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Àlgebra emocional
Giordano irromp amb la subjugadora ‘La solitud dels nombres primers’

ARXIU / ERNEST ALÓS

33 Paolo Giordano, a la Fira del Llibre de Frankfurt, el mes d’octubre passat.

Ruiz Garzón
RICARD

Després d’‘Una
lectora poc corrent’,
Bennett s’enfronta a
una boja sense casa

Hi ha una
vagabunda
al jardí

SERGI SÁNCHEZ

NOVEL.LA TRADUÏDA

El llibre de la setmana. Més d’un milió d’exem-
plars a Itàlia, traduccions a 29 idiomes i premis
com l’Strega 2008 avalen l’opera prima del jove físic
torinès Paolo Giordano, capaç d’aïllar el dolor amb

precisió matemàtica. La novel.la, d’una bellesa per-
torbadora, explora la solitud mitjançant la història
d’Alice i Mattia, dos adolescents desemparats, soli-
taris i turmentats

Q
ue la infància i l ’ado -
lescència fereixen, a vega-
des per sempre, ho han
demostrat centenars de

novel.les, algunes tan justament en-
tronitzades com El vigilant en el camp
de sègol, de J. D. Salinger, i altres tan
injustament oblidades com El secreto,
de Donna Tart. Cap, no obstant, s’ha-
via atrevit a rubricar aquesta formu-
lació amb el cèlebre Quod erat de-
monstrandum de les proposicions ma-
temàtiques, o almenys no amb la in-
tensitat, la precisió i la pertorbadora
bellesa amb què ho fa La solitud dels
nombres primers.

Avalada per premis com l’Strega i
convertida en insospitat fenomen,
l’opera prima amb què el llicenciat
en Física Teòrica Paolo Giordano
(Torí, 1982) ha irromput en la millor
narrativa italiana és una lúcida ex-
ploració del tema de la solitud, enca-
ra que plantejada des d’una mena
d’àlgebra de les emocions que li con-
fereix una subjugadora càrrega
simbòlica.

AÏLLAMENT / La seva metàfora cen-
tral, la de les persones que viuen
aïllades com els nombres primers, i
la seva ampliació al referir-se als
que, com els protagonistes Alice i
Mattia, comparteixen el seu aïlla-
ment com els cosins bessons –els se-
parats per un únic natural: 11-13,
17-19, 41-43...–, és només la més evi-
dent de les incògnites que aclareix
la proposta. El risc que sigui freda es
conjura des del primer epígraf
gràcies al romàntic Gérard de Ner-
val; igual que el seu Sylvie, el clàssic
sobre la lluita sentimental entre
oposats, La solitud... es construeix

com una història d’amor sempre
postergat, en aquest cas a causa de
traumes irresolts, tendència a la in-
comunicació i una extrema incapa-
citat afectiva. Dit d’una altra mane-
ra: es dirigeix al nen temorós, a
l’adolescent rebutjat i a l’adult in-
comprès que qualsevol lector porta
dins; a tot aquell, en fi, que s’hagi
acariciat les cicatrius de la solitud.

La d’Alice i Mattia, no obstant, és
alguna cosa més que una història
d’adolescents solitaris, i no només
per la depuració estilística i la pro-
funditat psicològica de Giordano.
Iniciada en la infància, quan ella té
un accident d’esquí que la deixa coi-
xa i ell extravia en un atac d’irres-
ponsabilitat la seva endarrerida ger-

mana Michela, i prolongada fins a
l’edat adulta, mentre tots dos, ano-
rèxica ella i aficionat ell a l’autole-
sió, perpetuen les desavinvences que
van marcar la seva educació, la no-
vel.la se centra en aquests anys que
van passar «rebutjant ell el món,
sentint-se ella rebutjada pel món, co-
sa que al cap i a la fi va acabar sem-
blant-los el mateix».

És en aquestes pàgines, a la pri-
mera meitat del llibre, on Giordano
brilla fins a fascinar, recreant-se en
la imprevisibilitat de dos éssers tan
atractius com turmentats. Encara
que després decaigui una mica l’in-
terès i la qualitat, i encara que això
permeti captar irregularitats –la ten-
dència a l’arquetip dels pares, l’ana-

crònica descripció de l’ofici de
fotògrafa d’Alice, la desaparició de
secundaris...–, és gràcies a aquests
capítols que el llibre invita a l’enalti-
ment. És aquí on Giordano remata
la seva original exploració del des-
emparament, on pot firmar sense
por el seu Q.E.D. Quod erat demons-
trandum, el que es volia demostrar:
la qualitat d’una veu i una obra que
no mereix veure’s aïllada. H

3 LA SOLITUD DELS NOMBRES
PRIMERS / LA SOLEDAD DE LOS
NÚMEROS PRIMOS
Paolo Giordano
Trad. Anna Casassas / Juan Manuel
Salmerón. Edicions 62 / Salamandra.
311 / 281 pàg. 18,50 / 16 A

¿Com és possible que un home
que es considera massa esnob per
ser catòlic aculli al jardí de casa
seva, a Camden Town, una vaga-
bunda i la seva camioneta? Potser
per curiositat, o per bon ànim
confós amb indolència, el brità-
nic Alan Bennett (Leeds, 1934) va
suportar durant 15 anys les extra-
vagàncies d’una boja sense casa a
la qual va mostrar tant respecte
com a la reina d’Anglaterra sobta-
dament entregada als plaers de la
biblioteca mòbil a qui va dedicar
Una lectora poc corrent. A La dama
de la furgoneta, Bennett s’enfronta
a aquest singular personatge
amb una barreja de resignació i
de suspicàcia, com si els deliris
de Miss Shepherd fossin un espec-
tacle que no té més remei que
contemplar, un treball de camp
per satisfer l’esnobisme del seu
club de fans. D’aquesta passivitat
irònica en neix un retrat femení
en el qual l’exageració de l’anèc-
dota –que ens permet dubtar de
la total veracitat de la invasió
consentida que sustenta el relat–
queda camuflada per un estil im-

pressionista, baix en calories i alt
en observació.

La concisió del retrat que fa de
Miss Shepherd demostra fins a
quin punt Bennett, que confessa
que és mal constructor de tra-
mes, s’entrega, des del porxo ma-
teix de casa, amb pipa i sabatilles
de senyor Roper, a dibuixar la to-
pografia d’un comportament
que li resulta tan atractiu com
exòtic.

Per desgràcia, les anècdotes
que genera Miss Shepherd no te-
nen prou pes per interessar al lec-
tor més enllà del mig somriure, i
Bennett triga massa a explicar
qui era aquesta dona, com si les
ocurrències del seu objecte d’es-
tudi es carreguessin de significat
amb la precipitació del que es-
criu una necrològica per a un dia-
ri vespertí.

A l’epíleg, Bennett desvia el re-
trat cap a la confessió autobio-
gràfica, i la conclusió a què arriba
(«Jo també reflexiono i penso en
la vida audaç que ha tingut Miss
Sheperd i en el contrast amb la
manera de viure-la; viure, com va
dir Camus, és una mica el contra-
ri d’expressar») és més una decla-
ració de principis que una de-
mostració de falsa modèstia: pot-
ser aquests fragments de vida es-
filagarsats mereixien ser més vis-
cuts que expressats. H

3 LA DAMA DE LA FURGONETA
Alan Bennett. Trad. Jaime Zulaika.
Anagrama. 93 pàg. 11,50 A
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Secrets islandesos
La novel.la policíaca escandinava té una nova fita en ‘La mujer de verde’,
d’Arnaldur Indridason, una novel.lassa que desenterra un crim a Reykjavík

ANTONIO LOZANO

NOVEL.LA NEGRA

¿Cura les ferides el temps? Aquesta
és la pregunta que hi ha darrere de
les magnífiques novel.les de l’is-
landès Arnaldur Indridason (Reyk-
javík, 1961), on els desapareguts dei-
xen rere seu poètics missatges en
clau i els morts lleguen conflictes fi-
losòfics, tots responent que no a
còpia d’assetjar els vius perquè no
oblidin.

Enfrontat a un fantasma de la se-

va adolescència, l’inspector Erlen-
dur llegeix com a teràpia històries
de viatgers perduts en erms i d’infe-
liços que es van extraviar a les mun-
tanyes. ¿Té sentit investigar un crim
que va passar tants anys enrere que
l’assassí ja ha d’estar mort? És el
dubte que assalta la policia de Reyk-
javík a La mujer de verde. El plantegen
un conjunt d’ossos que la construc-
ció d’una zona residencial desperta
d’un malson de set dècades. «Les ciu-
tats creixen i desenterren secrets»,
se’ns diu, i mentre la policia científi-
ca, els arqueòlegs i els geòlegs desen-

tranyen el sexe de la víctima i deter-
minen si estava viva mentre s’em-
passava paletades de terra, Erlendur
i el seu equip han d’excavar en l’es-
garrifós drama que ho va desencade-
nar tot, i alhora lluiten contra els
seus propis dimonis familiars i les
urpades de les seves equivocacions
d’antany.

Les indagacions revelen una anti-
ga caseta en un turó que va pertà-
nyer a un comerciant que va emma-
laltir d’amor al perdre la dona, que
potser es va ofegar; el pas de militars
britànics i nord-americans durant la

segona guerra mundial; un monstre
que devorava ànimes; una mare tan
resistent com els ribers, «els nens de
la fi del món» que van ser concebuts
en un gasòmetre davant l’adveni-
ment del cometa Halley... i una dona
de verd i tortuosa. Indridason acon-
segueix amb la seva punyent i zigza-
guejant investigació policíaca tensar
al màxim la intriga fent que, d’un
extrem de la corda, tibi un passat
ple de dolor i interrogants i, de l’al-
tre, un present que és en gran mesu-
ra el seu mirall ocult, forces cen-
trípetes que revelen la constant in-
clinació humana a la depredació de
la seva pròpia espècie i l’esperit de
supervivència que ho combat. Una
novel.lassa. H

3 LA MUJER DE VERDE
Arnaldur Indridason. Traducció:
Enrique Bermúdez Sanchiz . RBA.
304 pàgines. 15 A


