
ves per a un públic molt ampli i
alhora no fastiguejar –i divertir
amb gràcia encuriosida– el lec-
tor que encara suporta els clàs-
sics. És una aspiració vàlida i
per descomptat tan difícil de sa-
tisfer com l’intent de crear una
literatura que aspiri a les altures
més pedantesques. Crec que és
el terreny que ha volgut domi-
nar Pere Antoni Pons amb la
seva segona novel·la, Tots els di-
monis són aquí: un relat sòlid i
molt entretingut, que sap usar
els esquers de la literatura de gè-
nere –el policíac, el fantàstic–
però alhora toca la fibra moral
dels seus personatges, aspira a
la veritat de l’humanisme i
sobretot es basteix a par-
tir de formes treballa-
des.

Hi ha un misteri,
doncs: la desaparició
d’una al·lota en un
poble mallorquí. Hi
ha un home esquei-
xat que busca redi-
mir-se d’un dalta-
baix i alhora aclarir
l’enigma: Ricard Ro-
senthal, un dels
punts forts del
relat. Hi ha uns am-
bients tèrbols, mit-
ges veritats, intuï-
cions que s’esfu-
men, pistes

falses, converses farcides d’emo-
cions que palpiten, llegendes i
històries del passat. Sobretot hi
ha personatges: Pons –tan bé
com els millors– sap posar-los a
fer feina amb dos traços, selecci-
onar els detalls més intensos, les
vibracions més íntimes i de se-
guida els veiem actuar. I tant se
val que sigui l’amo d’un bar, un
pare destrossat, un
vell erudit o el
narrador testi-
moni que res-
pon les pre-
guntes d’una
veu encu-

riosida: no hi trobem ni una gota
d’artificiositat impostada ni d’en-
carcarament mal disfressat. La
sensació de veritat que batega
sota una història que, en princi-
pi, no podria ser més novel·lesca
és un dels incentius principals
d’aquest llibre.

Pons sembla que tenia la vista
més aviat dirigida a la filmoteca
que a la biblioteca; la novel·la so-
vint sembla estar més condicio-
nada, o sostinguda, per la tradi-
ció cinematogràfica que no per la
novel·la, com si l’autor certa-
ment ja tingués assumit que Cop-
pola, Scorsese i David Lynch són
tan decisius per a la nostra tradi-
ció –com a creadors i consumi-
dors d’art en majúscules– com ho
són Balzac, Pavese o Capote, per
citar tres novel·listes que poden
habitar entre els referents
d’aquesta intriga.

El més meritori del relat passa
per l’administració de la trama;
com, amb pols delicat i savi,
l’autor ens sap portar a través
dels dies que van ocupar el pro-
tagonista en la solució de l’embo-
lic; com inclou bones reflexions
–sobre l’atzar i la culpa, el destí i
la innocència, la raó i les pors–
amb naturalitat i sense escara-
falls que ens allunyin del fons del
drama; i com condueix la varie-
tat de narradors que es van com-
binant molt encertadament en el
rescat de tots els meandres de
l’argument. Una novel·la que, a
més de captivadora i àgil, és
bona i vertadera, i potser fins i
tot més literària –més escrita en
tensió preciosista– del que l’autor
voldria acceptar. Tots els dimonis
són aquí, dins nosaltres, i dins un
llibre que val molt la pena.
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Les provatures per fer una litera-
tura popular però alhora de qua-
litat no acaben de ser reeixides
en llengua catalana. Tenim una
gran novel·la ambiciosa i d’idees,
complexa i d’autor, com la que
poden donar-nos Joan Francesc
Mira o Jaume Cabré. Però amb
escasses excepcions no trobem
una novel·la de gènere que, més
enllà d’unes convencions esta-
blertes, pugui agradar a un pú-
blic preocupat pels arguments i
els entreteniments legítims i al-
hora un lector solvent i formalis-
ta, adelerat no tant en les històri-
es sinó en la pura literatura: l’en-
cert del verb i l’epifania d’un
ordre, la profunditat d’una mira-
da, el deteniment lúcid en un
món ben travat.

La literatura nord-americana
ens ofereix de continu un plegat
d’autors que són capaços de
jugar en aquest terreny interme-
di –un Dennis Lehane, o un
Richard Price; o l’anglès Nick
Hornby–: crear ficcions atracti-
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Tots els dimonis són aquí
Pere Antoni Pons

Editorial Empúries, Barcelona, 2011
183 Pàgs / 17 €

Pons va més enllà 
de la literatura de gènere 
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