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Teresa Juvé està escrivint la desena novel·la protagonitzada per Jaume Plagumà

Crims de molt bon gust
N A R R A T I V A
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D
es que Hollywood
ha imposat al món
la seva galeria de
personatges, la ca-
ricatura del detec-

tiu s’ha endurit fins a gra-
var-nos a la memòria una
imatge de barret i gavardina, la
d’un home sense escrúpols ni
maneres que fuma cigarretes
sense filtre, beu whisky a dojo
i petoneja totes les noies que se
li posen al davant. Per això re-
sulta més que gratificant tro-
bar-se cara a cara, a les pàgines
d’un llibre, un personatge dia-
metralment oposat a tots els
succedanis de Bogart amb què
ens segueixen castigant. Teresa
Juvé, que és una senyora edu-
cada abans de la guerra, ha
començat a editar Les investiga-
cions del portantveus Plagumà,
una sèrie de novel·les curtes on
trenca amb aquests precedents
i, armada d’una gran delicade-
sa, ens presenta un detectiu
que és tot un descobriment.

El protagonista central és en
Jaume Plagumà, portaveu del
rei Felip II (una mena de go-
vernador general de l’època),
un home bo i senzill, solter

empedreït, que per circums-
tàncies del càrrec es veu obligat
a resoldre diversos casos d’as-
sasinat. Les primeres entregues
són La ‘commedia dell’arte’ sota
sospita i Un crim a l’Armada In-
vencible, dues històries que, com
que estan situades a la Barcelo-
na de finals del segle XVI i en
plena efervescència inquisitori-
al, es converteixen en un anec-
dotari històric d’una època li-
teràriament poc explotada.

Per escriure les aventures de
Plagumà, Teresa Juvé usa una
prosa de línia clara, és a dir,
ignora el fals reclam de la cru-
eltat gratuïta, i no cau en vio-
lències malaltisses ni situacions
sexuals ni morboses. La poca

sang i el poc fetge que banyen
les pàgines de les dues novel·les
són els justos i necessaris per
no convertir la narració en el
súmmum de la puresa i les bo-
nes intencions.

PER A TOTES LES EDATS
Els crims proposats són, doncs,
crims de molt bon gust. Aptes
per a totes les edats i especial-
ment recomanables per donar
una mica de color a les avorri-
des tardes de pluja. Els dos re-
lats entren amb molta facilitat
i captiven l’atenció gràcies als
deliris d’un protagonista molt
dubitatiu, que arriba a conclu-
sions fàcils i no sempre encer-
tades. Jaume Plagumà s’en-

fronta, en la primera història,
amb el cas del seu amic i tutor
que mor apunyalat al palau on
viu coincidint amb la presència
d’una companyia de còmics
italiana i, a la segona, amb l’e-
nigma d’uns assassinats i un
robatori comesos a les drassa-
nes durant l’estada al port de la
famosíssima Armada Invenci-
ble. Per resoldre’ls, Teresa Juvé
utilitza una de les estratègies
predilectes de la inigualable
Agatha Christie: agafa al lector
de bracet i l’enreda en una te-
ranyina lògica que acaba en un
final enganyós. Un cop aquí,
quan es fa evident que les peces
no encaixen, l’autora dóna un
rapidíssim cop d’efecte, un

tomb radical amb què destapa
tot el pastís en un vist i no vist.
És la manera ideal per mante-
nir el suspens fins gairebé l’úl-
tima paraula.

RITME DESIGUAL
El ritme utilitzat a les narraci-
ons és desigual. I no em refe-
reixo a la descriptiva lineal de
La ‘commedia dell’arte’ sota sospita,
o al parell de flash-backs que
guarneixen el principi d’ Un
crim a l’Armada Invencicle. Em re-
fereixo al fet que l’acció de ve-
gades flota en el temps, man-
tenint-se ingràvida en escenes
que tenen una importància re-
lativa en la trama global quan,
de sobte, el relat s’accelera ver-
tiginosament acumulant situa-
cions que obliguen a alentir la
lectura per pair-la millor. Però
això només és un simple pro-
blema de tempo. Potser l’únic
entrebanc que he trobat, enca-
ra que fa de mal dir, és que Te-
resa Juvé utilitza un català ex-
cessivament allunyat del que
avui en dia es parla al carrer, un
lèxic que reclama sovint la
presència d’un diccionari, mal-
grat el detall d’haver afegit un
glossari annex destinat a facili-
tar la comprensió dels termes
sociopolítics que apareixen. Ja
se sap que aquests llibres ex-
pliquen històries que transcor-
ren al segle XVI, però no hem
d’oblidar que els lectors ja han
entrat al tercer mil·lenni.

Teresa Juvé anunciava fa
uns dies a la premsa que ja
està escrivint el desè llibre so-
bre el seu particular detectiu
de capa curta i barret amb
ploma. I la notícia ens alegra.
Estic segur que en Plagumà
anirà agafant cos a mida que
vagi rostint-se en casos més
complicats de resoldre. I, al
mateix ritme que el seu heroi,
la ploma de Teresa Juvé també
anirà adoptant, en el seu re-
fugi pròxim a Palafrugell, la
desimboltura que requereix
un gènere que no és tan fàcil
com sembla.

Violència atàvica
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Y
asar Kemal (Turquia,
1923), tot i haver re-
but el Premi Inter-
nacional Catalunya
1996, és un escriptor

quasi desconegut entre nos-
altres malgrat que té una
àmplia bibliografia entre
narrativa i assaig i a pesar de
ser un ferm candidat al pre-
mi Nobel. L’any 1998 Proa va
publicar El falcó i enguany
Empúries ha editat Esclafaràs
la serp, una novel·la publicada
inicialment el 1976 que ens
arriba amb gairebé 25 anys
de retard.

Esclafaràs la serp és una obra
curta, de poc més d’un cente-
nar de pàgines, però molt
densa. Com en bona part de la
seva obra, Kemal reflecteix en
aquesta novel·la el món rural
de la seva Turquia natal de cap
a mitjans dels anys trenta.
Turquia en aquella època es
trobava en plena acció refor-
madora, duta a terme per
Mustafà Kemal, Ataturk (pare
del turcs), que va establir la la-
ïcització de l’Estat, la supressió
del califat, l’adopció del codi
civil i la implantació de l’alfa-
bet llatí. Malgrat totes aquestes
reformes modernitzadores i
occidentalitzants, en el país
pervivien les formes de vida
tradicionals, una cultura ar-
caica arrelada de molts segles
enrere. Uns costums que feien
que els homes del camp, page-
sos, pastors i petits comerci-
ants, anessin armats, tingues-

sin un concepte tancat de la
família, persistissin els clans
familiars i que les ofenses a
l’honor es resolguessin amb
vessament de sang. Aquest és
el món que Kemal mostra en la
seva novel·la. Un univers pri-
mari, d’amor i odi, de venjança
i atàvica hospitalitat, de su-
persticions i violència.

UNA TERRIBLE VENJANÇA
Esclafaràs la serp és la història
d’una terrible venjança. El
marit d’una dona de bellesa
singular, vista com una joia de
la creació divina, és assassinat
pel seu amant en presència del
seu fill de set anys. Encara que
l’homicida hagi estat mort pels
parents del marit assassinat, la
seva set de venjança no es
considerarà saciada fins que la
dona, la mare del petit, no si-
gui castigada amb la mort. Els
germans del marit, un d’ells

secretament enamorat de la
cunyada i l’altre temerós de la
revenja dels familiars d’aques-
ta, no seran capaços de consu-
mar la venjança a pesar que la
mare del mort clami per tal
que la nora sigui assassinada i
maleeixi els fills per llur co-
vardia. El petit noiet, a qui han
regalat primer un fusell i des-
prés una pistola, esdevé el
centre d’atenció de la família
paterna amb l’esperança que el
nen sigui qui renti l’afront fa-
miliar. Tot el poble també es-
pera el mateix i el fantasma del
mort, que serà atiat pels di-
monis fins que el seu assassi-
nat sigui venjat, contribueix a
pressionar la tendra personali-
tat del fill que es debat entre
l’amor a la mare i el deure de
netejar el deshonor i permetre
que l’ànima del seu pare des-
cansi en pau. Com un Hamlet
modern, el nen creixerà enmig

d’aquesta atmosfera angoi-
xant, i després de diverses
temptatives de fugir-ne, acaba-
rà consumant la tragèdia.

La figura del pare i el seu
fantasma, la de l’àvia que exi-
geix venjança, la dels oncles
dubitatius, la de la mare, la de
la gent del poble i la del noi
constitueixen una mena de cor
de veus diverses que anuncien
el drama. L’autor reconstrueix
un ambient irrespirable, dens,
amb una gran tensió, amb tots
els ingredients de la tragèdia.

ECONOMIA DE MITJANS
Esclafaràs la serp és una novel·la
que revela la mà mestra d’un
gran escriptor. Narrada amb
una gran economia de mit-
jans tècnics, l’obra no està
exempta de bellesa, profun-
ditat psicològica i poesia. Tot
i que per la seva extensió hom
podia pensar que es troba da-
vant d’una obra menor, la
densitat i la tensió del relat
fan que la novel·la esdevingui
una obra de primera magni-
tud, a l’altura de la millor li-
teratura i digna d’un candi-
dat al Nobel. La traducció de
Serrasolses correspon a la
qualitat del text.


