
. ............................................................................................................. ............................................................................................................

◆ C U L T U R A ◆ III
A V U I

dijous

19 de maig del 2005

Fórmula magistral
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Ken Follett, En el blanc.
Traducció Mar Albacar.

Edicions 62.

Barcelona, 2005.

Q
uè converteix un
simple thriller en best
seller? Suspense. No
n’hi ha prou. Un
perill imminent
que amenaci el pla-

neta. Psí, però... Un heroi amb
un puntet d’humanitat, però
resolutiu. Està una mica vist,
només cal recordar Ian Fleming
i James Bond. Imaginació. Però
sense oblidar el realisme. Fun-
ciona millor una amenaça real
que no una d’inventada, per
molt exòtica que sigui. Acció.
Però sense passar-se, que llegir
inacabables persecucions és
avorridíssim. El ritme adequat
que permeti presentar perso-
natges, descriure escenaris, i
que sigui adient tant per un
apassionat diàleg amorós com
per una lluita cos a cos. Un in-

gredient indispensable (ho va
demostrar Wilkie Collins), però
sol no fa res. Bons secundaris
que complementin els prota-
gonistes. Sempre van bé perquè
no quedin caps sense lligar,
però passa com amb el ritme.
Un dolent fascinant, ja sigui
per seductor o amoral. Però
necessita un contrincant digne
(i sobretot que el seu creador no
s’entesti a destruir-lo com va fer
Thomas Harris amb el pobre
Hannibal Lecter)... I una fór-
mula que combini tots els in-
gredients en justa mesura? Ja
ha sortit el llest de la classe!

La fórmula magistral, sí, però
quina? Una de ben elàstica, que
permeti, si cal, ubicar un thriller
en l’Anglaterra medieval dels
constructors de catedrals i ar-
rossegar el lector sense alè per
més d’un miler de pàgines. Des

de quan els paletes anglesos
són carn de best seller? Des que
Ken Follett va decidir conver-
tir-los en el subjecte d’Els pilars
de la terra i de bracet de com-
panyia tan singular catapul-
tar-se a la fama estratosfèrica.
Coronat rei del thriller per mili-
ons de lectors, Follett va fer un
salt de gegant per aturar-se a la
Segona Guerra Mundial (L’últim
vol i Alt risc) i demostrar que la
fórmula permet canviar paletes
i senyors feudals per espies i
nazis amb el mateix èxit. El vi-
atge en el temps era una conti-
nuació lògica i ara l’autor gal-
lès s’ha plantat en els nostres
dies per centrar la seva atenció
en un virus de laboratori (el
madoba-2, al costat del qual
l’Ebola és un perill de pa sucat
amb oli) i la colla d’humans
que, de grat o per força, hi es-

tableixen una atribolada rela-
ció durant una tempestuosa nit
de Nadal.

Aquest és el plantejament de
la nova entrega de Follett, que
incomunica Stanley Oxenford,
el propietari del laboratori, i la
seva família en una solitària
casa al mig de l’agresta Escòcia
on es disposaven a passar les
festes. Però la visita de tres de-
linqüents que han triat la pitjor
nit de l’any per robar el virus
capgirarà la situació i, en
comptes de menjar torrons i
obrir regals, rebran pallisses,
descobriran una dolorosa traï-
ció i hauran de fer mans i mà-
nigues per avortar un acte de
terrorisme de gran abast. Sort
que fora de la casa i al cas de tot
hi ha Toni Gallo, la responsable
de seguretat del laboratori. Es-
clar que Carl Osborne, un peri-

odista amb massa ganes de fi-
car el nas allà on no el dema-
nen, i Frank Hackett, la ressen-
tida exparella de la Toni i, ves
per on, el detectiu encarregat
de la investigació, no li posaran
les coses fàcils. Vet aquí, ben
combinadets, els elements de la
fórmula magistral, que, un cop
trobada, funciona com un tot-
terreny. I després només cal
polir-la a base de cuidar els de-
talls, tot i que el conjunt acabi
grinyolant una mica per culpa
d’incongruències com que al-
guns personatges tan aviat es
parlen de tu com de vostè (error
de la traducció?), alguna pati-
nada (no sé com es prendran les
feministes lectores de best sellers
una frase com “Ara bé, ella
tampoc no s’havia llançat lite-
ralment als seus braços, i una
dona sempre ha de donar una
mica d’esperança a un home”) i
alguna escena amorosa que
Barbara Cartland no tindria cap
inconvenient a firmar. Nimie-
tats que no acaben de desfigu-
rar una història ben construï-
da. Que per alguna cosa Follett
hi té la mà trencada.
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i encara és una família, no crec
que George W. Bush cregui que
són una família, però jo sé que
ho són. També pot ser una fa-
mília amb dues dones i nens.
Tinc amigues lesbianes que te-
nen fills i parella, i hi ha molta
gent divorciada que tenen
molt bona relació amb les se-
ves exparelles... Per a mi són
famílies, i quan dic que crec en
la importància de la família no
estic dient el mateix que Bush.
Ell diu una cosa negativa, con-
demna l’estil de vida de molta
gent. M’agrada escriure sobre
la família, però no hi tinc un
punt de vista conservador.
F.B.V. Un dels personatges familiars
curiosos és la mare de Toni Gallo,
que sembla que no sap callar les
veritats...
K.F. És una mica boja, però al-
hora intel·ligent. Una de les
coses que fa de Toni un perso-
natge interessant és que ella
sent l’obligació de cuidar la
seva mare, i sent aquesta obli-
gació més que la seva germa-
na, que és força egoista. Això
mostra la gran capacitat de la
Toni per a la lleialtat, i una
gran força en les seves relaci-
ons amb la gent, perquè és ca-
paç de sacrificar-se per assegu-
rar-se que la seva mare, que
mai li ha estat gaire agraïda,
no es queda sola per Nadal.
F.B.V. Durant una part de la no-
vel·la, Toni Gallo extreu grans
sensacions de petits detalls, en la
seva relació amb el seu cap...
K.F. Crec que així és com ens
sentim quan estem enamo-
rats i el nostre amor encara no
l’hem assumit. Donem molta
importància a coses molt pe-
tites. Si estàs enamorat d’algú
i no saps com se sent l’altra
persona i no l’hi has dit mai,
la mires amb molta cura, i tot
el que fa és significatiu per a
tu, tot i que podria ser un er-

ror i portar a un equívoc,
perquè de vegades la gent es
toca causalment i no significa
res, però quan estàs enamorat
tot és important.
F.B.V. Com és que posa un traïdor
dins la família?
K.F. Hi ha traïdors a moltes fa-
mílies, i d’aquí en surten
molts drames... En els negocis,
quan algú és enganyós t’hi
enfades, però no et fereix. En
una família, si algú et traeix
és molt pitjor.

F.B.V. Però la família gairebé sem-
pre perdona...
K.F. De vegades, però també hi
ha ocasions en què les perso-
nes d’una família es barallen i
no es parlen mai més. Per això
els drames familiars són els
més intensos...
F.B.V. ¿Més que posar en perill la
vida de milions de persones amb
un virus?
K.F. Bona pregunta. Fins i tot
llavors, el drama seria a cada
família un nen que es posés

malalt i un pare que es posés
malalt... Fins i tot amb tot el
país infectat amb el virus, a
cada individu el que li impor-
ta és que el que està malalt és
el seu fill o la seva parella, de
manera que la situació fami-
liar continua sent la més dra-
màtica.
F.B.V. ¿Creu que una situació com
la que descriu al llibre és realista?
K.F. Desafortunadament, crec
que podria passar. Molta gent
treballa de valent per evitar
que passi, però encara podria
passar, i el repte llavors seria
l’operació de quarantena.
¿Recorda l’epidèmia de la
SARS, que va afectar la Xina i
el Canadà? Es va resoldre prou
bé, perquè es va estendre molt
poc, tothom estava molt pre-
ocupat, però la quarantena va
funcionar, i ens hem d’asse-
gurar que si passa alguna co-
sa, els plans funcionin. Ens
hem de preocupar de tenir
plans, i la SARS de fet es va
estendre a la Xina perquè els
científics xinesos que se n’o-
cupaven no havien pres les
precaucions correctes.
F.B.V. ¿La seva missió com a novel-
lista passa també per advertir la
gent dels perills, per exemple, del
terrorisme biològic?
K.F. No, no és cosa meva. Al-
guns novel·listes i cineastes
tenen aquesta idea, però no és
la meva guerra. Crec que tinc
un deure: si sóc bo parlant
d’un virus he de ser precís,
aquest és el meu deure, i seria
un error presentar com un fet
de fons alguna cosa que no fos
certa, no crec que hagi de
portar la gent a conclusions
errònies, però no crec que
tingui cap paper en la sanitat
pública, per exemple.
F.B.V. Els responsables de la trama
terrorista no són pas islamistes ni,
a la novel·la, tenen una causa
clara.

K.F. Suposo que la majoria de
lectors haurien esperat que
fossin àrabs, i sempre és mi-
llor no fer el que el lector es-
pera que facis. També crec que
ja hi ha massa histèria al meu
país contra els àrabs o els pa-
kistanesos, i no en vull afegir.
Londres és una ciutat genuï-
nament multicultural, però
en alguns llocs de la Gran
Bretanya encara hi ha molta
fòbia cap a musulmans i ne-
gres. I no tots els terroristes
són musulmans: hem viscut
amb l’IRA durant molts anys,
i de fet l’IRA ha causat més
mal al meu país que els isla-
mistes.
F.B.V. ¿S’imagina escrivint algun
altre gènere que la novel·la?
K.F. Alguna vegada escric algun
assaig per a algun diari, un
cop cada tres o quatre anys, i
també escric poesia alguna
vegada, tot i que no l’he pu-
blicada mai, i m’interessa
molt el teatre i m’agradaria
escriure’n una obra, però el
que em fa dubtar és que segur
que em costaria alguns anys
aprendre’n, i no crec que sigui
el millor que puc fer amb el
meu temps. Segurament, pe-
rò, continuaré escrivint no-
vel·les. Ja és una mica tard
perquè comenci a aprendre
nous trucs... No és una qüestió
de diners, sinó que escric per
a un públic, i no m’agradaria
escriure alguna cosa que no
tingués públic. Podria escriu-
re una obra de teatre, i si no és
un hit em decebria, no pels
diners sinó per l’amor propi...
F.B.V. I la poesia?
K.F. Segur que no la publicaré
mai, no és prou bona. N’escric
per al meu plaer i perquè
m’agrada jugar amb les pa-
raules, i llegeixo molta poesia,
però ja hi ha molta poesia
mediocre publicada i no vull
afegir-ne.


