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Es una delícia llegir John Ban-
ville (Wexford, 1945). O Ben-
jaminBlack,elpseudònimen
clau policíaca. Bromera in-

corpora la tercera novel·la made in
Black, El lèmur, després d’El secret de
Christine Falls i L’altre nom de Laura.
En perspectiva, l’obra de Banville ha
adquirit una dimensió monumental. El
vaig conèixer a través de la sèrie de
novel·les històriques dedicades a cien-
tífics controvertits com Copèrnic i Ke-
pler, que va presentar Edhasa. Penín-
sulaenvaafegirunaaltraambrerefons
històric, La carta de Newton. També va
presentar el thriller gòtic Mefisto. Ana-
grama té al seu catàleg, entre altres,
Imposturas i Eclipse, dues obres per
pensar en els equívocs existencials a
través de personatges relacionats,
també, amb la cultura. En català, i en
coedició amb Empúries, Anagrama
presentaria una novel·la sobre un his-
toriador d’art, L’intocable, i Proa tra-
duiria Llibre de l’evidència, la impac-
tant confessió d’un assassí. Bromera
també va publicar la magistral El mar.
Un paquet de llibres per comprar-los i
tancar-se un mes en un apartament de
la costa. Us hi animeu?

Podríeu començar per El lèmur, una
novel·la negra de final previsible, però
amb un desenvolupament que talla
l’alè. Només pel duel de personatges
del capítol deu, entre el protagonista
–un periodista a qui el seu multimilio-
nari sogre li encarrega la biografia per
un milió de dòlars– i el mateix sogre
–exespia de la CIA i amb un passat poc
fiable–, la novel·la seria ja memorable.
Des de les primeres pàgines, Banville

Amb l’estil de John Huston

Odiat o estimat, Juan 
Benet (1927-1993) encara
manté defensors i
detractors radicalitzats. En
qualsevol cas es tracta d’un
narrador i assagista de
referència, que marca un
abans i un després.
DeBolsillo en comença a
publicar l’obra completa en
versió original. Les edicions
definitives dels seus llibres,
a cura del crític Ignacio 
Echevarría, inclouen una
primera tongada amb els

primers quatre títols del
cicle Región, entre el 1968 i
el 1973, amb les novel·les
Volverás a Región, Una
meditación, Un viaje de
invierno i La otra casa de
Mazón. És important
l’edició, perquè el crític i
curador ha tingut accés als
manuscrits originals de
Benet. Després de ser
digitalitzat, cada títol és
revisat i actualitzat de cara
a una fixació definitiva. Els
motius principals, a part de

les errades i errates, són els
problemes derivats de la
censura o de l’autocensura
de l’autor per evitar-la.

Un altre al·licient de
les noves edicions és la
publicació d’apèndixs, com
en el cas de Volverás a
Región de dues ressenyes,
de Rafael Conte i Pere 
Gimferrer. El poeta català
destacava que per al lector
que s’hi familiaritzés, la
novel·la “és una lectura

fascinant”. A Una
meditación, un interessant
assaig de Ricardo Gullón. 
Félix de Azúa signa l’epíleg
d’Un viaje de invierno, i
Darío Villanueva, el de La
otra casa de Mazón. La
topografia literària i
geogràfica de l’escriptor i
enginyer invoca els grans
territoris de William 
Faulkner i Thomas Hardy.
La misteriosa Región torna
a l’actualitat. Alta literatura
en temps de fast food.❋

Literatura estrangera ❚

Els originals de Juan Benet

tectiu informàtic –a qui anomena
“lèmur” per la forma del seu cap– per
investigar el passat del seu sogre. Des-
prés d’intentar-li fer xantatge exigint-li
la meitat del milió de dòlars, apareix
assassinatambuntreta l’ull.Mort idèn-
tica a un personatge del passat del
sogre, un home que el va ajudar a sal-
var l’imperi econòmic de la fallida.

El tema va incorporat a una magní-
fica trama, on la resta de la família, la
dona del periodista i el fill, fruit d’un
matrimoni anterior, ens introdueixen

en la xarxa de la comunitat catòlica ir-
landesa de Nova York. També és d’Ir-
landa l’amant del protagonista. Les cri-
sis familiars i sentimentals, les repres-
sions socials i la poesia que Banville
incorpora onegen en un artefacte de
precisió. El lèmur és un llibre per llegir-
lo davant la piscina o subratllant cada
pàgina per aprendre’n. Novel·la apare-
guda per entregues alNew York Times,
és desproporcionada només en una
cosa: es llegeix tan fàcil com difícil re-
sulta oblidar-la. Addictiva.❋

ens dóna una clau en presentar John
Huston com un dels coneguts dels pro-
tagonistes. L’aspectedeldirector i actor
es dibuixarà en la memòria del lector.
Imaginarà la gesticulació, la veu greu i
el papers que va fer Huston, per exem-
ple a Chinatown, de Roman Polanski.
Emmirallaments conductistes en una
obra clàssica del gènere, a l’estil dels
mestres i dels renovadors Joe Gores,
Bill Pronzini i companyia.

L’argument és aparentment senzill.
El periodista-biògraf contracta un de-
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L’irlandès John Banville publica en català la seva tercera novel·la signada per Benjamin Black

BeBolsillo publica els
originals de Juan Benet
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El lèmur

Benjamin Black
Traducció: Eduard
Castanyo
Bromera
Alzira, 2009
Preu: 16,60 euros
Pàgines: 192


