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Una Alacant 
inhòspita i perillosa

Escriure 
amb microscopi

A hores d’ara la novel·la negra ja
forma part del nostre imaginari col·lec-
tiu. Aquesta circumstància implica uns
avantatges evidents al temps que
inconvenients no menys importants.
Entre els aspectes positius, és innega-
ble que la repetició de certs codis pro-
pis del gènere facilita la comprensió
immediata per part del lector. Per con-
tra, quan aquests elements no s’aca-
ben d’utilitzar amb suficient rigor o no
s’han desenvolupat plenament també
es detecten amb idèntica celeritat. Part
d’aquestes virtuts i limitacions es tro-
ben a l’obra d’Espinós, que ens acaba
deixant un regust agredolç.

L’argument de la novel·la no deixa
cap dubte sobre el terreny en què ens
movem. A un detectiu que porta una
vida relativament monòtona i plàcida
treballant per a companyies d’assegu-
rances li encarreguen trobar una jove
desapareguda, filla d’un empresari de
la construcció. Tot i les reticències ini-
cials, finalment accepta el cas, que el
portarà des de les sectes que procla-
men una nova espiritualitat fins als gru-
puscles neonazis i els ambients sòrdids
de la prostitució de la ciutat d’Alacant.
De la mateixa manera que en les obres
clàssiques del gènere, la investigació
serveix d’excusa per reflexionar sobre
alguns dels temes més preocupants de
les societats actuals, com és l’ascens
de la ultradreta i de les organitzacions
neonazis en un context de creixement
de la població immigrant. Un dels
encerts de l’autor en aquest sentit és la
incorporació d’episodis reals a la narra-
ció, que li confereix una versemblança
que posa els pèls de punta. Els casos
del grup neonazi valencià Arma-
gedón, desarticulat fa uns anys, o del
llibre i documental Diario de un skin
sobre els Ultrasur madrilenys, en serien
alguns exemples. Precisament, la part

més suggeridora és la que explica,
encara que només siga de passada,
com les comarques del sud s’han con-
vertit en les darreres dècades en un
paradís per a la ultradreta europea.
Primer com a refugi d’oficials nazis
que buscaren protecció en l’Espanya
franquista i més endavant com a desti-
nació d’antics membres de l’OAS que,
juntament amb nombrosos pied noirs,
arribaren a Alacant després de la inde-
pendència d’Algèria. 

Tot i la potencialitat temàtica, aques-
ta no s’explota amb tota la seua com-
plexitat, cosa que genera una certa
superficialitat narrativa de la qual es
ressenteix tota l’obra. Aquesta es posa
de manifest especialment en la resolu-
ció, un tant abrupta. Tampoc els perso-
natges són tractats amb excessiva pro-
funditat. En general, sabem ben poc
d’ells i aquesta falta d’informació con-
tribueix a que no acabem d’entendre
algunes de les seues decisions. Per
exemple, no s’explica amb claredat les
motivacions del detectiu a l’hora de
mantenir una apassionada relació
sexual amb la dona que segueix i vigi-
la en una de les trames secundàries.
Sembla com si l’autor, pel fet de seguir
el cànon, haguera tingut la necessitat
d’incorporar al relat un parell d’esce-
nes de sexe contades amb cruesa. 

Igualment, la narració perd força
quan hi apareixen diverses referències
intertextuals per boca dels mateixos
protagonistes. En un moment del relat,
el detectiu i un periodista al qui dema-
na ajuda parlen sobre la possibilitat
d’escriure una novel·la del cas que por-
ten entremans i, en un altre passatge,
una de les protagonistes es dedica a
glossar les bonances del cinema negre
en un joc postmodern un tant passat de
moda. Més enllà de demostrar que l’au-
tor domina la teoria, aquesta declara-
ció d’intencions només s’interpreta com
un intent per buscar la complicitat del
lector. No podem negar que, en oca-
sions, ho aconsegueix. De tota manera,
es troba a faltar una aposta més deci-
dida per la ironia o directament l’hu-
mor, elements propis del gènere i que
tan bé li han funcionat a Ferran Torrent,
entre altres, de qui és deutor. En defini-
tiva, una literatura sense més preten-
sions que les de fer passar una bona
estona, que no és poc, les mancances
de la qual acaben per passar factura.

Àlvar Peris

Un senyor molt sabut de Sueca escri-
via fa uns anys un aforisme que deia:
«De tota novel·la, sempre en sobra la
meitat». No hi estic gens d’acord. Si
un novel·lista, posem per cas, com
Lluís-Anton Baulenas, escriu una no-
vel·la de 318 pàgines en què a un per-
sonatge li ocorren en total entre cinc i
deu coses és perquè la volia així, amb
totes les seues el·lipsis i pauses.
Considerar que a una narració li
sobren moltes o poques pàgines és un
retret molt ususal (i fàcil de formular).
Però és així com l’hem de jutjar, a la
vista del resultat final, i nosaltres, sim-
ples lectors, no som qui per dictaminar
quines i quantes són les pàgines que
hem d’escapçar.

En Àrea de servei, la darrera publi-
cació de Baulenas, una jove comença
a treballar com a guàrdia de seguretat,
en el torn de nit, a un complex d’estèti-
ca i salut. Després d’una ruptura senti-
mental, i d’uns anys relativament con-
vulsos a l’Àfrica com a cooperant en
una ONG, l’Anna ha tornat a
Barcelona, i s’instal·la en una autoca-
ravana que un amic li presta. En els
mesos següents l’Anna es veu absorbi-
da per una sòrdida relació passional
amb un dels pacients del centre de
salut, que la du a convertir-se en una
ànima en pena, sense un rumb vital
clar.

La novel·la, en definitiva, no és allò
que es diu una trepidant cascada d’e-
mocionants experiències. En realitat,
la primera acció interessant ocorre a
la pàgina 115, pràcticament a la
meitat del llibre. Fins ací, podem con-
siderar el text una mena de presenta-
ció d’espais i personatges, i no serà
fins les últimes deu pàgines de l’obra
que hi ocorrerà alguna altra cosa
excitant. 

Lluís-Anton Baulenas
Àrea de servei
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És ben conegut el gust de Baulenas
per la pausa descriptiva —llegiu la
seua La felicitat, molt recomanable—,
tan detallista que sembla una autobio-
grafia, d’aquelles en què l’autor es
dedica a anotar el color de l’entapis-
sat de la cadira d’aquell fosc restau-
rant de carretera una matinada de tar-
dor. Es nota que l’autor es complau a
perfilar cada matís sensorial de cada
escena, fins a l’extrem que fins i tot
descriu les accions dels personatges
com un fet excepcional. Per exemple:
en un moment determinat, la protago-
nista necessita una pàgina sencera i
escaig (pàgs. 120-122) per comprar
un telèfon mòbil, i en aquesta escena
només ocorre això: ni l’empleat de la
botiga es pega foc a l’estil bonze, ni
tots els mòbils es posen a sonar a la
vegada, ni res d’extraordinari. En
canvi, la descripció del procés de
compra és tan minuciós que desembo-
ca en una sensació de tedi un poc
incòmoda.

Dic incòmoda perquè un sempre
pensa que hi ha gat en sac, és a dir,
que si l’autor ha escrit tot allò és per un
motiu, com ocorre al cinema (o hauria
d’ocórrer): tot fotograma està justificat.
La comparació entre un relat com Àrea
de servei i el cinema és inevitable: l’e-
fecte càmera, el desig irrefrenable que
el receptor ho tinga tot a l’abast. Hi ha
qui creu que un escenari ben treballat
és ja en si una història. I alerta, que
per fer això cal una potència imagina-
tiva privilegiada, com és el cas de l’es-
criptor que ens ocupa.

D’altra banda, hi manca també, a
la novel·la, un mínim de temeritat
expressiva. Tant en la narració com
en els diàlegs, el llenguatge resulta
bastant anodí, fermament estàndard,
fred i hipercorrecte en el cas de l’ora-
litat. És clar que Baulenas té una fluï-
desa discursiva més que contrastada,
però en aquesta ocasió peca de
massa lineal.

El senyor tan sabut de Sueca escrivia
fa uns anys un aforisme que deia: «Per
regla general, la literatura catalana
moderna és una literatura feta per
marits satisfets, sedentaris i no enga-
nyasts —i per capellans. D’aquí que
resulti definitivament fada i, sobretot,
reiterativa». Malauradament, hi estic
totalment d’acord.

Joan Manuel Matoses

Les veus
de la vida

Montse Armengou i Ricard Belis
Ravensbrück, l’infern de les dones
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Tot i que la realitat s’entesti sovint a
demostrar tot el contrari, hi ha excep-
cions honroses que vénen a definir una
de les funcions vitals del periodisme, la
denúncia, el sacseig de les consciències
i el treball per mantenir viva la memòria,
un exercici que permet que l’oblit no
s’ensenyoreixi de tot i que, per tant, el
record sigui un antídot contra els mals.

Dos reporters del «30 minuts» de
TV3, els guardonats Montse Armengou
i Ricard Belis reben l’encàrrec de fer un
reportatge sobre el camp de Mauthau-
sen amb motiu del seixantè aniversari
de l’alliberament dels camps d’extermi-
ni nazis. Van dir que no i van optar per
treballar sobre Ravensbrück, com a sím-
bol dels oblidats entre els oblidats. El
resultat va ser un fantàstic reportatge
que va rebre el premi Memorimage
2006 i que després s’ha ampliat i ha
canviat de format per convertir-se en
Ravensbrück, l’infern de les dones.

Ravensbrück és a 90 quilòmetres al
nord-oest de Berlín i va ser el lloc esco-
llit pels nazis per a la creació de l’únic
camp dissenyat específicament per
acollir dones, el camp on es van ins-
tal·lar indústries com la Siemens per
aconseguir mà d’obra gratuïta, que
explotaven fins la mort i després cre-
maven allí mateix sense costos ni pro-
blemes de desplaçament, un camp per
on van passar 132.000 dones i n’hi
van morir 92.000, el camp on va estar
la Neus Català, l’única supervivent
catalana dels camps de Hitler, el camp
que, segons les paraules de la mateixa
Neus, no va conèixer Dant, perquè si
hi hagués passat, l’infern de la Divina
Comèdia es diria Ravensbrück.

El llibre és la veu de les supervivents,
de les dones que ho van viure en prime-
ra persona, la qual cosa fa que tot ple-
gat sigui encara més escruixidor i tingui
un valor poderós i carregat de respon-

sabilitat, el de convertir-se en altaveu, en
caixa de ressonància de les veus dels
milers de dones que no poden parlar,
que es van deixar la vida i la paraula en
aquell horror sense límits, en aquella
devastació humana sense precedents.

Armengou i Belis han parlat amb 13
dones, 13 vides marcades per la devas-
tació de la personalitat, per l’anorrea-
ment continuat de l’esperança, 13 dones
que, bé per fortalesa interior, bé per
atzar, van poder resistir aquella cadena
de dies que s’amuntegaven els uns
damunt dels altres per anar-se fent cada
cop més durs, cada cop més implaca-
bles, 13 dones que expliquen la part
més dura de la seva vida. Però més enllà
de la crònica de l’horror, que hi és i en
grau suprem, el llibre, els testimonis,
cadascuna de les paraules que hi tro-
bem són la fraternitat del dolor, la neces-
sitat d’escriure la justícia en forma de tes-
timoni, de que qui llegeixi l’experiència
d’aquestes 13 heroïnes a la força, com-
prengui el patiment, el sacrifici i la mort
de tants milers de dones que van deixar
la vida, el present i el futur a mans de la
barbaritat, pels delits d’uns homes guiats
per la bogeria, pel totalitarisme absurd
d’unes idees devastadores.

Ravensbrück, l’infern de les dones és,
malgrat tot, la fidelitat a la promesa
donada, a la necessitat d’explicar el
drama mentre quedi la possibilitat de
gestar paraules que expliquin la realitat,
els pensaments, els anhels, els somnis i
les quimeres d’una generació que va ser
castigada només per la bogeria irracio-
nal d’uns quants. Els testimonis són
escruixidors i fan pensar que la força de
les ànimes castigades pot arribar a ser
molt superior a la capacitat de sembrar
el mal, que la resistència és infinita i que
mentre hi hagi veu hi haurà record.
Potser per això el gran miracle de
Montse Armengou i Ricard Belis ha estat
el de donar veu al silenci, d’amplificar
la remor del record, de fer present allò
que era quasi invisible. Els 13 testimonis
són l’ahir, però sobretot l’avui i el demà,
el crit que no mor, la victòria absoluta
contra l’oblit. Ravensbrück, l’infern de
les dones no és la veu de les supervi-
vents, és la paraula de les vencedores,
de les dones que, malgrat tot, han guan-
yat la batalla, la guerra. Elles tenen la
força de totes les companyes que es van
quedar pel camí, que els hi van cedir
l’impuls i l’energia per convertir l’horror
de la mort en esperança viva.  

Jordi Cervera


