
això perquè no voldria que ningú
arribàs a aquest títol esperant tro-
bar una novel·la similar a El poder
del perro, possiblement la millor
novel·la sobre el narcotràfic que
s’ha escrit mai. No. Aquí Winslow
ens presenta la vida de Frankie
Machine, un mafiós de San Diego
amb un historial llarg i impecable
com assassí a sou que ha de sobre-
viure quan algú ha decidit que el
vol eliminar. Machine –que en rea-
litat és diu Frank Macchiatto, està
divorciat i té una filla que ha acon-
seguit entrar a la universitat per es-
tudiar Medicina–, comença a re-
passar qui se’l pot voler treure del
mig i per què, i així assistim a la
seva lluita per continuar viu i a un
flash back que ens els mostra com
la màquina engreixada i imparable
de la màfia de la costa Oest.

Aquest és un altre dels encerts
del llibre. El mafiós creat per Wins-
low és un tipus surfista, que ven
menjar per pescar peixos i té tota
una xarxa de negocis legals vincu-
lats a la indústria del sol i del bon
temps de la costa del Pacífic. I això
ens permet sortir dels ambients
sempre gèlids i plujosos de massa

novel·les de mafiosos per entrar
en un espai on el desert i la fronte-
ra són elements característics.
L’altre encert brutal de Winslow és
la col·lecció de personatges secun-
daris que desfilen per les pàgines
d’aquesta novel·la, de la mateixa
manera que els secundaris de luxe
també eren fonamentals a El poder
del perro, un llibre que heu de lle-
gir també de manera imperiosa.

Winslow ha aconseguit el més di-
fícil per a un escriptor: tenir una

veu pròpia. Les seves novel·les
traspuen un estil, una manera de
fer i de narrar i una dosificació de
la informació que caracteritzen
l’escriptura d’aquest home que, a
més a més, domina els diàlegs
com només ho fan els grans de la
novel·la negra. Winslow constru-
eix la trama de L’hivern d’en Fran-
kie Machine d’una manera molt in-
teressant: mentre en Frank critica
que els mafiosos hagin adoptat en
bona part l’estil imposat per la
pel·lícula El padrí, de Francis Ford
Coppola, el seu llibre no deixa de
recordar l’estructura de la segona
part de la trilogia, amb els conti-
nus flash backs i incursions en el
present. És a dir, el joc dels home-
natges és implícit a la novel·la.

L’hivern d’en Frankie Machine és
un artefacte molt ben construït.
Totes les peces quadren, i no n’hi
ha cap que falli, i si a la seva
novel·la anterior ens feia una des-
cripció brutal del món del narco-
tràfic, ara sabem bona part dels
procediments que usa un assassí a
sou per moure’s sense deixar ras-
tre, per retirar quantitats de diners
més o manco segures –procedents

del blanqueig– i per intentar sobre-
viure quan tots el volen veure
mort. A més a més, aquesta és una
novel·la que ens parla de l’ètica.
Machine es manté fidel a un codi
d’honor propi que els malfactors
vinculats a les drogues fàcils i a la
indústria del porno de la costa oest
nord-americana han vengut a tren-
car, un codi on les dones i les vícti-
mes col·laterals queden descarta-
des i on encara hi ha honor i pa-
raula. Però Machine té 62 anys i les
regles del joc han canviat massa,
fins i tot per a ell.

Feis-vos un favor, llegiu Don
Winslow. La vostra vida com a lec-
tors tendrà un abans i un després.

amb els altres elements que l’en-
volten (el Sermó de la Calenda,
l’Adoració del Nin, l’Anunci de
l’Àngel i la Processó dels Profetes)
encara no ha estat prou divulgat.
Com diu el prologuista del recull,
“creiem que l’aplec dels treballs
d’aquest llibre i les il·lustracions so-
nores i visuals que l’acompanyen,
omplen un espai de coneixement
poc explorat, gairebé verge en el
context illenc, que esdevindrà en
el futur immediat imprescindible”.
Recordem que, de tot aquell con-
junt litúrgic, només ha perdurat el
cant de la Sibil·la.

Un simple cop d’ull a la taula pa-
lesa la dimensió i l’abast del tre-
ball. A diferència d’altres obres co-
rals, on el pròleg és un mer tràmit
de cortesia, aquí Xavier Carbonell
Castell basteix una magnífica anà-
lisi sobre l’origen del teatre religiós
medieval –context que fa possible
l’aparició de tot aquest entramat
del cicle de Nadal– i incideix en la
necessitat de preservar tots i cada
un d’aquests elements, encara
que només sigui des del punt de

vista intel·lectual,
atès que “serviria
per entendre millor
aquelles creatives
centúries i també
convenient per a
fer-nos més rics cul-
turalment”.

L’article que en-
capçala l’obra, sig-
nat per Josep Amen-
gual i Batle, tracta
sobre l’origen de les
Matines de Nadal,
fent especial es-
ment al cant de la Sibil·la i a la Pro-
cessó dels Profetes (suprimida
–amb èxit, no com el cant– pel
bisbe rigorista Diego de Arnedo el
1572, seguint les directrius de la re-
forma tridentina). Segueix un arti-
cle signat per Sebastià Melià i Mora
sobre l’origen (cap als segles IV i V
dC) i evolució del cant gregorià, del
cant litúrgic al cap i a la fi. A conti-
nuació ve un llarg i profund treball
de Francesc Ramis Darder basat en
la font bíblica com a fonament de
la Processó dels Profetes. Recor-

dem que aquesta
processó posa en
escena dotze perso-
natges que donen
testimoni de Jesús,
el Messies. En el tre-
ball s’ofereix una
semblança de cada
personatge.

Del conjunt d’es-
tudis destaca espe-
cialment el signat
per Arnau Reynés i
Florit sobre l’obra
musical d’Antoni

Martorell i Miralles en les Matines
de Nadal, el mestre, músic i com-
positor montuïrenc considerat pio-
ner en la renovació del cant litúrgic
en català a Mallorca. D’ell és l’adap-
tació musical de la Processó dels
Profetes. Posteriorment, Josep Rot-
ger i Martínez, aprofundeix en la fi-
gura dels ministrils, un cos de mú-
sics “de carrer” d’origen medieval i
que pervisqueren fins al 1882. El
2001 es creà el Joch de Ministrils
del Consell de Mallorca, que el
2009 participa en les Matines de

Nadal dins la Seu de Mallorca.
Ara bé, de tots els articles espe-

cialment resulta força interessant
el signat per Gabriel Seguí i Tro-
bat i Francesc Vicens i Vidal titulat
El cant de la Sibil·la a la litúrgia
medieval mallorquina. A més de
l’anàlisi profunda d’aquest cant,
els autors hi posen en clar deter-
minats aspectes ja oblidats relaci-
onats amb la seva realització,
com ara el moment en què es
cantava (que no és el mateix
d’ara, dins la missa d’alba) o de
l’escenificació antiga, on apareixi-
en fins a quatre escolans.

L’obra acaba amb una addenda,
on especialment excel·leix un
breu diccionari de les Matines de
Nadal a les Illes Balears, un docu-
ment utilíssim per entendre cor-
rectament i profunda aquesta ma-
nifestació del folklore religiós
d’origen medieval.
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El mafiós creat per Winslow és un tipus surfista, que ven menjar per pescar i té tota una xarxa de negocis legals vinculats a la indústria del sol de la costa del Pacífic
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L’hivern d’en Frankie 

Machine és un artefacte molt 

ben construït. 

Totes les peces quadren, 

i no n’hi ha cap que falli
Text: Sebastià Bennasar
ballaruga@hotmail.com

Davant de tota l’onada de novel·la
negra sueca que ens està envaint
des de fa alguns anys, convé recor-
dar que a casa nostra tenim una
excel·lent fornada de narradors i
que també al bressol del hard-boi-
led continuen escrivint esplèndi-
des novel·les negres amb bastant
més sòl que les que ens arriben de
latituds nòrdiques –malgrat que
nord-americans i escandinaus
mengin igual de malament.

El darrer gran descobriment de
la novel·lística de gènere nord-
americana és Don Winslow, de qui
es pot llegir ara en català l’extraor-
dinària L’hivern d’en Frankie Ma-
chine. Winslow és un d’aquests au-
tors que facin el que facin tenen un
estil propi i una potència narrativa
que no deixa ningú indiferent. Dic

Text: Tomàs Vibot
tomasvibot@gmail.com

Les Matines de Nadal a les Illes Bale-
ars és un treball d’autoria coral on
s’analitzen tots i cada un dels as-
pectes religiosos i culturals que en-
volten aquest moment tan assenya-
lat de l’any, fent especial esment al
cant de la Sibil·la, l’element que sin-
gularitza i dóna plena entitat a la
celebració que es fa des de l’època
medieval, sense interrupció, a Ma-
llorca. Els autors, des d’enfoca-
ments diversos però concèntrics,
hi aprofundeixen en els principals
continguts escènics d’aquest com-
plex acte litúrgic i altres aspectes
que s’hi relacionen. I, tot i que que
el cant de la Sibil·la –i especialment
ara que és Patrimoni Immaterial de
la Humanitat– és un bé conegut i
compartit per tots els illencs, es pot
dir que la seva anàlisi, juntament


