
El meu Bernie va anar a Cuba
Philip Kerr torna a captivar el lector amb una intriga plena de sorpreses i amb un final inesperat

D 
urant molts anys, m’he 
pensat que la novel·la s’ha-
via mort, discreta com 
un ocell, en alguna plat-

ja de Colòmbia o en un moll de Pa-
rís, assassinada per existencialistes 
de Saint-Germain des Prés. M’equi-
vocava. Enmig de tanta mediocri-
tat pretensiosa, de tanta nul·litat 
pedant, encara existeixen uns nar-
radors que, com artesans tossuts, 
s’esforcen a escriure una història in-
teressant, tan bé com poden. L’esco-
cés Philipp Kerr (Edimburg, 1955) és 
un d’ells. 
 La trilogia berlinesa –constituï-
da per Violetas de marzo, Pálido crimi-
nal i Réquiem alemán– s’ha enriquit 
amb tres nous títols, Unos por otros, 
Una llama misteriosa i ara el novíssim 
Si els morts no ressusciten, que acaba 
d’obtenir el premi internacional de 
novel·la negra convocat per RBA.
 Es tracta d’una aventura literària 
de qualitat. Amb en Bernie Gunther, 
detectiu amb totes les característi-
ques del thriller dels anys 40 –codifi-
cades per Raymond Chandler, Das-
hiell Hammett i David Goodis–, des-
cobrim un Berlín ple de tavernes 
sòrdides, carrers tètrics, de policies 
nazis i putes sentimentals amb una 
impressió de versemblança total. 

HUMOR CÍNIC / El seu món és real, 
 palpable. La documentació hi apa-
reix natural, gens forçada. Quasi 
mai no s’hi sent «la fressa dels lli-
bres a la biblioteca», com deia Pierre 
Benoit per a denunciar els autors 
que no han sabut digerir llur docu-
mentació i es creuen obligats d’infli-
gir-nos lliçons sobre la pintura fla-
menca o els carruatges de la Polònia 
 medieval.   

 En Bernie Gunther, el narrador cí-
nic, com així ha de ser, no s’ha acos-
tumat a la lletjor del món. L’humor 
li serveix de vàlvula d’escapament: 
«Ho sento, general, però no puc sig-
nar aquest document. Seria com un 
gall dindi enviant una felicitació na-
dalenca». Per a ell, l’humor consti-
tueix tot un art de viure, una filoso-
fia. «De tot s’ha de fer broma, Herr 
Gunther», li repliquen.
 Els protagonistes ficticis es 
 mouen amb la mateixa vivor que 
els personatges reals. Assenyalem 
de passada que les traduccions 
 catalana i castellana són molt bo-
nes malgrat la decisió absurda de 
traduir Führer per Líder (en català) 
i Guía (en castellà). Posats a fer, ¿per 
què no han traduït totes les parau-

les alemanyes del text i el nom dels 
 carrers? 
 Llegint Philip Kerr, em sembla 
sentir la veu desenganyada i cínica 
d’un vell berlinès que n’ha vist de 
tots colors. Visitem amb ell tots els 
passadissos del mític hotel Adlon i 
les vil·les colonials de l’Havana de 
Batista. La intriga de Si els morts no 
ressusciten captiva el lector amb un 
mecanisme de rellotgeria, plena de 
sorpreses fins al final inesperat. Kerr 
no ha oblidat el gran secret. L’home, 
malgrat les lliçons de la vida, s’em-
badaleix amb les boniques històries 
com l’infant que va ser.
 A dir veritat, la novel·la s’allar-
gassa un poc i crec que l’autor tenia 
la matèria per a dues novel·les més 
condensades. Si bé el seu Berlín na-

zi enlluerna, la descripció de l’Ha-
vana de Hemingway i Errol Flynn 
fa tuf de cartró pedra. Quan se-
guim en Bernie pels carrers de Ber-
lín, hi som. He trobat, en canvi, la 
seva Cuba tan versemblant com 
els decorats de l’antiga telesèrie El 
 Zorro de Walt Disney. Tant se val. 
El lector retrobarà o descobrirà un 
 detectiu desesperat, sentimental i 
cínic, cruel i simpàtic, que ens ajuda 
a comprendre millor els drames de 
la història recent. Gràcies a Kerr, 
som tots detectius alemanys. H 

3SI ELS MORTS NO RESSUSCITEN 
SI LOS MUERTOS NO RESUCITAN   
Philip Kerr 
Trad.: Esther Roig / Concha Cardeñoso  
La Magrana / RBA. 508 / 464 pàg. 19 €

JOAN-DANIEL

Bezsonnof

El llibre de la setmana. Amb ‘Si els morts no ressus-
citen’, sisè títol de la sèrie ‘Berlín Noir’, ambientada a 
l’Alemanya nazi, l’escocès Philip Kerr va guanyar l’úl-
tim premi internacional de novel·la negra RBA. És una 

aventura literària de qualitat en què el lector retrobarà 
Bernie Gunther, un detectiu desesperat, sentimental i 
cínic, cruel i simpàtic, que ajuda a comprendre millor 
els drames de la història recent.

33 L’escriptor Philip Kerr, el mes passat a Berlín, amb l’edifici del Reichstag al fons.
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L’home escindit

El vigilant i les coses és la segona no-
vel·la publicada per Pasqual Farràs 
(Solsona, Lleida, 1959). Fa 10 anys va 
aparèixer a Quaderns Crema La mort 
del fabulador, una obra amb la qual 
comparteix moltes característiques: 
un lèxic precís, una sintaxi esmola-
da, un menyspreu categòric per re-
cursos populars com ara la inserció 
de diàlegs, la construcció d’escenes, 
la preparació de clímaxs o la fixació 
de coordenades d’espai i temps. To-

tes dues novel·les es mouen en un 
terreny que no és l’autobiografia ni 
tampoc la combinació artificiosa 
d’experiències reconeixibles, sinó 
que semblen aspirar a crear un uni-
vers autònom, dilatori i circular, fet 
de pensament més que no pas d’ac-
ció. En aquest sentit, Farràs entron-
ca amb Robert Musil, Franz Kafka o 
Elias Canetti.
 El protagonista d’El vigilant i les 
 coses és el vigilant d’uns magatzems 
que ha convertit la renúncia en una 
virtut: ha venut els seus llibres, ha 
abandonat les relacions socials i 
s’ha fet addicte a les seves pròpies 

giragonses mentals. Digne i soli-
tari, immobilista i desmotivat, és 
una barreja entre Bartleby i Obló-
mov vist amb la lent d’augment 
de Henry James. Atrapat entre l’e-
nyorança i el penediment, consa-
grat a una autoobservació despro-
veïda d’objectius, es fabrica un or-
dre alternatiu que no comparteix 
amb ningú: «Atrapat en la mera 
contemplació d’ell mateix, ni era 
ni sabia com arribar a ser». Les se-
ves grans aventures són les esquer-
des que percep en la seva muralla 
 sentimental.
 De tant en tant, superat pels fets, 

aspira vagament a viure. Aquestes 
escissions el sobten i el fascinen. Lla-
vors, mentre gosa actuar, s’entreté 
observant-se, cautelós, vigilant.
 En la literatura catalana recent 
han aparegut altres novel·les que 
han renunciat, en major o menor 
mesura, a l’acció. Els protagonistes 
són malaltissament lúcids, des-
 afectats i introspectius. Ens refe-
rim a les obres de Jordi Ibáñez, En-
ric Virgili i Manuel Baixauli, entre 
 d’altres.
 Tenen en comú la confusió en-
tre personatges, l’onirisme quoti-
dià, una prosa d’orfebre, un expe-
rimentalisme existencial vinculat 
al jo, a l’art, a la percepció del món. 
Com la de Pasqual Farràs, són obres 
inquietants, difícils i sens dubte 
 aconsellables. H
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‘El vigilant i les coses’, de Pasqual Farràs, és una obra inquietant
que aspira a crear un univers fet de pensament més que d’acció
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J a sé que sembla impossible, 
però hi ha vida literària als 
països nòrdics al marge de 

la novel·la negra. I no és que un es-
tigui en contra de celebrar la pu-
blicació de L’home inquiet, última 
entrega de la sèrie Wallander de 
Henning Mankell, la irrupció a Es-
panya d’un Jo Nesbo que a Noru-
ega és omnipresent als aparadors 
de totes les llibreries, o l’agrada-
ble sorpresa de la jove Camilla 
Läckberg. El que passa és que les 
modes, també en l’àmbit litera-
ri, tenen una doble qualitat: la de 
l’atipament i la de solapar la res-
ta d’arguments.
 La primera és més que evi-
dent amb la profusió d’avisos 
en faixes i destacats sobre que 
el llibre que hauríem de llegir 
és com Larsson però en bo, o 
un deixeble avantatjat de Man- 
kell. La segona és la que em té 
 preocupat. I és que l’alt nivell 
 literari demostrat per aquests 
 talentosos representants del 
 gènere negre pot arrossegar a 
un segon pla altres autors i lli-

bres que es mereixen una lectu-
ra malgrat no comptar amb una 
investigació a l’ús entre les seves 
pàgines.
 Facin la prova, vagin al catàleg 
de Nórdica i descobreixin el llis-
tat imprescindible que el seu edi-
tor, Diego Moreno, ha anat ges-
tant amb autors com Torgny Lind-
gren, Harry Martinson o el mateix 
Hans Christian Andersen. Passa el 
 mateix a Lengua de Trapo, on tro-
baran Kjell Askildsen i Dag Sols-
tad; a Alba, amb Soren Kierke-
gaard; a Anagrama, amb el ja fa-
mós Arto Paasilinna, que acaba 
de publicar El mejor amigo del oso, 
o a Maeva, que han tingut la bo-
na idea d’editar Beatles, la novel-
la que va llançar a la fama el no-
ruec Laars Saabye Christensen, 
que per cert ha declarat que no 
tornarà a tocar el gènere policí-
ac mai més, fart que només hi ha-
gi ulls per a les històries amb as-
sassinats. Segur que el seu paisà 
Jostein Gaarder li diria que s’ho 
prengués amb filosofia, que a ell, 
al cap i a la fi, no li ha anat gens 
malament amb els seus més de 20 
milions d’exemplars venuts d’El 
món de Sofia. 
 I si no, sempre ens queda 
el consol de pensar que Stieg 
 Larsson es va inspirar en la jus-
ticiera Pipi Langstrump d’As-
trid Lindgren per crear la seva 
multimilionària Lisbeth Salan-
der. Per comprovar-ho, només se 
li han de canviar els pírcings per 
les trenes. H

Els altres
escandinaus
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L’alt nivell del gènere 
negre nòrdic pot 
arrossegar altres 
llibres a un segon pla

deesi

 


