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Pere Calonge
Molts han volgut veure en Cha-
bon la gran esperança blanca de
la novel·la nord-americana,
l’hereu natural d’una manera de
fer que semblava condemnada a
l’extinció. En qualsevol cas, i
lluny de la intenció de fer càba-
les al respecte, ens sembla evi-
dent que El sindicat de policies
jueus conté els ingredients d’a-
llò que hauríem de considerar
l’excel·lència en la construcció
d’un univers de ficció, i molts
també dels que fan possible una
trama que sap mantenir la ten-
sió narrativa fins al final amb po-
ques irregularitats. D’una ban-
da, per l’assimilació de gèneres
literaris diversos en una obra
ben personal; de l’altra, per la
capacitat per al dibuix detallat
de personatges, estats d’ànim i
ambients; i, finalment, per una
portentosa imaginació que hau-
ríem de qualificar —seguint el
tòpic— de desbordant, si no fos
perquè es manté sota control en
tot moment, bastint un univers
que, d’aquesta manera, mai
perd la coherència interna.

Amb tot, aquest ús de la ima-
ginació atorga a la novel·la un
cert aire d’irrealitat que la re-

corre de cap a cap. Una irreali-
tat que no és casual, si tenim en
compte que l’argument té el
punt de partida en una ucronia
que refà la història d’Israel per
inventar-ne una d’alternativa, a
partir del supòsit que els àrabs
haguessen derrotat els jueus en
la guerra que va seguir la pro-
clamació de l’estat hebreu el
1948, i els haguessen obligat a
marxar de la terra promesa.
Així, Chabon situa la nova pàtria
dels jueus en unes terres cedi-
des pels EUA a Sitka, a la zona
costanera d’Alaska, un lloc que
han habitat durant seixanta
anys. Des d’aquesta situació ini-
cial, però, la trama es desenca-
dena per dos fets que trasbalsen
la tranquil·la existència de la co-
munitat: d’una banda, el final
dels anys de concessió temporal
que EUA els ha fet del lloc, amb
l’amenaça de tornar a esdevenir
un poble sense pàtria; de l’altra,
el misteriós assassinat d’un per-
sonatge important de la comu-
nitat jueva, fill d’un dels rabins
més poderosos de Sitka.

Entre l’amalgama de recur-
sos d’àmbits diversos, amb in-
fluències del món del cinema,
del còmic i, en general, d’a-
quells gèneres considerats me-
nors —el pulp nord-americà—,
no hi ha dubte que el més pre-
sent, el que en suporta l’argu-
ment principal, és el de la no-
vel·la negra. Més concretament,
el d’aquella novel·la negra bas-
tida sobre la figura absoluta-
ment central d’un detectiu; un ti-
pus dur, però amb una psicolo-
gia plena de costats foscos i una
moral com a mínim dubtosa.
Meyer Landsman, en aquest
cas, un d’aquells personatges
que semblen destinats a perdu-

rar al llarg de tota una saga de
novel·les; que s’arrossega sen-
se rumb, aliè als canvis immi-
nents al seu voltant —els de Sit-
ka, en conjunt, però també els
d’una comissaria que haurà de
deixar d’existir— i que s’enca-
rrega un poc per atzar d’un cas
d’assassinat que potser siga
l’últim.

La novel·la de Chabon, però,
va molt més enllà d’aquesta apa-
rença externa de novel·la negra.
Més enllà, fins i tot, de l’inopi-
nat thriller polític que s’hi ama-

ga, de repercussions interna-
cionals i amb cert ressò a l’11-S
novaiorqués. I amb els mo-
ments més sublims, potser, en
la construcció d’una realitat, la
de Sitka i els seus habitants, re-
tratada de manera magistral a
partir d’unes descripcions ago-
sarades, xocants i molt imagi-
natives. Descripcions d’am-
bients, de persones o d’estats
d’ànim que, de vegades, es li-
miten a una breu pinzellada per-
petrada de manera quasi invo-
luntària; d’altres, més extenses
i explícites, amb una prosa de
marcat caràcter poètic; en qual-
sevol cas, però, extremadament
eficaces i precises des d’una for-
ma sovint paradoxal, esperpèn-
tica, metafòrica. Elements, tots,
posats al servei d’una obra que
indaga en qüestions relaciona-
des amb la identitat individual i
la col·lectiva, així com en els ele-
ments —especialment els reli-
giosos— que les conformen.

Potser sí, que la història grin-
yola en alguns moments: espe-
cialment en la part final, quan la
troca del complot internacional
acaba per embolicar-se un pèl
massa. O en aspectes relacionats
amb l’estructura global de la tra-
ma —i no tant en el manteniment
de la tensió narrativa— com el
poc profit que s’extrau d’un fil se-
cundari relacionat amb els es-
cacs, o la inversemblant casuali-
tat final de les implicacions per-
sonals de Landasman en el cas.
Irregularitats mínimes, però, per
a una obra ambiciosa i sense
complexos a l’hora d’incorporar
influències; amb una prosa ma-
gistral i una capacitat imaginati-
va que sorprén constantment el
lector. Una demostració evident
del talent de l’autor.
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La selecció de la setmana

NOVEL·LISTA. Michael Chabon va guanyar el premi Pulitzer en 2001.
MONDADORI

A partir d’una ucronia històrica que té com a protagonista el poble jueu, i sota l’apa-
rença equívoca de novel·la negra, Michael Chabon fa una demostració de talent na-
rratiu i d’imaginació al servei d’un univers ficcional i dels personatges que l’habiten.
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P. C.
«Encara el veig, amb aquella fi-
gura pàl·lida i pulcra, llastimo-
sa i respectable, irremeiablement
desolada. Era en Bartleby».
Aquestes paraules presenten un
d’aquells personatges que el pas
del temps ha convertit en clàs-
sic. Un gris escrivent que apa-
reix, vingut d’enlloc, en el des-
patx d’un advocat —el narrador
de la història i responsable de
les paraules anteriors— en res-
posta a un anunci. I amb una
fama literària associada inevita-
blement a una frase, gairebé tan
coneguda com les paraules ini-

cials del Quixot o de La meta-
mor fosi kafkiana: el lacònic
«Preferiria no fer-ho» amb què
respon al requeriment d’aten-
dre una feina rutinària. Un refús
passiu i inesperat que esdevé
l’únic argument d’un enigmàtic
ésser la vida del qual es limita-
rà, a partir d’aquell moment i
progressivament, a no actuar.
També, de manera progressiva,
l’argument hegemònic d’aques-
ta narració que avança des d’u-
na situació inicial d’aparent nor-
malitat fins a l’absurd final.

Publicada el 1856 —després,
doncs, de l’altre gran clàssic de
Melville, Moby Dick— l’obra va
haver d’esperar un segle per co-
mençar a ser entesa i recone-
guda com allò que és: una peti-
ta joia de la literatura universal,
a més d’una de les narracions
més enigmàtiques i influents
que s’han escrit mai. Un clàssic

que ara podem recuperar en edi-
ció de luxe: un àlbum amb la tra-
ducció de Miquel Desclot i les
il·lustracions de Javier Zabala —
Premio Nacional de Ilustración
2005— a partir d’una lectura del
personatge i dels ambients que
sembla haver-ne captat l’essèn-
cia per inserir-s’hi de manera
natural.

Hi ha una línia evident que
uneix Bartleby amb Kafka —ho
va escriure Borges i la contra-
portada d’aquesta edició ens ho
recorda. Però també arriba al
propi autor argentí, a l’existen-
cialisme, a la literatura de l’ab-
surd. I a Pessoa, sobretot: per-
què si Bartleby afirmava que
preferia no fer-ho, Bernardo So-
ares va elaborar tota una teoria
de la inutilitat de qualsevol ac-
ció. Així doncs, tot i que inter-
pretada sovint com un acte de re-
bel·lia, la determinació de Bar-
tleby difícilment pot reduir-se a
un fet tan simple i directe. L’ab-
sència de causes explícites o d’u-
na meta aparent, la sensació que
ell ha entés alguna gran veritat
que nosaltres no som capaços de
copsar, i l’extrem de portar la de-
cisió fins a les darreres conse-
qüències suggereixen lectures
que tenen, potser, més a veure
amb la condició humana, amb la
solitud que hi és inherent, amb
l’encaix d’aquesta fràgil realitat
en el món. Potser.

Preferiria no fer-ho

❙❙❙

L’obra indaga en
qüestions
relacionades amb la
identitat individual i
la col·lectiva

❙❙❙

Un clàssic que ara es
recupera en edició
de luxe, un àlbum
amb il·lustracions de
Javier Zabala


