
Un petit vals popular
La primera novel·la protagonitzada pel detectiu Burma manté viu l’humor de Léo Malet 

U
s he de confessar una fe-
blesa. L’any passat, vaig 
veure l’adaptació de Jac-
ques Daniel-Norman de  

Carrer de l’Estació,120 (La Magrana, 
1991) amb l’excel·lent René Dary; en 
conservo un record bastant confús 
llevat d’unes quantes escenes i, mal-
auradament, del final. Mai no obli-
do la fi... Després de llegir la novel·la 
original del francès Léo Malet (1909-
1996) m’ha passat el mateix. Més 
que la intriga, el més interessant en 
les seves obres rau, al meu entendre, 
en el to. El lector hi sent una veu, una 
«petita música», per parlar com Céli-
ne. En Nestor Burma, el detectiu nar-
rador, presoner a Alemanya fins al 
seu alliberament el 1941 per raons 
de salut, arriba a Lió, la ciutat més 
important de la França no ocupa-
da. La seva indagació ens passeja pel 
casc antic —els famosos traboules— 
i arriba als bulevards parisencs, els 
molls del Roine, les ribes del Sena.

PERSONATGES INOBLIDABLES / En Bur-
ma, amb un humor despreocupat i, 
malgrat tot, un amor desenganyat i  
lúcid per la humanitat, retrata una 
galeria de personatges inoblidables. 
«El individuo, que me recibió, y que se ha-
cía llamar ‘secretario’, parecía un gorila. 
A pesar de la escuela obligatoria, sospeché 
que no sabía leer ni escribir». ¿Com obli-
daríem en Montbrison, l’advocat 
obès i tan simpàtic, sempre mudat 
que fuma cigarretes americanes? 
 A qualsevol moment, en Burma 
confessa la seva passió per les dones 
–«sentimos de pronto una ternura exage-
rada hacia el elemento femenino que po-
blaba el andén»–. Les descriu amb gor-
manderia i precisa si són boniques, 
lletges, desitjables o no…

 El lector i l’historiador sentiran 
el mateix plaer en aquesta evocació 
contemporània de la França ocupa-
da amb les seves targetes d’alimen-
tació, les postals interzones i el toc de 
queda. Tot hi és natural, tot raja per-
què el relat es va publicar el 1942, a 
la zona encara lliure. Malet ens pro-
posa una de les primeres evocacions 
literàries d’un camp de presoners de 
guerra a l’Alemanya nazi amb una 
veracitat total malgrat el control 
previ de la censura.
 Malet solament volia divertir el 
lector. Mai no va pretendre ser un 
mestre de la literatura, però escriu 
realment molt bé. «Después, encontré 
el café. No había cambiado de nombre, ni 
había cambiado de decoración, ni tam-
poco el dueño había cambiado. ¿Habría 
cambiado, siquiera, el polvo? Parcecía de 
época».

 Malgrat el seu ancoratge dins 
la realitat de l’ocupació alemanya, 
l’acció de la novel·la de Malet se si-
tua en un unzeit, un temps narratiu 
diferent de la realitat. En Burma tor-
na a París pel desembre del 1941 i no 
al·ludeix a Pearl-Harbor ni a l’afuse-
llament de cent hostatges.  
 En canvi, el còmic de Jacques Tar-
di, adaptació excel·lent ara reedita-
da per Norma, evoca l’ocupació amb 
insistència. S’apropia l’univers de 
Malet i el fa seu. El seu Burma es mou 
per suburbis tan tristos i tan grisos 
com el de Malet, però el Burma di-
buixat no té l’humor del Burma lite-
rari. Amb Léo Malet, el lector riu so-
vint; amb Tardi, mai. El seu detectiu 
retira més a un personatge de Céli-
ne que no de Malet.  Per a mi, el prin-
cipal al·licient de la seva literatura 
és la lleugeresa, l’humor, un humor 

omnipresent que amaga una certa 
tendresa, una mica com la timidesa 
que s’amaga rere l’agressivitat. Amb 
un estil senzill, adés poètic, adés cò-
mic, a mig camí entre l’academis-
me d’un Paul Bourget i la parla del 
carrer als anys 40, Malet ens ofereix 
un producte rar a hores d’ara: una 
novel·la ben feta, arrodonida, sen-
se pretensió ni ganes de canviar el 
món. Es tracta només d’un llibre 
perquè el lector pugui oblidar una 
estona la lletjor del present i entrete-
nir-se amb un petit vals popular. H
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Bezsonoff

El llibre de la setmana. El 1942, el francès Léo Ma-
let va publicar ‘Carrer de l’Estació, 120’, la primera 
novel·la en què apareixia Nestor Burma, l’emblemàtic 
detectiu privat que va acabar protagonitzant una tren-

tena de títols. Ara la seva investigació, magníficament 
ambientada a la França ocupada pels nazis, arriba en 
castellà a les llibreries, a les quals torna l’adaptació al 
còmic del mateix títol per Jacques Tardi.

33 Vinyeta de la versió en còmic que Jacques Tardi va realitzar el 1988 de ‘Carrer de l’Estació,120’.

JACQUES TARDI / NORMA EDITORIAL

Dreceres per arribar a Roma

Els contistes solen caure en la temp-
tació del decàleg o normativa del 
seu bon fer, però en les distàncies 
curtes no hi ha regla que valgui. 
Tots els camins porten a Roma si un 
els sap recórrer. L’argentí Patricio 
Pron (Rosario, 1975), premi Jaén de 
novel·la per El comienzo de la primave-
ra, ho comprova amb els seus con-
tes al volum El mundo sin las personas 
que lo afean y lo arruinan. No s’adhe-
reix a cap escola, les assaja totes per 

qüestionar les convencions del gè-
nere. Sap que tot decàleg és un con-
trasentit. I sobre això alliçona El es-
tatuto particular, potser el més auto-
referencial de tots. La parella d’un 
escriptor bloquejat per «la mort de 
la novel·la i l’estatut particular del 
conte» inventa un joc per fer-lo sor-
tir de la seva depressió. Viatjar a una 
ciutat europea per separat per re-
trobar-se allà per atzar. El joc funci-
ona fins que a Berlín els seus itine-
raris no es travessen. Ella torna a ca-
sa decebuda i ell, després de rebre 
una pallissa d’uns skins, redacta les 
10 regles que el joc no té. Instrucci-

ons com: «8. Desaparece, piérdete de vis-
ta. Que no te reconozcan ni tu perro ni tu 
puta madre».
 Sense regles tot camí és vàlid. 
Des del relat clàssic de remat efec-
tiu, com l’aconseguit Abejas, sobre 
la xenofòbia alemanya, fins al final 
obert o diluït de Las ideas, una en-
certada faula sobre la pesada herèn-
cia de la RDA. Tant val el narrador 
omniscient o en primera persona  
–brillant en el tèrbol Exploradores del 
abismo– com l’esquiva segona perso-
na de Tu madre bajo la nevada sin mi-
rar atrás, sens dubte el més fluix. El 
mateix val per a l’estructura narra-

tiva que salta pels aires amb la inte-
ressant Contribución a un diccionario 
biográfico del expresionismo o a La his-
toria del cazador y del oso #1, molt ben 
desarticulada, que explica un infer-
mer rus a una àvia amb Alzheimer, 
però que té una variació #4 que no 
aporta més que tedi al lector que no 
pateix la malaltia. 
 Alemanya, com a ambientació 
o origen dels personatges, és un fil 
conductor. Un altre, l’autoficció (els 
protagonistes solen ser escriptors o 
dir-se P.) i la metaliteratura. I entre 
tanta varietat, el resultat és per for-
ça desigual. Pot ser que tots els ca-
mins portin a Roma, però per arri-
bar-hi no n’hi ha prou de demostrar 
quantes dreceres i voltes es conei-
xen: s’ha de fer un pas ferm. H
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L’argentí Patricio Pron assaja totes les escoles del conte, sense
adherir-se a cap, per qüestionar les convencions del gènere

RELATS

MATÍAS NÉSPOLO

Escriptora professional des de fa 
15 anys, Hiromi Kawakami (Tò-
quio, 1958) va rebre el 2001 el 
prestigiós premi Tanizaki per El 
cel és blau, la terra blanca, amb un 
subtítol en l’edició castellana i 
catalana que qualifica el volum 
d’«història d’amor», davant l’ori-
ginal japonès (El maletí del mestre), 
que posa l’accent en el caràcter 
de mestre o sendai del protagonis-
ta masculí. És aquesta condició la 
que subtilment connota la relació 
entre els dos personatges princi-
pals, un professor jubilat viudo de 
64 anys i una antiga alumna solte-
ra de 38, circumstàncies (coneixe-
ment previ, diferència d’edat as-
sumible i similitud d’estat civil) 
que permeten l’acostament entre 
les seves dues soledats.
 A partir d’aquí un troba una 
narració de deliberat estil clàssic 
i admirable subtilesa, al servei de 
la qual  es posa una prosa depura-
da i on, en la més típica tradició 
japonesa, conviuen un realisme 
trivial (el que conforma una vida 
quotidiana entre la llar i la taver-
na, esquitxada d’una sofisticada 
gastronomia casolana) i una poe-

sia que ens assalta des de les bran-
ques del cirerer, el sol que s’ocul-
ta, els haikus i les agredolces emo-
cions del cor.
 L’autora tria una aproximació 
minimal com a mètode per soste-
nir el flux narratiu. Les trobades 
en prosaiques parades de trens, 
els diàlegs sobre la manera de cui-
nar, l’excursió per anar a buscar 
bolets, les vetllades de sake i cer-
vesa, el racó familiar de l’humil 
local de restauració, el vulgar joc 
del pachinko... Un món sense bri-
llantor on passen les hores amb 
una monotonia exasperant, si 
no fos per les expectatives senti-
mentals tímidament suggerides 
que encrespen l’onatge dels espe-
rits...
 I d’aquesta superfície a penes 
alterada per lleus ondulacions 
o algun sobresalt episòdic (com 
la visita a la tomba de la dona 
del professor) sorgeix el miracle 
d’una comunicació que s’obre ca-
mí soterradament i es desvela en 
una epifania on el pudor de l’es-
criptura no amaga la bellesa de 
l’esclat de la passió. I aquesta gra-
dació continguda, demorada, és 
potser el principal encant d’una 
novel·la que deixa un pòsit de cal-
ma i harmonia, que propugna per 
sobre de l’aridesa i la soledat una 
reconciliació amb la vida. H
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El realisme i la 
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el relat de la japonesa 
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