
Els maçons de Washington
Deixant Roma enrere, el professor Robert
Langdon viatja ara fins a la capital dels Estats
Units, on ha d’impartir
una classe magistral al Ca-
pitoli. Aviat, però, comen-
cen a produir-se fets inquie-
tants. Un objecte gravat
amb una enigmàtica ins-
cripció apareix alhora que
segresten Peter Salomon,
el mentor del professor
Langdon i membre de la
maçoneria. Uns fets que es
relacionen entre si i l’obli-
guen a provar de resoldre l’estrany misteri. El
símbol perdut. Dan Brown. Editorial Empúries.
668 pàgines. 21,90 euros.

El futur de la televisió
Quina televisió pública? És la reflexió de Toni

Mollà sobre la situació ac-
tual del sector públic de la
comunicació. Amb els can-
vis que s’han produït últi-
mament en els entorns so-
cial, polític i comunicatiu,
l’autor aposta per reformu-
lar l’àmbit de l’audiovi-
sual substituint-lo per un
nou model de gestió
d’acord amb aquells can-
vis. Quina televisió públi-

ca? Toni Mollà. Edicions Bromera. 184 pàgi-
nes. 17 euros.

L’èxit amb veu de dona
Com es lidera en femení? Què és l’èxit? Pregun-
tes com aquestes són les que fa la reconeguda
periodista Sílvia Cóppulo a 47 dones que des-
taquen en els seus àmbits
professionals. A Dones de
primera hi podem trobar
els testimonis d’advocades
i juristes, escriptores, perio-
distes, actrius i esportistes,
entre d’altres. La reconegu-
da cuinera Carme Ruscalle-
da, l’arquitecta italiana Be-
nedetta Tagliabue o les ac-
trius catalanes Núria Es-
pert i Teresa Gimpera són
algunes de les dones entrevistades. Dones de
primera. Sílvia Cóppulo. Ara llibres. 368 pàgi-
nes. 15 euros.

LA REBOTIGA

L’expedient de Josef
Kalteis
Andrea Maria Schenkel. Traducció:
Jordi Jané-Lligé
Proa
200 pàgines. 16 euros

De tant en tant, sorgeixen
veus originals i diferents
en la novel·la negra.
N’és un exemple la fran-

cesa Fred Vargas i, anys abans, el
també francès Daniel Pennac i la
seva saga dels Malaussène, que
van rompre els motlles del gènere.
Ara la nova veu ve d’Alemanya,
Andrea Maria Schenkel, que,
amb dues novel·les, negres, negrís-
simes, sense detectius ni policies,
atrapa els lectors des de la prime-
ra fins a l’última pàgina.

Quin és el seu secret? Com diu
ella, “les històries s’expliquen per
si mateixes”. Schenkel empra es-
tructures molt treballades, crea
ambients opressius, tenebrosos,
manté un ritme endimoniat, amb
un llenguatge sobri, ni una parau-
la de més.

La primera, Tannöd, el lloc del
crim, situada als anys cinquanta a

Tannöd, un poble de la Baviera
rural on tota una família, nens
inclosos, és brutalment assassina-
da. L’escriptora reconstrueix els
fets a través dels veïns els quals
ens van mostrant com eren els
Danner, una família esquerpa
amb molts secrets per ocultar.

La segona, L’expedient de Josef
Kalteis, que va sortir fa poc, és en-
cara millor i més complexa. Trans-
corre a Munic, als anys trenta del
segle XX. De fet, la novel·la co-
mença pel final. L’octubre de 1939
se li denega l’indult a Josef Kalteis,
un ciutadà alemany, ari i, a més a
més, membre del Partit Nazi. Es
decreta l’execució immediata de la
condemna i s’ordena el més estric-
te secret de sumari. No es comuni-
carà a la premsa, ni tan sols al diari
oficial del partit. És guillotinat.

Què diantre ha fet el jove nazi
perquè se l’executi amb tanta pres-
sa i amb tant de secret?

Schenkel creua històries i més
històries. El llarg interrogatori a
què és sotmès en Kalteis només
dóna respostes, no hi ha pregun-
tes, i no té pèrdua, s’alternarà
amb les històries. La central és la

Kathie, una jove guapa i morena
que va a Munic per trobar feina,
en principi de minyona d’un advo-

cat, un artista o una família rica,
però aviat ho descarta. Les seves
amigues li aconsellen que es bus-

qui un xicot ric que la mantingui.
Les coses empitjoren i se n’acaba
anant al llit amb qui li pagui una
habitació. Però no té intenció de
rendir-se, ha anat a Munic per ser
feliç i ho serà. N’està convençuda.

La Kuni també havia anat a
Munic a buscar feina, anava en
bicicleta i es dirigia a casa del seu
germà. No hi va arribar mai.
L’Herta sempre feia el mateix re-
corregut en bicicleta i sempre a la
mateixa hora, però segons el testi-
moni d’un transportista, un dia
un home l’aguaitava rere un ar-

bre. L’Erna tornava sola a casa
una nit quan un home que porta-
va una gorra d’esport se li va
creuar pel camí. No se la va tor-
nar a veure. La Marlis se’n va
anar a fer una volta en bicicleta.
El 30 de maig de 1934 se la va
donar per desapareguda.

Schenkel recrea ambients me-
ravellosament bé. Era natural que
aquells fets brotessin en el subs-
trat corromput de la República de
Weimar; la democràcia és una úl-
cera cancerosa, una font d’ele-
ments antisocials. Un assassí en
sèrie estava en llibertat i els nazis
no ho anaven a permetre.
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Una veu molt
original

ROSA MORA

Txevengur
Andréi Platónov.
Traducció: Miquel Cabal
Edicions de 1984
486 pàgines. 20 euros

Amb el relat de l’experièn-
cia en marxa de la Revo-
lució Russa en una petita
província que sembla la

fi del món i que concep com la fi
de tot, Andréi Platónov va topar
amb una censura consensual en-
tre polítics i comissaris de la cultu-
ra que va impedir-ne la publicació
autoritzada, i que va postergar la
seva influència entre el bo i millor
de la literatura de categoria del
seu temps. Les seves obres no pu-
blicades van circular després de
manera clandestina entre els es-
criptors i els intel·lectuals russos,
en especial entre els crítics amb el
règim, però la censura va durar
fins a mitjan dècada de 1980 i va
impedir que Txevengur se situés
de costat amb l’Ulisses de Joyce o
El procés de Kafka, entre d’altres,
com una de les obres més signifi-
catives de la primera meitat del
segle XX.

La distància inabastable entre
el que se somia o s’imagina i el
que al capdavall es realitza, amb
el Quixot com a rerefons, és la
matèria literària de la novel·la,
amb creacions tragicòmiques
com ara la d’un dels dos protago-
nistes de la peripècia, l’home d’ac-
ció Kopionkin, que cavalca sobre
un cavall anomenat Força Prole-
tària i que no para de parlar de la
meravellosa tomba de l’estimada
Rosa Luxemburg, i que, al costat
de l’orfe Dvànov, al qual arrosse-
ga com a un cavaller cap a l’aven-
tura, peregrina cap al futur sobre
una terra erma i mísera fins a

crear un codi a partir de l’impossi-
ble i trobar el lloc on dur-lo a
terme: la comuna de Txevengur,
un indret allunyat de tot on una
colla d’il·luminats fan la revolu-
ció i filosofen sobre el món a ve-
nir. És en aquesta, la darrera part
de la novel·la, on la visió cansada
i apocalíptica de Platónov con-
flueix amb el to satíric de Gógol i
la pietat de Tolstoi o de Txèkhov
pels personatges.

Amb tot, el tret distintiu del
relat són les subterrànies històries
reals que convoca, les sequeres de

les regions russes riques en ce-
reals i la fam de principis de la
dècada de 1920, els enfronta-
ments armats abans de l’establi-
ment del gran ordre soviètic, i les
confiscacions, les massacres, la
presa de poder d’homes pobres o
empobrits que creen comitès revo-
lucionaris i que fan decrets sor-
gits del no-res, el buit després
d’haver deixat enrere el tsarisme;
la rèplica més real que literària de
la revolució en marxa en un espai
marginal respecte als centres de
poder, dels camperols, els pastors,
els obrers, les matrones i les mes-
tresses, amb la creació d’una llen-
gua nova que és alhora fidel a la
llengua parlada i a la llengua de
les discussions polítiques i els in-
formes burocràtics; una amalga-
ma genial que aplega les grolleries
i els estirabots més divertits amb

les abstraccions teòriques i els
dols més ineludibles.

La capacitat de Platónov per
assumir la llengua nova d’un nou
món que concep com un confí en-
mig de la ruïna de l’anterior, i de
ser alhora fidel a la llengua de l’ho-
me local, irrepetible i gairebé ines-
crutable, amb la indiferència que

El gran
experiment

PAU DITO TUBAU

Soljenitsin se sorprenia
del desinterès amb què
s’acarava a les formes
cultes heretades del passat

“El ser humano es bueno” (1921, obra de George Grosz).

Schenkel recrea
meravellosament bé
els ambients i manté
un ritme endimoniat
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