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l llibretere

Savis consells

MARIA JESÚS  IBÁÑEZ
LLEIDA

Tres generacions venent llibres 
aporten molta saviesa. Des del 
1914, en diferents establiments, 
la Llibreria Caselles ha fet sucoses 
recomanacions literàries a cente-
nars de lleidatans. Fa dos anys, la 
botiga es va sotmetre a una pro-
funda remodelació, que la va 
modernitzar i la va fer més ac-
cessible, més oberta. Està repar-
tida en sis plantes, tot un edifi-
ci de l’Eix Comercial dedicat als 
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llibres, el paper i les belles arts. «El 
nostre objectiu és ser un referent a 
Lleida», assenyala Jordi Caselles, ge-
rent d’aquest negoci.
 El llibreter admet que no pot lle-
gir tot el que li arriba, encara que 
compta amb el consell expert de la 
seva dona. ¿Un dels seus últims sug-
geriments més encertats? L’elegància 
de l’eriçó (Edicions 62 / Seix Barral), de 
Muriel Barbery, «perquè és un llibre 
magnífic, que explica com sobreviu-
re en un món estereotipat, gràcies a 
l’amistat, la sensibilitat i l’inconfor-
misme», explica Caselles. 
 També recomana llegir Vida y des-
tino (Galaxia Gutemberg-Círculo de 
Lectores), de Vasili Grossman, –«im-
prescindible per conèixer la histò-
ria del segle XX», assegura– i El lec-
tor (Empúries / Anagrama), de Ber-
nhard Schlink, «un llibre curt, que 
enganxa i que es llegeix d’una tira-
da, en què es revelen les voltes que 
pot arribar a donar la vida».
 Per als més joves, Caselles aposta 
pels quatre títols de la saga vampíri-
ca de Stephenie Meyer (Alfaguara). 
«És magnífic veure amb quines ganes 
arriben aquí, els fullegen i se’ls em-
porten a casa». I per conèixer una mi-
ca millor Lleida, La Ciutat de l’Oblit (Pa-
gès Editors), de Vidal Vidal. «Repassa 
la història local i explica, en certa ma-
nera, per què som una ciutat encara 
oblidada», adverteix el llibreter. H

NOVETAT 3 NARRATIVA

John Banville llança la seva
tercera novel·la detectivesca

E
n el pseudònim que va es-
collir John Banville (Wex-
ford, Irlanda, 1945) per es-
criure novel·la negra hi ha 

amagades les claus de la seva refres-
cant aproximació al gènere. Benja-
min Black suggereix respecte a la 
tradició i alhora destil·la una certa 
mofa d’ell mateix, un nom de pila 
que reconeix l’amateurisme i un cog-
nom autoreferencial (Negre) que  
prometen seguir les regles sense re-
nunciar a la diversió de reinterpre-
tar-les. Després d’introduir el dip-
sòman patòleg forense de Dublín 
Quirke (quirk=raresa) en les pertor-
badores històries d’El secret de Chris-
tine Falls (2006) i L’altre nom de Laura 
(2007), Black es treu del barret de 
copa un altre personatge burlesc 
des del seu carnet d’identitat, John 
Glass (per «vidre», idoni per a algú 
amb vertigen als finestrals del grata-
cel on treballa), un experiodista que 
ha acceptat l’oferta del seu sinistre 
sogre (Bill Mullholland, exagent de 
la CIA i magnat de l’electrònica) per-
què li escrigui la seva biografia.

UN SERIAL / El Lèmur (sobrenom del 
motor de la trama, un noi que Glass 
subcontracta  perquè fiqui el nas en 
els draps bruts de Bill, i que acaba 
amb una bala a l’ull) va ser serialit-
zada per The New York Times, cosa que 
ajusta i afila al màxim la narració.  
L’innat sentit del ritme de Black tro-
ba la seva plataforma idònia en el 
fulletó per acoblar un complet festí 
d’essències detectivesques.
 L’humor de l’autor queda patent 
en el fet que les capses xineses que 
es van obrint al pas del consternat 
Glass en mesurats capítols es presen-
ten codificades en dues frases amb 
fonts tan dispars com Aristòtil («Qui 

coneix un secret, té el poder») i un 
gàngster («Si no saps qui és el cap 
de turc quan estàs amb més paios 
en una sala, és que ets tu»). Amb la 
constant ridiculització de les seves 
criatures, Black confirma que hi ha 
pocs escriptors tan astuts com ell 
a l’hora de retratar per mitjà del 
llenguatge corporal: una manera 
d’esbufegar o d’aclucar els ulls o de 
somriure captura els personatges 
en alta definició. 
 Al mateix temps, el Banville de to-
ta la vida es deixa veure en la recur-
rent nostàlgia pels bons temps per-
duts, en les estoiques reflexions del 
protagonista, en la manera d’abs-
traure’s quan matisa les gradacions 
de la llum al llarg del dia. Tèrbol cu-
lebró familiar en clau hiperbòlica 
tramat per un artesà de la prosa de 
mirada àcida i burlesca –imaginem-
nos Capote transvestint-se d’Agatha 
Christie–, a El Lèmur es fuma molt, 
cosa que el fa entroncar amb el clas-
sicisme, i es recorre a la física quàn-
tica per parlar de la debilitat de tota 
certesa, la qual cosa remet a la post-
modernitat. Quin mestre. Black is 
back. H

L’escriptor continua 
a ‘El lèmur’ la seva 
producció com a 
Benjamin Black
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33 John Banville, l’any passat a Madrid.
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