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P unto débil és un treball
equilibrat, rítmic i esplèn-
did, de criteri i cohesió,

que té en la simplicitat la seva
gran força. Els lectors descobri-
ran com la brevetat del seu for-
mat d’origen ha condensat les
virtuts de l’autor (ritme, visualit-
zació, psicologia i sorpresa) i n’ha
retirat els vicis (parafernàlia, rei-
teració, etc.). Cap esquitx sangui-
nolent, cap llicència morbosa o
grandiloqüent. Una novel.la d’ex-
pectatives obertes –que es rein-
venta magnífica a cada capítol–
amb uns personatges de traç fi,
un estil viu i un ponderat equili-
bri entre diàleg i exposició.

Publicat setmanalment a The
New York Times Magazine, del 23
d’abril al 6 d’agost del 2006,
aquest text a bocins del nord-
americà Scott Turow (Chicago,
1949) va sortir després d’At Risk,
de Patricia Cornwell (magnífic re-
lat traduït per Ediciones B amb
el nom d’ADN asesino), i justament
abans de les entregues de The Over-
look de Michael Connelly (encara
no editat a Espanya).

Turow s’incorpora així a l’exi-
gent llista de fitxatges de la pres-
tigiosa publicació novaiorquesa
per on han desfilat pesos pesants
del thriller com ara John Banville,
Elmore Leonard, Ian Rankin i Mi-
chael Chabon. I cal recordar, a
més (també en porcions), una
minúscula i alhora gran novel.la
com és ara Hot line, de Luis Sepúl-
veda, primera aventura del detec-
tiu maputxe George Washington
Caucamán.

Setè i fins ara últim volum de
la saga del comtat de Kindle (geo-
grafia imaginària del combat ju-
dicial on Turow és el rei), Punto
débil passa en un escenari prou
conegut des de Presunto inocente
–el seu primer best-seller, de 1987–,
al qual han seguit sis més, entre
els quals hi ha Demanda infalible
(1999), on l’autor recuperà el seu
protagonista, el jutge George Ma-
son. Ara, el magistrat s’haurà
d’enfrontar a dos casos d’agressió
sexual –un d’actual i un altre que
el remetrà al seu propi passat–,
lluitant entre el deure i l’omissió
per establir els límits entre
justícia i ètica.

RAMON VENTURA

[rventura@elperiodico.com]
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Hi havia una vegada vostè

Lliçó de climatologia Poder i narcocorrido
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A
mb la pàgina 68 d’EL PE-
RIÓDICO a les mans, el lec-
tor comença a llegir la críti-
ca titulada Hi havia una vega-

da vostè i topa amb una primera fra-
se que diu: «Amb la pàgina 68 d’EL
PERIÓDICO a les mans, el lector co-
mença a llegir la crítica titulada...».
¡Un moment! El lector entén: «Això
està passant. Jo sóc aquest lector».
Benvingut al fabulós univers que
l’escriptora alemanya Cornelia Fun-

k e ( D o r s t e n ,
1958) ha tancat
a m b n o t a b l e
mestria en l’en-
trega final de la
seva trilogia so-
bre el Món de tin-
ta, titulada Mort
de tinta, l’edició
en castellà de la
qual, a Siruela,
arribarà a les lli-
breries al final
de la setmana.
T a m b é e n
aquest món les
persones es tor-
nen personat-
ges, i els perso-
natges, perso-
n e s . I t a m b é
allò escrit, enca-

ra que sigui fictici, esdevé realitat.
Davant el Llibre que es descrivia a

si mateix a La història interminable, de
Michael Ende, el mestre de Funke,
Cor de tinta (2003), Sang de tinta (2005)
i Mort de tinta parlen de persones
que, com Llengua Màgica, la seva fi-
lla Meggie i el pèrfid Orfeu, donen
vida a éssers inventats per autors
com el poeta Fenoglio o, posats a ju-
gar, la mateixa Funke. Ho fan lle-
gint-los en veu alta, creient-se’ls, do-
tant-los d’ànima. ¿Qui no ho ha fet?
Com Fenoglio diu a la novel.la:
«¿Saps què es desitja quan algú esti-
ma tant un llibre que el llegeix un
cop i un altre? [...] Un vol prendre-hi
part, quina altra cosa voldria si
no?».

Fet realitat, o sigui ficció, el som-
ni de tot lector, o sigui de vostè,
només cal treure’s el barret davant
la manera com Funke ha resolt el fi-
nal de la seva aventura. Consolidats i
ampliats els referents que l’autora
ha anat explicitant mitjançant cita-
cions –en especial Ende, Roald Dahl,
Mark Twain, James M. Barrie, Frank
L. Baum, William Shakespeare, Ro-
bert Louis Stevenson, J.R.R. Tolkien,
J.K. Rowling, Philip Pullman i el Wi-
lliam Goldman de La princesa prometi-
da–, era del tot esperable que el joc
de realitat-ficció i el cant d’amor

pels llibres, encara que hàbils, no
fossin la principal sorpresa d’aques-
ta Mort de tinta.

Davant la continuació de l’heroi-
ca vida de bandolers dels Folchart,
els protagonistes, o davant els vani-
tosos desvaris de creadors atrapats
en les seves pròpies creacions, els
mèrits de la novel.la podrien haver
estat la seva endimoniada reinven-
ció de la lluita entre el Bé i el Mal, el
dilema de Mo sobre si continuar ha-
bitant o no un llibre o les noves
exhibicions de creativitat de Funke,
dels divertits homes de cristall a les
metamorfosis en forma d’au de Mo,
Resa o Mortola.

El gran secret de Mort de tinta, el
que permet tancar brillantment
aquesta addictiva trilogia amb aires
de clàssic, és sobretot el joc amb la
mort que anuncia el seu títol. De les
fúnebres Dames Blanques a la gens
gratuïta resurrecció de personatges
c o m D i t d e
Pols, els inevi-

tables pactes d’Orfeu o les múltiples
lectures sobre el significat de l’òbit
en la ficció, la presència constant de
la mort fa superar a aquesta història
la seva condició juvenil per conver-
tir-la en una profunda i impecable
novel.la sobre la voluntat i el destí.

Encara que sigui per la imminent
pel.lícula sobre Cor de tinta, animi’s a
llegir la trilogia: descobrirà que
també vostè pot ser de tinta; que al
viure i morir sobre el paper multi-
plicaria la seva existència com ho
feia aquell mirall d’Ende que es mi-
rava en un altre mirall: fins a fanta-
siejar amb l’eternitat.

A aquestes altures del feno-
men, és innegable que vi-
vim en una època d’escalfa-

ment climàtic. Davant l’evidència,
hi ha pronòstics de tota mena, des
dels que auguren una adaptació
suau fins als que preve-
nen una gran varietat de
catàstrofes. En aquesta
situació, és lícit pregun-
tar-se quines han estat
les conseqüències de
c a n v i s c l i m à t i c s
pretèrits.

La falta de registres
sistemàtics i fiables ha-
via dificultat, fins ara, in-
vestigar el clima d’èpo-
ques anteriors al segle
XIX. Però tècniques com
ara l’anàlisi dels gels po-
lars o l’estudi de les ane-
lles de creixement dels
arbres estan ampliant
els horitzons de la paleo-
climatologia. Gràcies a
això, l’arqueòleg i an-
tropòleg britànic Brian Fagan (Lyme
Regis, Dorset, 1936) pot endinsar-se
en La pequeña edad de hielo, en el més
recent d’aquests períodes inexplo-
rats, que es va iniciar el segle XIII i
que, prolongant-se durant 600 anys,
antecedeix l’actual.

El paisatge climàtic retratat el for-
men etapes d’hiverns suaus i estius

secs que s’alternen bruscament (en
cicles de 20 anys o fins i tot menys)
amb altres d’hiverns crus i primave-
res plujoses en excés. Aquests canvis
ràpids afectaven dramàticament les
economies de subsistència del mo-

ment, en què l’alimenta-
ció depenia de l’èxit de
les collites. Fagan susten-
ta convincentment que
el clima va ser un impor-
tant motor de la història
durant aquell període,
en què es van produir
transformacions socials
tan fonamentals com
per exemple l’abandona-
ment del feudalisme i la
Revolució francesa.

Mirant cap al futur,
La pequeña edad de hielo
ens ensenya unes quan-
tes lliçons: que els canvis
climàtics poden pro-
duir-se bruscament; que
són fenòmens d’abast
mundial; que les seves

causes són sovint incontrolables. I
també que els éssers humans, sum-
mament vulnerables, sempre han
pagat un alt preu per adaptar-s’hi.
Fagan les explica totes de manera
magistral.

T rabajos del reino, l’impecable
debut literari de Yuri Herre-
ra (Mèxic, 1970), relata la

història de Lobo, un fosc intèrpret
de corridos de la frontera mexicana
que és sobtadament reclutat com a
compositor personal
d’un cap del narco-
tràfic.

Lluny de recórrer a
una posada en escena
maniquea –a molts els
resultaria temptador
privilegiar les dimen-
sions espectaculars del
tema–, Herrera aconse-
gueix construir una
perfecta al.legoria del
poder retratant-lo en la
seva forma més atem-
poral, seductora i cor-
rupta: la cort. Lobo es
convertirà així en l’Ar-
tista d’aquest microcos-
mos on conviuen personatges com
ara la Bruixa, l’Hereu i el Pare, tots
sota l’ombra allargada del Rei.

La seva habilitat per extreure ar-
quetips de fets i de situacions tan
mediàtics com els que s’hi expli-
quen –recordem que el narcocorri-
do és un popularíssim gènere mu-
sical mexicà i que gairebé tots els
seus grans èxits es poden trobar, per
exemple, al servidor de vídeos You-
tube– mitjançant l’eliminació de

noms propis i de descripcions de-
tallades, la utilització d’un llen-
guatge carregat de poesia i argot, i
les dimensions èpiques i tràgiques
a què arriba, en fan una notable
obra amb una perspectiva i profun-

ditat que recorda de
tant en tant aquell mo-
nument a l’abjecció
que és El enano, de Par
Lagerkvist.

Com el recargolat
acondroplàsic creat pel
suec, l’Artista ocupa el
lloc reservat al bufó de
la cort. Però, a diferèn-
cia d’aquest, és precisa-
ment la seva condició
de marginal entre els
marginals la que final-
ment el deslliura d’un
destí molt més tràgic
q u e e l d e t o r n a r a
l’anonimat de «mirar

les parets i sentir com li creixien
les paraules».

Trabajos del reino va ser publicat
originalment a Mèxic l’any 2004 i
va obtenir en el seu moment el Pre-
mi Binacional de Novel.la Border
of Words / Frontera de palabras (Es-
tats Units-Mèxic). S’esperen nous
treballs.

33 Home de
cristall dibuixat
per la mateixa
Funke.


