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El crim de
la A la Z

S Í L V I A M A R T Í N

Sue Grafton, A d’adulteri. Traducció de M.
Trias. Proa. Barcelona, 2001.

T
ot va començar quan l’avui dama
negra Sue Grafton estava en ple
procés de divorci i lluita per la
custòdia del seu fill. Llavors es veu
que, poc o molt, li agafen unes

ganes terribles de matar, encara que només
sigui metafòricament, la part contrària. La
Sue s’ho va prendre bé i va idear un d’a-
quells crims perfectes. Vull dir que va deci-
dir que es carregaria al seu marit en una
novel·la. Era la solució més pràctica per no
acabar tancada a la presó i, si hi havia sort,
de passada, guanyar uns calerons. I sí que
n’hi va haver, de sort. Tanta que el llibre en
qüestió, aquest de què avui us parlem A
d’adulteri, va esdevenir el primer del que és
un exitós abecedari del crim, allà cap al
llunyà 1982. A l’edició anglesa i a la caste-
llana ja van per la P de perill, així que els de
Proa s’hauran d’afanyar si volen acostar-se
al ritme de l’escriptora nord-americana,
que, si fa o no fa, treu al mercat una lletra
nova cada any. Això sí, s’ha de dir que l’e-
dició és maca, cosa d’agrair.

Posats en antecedents, ¿què és el que ca-
racteritza la novel·la? Diríem que una trama
molt ben detallada, unes descripcions del
terreny d’allò més acurades –de fet, si mai
aneu a fer turisme pel sud de Califòrnia
gairebé la podeu fer servir de guia– i, és
clar, la personalitat de la seva protagonista,
la detectiu Kinsey Millhone. Diu l’escripto-
ra, i crítica literària a estones, Donna Leon
que a les novel·les negres que tenen com a
protagonista una dona –i que sovint estan
escrites també per una altra dona– sempre
es perd un temps i uns paràgrafs preciosos
explicant com és que la detectiu en qüestió
ha acabat en una professió com aquesta.
Sue Grafton li dóna la raó i explica –no
només en aquest sinó en tots els llibres de
la sèrie– com i per què la seva Kinsey és
com és i fa el que fa. També deia la Leon que
és convenient que les dones detectius no
tinguin familia “perquè si es quedessin a
casa cuidant l’otitis de la canalla no hi
hauria cas”. Tampoc aquí la Kinsey se salta
les normes i a la seva vida privada hi ha
exmarits, examants i algun personatge que
encara no té clar si vol formar part del pri-
mer club o del segon. El seu vestuari també
és detallat i concís: uns texans, sabates es-
portives, unes botes, un jersei de coll alt
negre i un vestit negre que ella mateixa
anomena “multiús”. No us volem avorrir
amb els detalls però aquests són aspectes
que resten inalterables des del primer fins
a l’últim –fins ara– llibre de la sèrie.

I centrats ja en el llibre, per què ens
atrau? Doncs bàsicament perquè aconse-
gueix fer-se un raconet propi a la prestat-
geria. Grafton no és tan morbosa i enre-
vessada com Patricia Cornwell ni tampoc té
res a veure amb les seves col·legues britàni-
ques. Crea un personatge amb identitat
pròpia i la suficient curiositat per tal que
esperem la nova lletra amb ganes, tot i que
l’estructura dels llibres potser la fan a llarg
termini, i si es llegeixen tots seguits, una
mica reiterativa. La Kinsey té un no sé què
de vulnerabilitat que la fa entranyable, i els
seus casos sempre donen un gir inesperat
que desperta l’interès del lector. I poca cosa
més a dir. Correcció estilística, casos prou
diferents d’un llibre a l’altre i un coneixe-
ment del terreny a prova de concurs. I par-
lant de concurs, què toca ara? La Q o pas-
sarem directament a la R? La Kinsey, una
detectiu que més que sagaç és treballadora,
segur que acaba resolent el cas.

ARXIU

La novel·lista Edith Wharton

Una d’aquelles
petites obres mestres

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Edith Wharton, Ethan Frome.
Traducció de Xavier Pàmies. Pagès

Editors. Lleida, 2001.

S’
ha tingut l’encert dins de
la col·lecció Lo Marraco
Blau, de Pagès Editors, de
presentar aquesta obra
de l’autora nord-ameri-

cana Edith Wharton. Aquesta escrip-
tora, una pura sang de principis de
segle en l’estela de Henry James i al-
tres gegants, és coneguda sobretot pel
seu llibre L’edat de la innocència, que fa
alguns anys Martin Scorsese (amb les
interpretacions de Michel Pfeiffer i
Daniel Day-Lewis) va convertir en una
bella (i incompresa per aquells que no
van deixar al director que s’allunyés
de les seves històries de carrer) pel·lí-
cula amb un moderat èxit a taquilla.
Però Edith Wharton no és només
l’escriptora d’un únic llibre, i aquí
arriba aquest Ethan Frome per demos-
trar-ho.

La dama en qüestió va néixer el
1864 dins d’una acomodada família
de Nova York. Es va casar amb un ric
banquer bostonià que, a més de pro-
tagonitzar un divorci sonat, la va fer
escriptora. L’amargura, la cel·la en
què es pot convertir la convivència i la
frustració que paralitza molts dels
seus personatges deu molt a aquest
fracàs matrimonial, que ella es va fer
seu i li va costar molt de superar. Però
un cop pagat el seu deute amb el
convencionalisme, la vida li va oferir
millors cartes que li van ocupar la

resta del temps que no va dedicar a la
titànica tasca de convertir-se en no-
vel·lista (a més de Jaumes, el seu
mestre era l’autor de La lletra escarlata,
Nathaniel Hawthorne). ¿El resultat?
Com acostuma a passar, Felicitat 1,
Literatura 5. Perd l’individu. Guanya
la Banca. Però, si més no, la nostra
estimada Edith va gaudir d’una reco-
negud carrera com a escriptora d’èxit
als Estats Units i Europa (on es va
exiliar després del seu divorci el 1913)
i va publicar un llibre per any, sent la
primera dona que es va doctorar en
lletres a la Universitat de Iale. Va
morir a França el 1937.

Ethan Frome és una breu història
majúscula, clàssica en la seva forma
però tremendament subversiva en el
seu fons al retratar la tragèdia sense

coartades ni excuses. El desastre és
una vida viscuda a mitges per tu i per
la part social, el drama del que és
mediocre, de la bondat sense egois-
me, de la pobresa, la mesquinesa, l’a-
mor que no aconsegueix apagar les
veus de la por, de les convencions, de
l’infern gelat que en ocasions es troba
en l’interior d’una casa que és un re-
fugi però no és una llar.

Mestria narrativa, profunditat dels
personatges, tensió i absència de mo-
ralina o complicitat, Ethan Frome
t’omple la boca de sorra (siguem ri-
gorosos: de neu) i no et deixa respirar,
no et dóna consol, ni tan sols espe-
rança. ¿Quina altra cosa podia fer Et-
han, mans i babau com un bou, entre
dues dones: la seva esposa malaltissa
i amargada, Zeena, i la cuidadora
d’aquesta, la seva cosina, radiant i
plena de vida? El seu concepte de la
responsabilitat, la seva extrema po-
bresa, la seva covardia farà que un cop
arribat el moment del desviament a la
vida de Frome, ell s’amagui sota el llit
i el demiürg, cruel i una mica psicò-
pata, li atorga un infern superior al
que podia imaginar-se.

Bussegeu a les seves pàgines, en la
veritat que s’amaga darrere de cadas-
cun dels detalls que conformen
aquesta petita gran meravella de la
literatura nord-americana de princi-
pis de segle (en concret, 1911), valoreu
aquesta manera clàssica d’explicar
una vida com qualsevol altra amb re-
miniscències de tragèdia grega i no
haureu perdut el temps. Literatura
d’abans de la televisió, de gent que
suava les lletres, que creia que totes
les històries –si s’escrivien bé– podi-
en ser grans històries. Aquesta ho és.

La raó, l’última paraula
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Thomas Nagel, Otras mentes. Gedisa.

Barcelona, 2001.

Thomas Nagel, La última palabra.
Gedisa. Barcelona, 2001.

E
l recorregut intel·lectual de
Thomas Nagel, actualment
catedràtic de filosofia del dret
en la Universitat de Nova
York, és senzillament impe-

cable. Va ser alumne de John Rawls a
Cornell; durant la seva estada a Oxford
l’any 1958 va tenir de tutors a J.L. Aus-
tin i Paul Grice i va assistir a les classes,
entre d’altres, de Peter F. Strawson. De
retorn als EUA i instal·lat a Harvard, va
coincidir amb W.V.O. Quine, Noam
Chomsky i Saul Kripke i va retrobar
Rawls amb el qual va fer la seva tesi
doctoral. Més endavant, ja traslladat a

Berkeley i després a Princeton, va esta-
blir contacte amb John Searle, Ronald
Dworkin, Michael Walzer i Robert No-
zick. Tot això ho explica el mateix Na-
gel en la breu introducció biografica
que encapçala Otras mentes, un llibre
que aplega un conjunt d’assajos crítics
i ressenyes d’alguns dels pensadors més
representatius de la filosofia de la
ment, l’ètica i la filosofia política del
segle XX. Els textos, publicats entre el
1969 i el 1994, han estat revisats per a
l’ocasió i abasten autors tan diversos
com ara Freud, Wittgenstein, Dennett,
Searle, Nozick, Dworkin i Rawls. Nagel
utilitza en els seus textos l’estil sobri i
rigorós propi d’un filòsof acadèmic que
afirma preferir els tecnicismes àrids a
la mescla de sobresimplificació i falsa
profunditat que caracteritza certa filo-
sofia popular.

Thomas Nagel no és un divulgador,
és un pensador aspre, però segurament
per això profund i ple d’arguments,
que ha intervingut, des de la seva
perspectiva antireduccionista i més o

menys realista, en els debats que en els
últims 25 anys s’han plantejat sobre
subjectivitat i consciència, objectivitat i
ètica i liberalisme i raó. No en va, el The
Times Literary Supplement el va qualificar
com el filòsof més interessant dels
nostres dies. La seva posició davant el
reduccionisme i l’escepticisme té un
particular interès. A La última palabra
ofereix la raó com un mètode per
transcendir tant la perspectiva mera-
ment social com la merament perso-
nal. El llibre constitueix, doncs, una
resposta als qui creuen que no hi ha
criteris purament lògics o racionals per
avaluar el coneixement, doncs, aquest
sempre es desenvoluparia en un con-
text cultural i social. Per evidenciar la
incoherència del relativisme, en opinió
del filòsof nord-americà, n’hi ha prou
amb preguntar si una afirmació gene-
ral sobre la veritat o el sentit s’aplica a
sí mateixa. L’afirmació “tot és subjec-
tiu”, assenyala Nagel, ha de ser un ab-
surd, doncs hauria de ser ella mateixa
o bé subjectiva o bé objectiva.


