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Matthew Pearl, autor del ‘best seller’ ‘El club Dante’

Un club molt exclusiu
N A R R A T I V A
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S
i hi ha un aspecte
sorprenent en la re-
novació constant de
la novel·la criminal és
la seva capacitat d’a-

daptació al medi, fins i tot a
l’obertura a altres gèneres
–l’històric, sobretot, al llarg
dels últims anys–, amb una
probabilitat d’èxit superior a la
mitjana. Aquest gènere, des
d’aquells contes de Poe, sembla
preparat per a projectar els
valors narratius per sobre de
qualsevol circumstància. L’e-
nyorat Vázquez Montalbán ja
va advertir una vegada que
pocs gèneres literaris podien
atorgar-se el privilegi de retra-
tar una societat com la novel·la
criminal, potser perquè la fos-
cor que desprèn la naturalesa
humana necessita, en mani-
festar-se, un gran esforç creatiu
per a ser explicada.

L’èxit d’un best seller pensat
com a entreniment, El codi Da
Vinci, de Dan Brown, ha cata-
pultat l’aparició d’altres no-
vel·les que en aparença seguei-
xen l’estela del primer. Però
veure-ho així seria reduccio-
nista en extrem, sobretot per-
què la novel·la de Brown, a pe-
sar de la seva efectivitat, no
s’ha d’incloure entre altres
noms que transmeten una
idea molt més exigent de la
creació literària. Podem anar
molt enrere per ressenyar l’a-
fecte del públic cap a la novel-
la històrica amb un toc crimi-
nal, o quedar-nos en el present,
partir, per exemple, d’Umber-
to Eco i la seva El nom de la rosa,
passar per l’obra de Pérez-Re-
verte i pel fenomen de vendes
que ha suposat a l’Estat espa-
nyol les intrigues tan ben tra-
mades de Matilde Asensi. Tots
comparteixen una visió de la
novel·la que pren com a base
aspectes de la història antiga o
recent i l’investiguen per crear
un món de ficció nou, amb el
suport de la vida real i, alhora,
amb la infinita capacitat de la
literatura per atorgar sentit a
tot allò que el pas del temps
semblava haver sepultat.

S’ha de dir d’entrada que un
dels mèrits més destacats de
Matthew Pearl és haver sabut
trobar un escenari i uns mo-

tius enlluernadors per a la seva
novel·la El club Dante. En un país
encara commocionat per la
guerra civil hi ha una ciutat,
Boston, que rivalitza cultural-
ment amb Nova York. Els in-
tel·lectuals locals es proposen
introduir l’obra de Dante a
Nord-amèrica i creen el club
Dante amb la finalitat de fer
una traducció col·lectiva, diri-
gits per Henry Wadsworth
Longfellow, un dels poetes més
celebrats de l’època. Què hau-
ria passat si, arran d’una opo-
sició conservadora manifesta-
ment contrària, algú hagués
decidit convertir l’empresa en

motiu dels seus crims? Pearl es
va fer sens dubte una pregunta
semblant. Tenia un escenari de
trencament, la guerra civil
nord-americana, i un motiu
ben distint als de la pàtria,
l’honor i la llibertat, que su-
posadament movien els prota-
gonistes segons l’estètica i l’è-
tica del western. La cultura, el
coneixement, podien fer mal
en aquella societat amb espe-
rances de futur, però també
amb un altíssim grau de con-
servadorisme, sovint sota l’es-
tigma religiós.

Matthew Pearl posa en joc
tots aquests elements per es-

criure El club Dante, però, lluny
de seguir les regles del best se-
ller, torna la mirada als clàssics
i estableix una poderosa es-
tructura literària. Els perso-
natges, molts rigorosament
històrics, tenen un tractament
proper al que haurien fet servir
Dickens i Melville; la composi-
ció ens va obrint la trama amb
lentitud, va situant les històri-
es, els misteris, a la manera
clàssica, a l’espera de la perícia
del lector, de la seva paciència.
El resultat és una novel·la que
ens va atrapant no sols per la
intriga que li serveix de fil
conductor.

La recreació d’un món con-
fús per les circumstàncies
històriques és una de les seves
principals virtuts. Els poetes i
homes de ciència que es reu-
neixen al voltant del club
Dante –com en aquella excel-
lent novel·la de Flaubert: Bou-
vard i Pécuchet– són un retrat
molt reeixit de les inquietuds
de l’època, dels dubtes que la
cultura pot crear quan l’en-
torn es nega, religiosament, a
l’evolució. En aquest sentit és
significativa la introducció del
personatge de Nicholas Rey,
primer patruller negre en una
societat que, tot i haver gua-
nyat la batalla per la llibertat
encara dubta si dur-la a la
pràctica, tal com va passar
durant molts anys.

NO ÉS UN ‘BEST SELLER’
També mereix un comentari
la consideració d’El club Dante
com a best seller. El món edito-
rial espera a cada pas la tro-
balla que el pugui redimir
dels seus problemes, però no
sempre encerta en la conside-
ració de les obres que publica.
Matthew Pearl no ha escrit un
best seller, tot i que la novel·la
tingui una gran capacitat per
absorbir el lector. Però aquest
potser se sentirà enganyat si
no és capaç de superar la bar-
rera d’un començament ne-
cessari que pot fer-se dur si
només anem a la recerca d’e-
mocions immediates.

No sé si és correcte compa-
rar El club Dante amb El nom de
la rosa, el temps ens donarà
una perspectiva més adequa-
da per analitzar-lo, però es-
panta pensar que aquesta ex-
cel·lent novel·la de Matthew
Pearl pugui seguir l’estela
d’oblit que acompanya l’esclat
inicial dels best sellers. I en
aquesta línia seria d’agrair
que no es basés la seva pro-
moció en unes frases elogioses
de Dan Brown. L’efectivitat
d’El codi Da Vinci no té res a
veure amb la recerca literària
que Pearl persegueix a El club
Dante, i dubto que el primer
pugui arribar a entendre el
perquè.

El club Dante és un llibre
capaç d’oferir-nos moltes co-
ses, però el lector que s’hi
acosti ha d’anar preparat per
a alguna cosa més que l’eva-
sió fàcil o l’atractiu del pas-
titx històric. Només així po-
drà gaudir d’una obra que va
ser escrita des del lloc en què
els escriptors aspiren a fer
literatura.


