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Martin Suter va néixer a Zuric el 1948

El secret més ben guardatN A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Martin Suter,
Que petit és el món! Traducció
de Carme Gala. Columna.

Barcelona, 2001.

Q
ue petit és el món!
Aquesta frase feta,
sovint utilitzada
quan trobem algú
per casualitat i
lluny del que crè-

iem que era el seu entorn
quotidià i normal, dóna títol a
aquesta novel·la de l’escriptor
suís Martin Suter (Zuric,
1948), en què es combina la
intriga d’un secret familiar
amb els avatars d’un home
afectat per la malaltia d’Alz-
heimer. L’acció transcorre al
voltant d’una família de l’alta
burgesia suïssa, els Koch. Les
empreses Koch no han fet més
que prosperar i diversificar-se
des de fa decennis, sense difi-
cultats. El grup Koch no co-
neix la paraula crisi: a dife-
rència del que va passar amb
altres empreses de la compe-
tència, la Segona Guerra
Mundial va oferir a les em-
preses d’aquesta nissaga fami-
liar possibilitats addicionals
de creixement. La responsable
d’aquesta esplendor econòmi-
ca és la matriarca de la famí-
lia, Elvira Senn, una gran da-
ma de les altes finances suïs-
ses, que dirigeix el seu imperi
amb mà de ferro... I que ama-
ga un secret.

Tot i això, el personatge
central de Que petit és el món! és
Conrad Lang, un home en la
seixantena, elegant, culte i
amb unes maneres perfectes,
que sempre ha viscut de la
generositat i a compte dels
Koch, i que encara arrossega
problemes amb l’alcohol. I
precisament quan enceta un
període serè de la seva vida, al
costat de Rosemarie, una dona
rica i divorciada que es con-
verteix en la seva amant,

Conrad comença a tenir els
primers símptomes de la ma-
laltia d’Alzheimer. A partir
d’aquí, el relat, precís, ràpid i
amè, transcorre entre el mis-
teri pels secrets de la família
Koch i les alteracions i els
buits que provoca l’Alzheimer
en la ment de Conrad.

Aquest és el principal mèrit
d’aquesta novel·la, combinar
una història d’intriga i miste-
ri, que es llegeix amb interès i
curiositat, amb la problemàti-
ca d’una malaltia com l’Alz-
heimer, que canvia radical-
ment la capacitat mental i la
vida de qui la pateix. Martin
Suter, que ha treballat de pu-
blicista i ha fet diversos tre-
balls periodístics i guions de
cinema i televisió, ha realitzat
un important esforç de docu-
mentació sobre aquesta ma-
laltia i al llarg de les pàgines
de Que petit és el món! descriu
els símptomes i els efectes que
té en la ment i la memòria
dels qui la pateixen, i els pro-
blemes que causa en el seu
entorn familiar. La recerca i la
documentació són rigoroses.
El relat de Suter està dominat
pel misteri i la intriga, i igual
com les facultats de Conrad
Lang es degraden de forma ir-
reversible, però irregularment
i imprevisiblement, l’Alzhei-
mer està abordat sense caure
en la llàgrima fàcil, amb seri-
ositat, sense dramatismes. Hi
ha un tractament literari des
del rigor mèdic. També diver-
ses pinzellades d’humor. Con-
rad Lang és un ésser que ha
fracassat en la vida. La seva
trajectòria vital ha estat mar-
cada per la relació amb els
Koch, que l’han convertit en
una persona sense iniciativa

ni coratge. Mai ha gosat fer res
i sempre ha viscut dels diners
que li donava Elvira Senn. Al
final, la seva rebel·lió personal
creix paral·lelament a l’inici i
evolució de l’Alzheimer. Con-
rad Lang desperta simpaties i
compassió i, com més s’intro-
dueix el lector en els seus
oblits i absències mentals,
més s’interessa per la seva
millora mèdica i per conèixer

el secret que la seva ment en-
cara té emmagatzemat.

Un altre elogi que no es pot
negar a Martin Suter és el
plantejament original i intri-
gant de la seva història. L’es-
criptor suís demostra la seva
vàlua a l’hora de redactar amb
molta correcció i dinamisme
un relat marcat pel misteri al
voltant del passat d’Elvira
Senn i que Conrad va conèixer

i viure en primera
persona.

Literàriament, Su-
ter s’ha especialitzat
en les novel·les d’in-
triga i policíaques.
En la seva segona
obra (La face cachée de
la lune, encara no
traduïda al català),
l’escriptor ofereix
també un argument
enigmàtic i descon-
certant: Urs Blank,
doctor en dret i bri-
llant advocat especi-
alitzat en contractes
de fusió, travessa la
crisi dels quaranta.
Un dia coneix Luci-
lle, una noia de 25
anys, rossa i d’ulls
blaus, neohippie i
apassionada per l’Ín-
dia. Un autèntic
contrast amb els es-
tàndards d’un habi-
tual de la vida de
l’alta societat suïssa.
Urs viurà amb Luci-
lle un amor revigo-
ritzant i estimulant,
fins al dia en què
participa en una de-
gustació col·lectiva
de bolets al·lucinò-
gens: Urs Blank per-
drà llavors totes les

inhibicions i alliberarà la seva
agressivitat transformant-se
en una “bèstia sanguinària”.

Que petit és el món! és una no-
vel·la interessant, formalment
ben estructurada i original pel
que fa al plantejament narra-
tiu. A més, permet al lector in-
troduir-se, amb importants do-
sis d’esperança, en la malaltia
d’Alzheimer i en els esforços
per tractar-la i curar-la.

De la intriga al melodrama
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W
ilkie Collins (Lon-
dres, 1824-1889)
és un escriptor
amb una extensa
obra, recuperat

entre nosaltres a partir de la
publicació de les seves dues
obres cabdals, La dama de blanc
(1860) i La pedra lunar (1868). La
primera ha estat considerada
una de les obres de misteri més
rellevants del segle XIX i la se-
gona, que amplia i perfecciona
la tècnica de la pluralitat dels
punts de vista narratius, fou
unànimement acceptada com
una excel·lent predecessora de
la novel·la policíaca.

En el marc de la seva obra i

en comparació amb els dos lli-
bres esmentats, El riu culpable
(1886) és una novel·la menor
no exempta, però, d’interès. El
llibre gira entorn d’una histò-
ria de misteri al voltant, prin-
cipalment, d’un personatge
inquietant, el Gos-de-mala-ra-
ça, un metge sord, follament
enamorat de la protagonista,
que s’oposa al jove heroi de la
novel·la.

LA MOLINERA DESITJADA
Gerard Roylake torna a Angla-
terra, a la mort del seu pare,
per fer-se càrrec de la propietat
familiar després d’una llarga
estada a Alemanya com a es-
tudiant. Mentre passeja pels
paratges de la seva infantesa
descobreix el vell molí de la
contrada, a la riba del Loke, el
riu més lleig del país, on troba

el moliner, el vell Toller, la se-
va filla Cristel i l’enigmàtic es-
tadant sord del molí amb el
seu criat. Entre Gerard i Cristel
naixerà una atracció mútua a
la qual s’oposarà el funest
metge sord, enamorat de la
bella molinera. Cristel desapa-
reixerà i una mort tràgica cul-
minarà el drama. D’acord, pe-
rò, amb els costums literaris de
l’època en què fou escrita la
novel·la, la trama acabarà fe-
liçment.

El riu culpable és una obra que
es fa llegir, que posseeix els
elements d’intriga necessaris
per a captar l’atenció del lector
fins a la darrera pàgina, encara
que la novel·la es decanti cap al
melodrama i hi abundi una
certa truculència ingènua que
potser emocionava els lectors
del segle XIX però que avui

provoca el nostre somriure.
La traducció de Jordi Arbo-

nès, recentment traspassat, té
la qualitat que acostumava a
donar-nos aquest excel·lent
traductor i assagista.

NOVEL·LA AMBICIOSA
La reina de mal és una novel·la
molt més extensa que la que
acabem de glossar i, en certa
manera, més ambiciosa. Cal-
dria situar-la en l’àmbit de la
novel·la de costums, en aquest
cas decididament fulletonesca
i melodramàtica. L’obra enfoca
els temes de l’amor, la família
i el divorci, amb una crítica
solapada a la qüestió de la res-
pectabilitat, tan arrelada en
l’Anglaterra victoriana. A la
novel·la no hi manquen cops
d’efecte, amors lícits i il·lícits,
maledicència social, filles des-

emparades, separacions trau-
màtiques, penediments i justi-
ficacions morals, que retraten
una època i societat concretes.

El millor de l’obra són els
seus personatges: Catherine, la
muller abnegada i ultratjada
que es deixa endur pel con-
vencionalisme social; Herbert,
el marit adúlter però home
d’honor; Sydney, la institutriu
i amant; Randal, el germà
d’Herbert, bondadós i equàni-
me; Kitty, la nena víctima de la
separació dels seus pares; el
capità Bennydeck, el filàntrop;
i, finalment, Presty, la mare de
Catheriene, la reina del mal,
que fa mans i mànigues per
mantenir la respectabilitat so-
cial de la família costi el que
costi. La figura de Presty, con-
tradictòria, ocurrent, tot un
caràcter, omple amb la seva
extraordinària personalitat tot
el llibre.

A La reina del mal Wilkie Co-
llins s’acredita com un mestre
del fulletó, gènere que, cal no
oblidar-ho, és a la base de la
novel·la moderna. En resum,
dues obres interessants que val
la pena llegir.


