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El novel·lista nord-americà Dan Brown

Febre, deliri i mal de cap
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Dan Brown, Àngels i dimonis. Traducció
d’Anna Turró i David Guixeras.

Empúries. Barcelona, 2004.

É
s una veritat universalment co-
neguda que Dan Brown escriu
best sellers amb un extraordinari
èxit de vendes. I també, perquè
s’ha dit a bastament, que el seu

estil és eficaç però poc literari (bonica
manera de dir que no sap escriure), que
els seus personatges són plans (això no
hauria de ser pejoratiu: d’acord amb les
santes paraules d’E.M. Forster, els perso-
natges plans tenen avantatges com ara
ser fàcils de reconèixer i de recordar pel
lector), que l’argument re-
dueix els personatges a
simples comparses al seu
servei (o sigui, a més de
plans, són prims) i que a
l’estructura de les novel·les
li falta originalitat (alguns
entusiastes l’han compa-
rat amb Joyce, perquè tant
Robert Langdon com Leo-
pold Bloom viuen la seva
aventura en 24 hores) i li
sobra repetició (fer servir
un cop i un altre una fór-
mula que ha demostrat la
seva solvència pot ser
símptoma de mandra
mental, però no té res
d’il·lícit). I malgrat tots
aquests pecats capitals, el
món lector viu una au-
tèntica febre Dan Brown que
moltes veus crítiques con-
sideren un misteri tan in-
comprensible com el de la
transsubstanciació.

També s’han alçat veus
defensores que apunten,
molt entenimentada-
ment, la injustícia de
treure el senyor Brown de
la lliga dels fabricants de
best sellers i ficar-lo a la dels
constructors de literatura
en majúscules. I després fer
comparacions que no està
en condicions de guanyar,
esclar. Mirat així, és molt
lleig això de tancar el se-
nyor Brown en un camp
clos amb oponents de la
talla de Shakespeare, Bor-
ges i Gao Xingjian i veure
com cau del cavall, una
vegada i una altra, trompejat pels cops de
llança d’adversaris tan formidables. Els
que haurien de tenir el guant del desafi-
ament a la mà són contrincants com ara
Robert Ludlum, Tom Clancy, Ken Follet i
Umberto Eco (per què no? Al cap i a la fi
els seus Guillems de Baskerville, Fou-
caults i Baudolinos són responsables de la
febrada per aquest gènere mestís del best
seller culte). Aleshores sí que disfrutaríem
amb els cops d’espasa. O, posats a fer crí-
tica comparada, enfrontar-lo amb Matt-
hew Pearl, Caldwell i Thomason, Julia
Navarro, Lev Grossman i Jim Hougan, tots
còmodament instal·lats a l’hotel dels deu
llibres més venuts. Però això portaria
massa feina i no interessaria al lector (si
encara n’hi ha que llegeixen crítiques,
desmentint així la brama que diu que
només ho fan els escriptors i els crítics),
més preocupat per saber si ha de gastar

temps i calerons en cardenals, guàrdies
suïssos, físics nuclears i un professor de
simbologia ianqui vestit de xeviot.

MATÈRIA I MCGUFFIN
Sí, senyores i senyors, el món lector viu
dividit entre els pro i els anti-Brown. No
sé si també militen als exèrcits d’aquesta
guerra sense hexàmetres dactílics d’un
Homer que la catapulti als altars de la
glòria, però si han començat a llegir
aquestes línies amb l’esperança d’un es-
quarterament públic, ja poden abando-
nar (i també si havien començat amb la
d’una beatificació). No tinc la més míni-
ma intenció de repetir el que ja han dit
altres. A vostès els fa perdre temps i a mi
un espai que no tinc. Així és que ara que
ja sabem com estan les coses, entrem en
matèria.

O potser hauríem de dir antimatèria,
element manllevat de la física nuclear
que introdueix el lector en la nova peri-
pècia de Robert Langdon. I que de se-
guida es desempallega del seu pretès
protagonisme estel·lar per funcionar
com un autèntic McGuffin, que diria el
senyor Hitchcock, perquè a l’hora de la
veritat és només una excusa per explicar
un drama humà de dimensions bíbli-
ques. Si han agafat el llibre pensant que
l’aparició de la tan inestable com des-
tructiva antimatèria obriria la porta a
una reflexió sobre ciència, ètica i mora-
litat, em sap greu decebre’ls. Pel paper
que l’autor li ha reservat en aquesta
història, ja hauria pogut triar armes com
ara la grip dels pollastres o el foc grec.
No perdin de vista que això no és cièn-
cia-ficció, gènere que permet i potencia
la reflexió en termes morals sobre la re-

lació entre ciència i home. No, estan a
punt d’obrir una novel·la que milita en el
corrent conspiració i paranoia. I per cuinar
una paranoia que alimenti una conspi-
ració ben formada i refetona, qualsevol
ingredient és bo. No cal que tingui qua-
litats nutritives, n’hi ha prou que faci
goig.

FINAL DELIRANT
Que cal una mica de condiment? Res
millor que anar a la lleixa de sectes i
societats hermètiques, remenar els po-
tets i triar-ne un de ben suggerent. Al cap
i a la fi només ha de servir com a marc,
escenari i teló de la trama. No se n’hi ha
de treure el suc, que es podria provocar
un empatx. A Àngels i dimonis el condi-
ment són els pobres Il·luminats, mani-
pulats sense compassió per l’autor (i al-

guns personatges) amb
l’única finalitat –ben poc
galdosa– d’aplanar el ca-
mí a un final delirant
com feia anys que no veia.
No els l’explicaré, però,
creguin-me, és un deliri
absolut. Estic convençuda
que, si anessin a veure
una pel·lícula amb un fi-
nal tan enrevessat, inver-
semblant, truculent i, el
que és pitjor, previsible
com aquest, sortirien del
cinema indignats amb el
director, els actors, el
guionista i fins i tot l’aco-
modador. I és que, a veu-
re, a tothom li agrada
l’acció, però sempre que
no es forci la credibilitat,
que és sagrada. Doncs el
senyor Brown no ho deu
veure així perquè no no-
més la força sinó que la
viola, la rebrega i l’esmi-
cola temeràriament.

En literatura no tot s’hi
val. D’acord que cada au-
tor és lliure d’escriure el
llibre que li agradaria lle-
gir, però no a base de sal-
tar-se les normes. A Dan
Brown se li pot disculpar
que vegi la vida com una
gimcana, que les protago-
nistes femenines no su-
perin l’estadi de florer de
luxe, que manipuli al seu
gust (o perquè no en sap
més) societats secretes
històriques i que fins i tot
proposi itineraris turís-
tics avant la lettre per les

ciutats que visiten els seus llibres. Però
l’ús i abús de l’embolica que fa fort és
inacceptable.

I és que no és el millor mètode per
confegir una història adulta que, a més,
pretén destriar de què està fet l’esperit
de l’home. Ni més ni menys. Per encertar
un objectiu tan encomiable no n’hi ha
prou d’enfrontar contraris (matèria i
antimatèria, ciència i religió, bondat i
maldat), decorar-ho amb símbols i sot-
metre la credibilitat a la imaginació du-
rant gairebé sis-centes pàgines. El senyor
Brown ha equivocat les proporcions i la
tirania de la imaginació li ha espatllat un
pastís que té com a cirereta un malvat
esperpèntic i un heroi que amb prou fei-
nes omple la jaqueta de xeviot. Llàstima
d’esforç malaguanyat quan l’únic que
queda d’Àngels i dimonis, febres a banda, és
sobresaturació i un bon mal de cap.

P O E S I A

Ferran Anell, Contra els poetes.
Edició bilingüe, traducció a

cura d’Andrés González.
L’Esguard. Santa Coloma

de Gramenet, 2004.

A quest llibre s’escriu contra
la superstició de la bellesa.
La veu dels seus versos

–una individualitat que es deixa
endur pel tràfec de l’existència i
els seus fracassos– ataca la con-
cepció monolítica del poeta allu-
nya’t de la vida i entotsolat en la
seva obra. Enfront d’això, diu
Anell, “els autobusos nocturns
transporten / peixos literaris”. El
contrast es produeix, doncs, en-
tre els tòpics que afecten l’es-
criptura intocada i la realitat a
les mans de tots. Anell ho ex-
pressa amb una poesia discursi-
va, de vers lliure, de to escèptic i
amb humor agre. Una opció que
voluntàriament defensa els dirty
words i la granota blava del poeta
que no canta: “Ser un mal es-
criptor és més difícil / requereix /
ser un paio molt dur / i molt
rostit tenir resistència”.

Sota la influència d’e.e. cum-
mings pel que fa a l’aspecte vi-
sual dels poemes, Ferran Anell
escriu sense puntuació ni ma-
júscules, i resol el ritme tallant el
vers amb encavallaments abrup-
tes, o aïllant alguns mots en el
cataclisme de poemes general-
ment llargs i sovint estructurats
a partir de repeticions i anàfores.

La poesia de Ferran Anell no és
complaent, denuncia obertament
l’esteticisme inútil i s’inscriu en
la línia dels models que tracten
l’existència de l’individu amb tots
els seus colors. Susanna Rafart

Pasqual Mas, Nòmada. 23è premi
de poesia 25 d’abril de la Vila de

Benissa. Viena Edicions.

Barcelona, 2003.

P asqual Mas és autor de sis
llibres de poesia, publicats
entre el 1985 i el 2002, a

banda d’altres estudis teòrics so-
bre literatura, cinc novel·les i al-
gun text dramàtic.

En el poema-pròleg de Nòmada,
Mas suggereix l’escriptura com
un fet inevitable. Entès el llibre
com a tríptic, la primera part,
Recerca, se cenyeix a una experi-
ència amorosa que l’autor escriu
a Almassora. Es tracta de poemes
llargs que manifesten l’adversitat
de la relació amb l’altre. En
aquest apartat, un excés d’imat-
geria, a vegades no del tot neces-
sària, malmet alguns poemes
que, amb més treball, haurien
reeixit. Segueix a aquest grup,
Experiència del nòmada, únic poe-
ma de la secció dedicada a Tomás
Segovia i amb un inici de fàcil
adscripció: “Res no és tan lluny
com el que resta enrere”. Sota la
figura d’estranger a l’espera de la
correspondència amorosa, el text
assenyala la situació errant del
solitari neoromàntic que no tro-
ba cap casa ni port. Finalment,
Halitosi, eixampla el ventall te-
màtic, ara orientat en alguna
ocasió cap a la denúncia fona-
mentalista, la decadència televi-
siva i l’esgotament dels models
educatius. Tal vegada, uns poe-
mes massa diferenciats de la res-
ta del llibre. S.R.


