
Àngels exterminadors
David Monteagudo trenca motllos amb una apocalíptica història d’insòlites desaparicions

S
i no fos perquè és l’opera 
prima d’un desconegut, 
convindria no parlar gai-
re de l’esplèndida Fin. Si no 

fos perquè la seva arrencada de ter-
ror de sèrie B oculta una elaborada 
reinvenció del Mecanoscrit del segon 
origen, de Manuel de Pedrolo, si no 
fos perquè evoca el Cormac McCar-
thy de La carretera, si no fos perquè 
s’erigeix com una troballa semblant 
a la d’Albert Sánchez Piñol amb La 
pell freda, seria millor esperar que ca-
da lector descobrís per si mateix la 
seva tèrbola atmosfera apocalíptica, 
el seu trepidant crescendo i la seva fe-
cunda resolució. Si no fos, en suma, 
perquè els prejudicis de gènere po-
drien convertir el gallec David Mon-
teagudo (Viveiro, Lugo, 1962) en un 
debutant com tants altres, l’ideal se-
ria anunciar sense més ni més com 
s’obre Fin: una antiga colla se cita en 
un refugi complint la promesa feta 
25 anys enrere. 

UNA INESPERADA AMENAÇA / Hi assistei-
xen tots menys El Profeta, un san-
tet a qui els altres van gastar fa anys 
una broma cruel. De cop i volta, pas-
sen coses. Una inesperada amenaça 
plana sobre el grup d’amics. ¿És El 
Profeta, que torna per venjar-se del 
grup, o és que el món assisteix a una 
irreversible transformació? Ja està 

tot dit, i encara no s’ha dit res.
 Un cop plantejades les bases, que 
Monteagudo estableix amb habili-
tat estructural, una correcta defini-
ció de personatges i puntuals imper-
feccions (el tòpic que es comença a 
entreveure, la humorada fàcil, el col-
loquialisme imprudent), Fin supe-

ra el seu terç inicial i posa rumb a 
la grandesa: en la seva lluita per so-
breviure, els amics reviuen picaba-
ralles, arrosseguen culpes de fa anys 
i demostren que el que va passar els 
supera sense remei; de mica en mi-
ca, a més a més, s’enfronten a una co-
sa que cobra forma entre paisatges 

però amb protagonistes de classe 
mitjana i convertint en fugides les 
tancades. Com a l’Apocalipsi, en de-
finitiva, però sense Judicis Finals, 
sense cap mena de ciència-ficció ni 
litúrgia o psicodèlia.
 Mentre els personatges de Fin s’en-
sorren, l’entorn es rebel·la i l’abisme 
avança sense misericòrdia, l’espec-
tacular potència simbòlica del re-
lat, a cavall d’un estil cada vegada 
més sòlid, adquireix una transcen-
dència inusitada. Malgrat això, no 
hi ha revelació, ni profecia, ni mi-
racles. Només un metafòric àngel 
exterminador, o el seu mundà do-
ble, que condensa les misèries de to-
ta una generació i que fa que Monte-
agudo, un home de Lugo de 47 anys 
que treballa d’obrer al Penedès, de-
mostri per a què es tanca des de fa 
una dècada a devorar clàssics amb 
els quals alimentar la seva vocació 
literària.
 
TÍTOL IMPECABLE / Aquest àngel i la se-
va inextricable devastació són, pa-
radoxalment, els que construeixen 
i donen sentit a l’obra, i amb ella a 
les seves brillants el·lipsis, els seus 
fèrtils misteris i el seu impecable tí-
tol. El mateix àngel que cada lector 
–d’aquí ve que res del que hem expli-
cat rebenti la lectura– identificarà a 
la seva manera.
 Llegiu Fin, per tant, per confir-
mar que el de Monteagudo és real-
ment un nom que s’ha de retenir, i 
que el seu debut mereix tantes lectu-
res com el sustenten. I llegiu-lo per 
sucumbir al seu àngel, aquell àngel 
destructor de fórmules gastades, si 
fos possible abans que algú el reveli 
i extermini. H
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El llibre de la setmana. ‘Fin’ comença com una història de terror 
convencional i s’acaba a l’estil Cormac McCarthy, reinventa el ‘Me-
canoscrit del segon origen’ de Pedrolo i es clava en la memòria del 
lector com ‘La pell freda’ de Sánchez Piñol. Aquesta novel·la d’at-

mosfera tèrbola, amb al·lusions generacionals i metafísiques, filia-
ció buñuelesca, excel·lents el·lipsis i fèrtils misteris, ‘opera prima’ del 
desconegut David Monteagudo, gallec establert a Catalunya, és una 
de les sorpreses d’aquesta temporada.

33 David Monteagudo, ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès.
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deshumanitzats, inquietants pre-
sències animals (del millor del lli-
bre) i insòlites desaparicions: és la 
imparable progressió de l’amena-
ça, gairebé L’Amenaça. Com a La ni-
ebla de Stephen King, però sense al-
tres monstres que els interns. Com a 
El ángel exterminador de Luis Buñuel, 

El talismà Dan Brown

Veient l’èxit dels seus dos anteriors 
llibres protagonitzats pel profes-
sor Langdon (Àngels i dimonis i El co-
di Da Vinci), l’última novel·la de Dan 
Brown no podia ser diferent: El sím-
bol perdut és un thriller allotjat en 
aquesta novel·la popular del llegat 
ocult, del tresor protegit pels guar-
dians de la saviesa antiga, de les pis-
tes que deixen els símbols. Com en 
els altres, ens enfrontem a una gim-
cana de 12 hores ininterrompudes 
pels racons més secrets d’edificis 
emblemàtics, en aquest cas de la ca-
pital dels Estats Units. Un relat de 
túnels oblidats per la història men-
tre els protagonistes (Langdon i la 
Dra. Katherine Salomon) exploren 
la ruta mistèrica de la ciutat de Was-
hington.
 Una a una, van desfilant les dre-

ceres de l’acció: els espais subterra-
nis, les vies clausurades i les prestat-
geries que graviten sobre el seu eix 
en una immensa biblioteca que és 
un laberint de llibres. Una frenèti-
ca aventura d’alta tensió, capítols 
breus –fins a 133– i personatges gens 
complexos.
 Enginyós i persuasiu, Dan Brown 
(Exeter, EUA, 1964) organitza la tra-
ma amb els artificis de tot bon nar-
rador. A El símbol perdut, l’autor es re-
ferma en el desenvolupament d’una 
agenda oculta: un antic portal, un 
talismà d’or pur, una figura amb ins-
cripcions i les cerimònies secretes 
de l’hermètica societat dels franc-
maçons per –a través d’una antiga 
profecia– conduir-nos fins a un ma-
pa que és el del Washington ocult 
(vegeu el mapa que hi ha a les cober-
tes de l’edició de Planeta) de les imat-
ges d’una mitologia republicana, a 
l’ombra dels idearis humanistes i re-
volucionaris del XVIII...i d’alguna 

cosa més. Una arquitectura hono-
rífica, sobre la qual l’autor aboca els 
esquemes coneguts dels seus dos an-
teriors llibres: el reclam d’un amic 
per arrencar la trama, la seva pèr-
dua com a detonant de la fúria de 
l’investigador, la ciència en el seu 
vessant més estrany, la dona com a 
guia i flux del relat, els misteris com 
a marcadors del ritme, els enigmes 
que muden d’irresolubles a desve-
lats, la rancúnia com a motriu del 
mal i l’acció com a catalitzador del 
conjunt.

COM UN CRONÒMETRE / La novel·la 
avança evocant les rodes dentades 
d’un cronòmetre: la mà mutilada 
d’un vell professor (encara amb un 
imponent anell maçònic al dit) serà 
l’inici de la trama. Un desplaçament 
petit en una roda del mecanisme 
que es transforma en un moviment 
més gran (el descobriment d’una 
cambra secreta al Capitoli dels Es-
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NOVEL·LA

RAMON VENTURA

tats Units) i que passa al següent en-
granatge (quatre assassins a l’inte-
rior de la biblioteca del Congrés) i 
així fins al final. El lector descobri-
rà, desconcertat, els moviments apa-
rents del sistema mentre el conjunt 
–entre trencaclosques pagans– in-
teractua. A mesura que el llibre es 
desenvolupa, tot agafa perspectiva, 
es percep el mecanisme i es té cons-
ciència sobre l’elaborat conjunt. 
 Però quan deixem de banda les 
revelacions i els codis maçònics ens 
queda l’important: un bon thriller, 
una potent novel·la d’acció i miste-
ri que distreu i alliçona entre –mas-
sa– discursos. Entretinguda i dinà-
mica... tota la resta és màrqueting. 
I mentre Dan Brown va perfilant el 
nou llibre, que com va explicar po-
dria ser un «codi Barcelona» (l’autor 
va estar a punt d’emprar l’estrany 
quadrat màgic de Gaudí, esculpit 
per Subirachs a la façana de la Pas-
sió de la Sagrada Família, al costat 
del petó de Judes)..., llegeixin l’actu-
al: s’ho passaran molt bé. H 
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