’especifica la llargada. De fet, l’obra consta de
quatre episodis, Pròleg en el cel i en la terra, Breu
història dels fars, una part sense títol a cavall entre
la Roma i la Florència renaixentistes i Entreacte al
subsòl, que aparentment no tenen res a veure
entre ells.

Pròleg en el cel i en la terra és la història de la
relació entre un vell excèntric, naturalista i
apicultor, i una neboda seva, escapada de la fa-
mília i refugiada a casa de l’ancià oncle. La
narració transcorre en els nostres dies. Tot i el
seu caràcter realista el relat es permet moments
fantàstics, com ara els dels falciots i el simi que
parlen i la presència dels morts. És una història
llarga, diríem que allargassada, per concloure
que en la vida hi ha moments misteriosos i co-
incidències inquietants. La segona de les histò-
ries és la relació entre un farer mig mut i una
noia epilèptica en les inhòspites costes del nord
al segle XIX. L’estrany farer arrossega un secret
i viu la tragèdia de no haver pogut evitar un
naufragi. El secret és que de jove prometia ser
un cantant excepcional, qualitat que potser a
través de l’amor no confessat transmet a la noia.
Com en el cas anterior el relat peca de ser in-
necessàriament extens, ple de llargues digressi-
ons que enfarfeguen i enfosqueixen la narració.

El tercer episodi fa referència al guariment
miraculós d’un noble florentí exiliat a Roma per
la suposada intervenció d’una verge pintada en
un retaule d’una mísera església romana. El jove
criat del noble serà enviat a la recerca d’un dei-
xeble del pintor de la verge i la història, a part
del misteri de la curació miraculosa, no conté
cap altre enigme fora del de la personalitat de la
model que el lector juntament amb el criat
acabarà descobrint. Aquí Fosnes Hansen aprofi-
ta l’avinentesa per mostrar-nos els obscurs dies
del Renaixement italià, les disbauxes dels se-
nyors, la corrupció dels clergues, la violència
dels poderosos i per fer una reflexió dilatada i
morosa sobre l’art de la pintura. La darrera és la
breu anècdota d’un accident dins d’una mina
on l’accidentat és salvat gràcies a la intervenció
d’unes veus misterioses.

JOC AMB ELS LÍMITS DE LA RAÓ
L’únic element comú de Moments de protecció és el
misteri, la intervenció dels morts en la vida dels
vius, especiament en circumstàncies extremes
de vida o mort. Aquest joc amb els límits de la
raó probablement hauria pogut resultar molt
més eficaç si l’autor no hagués pretès tocar
tantes tecles alhora i hagués estat una mica més
concís, més cenyit, més sobri. Les cinc-centes
pàgines del llibre potser haurien quedat reduï-
des a la meitat però l’obra hauria guanyat en
claredat, cosa que sempre és d’agrair. Tal com
queda ara, el llibre de Fosnes Hansen resulta
confús, de lectura difícil, pesat i soporífic. El
nexe que pretén lligar les quatre històries entre
si és massa tènue i imprecís per unificar el
conjunt i les quatre parts del llibre, protagonit-
zades per personatges diferents, en temps i llocs
diversos, són llegides pel lector com quatre
narracions independents que l’allunyen de la
visió del conjunt que suposem que es proposava
l’autor.


