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En molts casos les
edicions clàssiques de
novel·les negres es feien
en format de butxaca,
cosa que les relacionava
amb les novel·les pulp,
sobretot pel tractament
gràfic de les portades:
explícites, plenes de color
i amb unes il·lustracions
d’estil similar. ARXIU

De lèxic
valencià (1)

Parlem-ne

L’any 1999 Eugeni S. Reig va pu-
blicar un llibre excepcional per
les seves característiques: Va-
lencià en perill d’extinció (Va-

lència: edició de l’autor). En vaig parlar en
aquesta secció el dia 29.III.2002. Ara Reig
ens en dóna una segona edició (2005). Diu
que hi va haver lectors que van malenten-
dre el títol: quan deia valencià es referia
concretament a les paraules i frases con-
tingudes al llibre; no volia dir pas que el va-
lencià (tota la llengua) estigués en perill de
desaparició. Però ara veu que potser
aquells lectors tenien raó: als últims anys
l’acostament al castellà és tan aclaparador,
que hem de témer seriosament per la llen-
gua si no actuem de pressa i amb eficàcia. I
l’autor ens exemplifica aquest decanta-
ment en tots els aspectes: fonètic, lèxic,
fraseològic, sintàctic; i també pel que fa a
l’ús social. Reig va néixer a Alcoi l’any 1942
i posseeix un bon rerefons lingüístic ambi-
ental i una claríssima sensibilitat emocio-
nal i tècnica per la llengua. Tot això fa que
el llibre tingui un valor excepcional en di-
versos aspectes: per la recollida de materi-
als, per l’acurat tractament que se’n fa i
perquè l’autor s’implica personalment en
tot el procés: s’informa suficientment, as-
senteix amb altres autors o en discrepa, si-
guin de la categoria que vulguin, i ben so-
vint fa propostes personals. Es tracta
d’una obra on tots els lectors, aficionats o
tècnics, aprendran moltíssimes coses, sub-
tils o essencials; d’una obra on palpem el
que qualsevol professional sap per experi-
ència: que la llengua és un pou sense fons.
Hi aprendran també els responsables de
les decisions normatives.

La segona edició, de les mateixes carac-
terístiques que la primera, és molt més ex-
tensa i està més ben acomboiada: té una
llarga introducció més explicativa i signifi-
cativa, va precedida d’un pròleg també ex-
tens d’Emili Casanova i conté un índex
molt minuciós. En lloc de les 836 entrades
(i 718 pàgines), l’obra ara consta de 1.440
(i 863 pàgines), i l’autor assegura que no
n’hi ha cap d’antiga sense alguna millora
(cosa certa, ben fàcil de comprovar). Reig
esmenta, a més a més, una llarga corrua de
persones consultades, entre les quals hi ha
els més bons coneixedors d’aquest terreny
(Casanova, Colomina, Colón, Gimeno, Sa-
ragossà, Veny, Zaragozà, etc.) i molts al-
tres professionals i aficionats, inclosa algu-
na llista de distribució d’internet. Qui hagi
furgat poc o molt en aquestes llistes d’in-
ternet sap que poden ser molt repetitives
(si fa no fa com les cartes al director de
certs diaris); però també poden ser molt
enriquidores si són ben orientades. I qui
diu aquestes llistes diu la massa de profes-
sionals dels serveis lingüístics, del Consor-
ci per a la Normalització Lingüística, etc.
Casanova ens dirà (ho veurem la setmana
entrant) que Reig ens dóna precisament
un exemple de metodologia en la recollida
del material. Finalment, afegim-hi que la
redacció i la presentació material del llibre
són impecables, modèliques, i que és obra
molt útil als pedagogs.

de ningú i un detectiu amb
nom d’ocell enmig d’un món
violent que l’obliga a defen-
sar-se com cal.

Ara fem un cop d’ull a una
altra circumstància curiosa
dels darrers anys de la
novel·la negra o de misteri:
Veit Heinichen, igual que Ro-
bert Wilson, Donna Leon i
Alicia Giménez-Bartlett, en-
tre d’altres, pertanyen a un
curiós grup d’escriptors con-
temporanis: tots quatre fan
novel·la negra, tots quatre
fan el subgènere de lladres i
serenos –és a dir, amb co-
missari o inspector protago-
nistes, no pas detectius pri-
vats– i, sobretot, tots quatre,
personalment, no han nas-
cut en el territori on es des-
envolupen les aventures dels
seus herois ni pertanyen a la
seva àrea idiomàtica o cultu-
ral. Veit Heinichen, alemany,
ha col·locat el seu inspector
Laurenti a Trieste, Robert
Wilson, anglès, fa treballar
l’inspector Falcón a Sevilla,
Donna Leon, nord-america-
na, com tothom sap, té de
protagonista el comissari
Brunetti, de Venècia, i Gimé-
nez-Bartlett, manxega, té la
inspectora Petra Delicado re-
solent casos per Barcelona i
rodalia (encara que molts es
pensin, per la sèrie de televi-
sió, que els resol a Madrid).
No és per casualitat, és clar,
però tots quatre tenen una
relació intensa amb els llocs

que descriuen, ja sigui per-
què hi viuen (casos de Leon,
Heinichen i Giménez-Bart-
lett) o perquè gairebé hi vi-
uen (Wilson).

Podríem dir que aquesta
característica és determi-
nant i els uneix? No necessà-
riament, però no hem d’obli-
dar que un dels trets distin-
tius del bon gènere negre,
des dels inicis, és la crítica so-
cial. I per descriure els vicis i
les virtuts d’una societat, se-
gons com, si pots fer-ho des
d’una certa distància, molt
millor: hi ets, però no hi ets.
Alguna diferència hauria de
notar-s’hi. La falta d’implica-
ció personal hauria de per-
metre, potser, arribar més al
fons de certes situacions. O
com a mínim, plantejar-les
des d’un altre punt de vista,
no necessàriament més crí-
tic o punyent. De fet, els
grans autors clàssics de
novel·la negra dels Estats
Units ja van demostrar que
no cal ser estranger per bur-
xar a fons dins la nafra de la
societat. Doncs bé, en aquest
sentit, la implicació personal
en el lloc on viu i la contun-
dència en les càrregues de
profunditat llançades, se-
gons el nostre parer, deixa en
primer lloc i de llarg Alicia Gi-
ménez-Bartlett. Això, no cal
dir-ho, a part de l’interès de
les trames, de la construcció
d’una protagonista femenina
amb molta personalitat, de la

dedicació a la construcció
dels personatges secundaris
i de la ironia. La classe alta
barcelonina i catalana sovint
rep el que segurament es me-
reix de la mà d’aquesta man-
xega que fa trenta anys que
viu a Sant Cugat. Wilson i el
seu inspector Falcón, déu-
n’hi-do la llenya que repar-
teixen entre el món dels se-
nyorets i dels cacics sevillans
que, per tal que res no canviï,
s’han d’adequar als temps
moderns (encara que sigui
negociant amb la màfia
russa, per exemple). Tanma-
teix, en Wilson ja s’hi intueix
un romanent de fascinació
pel barroquisme andalús
que, sens dubte, deu encan-
tar als seus lectors britànics.
A anys llum, però, de les pos-
tals venecianes contínues
que representen darrera-
ment els llibres de Donna
Leon. Amb textos tatxonats
d’expressions en italià es-
tàndard (que no parla ningú
a Venècia), han anat aug-
mentant la proporció de pin-
toresquisme adreçada al pú-
blic nord-americà (Venècia i
les gòndoles) en detriment
del respecte i de l’interès per
les pròpies històries i pels
propis personatges.

I arribem a Veit Heini-
chen, exeditor, exllibreter, i
des del 2001, novel·lista. Tret
de comptats moments en
què cau en la temptació d’in-
serir paraules en italià quan

la convenció literària que
t’ha donat és una altra, s’allu-
nya del perfil més turístic de
Donna Leon i va per feina.
Ningú no diria que no és ita-
lià. El seu protagonista, l’ins-
pector Proteo Laurenti, és
un personatge que es defi-
neix per activa, pel que fa: té
dona i amant, és tossut i no
dubta a enfrontar-se amb
l’escalafó administratiu, si
cal. Li agrada menjar, és clar,
però, contràriament al Mon-
talbano de Camilleri, que so-
vint deixa la pulsió sexual a
mercè de la gastronòmica (o
de la contemplativa, recor-
dem-ne les passejades a la
vora del mar), en Laurenti va
per feina i del mar triestí
només li interessen les ai-
gües olioses del port perquè
hi ha un restaurant que li
agrada i perquè és el lloc on
passen les coses. Cruïlla de
civilitzacions i destins, vene-
ciana, austríaca, italiana, iu-
goslava, ciutat lliure i final-
ment italiana de nou, el segle
XXI, a més, ha convertit Tri-
este en frontera i porta de les
noves repúbliques exiugosla-
ves d’Eslovènia i Croàcia i
port important d’entrada a
l’Europa comunitària de tot
el flux comercial i humà dels
Balcans, dels Carpats i de les
noves repúbliques exsovièti-
ques. Un escenari, doncs,
ideal per a novel·les crimi-
nals que el seu autor explota
amb solvència.
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