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E n el poema La maduresa,
de Diari d’un setembrista, el
lector assisteix a l’acte se-

xual, executat rutinàriament,
d’una parella d’edat; amb breus
pinzellades s’hi descriuen símp-
tomes de decadència física.
«Acomplert l’amor,/ (o en’cabat
de fer-ho), ella inquirirà/ si ell en-
cara pot dir que se l’estima...». Si
encara pot dir-ho; no espera res
més. S’entèn que reclamar una
expressió sentimental seria una
ambició massa alta.

A L’endemà de Reis es veu que
conclou el període alegre i sump-
tuós de Nadal, amb les restes de
la festa escampades i a punt de
llençar. Inevitablement, «els ulls
dels nens/ avui s’han fet més
vells». No ho saben pas, ells; ho sa-
bem ara nosaltres, en evocar
aquell moment. A Assaig de poètica
(cafè parisenc), una taca casual de
cafè amb llet en el plat, que no és
res, però que si hi passes el dit i la
llepes, et permet retrobar el gust
del que has begut, serveix per de-
finir la funció d’un poema en les
vides de les persones.

Una de les característiques
més remarcables de l’escriptura
de Jordi Llavina (Gelida, Barcelo-
na, 1968) són aquestes escenes
elaborades amb una atenció als
detalls pròpia de les pel.lícules
d’alt pressupost. I una altra és la
densitat de suggeriments de la
trama, exposada amb frases pre-
cises i contundents, que convida
a qualificar la majoria dels textos
com a poemes-riu.

Dos anys després de debutar
amb La corda del gronxador, aquest
nou poemari, premi Alfons el
Magnànim 2007, confirma les ex-
pectatives i revalida els elogis; el
setembrisme del títol no és sinó
metàfora d’una etapa de la vida
humana: l’inici de la tardor. La
poesia té pocs lectors, i molts ho
són a temporades; si se’ls vol con-
servar, una manera, no l’única,
però sí una de les més impor-
tants és la que Llavina indica: re-
crear el llenguatge quotidià a fi
de fer llum damunt aspectes do-
lorosos de la natura humana.
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Sota l’alfombra

Benestar volàtil Guia i gurmet

S
uècia reforça la seva candi-
datura a capital europea del
crim amb Els homes que no es-
timaven les dones, la primera

entrega d’una sèrie, Millennium, que
es va quedar en trilogia arran de la
mort prematura del seu autor, Stieg
Larsson (Skelleftehamn, 1954-2004).
Un de cada dos adults
suecs s’hi ha acostat i les
llistes de més venuts del
vell continent li obren
crèdit il.limitat. ¿Efecte
arrossegament a la ma-
nera de la tendència del
vot en el festival d’Euro-
visió? Potser. ¿Una conti-
nuista ruta turística dins
d’un destí literari en vo-
ga? Sí i no.

Com tants dels seus
col.legues nòrdics, Lars-
son mostra aquestes ta-
ques inesperades en les
radiografies de la falsa
societat del benestar,
participa de l’aixeca-
ment de l’acolorida al-
fombra per revelar les
coagulades taques de
sang al parquet. Al ma-
teix temps, posseeix
unes àrees d’interès
pròpies i una manera

d’entrecreuar-les que singularitzen i
atomitzen la seva proposta.

Els homes que no estimaven les dones
s’obre i es tanca amb una investiga-
ció periodística –a partir d’una revis-
ta econòmica justiciera que dóna
nom a la sèrie– que busca denunciar
els abusos d’un tauró empresarial.

Una excessiva prolixitat
en els detalls de la recer-
ca i la rendida lloa a
aquesta espècie en extin-
ció que és el reporter ín-
tegre i ètic perjudiquen
en part el resultat.

En la part troncal
l’obra es revela (en ter-
mes tant de planteja-
ment com de ritme i re-
solució) com una excep-
cional novel.la negra
que es desenvolupa a
partir de diverses pre-
misses clàssiques: 1) La
reobertura, dècades des-
prés, d’un inexplicable
cas al voltant de la desa-
parició d’una adoles-
cent, necessitat d’una
mirada forana i fresca, 2)
una variant del subgène-
re negre del misteri de
l’habitació tancada, que
aquí s’ampliaria espa-

cialment fins a incloure una illa im-
possible d’abandonar el dia dels fets
per un accident de trànsit i 3) la
molt anglesa aproximació a un aris-
tocràtic arbre genealògic amb els fo-
naments podrits i forçat a cohabitar
en un asfixiant reducte geogràfic. La
novel.la desemboca finalment en un
horror extrem focalitzat en la cruel-
tat contra el gènere femení.

L’estudi psicològic de personali-
tats sociopàtiques, les relacions sen-

timentals obertes i el món dels hac-
kers també disposen de la seva quota
de protagonisme en el text. Ambi-
ciós i efectiu, Larsson vol arribar a
molts terrenys però aconsegueix
recórrer-los tots amb pas decidit, es-
pecialment allà on es dipositen les
principals expectatives: en el nus cri-
minal.

C om si es tracés d’un cotxe,
la Modernitat va interpre-
tar el desenvolupament

científic com una assegurança a
tot risc: qualsevol error, qualsevol
accident es podia solucionar o in-
demnitzar. Una fatídica
ironia va voler que set-
manes després que Ul-
rich Beck (Slupsk, Ale-
manya, 1944) publiqués
el seu ja clàssic La socie-
dad del riesgo (1986) es
produís la fuga radioac-
tiva de Txernóbil, que va
ratificar la teoria d’a-
quest sociòleg de re-
ferència segons la qual
el desenvolupament in-
dustrial ha fabricat una
sèrie de riscos estructu-
rals que són del tot im-
possibles de controlar.

Vint anys després, La
societat del risc mundial. En
busca de la seguretat perdu-
da no solament inclou alguns dels
nous perills als quals s’enfronta la
societat global, com ara el canvi
climàtic, el terrorisme o l’especula-
ció financera, sinó que en descriu la
irreversibilitat, és a dir, la impossibi-
litat d’assegurar-ne les conseqüèn-
cies, en el doble sentit de la paraula:
ni es pot preveure amb exactitud
què passarà ni, per tant, anticipar-ne

una solució. Aquest fet confirma se-
gons Beck que hem entrat en el que
ell denomina «segona Modernitat» o
«Modernitat reflexiva», aquella que a
l’evolucionar s’ha d’enfrontar als
efectes que ella mateixa produeix.

Aquesta és, en efecte,
la tràgica paradoxa a la
qual s’enfronta la socie-
tat del risc: el benestar
sense precedents de què
disfruta part del planeta
només és prolongable si
s’assumeix el risc, que
cada vegada és més pal-
pable, de la seva renún-
cia forçada, circumstàn-
cia que ja és un fet en
massa llocs.

Per reduir l’índex de
risc –recuperar la segu-
retat perduda– és neces-
sari revisar els models
globals de desenvolupa-
ment econòmic, social i
polític, així com redefi-

nir les categories que els defineixen
per possibilitar la nostra compren-
sió de la realitat. Només aquest exer-
cici continuat de crítica i realpolitik,
sosté Beck, pot impedir que el risc
mundial es converteixi en catàstrofe
planetària.

D esprés de més de 10 anys
com a crític de narrativa
estrangera, Javier Aparicio

(Barcelona, 1965) reuneix a Lecturas
de ficción contemporánea gran part de
les seves ressenyes, un llibre que
dista de ser un simple
cúmul d’aquests tex-
tos. Últimament es re-
peteix el gest absoluto-
ri de compilar textos
creats per a la vida efí-
mera del suplement o
la revista literaris. Una
maniobra de risc per-
què pot revelar la fragi-
litat de l’opinió afron-
tada sense perspectiva,
però també pot treure
a la llum la capacitat
de jutjar una obra en el
seu context, el gust
estètic i l’existència
d’uns criteris clars
(una poètica) des dels
quals parlar de llibres.
És el cas d’Aparicio.

Aquestes Lecturas... proposen un
programa de lectura que inclou tot
el segle XX i es doten d’un marc
acadèmic en succints però exactes
pròlegs a la ficció modernista i
postmodernista. A més a més, el lli-
bre s’obre i es tanca amb dos ca-
pítols dedicats a l’empremta tècni-
ca del Quixot en la novel.la contem-

porània i al possible futur de la no-
vel.la. La proposta es completa
amb dos oportuns apèndixs que
confereixen a aquest manual la im-
mediata utilitat d’una guia de viat-
ge: una biblioteca ideal en què –és

indefectible– molts hi
trobaran a faltar títols
predilectes (El Aleph
borgià o Rayuela, de Ju-
lio Cortázar), i una cro-
nologia de fets relle-
vants en qualsevol àm-
bit en què es reparen
en part aquestes omis-
sions. El llibre funcio-
na com un excel.lent
artefacte de consulta,
un vademècum amb
què els lectors podran
anar proveïts en les se-
ves visites a les llibre-
ries. Però del qual ex-
trauran més que infor-
macions (¿què és això,
en l’era del clic?): n’ex-
trauran autèntiques lec-

tures plenes d’observacions tècni-
ques i avisos sobre el sentit. Encer-
tats consells professionals, com els
d’un gurmet, sobre un menú tan
il.limitat com vitamínic. Bon
appétit!
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33 El gènere femení és víctima de la crueltat en l’obra de Larsson.


