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E
n la primera novel·la
policíaca protagonit-
zada per Max Riera,
Qui paga mana (Em-
púries, 1997), aquest

estrany detectiu, antic hippy
instal·lat a la plaça Reial de
Barcelona, sense gaire ofici ni
benefici, dedicat principal-
ment a fer-se porros i a somiar
i enyorar els feliços 70, rebia
l’encàrrec d’escriure el guió
d’una telesèrie. L’antic com-
pany d’estudis, abans riota dels
companys i ara poderós home
de negocis, li donava la recep-
ta: “La telenovel·la ha de ser del
gènere negre. ¿Ho captes, Max?
I aquests són els ingredients de
l’èxit: marro, sexe, droga, per-
secucions i morts. Disposem
d’enquestes fiables i no podem
fallar. Això és el que vol la
gent. A partir d’aquí, tu escriu
el que vulguis”.

A partir d’aquests elements
–prescindint de les persecuci-
ons–, Xavier Moret (Barcelona,
1952) efectivament ha escrit el
que ha volgut: Qui paga mana,
Zanzíbar pot esperar (Columna,
2002), la segona novel·la de sè-
rie Max Riera, i L’home que ado-
rava Janis Joplin, que és la que ha
arribat a les llibreries aquest
any. Però el que ha volgut Mo-
ret no és fer una novel·la poli-
cíaca i prou, amb els ingredi-
ents que, combinats amb traça
(i això vol dir amb un argu-
ment ben lligat), se suposa que
han de mantenir despert el
lector més propens a avorrir-se.
Les històries del “detectiu al-
ternatiu” Max Riera estan molt
precisament localitzades en la
Barcelona postolímpica, on es
fan grans negocis immobilia-
ris, envaïda de turistes i cada
vegada més allunyada “d’a-
quells anys de coloraines i de
somnis”, els vells temps, “quan

encara el bon rotllo presidia el
món, quan encara la Janis Jo-
plin no se n’havia anat al ca-
laix i quan el Sisa cantava allò
de «casa meva és casa vostra si
és que hi ha cases d’algú»”.
Sense aquesta Barcelona, nas-
cuda de la desaparició de la
Barcelona dels anys 70, de
quan Max era jove i tenia els
somnis frescos, cap d’aquestes
tres novel·les no tindria ni cap
ni peus.

UN TERRITORI MENYS EXÒTIC
A Zanzíbar pot esperar, Max, que
parla sempre de Zanzíbar, on
no ha estat mai, començava a
tenir interès per la desaparició
del seu cunyat quan li trobava
una foto de Zanzíbar a la tau-
leta de nit; el seu cunyat, bur-
gès i ensopidíssim, havia gosat
envair-li l’illa dels seus somnis.

A L’home que adorava Janis Joplin,
passa una cosa semblant. És
inimaginable que Max es be-
llugui si no sent amenaçat el
seu passat, els somnis que fa
dècades que arrossega. En
aquest cas, el territori del
somni és menys exòtic que
Zanzíbar i s’hi pot arribar en
vint minuts de tren: és la Flo-
resta, el barri de Sant Cugat,
que “és com un món que ha
decidit viure al marge del que
l’envolta, permanentment
penjat d’un núvol”, entre el
bosc i la ciutat, un territori in-
definit, a mig fer, on Max es
troba còmode i on –¡no faltaria
sinó!– ell havia anat sovint als
anys 70. Aquest territori de
somni és profanat amb una
mort i amb el projecte de
construir-hi cinquanta cases
adossades. El mort és un ar-

quitecte contrari a la cons-
trucció de les cases i, a sobre,
admirador de Janis Joplin. N’hi
ha prou per posar en marxa
(marxa lenta) un detectiu tan
poc emprenedor com Max. En
la investigació hi col·laboren
dos amics, Oriol (metge) i Roc
(periodista), que proporcionen
les informacions que seria in-
versemblant que Max, sense
gens de sentit pràctic, es po-
gués procurar tot sol. És, de fet,
entre tots tres que fan un de-
tectiu sencer, encara que el
protagonisme al final sempre
és de Max. El protagonisme i
qui explica la història amb el
seu to elegíac i que hi ha mo-
ments que sembla que ha de
caure immediatament en una
depressió sense fons. Natural-
ment no hi acaba de caure mai.
Quan Max es queda mirant la

plaça Reial des de la seva fi-
nestra i lamentant-se de la so-
ledat i de la indiferència hu-
mana al sofriment dels altres,
sempre hi ha una visita o una
trucada (de vegades, de la seva
mare) que el treuen de la seva
inactivitat.

Max Riera és un de tants
detectius creats segons el mo-
del de Phillip Marlowe. Però el
personatge de Chandler no
cedeix amb tanta facilitat a
l’autocompassió, pren inicia-
tives arriscadíssimes, conver-
teix els diàlegs en unes parti-
des de pòquer en què sempre
acaba descobrint més del que
sabia i, fidel a un codi de
l’honor propi d’un altre segle,
acaba totes les seves aventures
amb uns quants bonys nous al
cap. Max Riera és molt més
pacífic: de l’herència de Mar-
lowe en conserva l’humor
(molt menys àcid, més ama-
ble) i la part sentimental.
Marlowe pot semblar un poeta
que fa de detectiu, però de
tant en tant dispara alguna
bala real. Fins i tot Carvalho
duia pistola.

LES ARMES DE MAX RIERA
Les armes de Max són totes
d’una altra mena: quan, en el
curs de les investigacions, ne-
cessita saber on para una noia
de casa bona que s’ha apartat
de la família i té “una vena
més aviat hippiota”, es torna
imbatible; davant d’un escul-
tor que té un nom definitori,
Zombi, en té prou de dir-li que
va ser a Formentera en el
temps que diuen que també hi
va ser Bob Dylan perquè no li
pugui negar res. La connexió
entre els que van ser joves als
anys 70 i els joves alternatius
o similar d’ara funciona, o
Moret ens fa creure que fun-
ciona. Un cop la història de
banyes, d’un assassinat que
sembla un accident i d’un cas
d’especulació urbanística ar-
riba al terreny que Max domi-
na, tot es resol com les normes
del gènere manen. I el lector,
content.
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És un llibre
interessant,
punyent i
polifònic,
d’estil i vers
treballat

Manel Marí, Deshàbitat.
Premi Senyoriu d’Ausiàs
March de Beniarjó. Tres i

Quatre. València, 2004.

E
l poeta eivissenc Ma-
nel Marí no és un dels
joves escriptors auto-
anomenats impara-
bles. Però ho podria

ser. Com també ho podrien ser
molts altres, vistos els fins cri-
teris estètics presos per donar
forma a aquesta dita generació
literària. Si anés més a sopar
amb el nucli del grup, potser en
seria part, ja que la seva poesia
té molts punts comuns amb,
per exemple, Héctor Bofill i al-
guns altres autors de la seva
quinta: retrat incisiu de la de-
cadència d’Occident, neguit
davant un present i un futur
més aviat foscos, enaltiment de
la poesia d’idees, cert formalis-
me en la construcció del vers,
regeneració dels temes (reno-
vació dels punts de vista) i as-
sumpció de la violència.

Aquestes sis característiques
són totalment aplicables a l’úl-
tim volum de Marí, Deshàbitat,
guanyador del 23è premi Se-
nyoriu d’Ausiàs March de Beni-
arjó. Un poemari que és el pri-
mer de l’autor editat per un
segell d’àmplia difusió després
d’haver-se donat a conèixer fa
sis anys amb Poemes en gris –o-
bra que va assolir el premi Mi-
quel Àngel Riera, editat per la
Caixa de Balears Sa Nostra–.
Llavors, ja va oferir mostres de
la seva preferència pel forma-
lisme, el vers alexandrí, sobre-
tot, i per abocar-se a la descrip-
ció de la vida del carrer, la dis-
bauxa, la vida-vista, que diria el
seu mestre Marià Villangómez.
Ara, després d’una sèrie de pla-
quettes, Marí ens arriba amb un
discurs més format, més tancat,
més net, més directe.

Deshàbitat és un intent de re-
volta contra nosaltres matei-
xos, contra el determinisme
cristià, contra les convencions.
El poeta, però, no va a contra-
corrent, sinó que busca una al-
tra via (“Cal desoir el rovell del
temps, / no prendre part de la
desfeta”, escriu), obrir una nova
drecera, tot i que sap que abans

haurà d’abatre el món del real,
l’ara, brut i sense res a donar a
ningú. Amb aquest fi, Marí de-
construeix la realitat (d’aquí un
títol tan esclaridor), el no-lloc
que habitem, conscient que
“nosaltres som les ruïnes”, que
deia el poeta grec Iorgos Seferis.

La violència serà un element
inevitable per sobreviure. “I no
aturis escarxes i no deturis ge-
bres, ni coltells, ni revenges, /
no et quedis amb el mot del
desig entre els llavis / ni amb un
retret flegmàtic cremant-te al
paladar”, escriu el poeta a Si no
véns a cercar les caparrades... Marí
demana acció, com la genera-
ció d’Ashbery, la de Ginsberg;
però no una acció des del po-
der, com la dels imparables. Vet
aquí un punt de discrepància
amb l’actitud personal dels
seus contemporanis.

El déu que ens sotja amb els
punys serrats al cap del carrer
és una de les imatges més re-
currents i millor construïdes
del volum, ja que, d’entrada, és
amb ell amb qui el poeta s’en-
fronta. Una visió que serveix a
l’autor per assumir el jo, el
present, qui som i on som, a
quin cul-de-sac pudent vivim.
Tot això reconeixent que som
finits, que, potser, estem con-
demnats a la derrota, com Sísif,
que sabia que hauria de tornar
a pujar una altra pedra quan
assolia el cim i deixava la que
duia a l’esquena. “Ja no som
d’on som”, diu Marí al primer
poema del volum, on constata
el desarrelament que patim i
que ara cal avançar a cops de
peu i no amb passes. Davant
d’aquest panorama, l’autor hi
posa l’amor i el sexe, les seves
candències i l’instint. Úniques
vies que ens permeten respirar,
esbufegar.

Deshàbitat és un llibre inte-
ressant, punyent i polifònic,
d’estil i vers treballat. No és
poesia social. És una incitació al
joc, a la insurgència. Una cons-
tatació del mal temps.


