
Laboratori d’idees
El nou inèdit de Roberto Bolaño és un llibre d’una altra galàxia que ret homenatge al lector 

L
os sinsabores del verdadero po-
licía, segon rescat novel·lesc 
de l’ordinador i els papers 
que van quedar després de 

la desaparició de Roberto Bolaño 
(Santiago de Xile, 1953 - Barcelona, 
2003), és molt diferent del primer 
i, sens dubte, se situa en un altre or-
dre de coses. La novel·la dels primers 
temps El Tercer Reich és un text d’un 
escriptor que comença a ser genial i 
que, no del tot satisfet, decideix es-
perar, guardar-lo i seguir escrivint.
 Los sinsabores del verdadero policía 
és a la vegada melancòlic i paròdic: 
un llibre d’una altra galàxia. S’hau-
ria de decidir, primer, si és una 
novel·la o no, més enllà que Bolaño 
no pogués tancar-la. Perquè la se-
va estructura sembla indicar que el 
més decisiu era l’obra en marxa i no 
només i fonamentalment el resul-
tat final. 

LLUM ESTROBOSCÒPICA / No és una no-
vel·la, almenys no tal com acceptem 
el membret comunament. És així 
que Padilla, l’escriptor de la novel-
la inconclusa El dios de los homosexu-
ales i una de les línies argumentals 
de Los sinsabores..., pot dir de la seva 
una cosa que el lector llegeix com 
a interpretació plausible i paròdica 
de la producció del mateix Bolaño: 
«Mi novela, dijo, será como una emisión 
de luz estroboscópica, con muchos perso-
najes (pero desdibujados o dibujados con 
trazos arbitrarios y dictados por el azar) 
y mucha violencia...»
 El material d’aquest text es va 
anar disseminant i va anar crei-
xent en altres obres, però sembla 
com si Los sinsabores… hagués estat 
per a Bolaño un laboratori d’idees, 
personatges i trames que després 

prendrien carta de navegació a Lla-
madas telefónicas, Estrella distante, Los 
detectives salvajes o 2666. Això no va 
en detriment d’aquesta obra que 
farà les delícies de qualsevol lector 
que pretengui desafiar el seu propi 
 pensament.
 Per la quantitat d’històries entre-
creuades, per la miríada de subtils 
línies de pensaments, molts d’ells 
ideats des de, per i per a la literatu-
ra, pels personatges Bolaño dissemi-
nats aquí com si volgués ser un catà-
leg de la seva pròpia literatura, per 
les secretes (i no tant) claus que per-
meten rellegir i qüestionar una bo-
na part de la seva producció ante-
rior, per voler ser (i aconseguir-ho) 
un homenatge no velat a la figura 
del lector, aquest llibre vol ser lle-
git com la clau mestra que permet al 

lector entrar còmodament en el ter-
ritori d’un dels escriptors més cons-
cients de ser-ne de la segona meitat 
del XX.
 Entrar i llegir molt a poc a poc la 
pàgina 146 per comprendre en què 
consisteix la felicitat del verdader 
lector, auspiciada per la segona lí-
nia argumental, el crític i conegut 
detectiu Amalfitano: «¿Y qué fue lo 
que aprendieron los alumnos de Amalfi-
tano? Aprendieron a recitar en voz alta. 
Memorizaron los dos o tres poemas que 
más amaban para recordarlos y recitar-
los en los momentos oportunos: funera-
les, bodas, soledades. Comprendieron que 
un libro era un laberinto y un desierto... 
Que todo sistema de escritura es una trai-
ción. Que la poesía verdadera vive entre 
el abismo y la desdicha... Que la princi-
pal enseñanza de la literatura era la va-

lentía, una valentía rara, como un pozo 
de piedra en medio de un paisaje lacus-
tre, una valentía semejante a un torbelli-
no y a un espejo. Que no era más cómodo 
leer que escribir, que leyendo se aprendía 
a dudar y a recordar. Que la memoria era 
el amor».
 Entrar i llegir un text endimonia-
dament divertit, profundament trà-
gic, perenne, subtil, simbòlic i lite-
ral. Que el lector llegeixi aquest text 
com vulgui, però que el llegeixi, que 
s’afanyi a comprar un llibre doble-
ment intel·ligent: Bolaño ho era, pe-
rò volia, abans que res, que el seu lec-
tor també ho fos. H
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El llibre de la setmana. El nou rescat de textos inèdits 
de Bolaño després de la novel·la dels primers temps  
‘El Tercer Reich’ farà les delícies de qualsevol que pre-
tengui desafiar el seu propi pensament. ‘Los sinsabo-

res del verdadero policía’ és l’endimoniadament diver-
tida, profundament tràgica, perenne, subtil, simbòlica 
i literal clau mestra amb què el lector pot penetrar cò-
modament en el territori de l’autor de ‘2666’.

33 L’univers de ‘2666’ (a la foto, un moment del muntatge teatral) es reflecteix en l’últim inèdit de Bolaño.
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Buscar l’avi francès

Tinc una cosina que es diu Domini-
que. Viu a Lió i, de tant en tant, baixa 
a Perpinyà, convençuda que li ama-
guen un secret familiar. Passa uns 
dies a l’arxiu abans de tornar-se’n 
a casa. El protagonista de Novotsky,  
novel·la guanyadora del premi Just 
M. Casero, segueix el camí contra-
ri. Barceloní, puja regularment a Pa-
rís per tal de conèixer millor la figu-
ra del seu avi francès. Aquest primer 
llibre m’ha semblat molt original. 

L’autor ja té un to, una veu inconfu-
sible, tot un univers propi.
 El protagonista pateix una ma-
laltia, la síndrome de Novotsky. «La 
gent que la patim només volem que-
dar-nos estirats al llit o bé tancats a 
casa. No volem veure ningú ni fer res 
en tot el dia». Sobre el mateix tema, 
Ivan Gontxarov va escriure un gran 
llibre, Oblomov, en el qual s’han reco-
negut generacions de russos. 
 Aquest Oblomov barceloní post-
modern surt a voltes del llit per anar-
se’n França endins a la recerca del 
seu avi. L’autor no s’interessa gaire 
pel viatge. Mai no descriu París i dó-

na més detalls sobre la geografia bar-
celonina, el número dels autobusos 
i tot. El personatge circula per Pa-
rís amb la mateixa naturalitat que a 
Barcelona. Se suposa que domina el 
francès malgrat un error elemental 
a la pàgina 49: démodé s’escriu amb 
dos accents. Molts narradors cata-
lans actuals tenen la mania de far-
cir llurs textos de paraules franceses 
sense verificar-ne l’ortografia.
 També m’hauria agradat que 
l’autor es preocupés més per l’estil. 
L’acumulació de vaig acaba cansant, 
sobretot quan descriu accions sense 
interès. Aquestes repeticions repro-

dueixen, suposo, la monotonia de 
l’existència del narrador, però, en-
tre poc i massa la mida passa. Tantes 
iteracions volgudes m’exasperen a 
la llarga.
 Sovint, l’autor escriu frases em-
bolicades com «la raó per la qual 
vam anar a veure aquell psicòleg 
era perquè li tenia molta confian-
ça». ¡Quina sopa indigna del talent 
de l’autor! ¿No podia escriure més 
senzillament? 
 Aquestes crítiques de detall no 
 treuen res als mèrits d’aquest llibre 
singular, amb uns personatges es-
tranys que reflecteixen les angoixes 
de la societat actual. Aquesta prime-
ra obra presenta moltes qualitats i, 
malgrat els seus pecats juvenils, de 
segur que seduirà el lector gràcies al 
seu humor i l’art de la sorpresa. H

3 NOVOTSKY 
Heler Farrés 
Amsterdam. 141 pàgines. 15,50 €

‘Novotsky’, la novel·la breu que va guanyar el premi Just M. Casero, 
seduirà el lector pel seu sentit de l’humor malgrat algun pecat juvenil

NOVEL·LA

JOAN DANIEL BEZSONOFF

Existeix una escriptura fibrosa, 
desposseïda, enganxada a l’os, 
acanalada de tendons i nervis (del 
que uneix i fa mal), que potser no 
es conquista si no és amb molt de 
temps, no un temps de dies o me-
sos sinó el temps de tota una vida. 
Aquesta és la impressió que trans-
meten les narracions que Juan An-
tonio Masoliver (Barcelona, 1939) 
ha reunit a La calle Fontanills, tan 
diverses en els seus mecanismes 
interns com efectives en el seu 
funcionament literari.
 Hi predomina una perplexi-
tat picada d’humor corrosiu, pe-
rò també ensinistrada davant les 
escomeses de la nostàlgia i, gaire-
bé sense voler, plena de pessimis-
me davant l’evidència que tot cor-
re cap a un futur de runa. Inclo-
sa la remota infància litoral (que 
va ser la de l’autor) i els carrers 
del Masnou pels quals va discór-
rer sense brillantor ni grans es-
perances («¿No te das cuenta de que 
todos aquellos niños estábamos podri-
dos?», es llegeix a Zacarías), amb 
gent entre el desemparament i la 
 precarietat.
 Aquest llibre intens no només 
es nodreix dels verins que van in-
toxicar les infàncies de la post-
guerra sinó també dels que cor-
ren per les artèries del món lite-
rari. Aquest món d’autors, crítics 
i editors que Masoliver coneix tan 
bé i que ha satiritzat sense pietat 

ni pal·liatius en altres ocasions, 
com torna a fer aquí a El exilio o Im-
posturas (és fàcil entreveure les ca-
res sota les màscares). 
 Vanitats, excentricitats, ran-
cors, nanisme moral afloren en 
el retrat que traça l’autor barce-
loní, encara que per sobre de la 
sàtira preval un profund i auto-
irònic desengany del qual a pe-
nes se salva la vocació literària i 
el sentit del deure que acompa-
nyen el novel·lista d’Anodinos anó-
nimos o el perfeccionista d’Inmo-
lación.
  Lluny de l’esfera evocativa i 
de la metaliterària, la ironia a ve-
gades lacerant i la cruesa sense 
adorns cristal·litzen en algunes 
concises faules que s’aferren a la 
memòria del lector: el descens 
cap al passat d’Escalera al mar, 
 l’espera de la mort a El jardín de 
las jaulas, el rebuig vexatori a La 
flaca. Es tracta de textos contun-
dents, com cops secs en el plexe 
solar, que, en la seva alternança 
amb els relats extensos, subrat-
llen les idees de pèrdua, naufragi 
i desil·lusió. Un llibre per llegir a 
poc a poc. H
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Guia del 
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Desil·lusió, pèrdua  
i autoirònic 
desengany recorren 
‘La calle Fontanills’
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