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Narrativa
El mercat dels lladres
Jan Guillou
Traducció de Carolina Moreno
La Campana. Barcelona, 2005

Joan Agut

E
n el marc del
vintè aniversari
de La Campana,
l’editorial que di-
rigeixen Isabel

Martí i Josep M. Espinàs,
l’empresa ha celebrat l’edi-
ció de Pandora al Congo, de
Sánchez Piñol, digna conti-
nuadora del seu esclatant
èxit La pell freda. Al llarg
dels seus vint anys de vida,
La Campana ha publicat
uns 300 llibres entre
novel·les, assaig i reportat-
ge. D’una manera discreta,
posant l’accent en la feina
diària i ben feta, Isabel
Martí, juntament amb el
seu col·laborador principal,
s’ha caracteritzat per ser
una editora sensible i
intel·ligent, amb un gran
sentit del negoci.

El mercat dels lladres és
un dels darrers llibres publi-
cats per La Campana. Jan
Guillou (Estocolm, 1944) és
un expert periodista d’in-
vestigació, molt crític amb
les autoritats sueques, que
el 1973 va ser condemnat a
deu mesos de presó per es-
pionatge. Ha publicat una
trentena de novel·les d’espi-
es, cosa que el fa ser un dels
escriptors més llegits del
seu país. Ha estat guanya-
dor de diversos premis lite-
raris i recentment ha publi-
cat Trilogia de les croades,
que ha despertat un enor-
me interès en la crítica i el
públic.

Comabonperiodista, Jan Gui-
llou s’inspira en la realitat so-
cial i política que l’envolta.
Per exemple, a El mercat
dels lladres l’autor es fona-
menta en dos casos reals:

l’escàndol financer del gran
grup d’empreses Skandia i
els robatoris d’una banda de
lladres, anomenada Banda
de Lindingö. Seguint els pas-
sos de Henning Mankell,
Guillou és molt crític amb la
societat sueca actual, en es-
pecial amb les formes de vida
de l’alta burgesia del país. En
la novel·la de Guillou, els alts
directius de les grans enti-
tats financeres i les seves fa-
mílies són retratats en la
seva real i profunda insigni-
ficança, en què l’únic valor és
la riquesa, si pot ser guanya-
da sense gaire esforç i per
mitjà d’operacions de dubto-
sa legalitat, utilitzant els tri-
pijocs de l’enginyeria finan-
cera.

L’autor ens explica una
història de pedants indocu-
mentats, gastrònoms de pa
sucat amb oli, prepotents
en els seus negocis i que
menyspreen la resta de la
societat. Ens mostra un re-
taule de cretins rics que
roben per ser encara més
rics. El grup de joves que
són sotmesos als implaca-
bles interrogatoris de la pro-
tagonista, Ewa Johnsén, in-
tendent de la policia d’Esto-
colm, apareixen com a

pobres diables infatuats
pels diners.

El mercat dels lladres es
desenvolupa a partir d’una
doble investigació en què
Johnsén porta tot el pes de
la feina. L’autor no ha pogut
evitar en una novel·la de tall
clàssic fer referència a la
vida íntima de la senyora in-
tendent amb una història
d’amor apassionat que, al
nostre entendre, s’ha de
considerar com una dis-
gressió amable.

Contràriament als policies de
Mankell, desencisats i poc
motivats, els de Guillou apa-
reixen com un model de vir-
tuts amb un respecte espe-
cial pels drets del ciutadà.
Pel nostre gust tots són una
mica massa perfectes. El
lògic seria que si a Suècia hi
ha alguna cosa que fa pudor
de podrit, la fortor arribés
també a les comissaries.

En resum, El mercat dels
lladres és una novel·la polici-
al forçaremarcable,queana-
litza amb bisturí uns quants
espècimens d’una classe so-
cial en plena decadència. La
traducció, de Carolina More-
no, respon a les expectatives
de qualitat del text.

Crítica

Narrativa
Fuga del amor
César Antonio Molina
Destino. Barcelona, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Des d’aquell llunyà lli-
bre de poemes que
vaig poder llegir a les

darreries dels 70, Últimas
horas en Lisca Blanca, pu-
blicat a Lleó en una editori-
al de relativa importància
per a la poesia d’aleshores
que ara ens semblarà exòti-
ca, la Fray Bernardino de
Sahagún, he freqüentat
l’obra de César Antonio Mo-
lina. Sempre m’ha donat
motius per tornar-hi, tant
als llibres antics com als
que, en diversos gèneres, ha
anat publicant gairebé sense
descans. Però sobretot vull
destacar la seva tasca en les
distàncies curtes, la crònica,
la nota de dietari, el text me-
morialístic, sense oblidar
l’assaig i la poesia. Molina és
un autor que sap recrear els
moments reals o de ficció.
És a dir, tornar a viure a tra-
vés de l’escriptura allò que
d’entrada podria semblar
quotidià en excés, fins i tot
inconsistent.

Recordo de manera espe-
cial el retrat que fa Molina
de l’escriptor cubà José Le-
zama Lima a les que ell ano-
mena “memòries de ficció”,
Regresar a donde no estu-
vimos, un retrat de la per-

sona, però també del seu en-
torn més proper, que asso-
leix la categoria de prosa a
imitar.

Ara es publica a Destino la
seva primera novel·la, Fuga
del amor, i la notícia és es-
plèndida, perquè, com al-
tres mestres de les distànci-
es curtes, Molina ha escrit
una novel·la per acumula-
ció, amb textos que es
poden llegir en qualsevol
ordre imaginable, solts o
acompanyats dels altres. És
a dir, l’autor ha fet una
novel·la amb el millor de les
seves proses, accentuant un
tema concret que pot servir
com a enllaç. Tot això confi-
gura una mirada panoràmi-
ca sobre les relacions hu-
manes –dir sobre l’amor

sembla limitar la vàlua dels
textos– que parteix sempre
d’un viatge com a motor
que engega la reflexió, unes
relacions fugisseres que la
saviesa narrativa i l’erudició
–una erudició neta, fins i tot
transparent– converteixen
en instants inesborrables.

Si algú pensa que Molina
s’ha deixat portar per la
inèrcia d’aquest trànsit rea-
lista, una realitat mistifica-
da, que viu la literatura,
només ha de tornar a les
seves anteriors novel·les, sí,
les anteriors a la primera,
que són Vivir sin ser visto i
la ja esmentada Regresar a
donde no estuvimos. El lec-
tor entendrà de seguida per
què la novel·la és el gènere
més creatiu i obert, també,
del segle XXI.

Unmestre
delesdistànciescurtes

Entre llops

Poesia
Tel·lúrica fada
Josep Casadesús
Emboscall. Vic, 2005

D. Sam Abrams

Tel·lúrica fada, el nou
llibre del prosista i
poeta Josep Casades-

ús, és literalment un recull
perquè l’autor ha aplegat
materials molt diversos,
d’èpoques també diverses, i
els ha fet encaixar harmoni-
osament. Així els poemes
solts, els poemes seriats i les

suites poètiques que formen
el llibre oscil·len hàbilment
entre la individualitat i la de-
pendència. De fet, aquest
punt de tensió voluntari
entre la integració i la resis-
tència es pot fer extensiu a
tots els nivells del llibre. Tots
els poemes del llibre tenen,
d’entrada, un marcat aire de
família, però després cada
part té la seva temàtica par-
ticular, el seu to prevalent o
la seva formalització carac-
terística. Casadesús es nega
a la uniformitat i reclama el
dret a la pluralitat, que és el
mirall artístic de la comple-
xitat de la vida. Hem de con-

siderar Tel·lúrica fada la pri-
mera obra de maduresa de
Casadesús perquè està es-
crita des de la clara consci-
ència que l’autor ha deixat
enrere la joventut, i ha
hagut d’enfrontar-se amb el
pas del temps, les parets os-
cades de la pròpia memòria
i la mort. I en lloc de cedir a
la nostàlgia ploranera, a la
desesperança o al dramatis-
me del retret, Casadesús ha
extremat la seva actitud de
sensibilització davant el
món que l’envolta, de gene-
rositat de cara als altres i de
gratitud pels dons fràgils
que li ofereix la vida.

L’escriptor César Antonio Molina. J.J. GUILLÉN / EFE
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Assaig
Alterperiodisme
Els mitjans de
comunicació
i la nova solidaritat
David Casablancas
Intermón Oxfam. Barcelona, 2005

Xavier Filella

El periodista David Ca-
sablancas, que actu-
alment treballa a Ca-

talunya Ràdio, presenta a
Alterperiodisme una actua-
litzada revisió, escrita amb
un fort esperit crític, sobre
el món dels mitjans de co-
municació. En particular,
l’autor examina l’aptitud de
la nostra premsa per incor-
porar les notícies que par-
len sobre les desigualtats
que hi ha al món i reflexio-
na sobre la seva capacitat
per donar veu als models al-
ternatius a l’existent.

En la primera part de
l’assaig, Casablancas ex-

plora el nostre escenari
mediàtic i enumera els
trets que el caracteritzen.
La seva valoració abasta
des de la preferència per
l’espectacularitat i els for-
mats breus que no han
d’avorrir el públic, fins a la
precarietat laboral dels pe-
riodistes i la concentració
de mitjans en cada vegada
menys empreses. L’exposi-
ció està puntuada per un
seguit de casos concrets en
què el lector reconeixerà
exemples paradigmàtics de
les tendències del periodis-
me actual.

Aquest examen del nostre
panorama comunicatiu
dona pas, en la segona part
de l’assaig, a una reflexió
sobre el tractament que
reben les causes solidàries
en els mitjans de comuni-
cació. Casablancas revisa
en aquest apartat des dels
estereotips amb què ben
sovint són tractats els paï-
sos del Sud fins a les difi-

cultats que tenen els movi-
ments alternatius al neoli-
beralisme per expressar la
seva veu.

Probablement, els capítols
dedicats a l’anàlisi de l’em-
penta mediàtica de les
ONG són els més encertats
d’aquest volum. En aques-
tes pàgines, l’autor, que co-
neix bé aquest món per
haver treballat en el gabi-
net de premsa d’Intermón
Oxfam, descriu l’aposta de
les ONG per potenciar els
gabinets de comunicació
amb l’objectiu de fer arri-
bar les seves propostes a la
premsa. Finalment, l’obra
examina la incidència de
les noves tecnologies –co-
mençant per Internet– en
la gestió informativa dels
nous moviments socials. És
així, conclou David Casa-
blancas, com de mica en
mica es va trencant l’actu-
al inèrcia comunicativa i es
comença a fer sentir una
veu alternativa a l’oficial.

Premsa i solidaritat


