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Daniel Vázquez Sallés ha publicat la seva primera novel·la

L’espia ‘gourmet’
N A R R A T I V A

L L U Í S L L O R T

Daniel Vázquez Sallés,
Flors negres per a Michael Roddick.

Rosa del Vents. Barcelona, 2003.

L
es novel·les de gènere tenen a
favor que la via ja està oberta,
que les bases, tot i les modifi-
cacions i actualitzacions que
s’hi vulguin afegir, són ben sò-

lides. Els lectors saben de què va tot
plegat i tenen infinitat de referents en la
memòria, cosa que fa inevitable la com-
paració, un fet que en si mateix no ha de
ser negatiu. Parlar d’una novel·la d’espi-
es ens du al cap gairebé sense propo-
sar-nos-ho noms com ara Le Carré, Gre-
ene i Forsyth, ens trasllada a la Guerra
Freda i ens planta, a través de trames
complexes, davant personatges plens de
recursos que, tret de James Bond, no
sempre en surten ben parats.

Daniel Vázquez Sallés ha triat per a la
seva primera novel·la, Flors negres per a
Michael Roddick, precisament el gènere
d’espies, que en català estava pràctica-
ment verge. És el fill de Manuel Vázquez
Montalbán, ho faig constar perquè no
sembli que tinc cap interès a amagar-ho,
però no cal afegir res més; és un fet cir-
cumstancial i seria injust i absurd rela-
cionar-los literàriament. Si més no ja en
la primera novel·la.

Vázquez ha debutat amb molt bon
peu, amb nivell, més si tenim en compte
que és un gènere perillós, pel bagatge
d’exemples que comentava abans i per-
què és relativament fàcil enrevessar
massa la trama, crear personatges ex-
cessivament arquetípics o caure en el
ridícul en determinades accions. La tra-
ma de Vázquez està basada en el retorn
forçós al passat d’un exespia alemany
que fa anys s’amaga a Barcelona rere la
personalitat d’un cuiner. És un perso-
natge crepuscular perquè físicament es-
tà envellit –com si es tractés d’un mirall,
reviure espais, vivències i coneixences
del passat li confirma aquest desgast– i
mentalment ha madurat fins al punt de
plantejar-se i rebutjar els arguments
polítics i morals que l’havien fet avançar

amb pas ferm en l’activitat professional.
L’acompanya una certa nostàlgia del
passat, de quan els blocs estaven clara-
ment definits, durant la Guerra Freda.

ESPIA, ‘GOURMET’ I ‘BON VIVANT’
Michael Roddick, però, a banda d’espia,
que ja és una dedicació prou glamurosa,
també és un gourmet i, d’alguna manera,
un bon vivant. Aquestes característiques
permeten a l’autor ambientar la novel·la
amb tota mena de referents que, si bé en
alguns casos podrien ser menys tòpics
(com ara descriure un dry martini), estan
molt ben distribuïts i mai no arriben a
embafar: arquitectura, electrodomèstics,
rellotges, cotxes, roba, música, pintura,
tabacs, literatura, hostaleria i, en espe-
cial, gastronomia i enologia, són alguns
dels temes que puntualment toca Váz-
quez a través de la mirada de Roddick.
També hi ha altres descripcions més
àmplies, com ara les geogràfiques (el
protagonista viatja a diferents països
europeus), que, en concret en el frag-
ment de la Provença francesa i gràcies al
tarannà de Roddick, ens recorden l’estil
elegant de Peter Mayle a, per exemple,
Disposat a tot. Tot i aquests referents, no
és una novel·la frívola. A banda de
mostrar-nos les disquisicions sobre el
passat que mouen Roddick, tant en el
camp professional com en el senti-

mental (un amor paternal, autèntic
motor vital de Roddick, i un amor pla-
tònic que sorprenentment es manté
dempeus tot i la fugacitat d’origen i el
pas dels anys, a més d’una amant pèr-
fida), Vázquez s’ha documentat sobre
les tensions polítiques de la Rússia de
l’època de Gorbatxov, un moment frà-
gil en què els espies es queden sense
feina, cosa que afavoreix la creació de
Sicomore, que, com descriu un dels
personatges, és una mena d’organitza-
ció com l’Spectra de la sèrie de Bond
però en versió postmoderna.

L’estil literari, pràctic però no esque-
màtic, sense gaires guarniments però
no per això pobre, en cap moment bai-
xa de la franja del correcte; de fet, en
força ocasions supera aquest llistó fol-
gadament. Amb tot, hauríem agraït un
procés d’edició una mica més acurat
per part de l’editorial per corregir una
petita col·lecció d’incoherències de re-
gistre i d’altres taquetes lingüístiques
que, per altra banda, no entorpeixen en
absolut la lectura de l’obra.

En definitiva, Daniel Vázquez Sallés
s’ha estrenat amb una novel·la de gènere
amb bon ritme, ben ambientada i ben
resolta que assoleix sense estridències
les pretensions que es planteja i que crea
un personatge, Michael Roddick, amb
una entitat i un entorn molt atractius.

N A R R A T I V A

Essències
petrificades

C O N C H A G A R C Í A

Els personatges que
recorren aquests
relats d’Albert
Tugues plantegen
situacions absurdes

Albert Tugues, Historias breves de este
mundo. De Bolsillo.

Barcelona, 2002.

S
om davant un autor, Albert
Tugues (Barcelona, 1947), que
ens endinsa en els carrers
d’una gran ciutat i que com si
escrivís una guia urbana per a

éssers melangiosos submergeix el lec-
tor en escenes en què la imaginació i el
desassossec el fan somriure amb certa
ironia. Els seus textos s’emmarquen
dins d’una tradició que, segons afirma
l’autor, podríem anomenar de creació
irònica, amb un humor més vallejià
que surrealista. Els poemes o fragments
(perquè no hi ha un límit clar del mot-
llo d’aquesta poesia) de Tugues estan
formats per narracions poètiques pati-
des per personatges confusos, gairebé
amnèsics, que prefereixen l’evidència
de la sorpresa a la raresa de l’assevera-
ció, a més de transmetre una mena
d’eterna innocència apuntalada en una
capacitat de sorpresa constant. El per-
sonatge que visita la llum d’aquests

fragments, així com la dels anteriors
llibres Guía urbana de infancias, calles y
espectros (1986), Guía urbana de perplejos
(1989), El archivo del copista (1990) i Dis-
tritos postales para ausentes (2001), és
nocturn, li agrada escriure cartes, és
curiós i també se sent abatut però no
derrotat. Aquest personatge poètic que
camina perplex per les avingudes
transmet una tendresa infinita. Ell ma-
teix confessa que “son personajes cuya
esencia se ha petrificado [...] Se han quedado
con la vida a medias, fragmentada”. Com ja
vaig escriure en una altra ocasió, els
seus llibres projectaven fins ara una
mateixa mirada sempre en un context
urbà; també és cert que el que menys
importa és que aquestes històries esti-
guin escrites en un motllo o en un altre.
Jo diria que Historias breves de este mundo
no afegeix res de nou a l’itinerari d’a-
quest personatge tan (i permetin-me
l’expressió) tuguesià. La peculiaritat dels
seus textos és justament que poden as-
solir aquest espai transparent en què la
realitat humana es fa visible des de la
seva posició més fràgil: la inconsistèn-
cia i el dubte.

Els personatges que recorren aquests
relats plantegen situacions absurdes
(sense arribar a l’esperpent). Un home
que guarda cartes d’amor, o que pateix
pel veí que s’enamora d’una dona que
comparteix durant anys el mateix tra-
jecte d’autobús, o algú que travessa el
mateix carrer durant anys. L’interès més
gran d’aquesta poesia se centra en la
identificació que pot sentir qualsevol
amb les situacions absurdes relatades. Si
aquestes situacions no s’elevessin a tra-
vés de la poesia, serien ni més ni menys
que el ressò del sense sentit de la realitat.

Coincidències del destí
N A R R A T I V A

G E M M A B A L S E R A

Lola Z. Kodak, ¿Teva o meva? Dues dones
i un destí. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

U
n autor que amaga la seva
identitat, un viatge al Mèxic
profund, un misteri a resol-
dre... Tots aquests poden ser
elements que, junts i ben lli-

gats, podrien donar com a resultat una
gran novel·la. Un autor desconegut a
vegades no aconsegueix plasmar tota la
vivesa d’una societat o mantenir la in-
cògnita característica de tot misteri.

Lola Z. Kodak és, fent cas a la infor-

mació que aporta l’editorial, un pseu-
dònim. L’única cosa que podem saber
sobre l’autor és que a l’editorial van re-
bre un sobre tancat que contenia un
disquet amb la novel·la. Edicions 62,
després de llegir-la, va decidir publi-
car-la. I ja està; no se’n pot saber res més.
Santa innocència.

La novel·la ¿Teva o meva? Dues dones i un
destí explica la història de dues dones
que, per coincidències del destí, un bon
dia es troben a Mèxic buscant una dona
desapareguda. La Mari, una prostituta
sense complexos, i la Carmenchu, una
tibada professora madrilenya, reben,
cadascuna per la seva banda, la notícia
que les seves germanes han desaparegut.
L’aventura serà descobrir quina de les
dues germanes és la desapareguda.

L’obra s’estructura de manera crono-
lògica al llarg del viatge que emprenen
les dues protagonistes, des que surten de
casa fins que resolen el misteri: quina és
la germana desapareguda. Les descrip-
cions dels paisatges mexicans resulten
deficients. La tasca de documentació
tampoc és gaire acurada. Moltes de les
dades geogràfiques i ètniques són errò-
nies. Una mostra: més de la meitat de la
història transcorre en un tren amb el
qual les protagonistes travessen Mèxic.
Malauradament, a Mèxic els pocs trens
de passatgers que hi ha recorren dis-
tàncies curtes. En definitiva, una obra
que no aporta res més que dades super-
ficials al lector. Mèxic no es veu en cap
moment reflectit en un llibre que podria
donar molt més de si.


