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33 Amb una història d’un assassí en sèrie, Menéndez Salmón reflexiona sobre l’atracció del mal.
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NOVEL.LA / L’autor de ‘La ofensa’ se submergeix en la maldat humana

NOVEL.LA / Sòrdida tragicomèdia de Lewycka
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D esprés de l’agradable sor-
presa del seu primer lli-
bre, La petita història dels

tractors en ucraïnès (en castellà Los
amores de Kikolai), publicat a Es-
panya el 2006, s’esperava amb cu-
riositat aquesta Dues rulots de
l’autora ucraïnoangle-
sa, Marina Lewycka
(Kiel, Alemanya, 1946).

La comparació porta
a consideracions bàsi-
cament positives. Hi
destaquen la traça i el
desvergonyiment a
l’hora d’explicar una
història més aviat mi-
serable. Hi ajunta per-
f e c t a m e n t e l t o d e
comèdia amb un tema
de fons duríssim (l’ex-
plotació gairebé escla-
vista dels temporers es-
trangers). Aquest trac-
tament recorda força el
Tom Sharpe més esbo-
jarrat i, alhora, més ne-
gre. D’altra banda, les
situacions tragicòmiques són im-
prescindibles per deixar respirar
el lector, que d’una altra manera
no podria passar de la pàgina 10
davant de tanta sordidesa. Un ex-
cel.lent, doncs, per a la valentia i
l’astúcia de l’autora, que aconse-
gueix, d’una manera documen-
tadíssima i alhora divertida, in-

troduir de ple en aquest submón de
les plantacions de maduixes, de les
granges avícoles i dels intermediaris
sense escrúpols i amb cua de cavall.

No resulta tan reeixida l’estructu-
ra narrativa, basada en l’acumulació
de punts de vista narratius per fer

avançar la trama a
força d’anècdotes. De
vegades és un garbuix,
divertit, però un gar-
buix. Hi ha escenes que
Sharpe les firmaria sen-
se dubtar (i això és a fa-
vor de Lewycka) com
per exemple, la follia
de l’esposa d’un dels
pagesos explotadors,
que, després d’atrope-
llar el seu marit, el
força a observar, en ca-
dira de rodes, com ella
fa sexe amb els treba-
lladors immigrats.

En la seva primera
novel.la, Lewycka expli-
cava la seva experièn-
cia personal com a im-

migrada. Mirava endins. Era diverti-
da i tendra, més propera. Ara, a l’ho-
ra de mirar enfora, a l’Anglaterra
del segle XXI on no hi ha, pràctica-
ment, ni un sol treballador anglès,
ha optat per riure (per no plorar).

Q
uantes vegades s’escapa de
la comprensió del comú
dels mortals l’abisme de
l’horror o l’èxtasi de la fe-

licitat; i no obstant es viu, se sent el
transcurs de la vida i la seva consta-
tació en el cúmul dels dies. Aquí sol
quedar, en el sediment biogràfic,
sense cap altre apunt que el pòsit en
el record. Mortals comuns són
també els que decideixen posar or-
dre al món mitjançant l’escriptura.
El poeta ja deia que el més normal
és llegir. Els que a més de llegir es-
criuen xifren el seu esforç a domesti-
car la realitat al dir-la, s’apropien re-
cursos que tracten d’assimilar el
caos i atrapar el que en el fons conti-
nua indòmit. L’asturià Ricardo
M e n é n d e z S a l m ó n
(Gijón, 1971) pertany
sens dubte a l’estirp dels
que s’acosten a les pal-
pentes –però ben a l’a-
guait– a l’esgarrifança
de la quotidianitat i fi-
xen en lletres de motllo
un fragment de realitat
per oferir una interpre-
tació ordenada del trans-
curs del temps.

Sembla que va arribar
ahir, però l’escriptor ja
fa una dècada que propi-
cia la crònica de succes-
sos del seu imaginari
personal, encara que va

ser amb l’aparició de La ofensa (2007)
quan es va generalitzar el coneixe-
ment dels dots artístics de la seva
prosa. Aquell mateix any van arribar
els relats reunits a Gritar i ara el seu
món s’engrandeix amb la història
que ofereix a Derrumbe. La novel.la
està emparentada amb dues altres
de seves –Los arrebatados (2003) i La
noche feroz (2006)–, no només perquè
transcorre com aquelles a la petita
ciutat imaginària de Promenadia,
sinó perquè hi tornen a tenir carta
de naturalesa la presència del mal al
món, la subordinació de l’ésser
humà a les seves apetències o el tras-
puament asfixiant del dolor davant
el que no es comprèn. A Derrumbe hi
ha molt més: la història d’un assassí

en sèrie que abandona
sempre oculta la sabata
de la seva víctima ante-
rior al lloc del crim, en
el fons, una reflexió in-
quietant sobre l’atracció
del mal, sobre el verti-
gen propiciat per la gra-
tuïtat de tants actes en
què s’amaga l’horror
desmesurat, i és clar, so-
bre la impossibilitat de
dotar de qualsevol mena
de lògica els actes im-
munds.

El lector assisteix a la
trobada de l’assassí Mor-
tenblau amb l’inspector

Manila, o és potser Manila qui sent
la presència esgarrifosa de la bèstia
en cada un dels múltiples assassi-
nats, tots d’una potència descriptiva
inaudita, en què es conjuga amb sa-
viesa els recursos imaginatius amb
l’el.lipsi. El resultat s’acosta a l’estèti-
ca d’un trencaclosques multifacetat
de gran complexitat visual que úni-
cament cobra sentit des de la distàn-
cia, i aquesta perspectiva arriba
només al final del relat. La forja es-
tilística de Menéndez Salmón es tro-
ba tan propera a vegades a l’amane-
rament que s’aproxima perillosa-
ment a l’afectació, encara que mai
hi arriba a caure. El narrador del seu
relat és una persona sàvia, que co-
neix els ressorts que mouen l’ésser
humà i està capacitat per desentra-
nyar verbalment la complexitat de
la fluïdesa de l’home. La càrrega
poètica de la seva història aconse-
gueix crear un efecte que preval so-
bre els fets narrats i atorga esdeveni-
dor a la prosa.

Derrumbe és una immersió an-
aeròbica en la maldat, encara que
també és possible llegir-la com un
conjur i exorcisme davant la por de
la pèrdua del més preat, Vera, la filla
d’un dels protagonistes. De tota ma-
nera, això val per a qualsevol de les
Veras del món.
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NOVEL.LA / L’altra ‘llista de Schindler’

Girafes i nazis

L a casa de la buena estrella,
Diane Ackerman (Illinois,
EUA, 1956), és un relat de

girafes i nazis, de mamífers i de-
predadors despietats, de compas-
sió i d’infàmia. Comença amb
l’humor habitual de les
històries excèntriques
de zoòlegs –que Gerald
Durrell va brodar a La
meva família i altres ani-
mals– i acaba en l’espi-
ra l de violència de
l’Europa ocupada pels
nazis entre actes d’he-
roisme magníficament
retratats com a La llista
de Schindler, de Thomas
Keneally. Dues novel-
les testimoni per cons-
truir aquesta història
real.

Els Zabinski dirigien
el zoològic de Varsòvia
quan esclatà la segona
guerra mundial, i men-
tre els nazis projectaven l’aparell
d’extermini, Jan i Antonina Za-
binski van idear una complexa
maquinària de vida, o de com res-
catar centenars de veïns i amics
d’una efectiva extinció. La seva
història és un episodi desconegut
(que per ignorat no és menys he-
roic) dels anys de resistència al

parc zoològic de la capital polonesa:
a dins, una arca de Noè de «criatures
meravelloses», humanes i apelfades;
a fora, feres de negre uniforme.

Ackerman no és una escriptora
novella: les seves obres anteriors ja

van despertar un gran
interès. Cal recordar la
bona acollida d’Una his-
toria natural de los senti-
dos (1990) i d’Una histo-
ria natural del amor
(1995). Poeta, novel.lis-
ta i contista, Ackerman
també ha publicat en
castellà Magia y misterio
de la mente. La maravillo-
sa alquimia del cerebro
(2004).

La casa de la buena es-
trella, que és en definiti-
va la recreació de la
Polònia dels avis de
l’escriptora, un retrat
ple de vigor i esperança
que alterna els petits

moments de felicitat entre conduc-
tes –aterridorament– amorals. En
aquest mes de maig del 2008, el 65è
aniversari de la rebel.lió del gueto de
Varsòvia, aquest bellíssim llibre
pren tot el seu sentit.


