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Narrativa
El confessor
Daniel Silva
Traducció de Josefina Caball
Columna
Barcelona, 2005

Òscar Montferrer

L’engalipador Dan
Brown va orquestrar
el seu superèxit de
vendes El codi Da

Vinci a base d’insinuar la cri-
minalitatdel’OpusDei idepa-
rapetar-se,a lesacaballesdela
novel·la, en allò de dir blanc
allà on abans deia negre. L’in-
vent va funcionar de manera
extraordinària. A més, cal re-
cordar que els representants
de l’Església catòlica es van
llançar amb intrepidesa a les
tasques de promoció de la
novel·la, una jugada molt
intel·ligent que repeteixen de
tant en tant, com si no ha-
guessin après en 2.000 anys
quecommésesprohibeixuna
cosa, més desitjable sembla. I
que no fa falta que es tracti de
la dona del veí.

Crítica

Lleis familiars
no escrites

El cas és que ara hi ha a les
llibreries un altre best seller
que punxa a la mateixa roda
que El codi Da Vinci. Fins i
tot es pot arribar a pensar
que l’autor d’El confessor, el
nord-americà Daniel Silva, va
parir la seva idea en conjun-
tar el ressò obtingut pel seu
col·lega Brown i la polèmica
que va provocar Costa-Ga-
vras quan va dur a les panta-
lles de les sales de cinema
Amen, que toca el mateix
tema que El confessor.

L’acció arrenca amb l’as-
sassinat d’un historiador
jueu, cosa que mobilitza un
grup d’agents secrets israeli-
ans que estan un pèl al marge
de l’oficialitat, però que man-
tenen viva la capacitat d’actu-
ació, cosa que els situa aviat
en la pista de l’assassí, que es-
devé un killer de plàstic sense
cap mena d’interès humà
com a personatge malgrat els
intents de Silva de donar-li un
passat compromès.

Fet el plantejament, la nar-
ració avança en funció dels
passos que fan els conspira-
dors i els agents israelians, els
moviments dels quals servei-
xen a l’autor per fer referèn-

Un fotograma del film Amen, de temàtica similar a la del llibre El confessor. ARXIU

cia als acords que haurien sig-
nat els nazis i el Vaticà du-
rant la Segona Guerra Mun-
dial per dur a bon port l’e-
liminació del poble jueu, cosa
que interessava simultània-
ment els seguidors de Hitler i
els catòlics.

En molts best sellers, la
història funciona mentre no
s’obliga el lector a prendre
consciència d’allò que se li
està explicant: les pàgines
passen si les accions s’enca-
denen amb una certa fluïde-
sa, sense grans grinyols ni ex-
plicacions innecessàries que
posen al descobert, precisa-
ment, les mancances que
volen amagar. Això, Silva, en
certa mesura, ho aconse-
gueix, però la resolució de la
novel·la posa al descobert la
feblesa de la bastida amb què
ha edificat la novel·la: un final
endreçadet fa de bon pair,
però si l’explicació dels fets
que tanquen una història que
fa centenars de pàgines que
se segueix acaba de qualsevol
manera, la sensació és estra-
nya: ja s’admet que un best
seller de gamma mitjana és
un divertiment, però això no
justifica un final de sèrie Z.

Narrativa
Aventura a Austràlia
Teresa Artigas
Alba Editorial
Barcelona, 2005

Anna Tomàs

Teresa Artigas i Sol és
periodista i ha treba-
llat en diferents diaris

i revistes, i en alguns mit-
jans especialitzats en viat-
ges com ara Viajes National
Geographic i Todoturismo.
Precisament, de la seva pas-
sió per creuar fronteres i co-
nèixer altres costums i ma-
neres de viure va néixer la
seva primera novel·la, Com-
plot a l’Everest, que, igual
que Aventura a Austràlia,
està pensada en un principi
per a un públic juvenil però
ben segur farà també les de-
lícies dels lectors adults.
Aquestes dues obres com-
parteixen, a més, protago-
nista, el Lluís Serra, un noi
de 13 anys que aprofita els
viatges que emprèn el seu
pare, un fotògraf professio-
nal, per viure peripècies i re-
soldre misteris.

Un cop visitat Sydney, la
família enfila, en companyia
d’uns amics, cap a Alice
Springs i d’allà cap a un
poble aborigen. Ara bé, la
travessia no està exempta
de sorpreses. Sortir de les
carreteres principals és
molt perillós. L’Outback, tal
com s’anomena el desert
australià, no és cap broma.

“Suposo que sabeu que
d’aquesta terra en diuen
Never never, és a dir, Mai
mai, i ja us podeu imaginar
per què”. El Lluís i els seus
companys de viatge es per-
den en la immensitat del de-
sert, sense pràcticament re-
serves de benzina, ni d’aigua
ni de menjar. La sort, però,
és al seu costat. Un jove abo-
rigen els conduirà fins al seu
poblat, on recuperaran for-
ces i coneixeran de primera
mà les llegendes que han
passat d’una generació a
una altra a través de la pa-
raula. “Quan els aborígens
parlem del Temps del Somni
ens referim a l’època en què
una sèrie de criatures es van
despertar, van sortir de sota
de la terra i van crear el
món, és a dir, van crear els
rius, els camins, els animals,
els peixos, les pedres, la
llum, els arbres i tot el que
ara veiem. És per això que
sabem que nosaltres for-
mem part d’aquesta natura
i hem de respectar-la, i si
algú destrueix la nostra
terra, ens destrueix també a
nosaltres”. Viure entre abo-
rígens per uns dies no serà,
però, l’última aventura a
Austràlia del Lluís. Un cop
recuperat el rumb perdut
del desert, es traslladen fins
a la Costa Est, la mateixa
que fa dos-cents anys va ex-
plorar el Capità Cook amb el
seu vaixell Endeavour.

L’autora fa gala d’un estil
àgil i fresc i, tot i que el llibre
conté lliçons ètiques i peda-
gògiques importants, la lec-
tura és amena i divertida.

Poesia
Vòmit
María José Corominas
Pròleg de Maria Antònia Oliver
Il·lustracions de Teresa Mata
Lleonard Muntaner Editor
Palma, 2005

Gemma Casamajó

Pas a pas, s’obren camí els
primers versos de María José
Corominas entre la meritòria
seqüència d’il·lustracions de
Teresa Mata en el poemari

Vòmit. Versos i imatges con-
serven la mateixa temperatu-
ra i així teixeixen sense
temor una obra interdiscipli-
nària i unitària cosida per
aquestes dues catalanes
adoptades per l’illa.

La carta de presentació del
primer poemari de Coromi-
nas és aquest Vòmit, un títol
poc agermanat, en to, amb
els versos als quals està afer-
rat. La poeta confessa que
aquest bateig es deu només al
fet que els poemes van sortir
a raig. Que el lector, doncs, ho
tingui en compte, perquè les

connotacions del títol diferei-
xen del pigment i la tonada
dels versos interiors i de les
imatges que l’acompanyen.

Elpoetasolserunbonoïdor
i en aquest cas la poeta ha
parat l’orella i ha volgut pres-
tar atenció al procés creatiu i
peraixòcontraposaenVòmit
el cosmos de l’existència amb
el cosmos de l’escriptura. El
primermantéfermataljolíric.
Elsegon,encanvi,ésoasidelli-
bertat. Iaixí, lapoetaesreafir-
ma mentre diu: “Mai no po-
dreu lligar la meva nau / que
em porta a crear”.

Versos i imatges a raig

Entre aborígens

Poesia
Amat
Lourdes Malgrat
Fotografies d’Anton Roca
Arola Editors
Tarragona, 2005

Xènia Dyakonova

El fet que l’instint erò-
tic i l’instint de la
mort estiguin amal-

gamats és arxisabut des de
molt abans del Malestar en
la cultura freudià (n’hi ha
prou de recordar la Balada
de la presó de Reading,
d’Oscar Wilde) i l’art mo-
dern, inclosa la poesia, no
deixa de confirmar-ho,
d’una manera més o menys
directa. En el cas d’Amat,
un llibre de poemes il·lus-
trat amb fotografies, la unió
de l’erotisme i de la violèn-
cia és més que explícita i
summament provocativa.

Els poemes de Lurdes
Malgrat són d’una agressivi-
tat inesgotable, que més que
una actitud sincera –si es
pot parlar de la sinceritat en
la poesia– és una postura
enginyosa, una manera ago-
sarada d’épater le bourgeois.
A pesar del títol, que podria
suggerir una entonació líri-
ca, aquests poemes parlen
únicament de la destrucció.
A més, inciten el lector a dei-
xar-se destruir per la natu-
ra, per la ciutat, pel desig i
per la pròpia voluntat. La
descripció d’aquest procés, i
de l’Amat esquarterat, des-
sagnat i anorreat és d’un na-
turalisme cruent. Si es fes
una versió cinematogràfica
d’aquest llibre, en podria
surtir una pel·lícula de sang
i fetge terrorífica. Cada pa-
raula, cada imatge dels ver-
sos de Malgrat té unes res-
sonàncies sinistres que re-
corden els quadres més
tètrics de Francis Bacon.

Viatges petits
Via 1, Paco Fanés.
Edicions Fet a Mà.
Barcelona, 2005

Via 1 és l’aproximació a un
viatge, un viatge que no té
res a veure amb els grans
viatges, amb aquelles epo-
peies que canvien les vides
dels que les protagonitzen.
De fet, Via 1 es mou per una
ruta molt més curta i mo-
desta, la que va de Badalo-
na a Barcelona, una ruta
breu i sovintejada que té
aquesta capacitat especial
d’atrapar, de permetre la
repetició, la recuperació de
les sensacions. Paco Fanés
és en aquest cas l’explora-
dor que s’entreté a fer
seves les infinites històries
que es creuen en aquest
trajecte subtil i íntim, les
captura i les assimila per
tornar-les després a la rea-
litat, un estadi que les xu-
clarà una vegada més per
tal de recomençar aquest
cercle infinit que s’obre da-
vant els ulls del poeta.
Jordi Cervera

La profunditat
La tendra mà de cada arrel,
Raül Garrigasait.
Viena. Barcelona, 2005

La tendra mà de cada arrel
és el primer llibre de poe-
mes de Raül Garrigasait, un
treball de sis anys que,
d’entrada, posa de mani-
fest unes virtuts poc habi-
tuals en els autors joves, la
paciència i la constància.
Un treball carregat d’ambi-
ció i bones maneres que, a
més, s’ha vist avalat amb el
premi Octavio Paz 2004,
cosa que ja és una bona ga-
rantia de la solidesa que
amaga. La veu de l’autor,
que en el primer poema es
vol presentar com a tímida
i discreta, acaba fent
aquesta funció de les arrels
vegetals i es converteix en
un puntal coherent a l’hora
de plantejar l’estructura in-
terna del poemari.
J. C.

Cròniques culturals
Testimonis que han fet un país,
Antoni Gómez.
Uned Alzira. 2005

El volum recull un seguit de
cròniques que el periodista
de Sagunt Antoni Gómez
ha publicat durant dos
anys a la revista Saó. La vo-
luntat era la de no perme-
tre ni l’oblit ni el desconei-
xement i per això anava
passant revista a personat-
ges cabdals per a la histò-
ria del País Valencià. Alfred
Giner, Maria Ibars, Lluís
Guarner, Maria Beneyto,
Ximo Michavila i d’altres
no menys importants en
els seus respectius camps
d’acció desfilen per les crò-
niques de Gómez.
J. C.

Eros i Tànatos,
junts com mai

Prestatgeria


