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«EL SECRET DEL
GINTÒNIC»
Autor: VADOR LLADÓ
Editorial: ARA LLIBRES
Pàgines: 160
Preu: 18,95€

Com es va inventar el
gintònic? Qui va introduir-lo a

Catalunya? Quins són els millors locals per
degustar-lo? Quines són les marques de
referència? Quines varietat de ginebra hi ha?, i
de tònica? Quin és el secret del millor gintònic?
Un compendi de tot allò que té a veure amb un
clàssic que mai passa de moda.

«EL MEU ENEMIC
MORTAL»
Autora: WILLA CATHER
Traducció: LAURA BAENA
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 124 / Preu: 12€

La fugida llegendària de la
Myra Henshawe comença

quan deixa enrere una immensa fortuna per
casar-se per amor. Sentiments extrems,
remordiments profunds i grans ambicions, tot
forma part de la realitat quotidiana d’aquesta
dona fascinant i terriblement atractiva que ho
deixa tot per una passió.
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a lluita entre el bé i el mal deu consti-
tuir la història més vella de totes. És ve-
ritat que el cinema –el millor i el pit-

jor– ens ha acostumat a l’escenificació
d’aquesta mena d’enfrontament, així com
ho ha fet la literatura popular, que amb això
lliga amb els contes o les rondalles folklòri-
ques de totes les cultures i de totes les èpo-
ques. És impossible no lligar la lectura
d’aquesta grandíssima novel·la amb la versió
cinematogràfica que va dirigir –va ser el seu
únic exercici rere les càmeres– l’actor Char-
les Laughton l’any 1955: una obra mal ente-
sa en el moment de la seva estrena, encara
que molts dels seus fotogrames –amb la ma-
nera de tractar els espais, la llum i el lligam
entre escenes– s’avançaven a tota una dinà-
mica cinematogràfica gairebé postmoderna.
La novel·la, sense deixar de ser una merave-
lla, no necessita cap mena d’innovació for-
mal ni temàtica per engrapar, convèncer i
commoure, i per merèixer ara, gairebé sei-
xanta anys després de la primera edició origi-
nal, una primera traducció a la nostra llen-
gua. El seu autor, Davis Grubb (1919-1980),
va publicar en vida moltes altres novel·les i
reculls de contes, però cap text sorgit de la se-
va ploma ha arribat a eclipsar aquesta obra,
el primer text que va publicar.

Per Grubb, la depressió americana del
1929 va fer capgirar el vell món conegut, i és
en aquest ambient de misèria i d’ambicions
immoderades –temps que retornen– on l’au-
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«La nit del caçador», una faula negra sobre la lluita del bé i el mal

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

La foscor de la nit

DAVIS GRUBB
(Moundsville, 1919- Nova York, 1980). Va
escriure novel·les i contes, i va veure com de
la seva novel·la La nit del caçador (1953) se’n
feia una de les grans pel·lícules del Hollywood
clàssic. Amb aquesta novel·la, l’autor va fer-se
cèlebre arreu del món.

«LA NIT DEL CAÇADOR»
Autor: DAVIS GRUBB
Traducció: MARTA PERA
Editorial: EL CERCLE DE VIENA
Pàgines: 290 / Preu: 19,80€

Ambientada en el sud rural dels Estats Units
durant els anys de la depressió, en narra la
història dels fills d’en Ben Harper, un jove
pare de família ajusticiat per haver comés
un robatori i un assassinat.

ecordar el passat pot resultar tant o
més difícil que predir el futur. Vivim

en una distopia que els nostres avis no
van arribar a imaginar. Ni Jules Verne no
podia preveure la facilitat amb què avui
dia accedim a la informació. Revisitar
pel·lícules filmades fa més de mig segle
ajuda a entendre com funcionava aquell
món. N’hi ha dues de molt recomana-
bles, i no solament des del punt de vista
de la història del cinema. La primera és
Ball of fire, dirigida per Howard Hawks el
1941. Gary Cooper és el director d’una
enciclopèdia que elaboren deu savis que
tenen anys i panys per completar-la. Tre-
ballen per una fundació privada que dis-
posa d’una bona biblioteca, d’on extre-
uen tota la informació necessària. Entre-
mig hi ha una parella formada per un
mafiós i una cantant, però el que resulta
més sorprenent avui dia és que els inves-
tigadors fan l’enciclopèdia sense l’ajuda
de cap ordinador. La segona pel·lícula és
Desk set, dirigida per Walter Lang el 1957.
Katharine Hepburn, cap de documenta-
ció d’una xarxa de televisions, s’encarrega
de comprovar totes les dades abans
d’emetre-les. Disposa d’unes quantes aju-
dants, que treballen amb llibres, intuïció i
un telèfon cadascuna. Fins que arriba
Spencer Tracy, un enginyer que rep l’en-
càrrec d’informatitzar el departament.
L’objectiu és augmentar la velocitat de les
consultes; la conseqüència és –ai, llas– la
reducció de la plantilla. En aquestes dues
pel·lícules, l’accés al coneixement resulta
tan obsolet que molts dels espectadors
més joves necessitarien una explicació
per entendre-les. Més d’un no té present
que a mitjan segle vint no existia inter-
net, ni les connexions de banda ampla,
ni tan sols els ordinadors portàtils. Els
sobtaria, sens dubte, assabentar-se que la
gent de llavors vivia sense Google ni Vi-
quipèdia, les eines (fiables o no) més uti-
litzades en els nostres dies per accedir al
coneixement. Però encara els sobtaria
més saber que els savis que elaboren l’en-
ciclopèdia a Ball of fire no les troben a fal-
tar, que les noies de Desk set derroten
l’enorme computadora i –oh, prodigi!–
que de cada pel·lícula en surt una parella
estable i previsiblement duradora.

Aquest article és l’últim d’aquesta sec-
ció que es publica a Presència. Adéu-siau,
lector, mon semblable, mon frère!

R

Quan no érem
obsolets

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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«CAPITALISME CIBELES»
Autor: FRANCESC SANUY
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 256 / Preu: 22€

Després de l’èxit del llibre Els
plats trencats, Francesc Sanuy
–advocat, exconseller de
Comerç, Consum i Turisme i

exdelegat del govern de la Generalitat a
Madrid–, ens serveix Capitalisme Cibeles, un
conjunt d’articles concebut com a manual teòric
i pràctic per comprendre el funcionament de la
jungla del diner i del centralisme econòmic que
regeix a Espanya.

«EL DOCTOR GLAS»
Autor: HJALMAR SÖDERBERG
Traducció: CAROLINA MORENO
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 160 / Preu: 18€

Una noia jove, casada amb un
pastor protestant vell i
detestable, confessa al seu

metge el calvari que suposa, per ella, el seu
matrimoni. El doctor, un home solitari, retret i
que no ha estat mai amb cap dona, pren la
determinació d’ajudar-la. Aquesta novel·la,
publicada a Suècia el 1905, va aixecar molta
polseguera entre les classes benestants.

«UNA MOTXILLA PER A
L’UNIVERS»
Autora: ELSA PUNSET
Traducció: NÚRIA GARCIA
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 304 / Preu: 18,90€

Quant ha de durar una
abraçada? Per què ens

enamorem? És inevitable el desamor? Com
aprenem a tenir por? Elsa Punset respon a
aquests preguntes, i moltes més, amb una
«petita guia de rutes variades», unes rutes que
travessen les emocions humanes amb el propòsit
d’ajudar-nos a comprendre el que ens envolta.
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Robert Mitchum és el predicador Harry
Powell a l’adaptació cinematogràfica de la
novel·la de Davis Grubb, dirigida per Charles
Laughton el 1955.

interior és sempre complicada, però quan es
creu en el Mal Absolut també es creu en el Bé
Suprem, i per això trobarem en aquesta no-
vel·la un reducte de santedat salvadora, la ca-
sa de Rachel Cooper, la protectora d’infants
–d’orfes– desemparats. Mescla de novel·la
d’aventures, de conte de terror, de thriller
elegíac, de llibre en efectivíssima prosa poèti-
ca –d’homenatge a les paràboles bíbliques–,
aquesta obra no deixa de captivar des de la
primera pàgina, quan ens comença a emboli-
car amb un aire esqueixat, ràpid, un punt vi-
rulent, que ens arrossega dins la història amb
aquella perícia tan commovedora dels narra-
dors del sud nord-americà (Harper Lee, Tru-
man Capote, Carson McCullers). La saviesa
en l’ús del detall que serà decisiu, la relació
entendridora entre els dos germanets, la in-
nocència que sap encomanar a una història
tanmateix sostinguda per la passió i la cobdí-
cia, a més de la visió complexa, matisada i
singular que és capaç de presentar com en-
certada a un lector que no pot deixar de me-
ravellar-se davant d’un plegat d’escenes que
romandran inesborrables dins la seva imagi-
nació (així, per exemple, quan Willa recorda
la història d’amor, la nit de noces que va viu-
re amb en Ben Harper, la plenitud perduda):
tot això converteix aquest llibre en un clàs-
sic. Per acabar-ho de fer memorable, la tra-
ducció catalana de Marta Pera és de primer
nivell. Els editors l’han encertada de ple amb
l’aposta de recuperar aquest llibre per al lec-
tor del país.

tor ens situa la seva paràbola: un bon pare de
família, Ben Harper, abocat a la desesperació,
roba deu mil dòlars al banc, amagant-los de
la policia, que el deté i el condemna a mort.
¿Però on són, els diners? Aquest és l’enigma
que el predicador i assassí de vídues Harry Po-
well voldrà aclarir, company de cel·la de Har-
per. Quan Harper serà ajusticiat –i Powell alli-
berat d’un delicte menor–, començarà el set-
ge del predicador als dos fills de Harper i a la

seva bona i jove vídua Willa, amb qui aquest
misogin i inquisidor rosegaaltars aconsegui-
rà casar-se.

Per Grubb, l’ànima humana està assetjada
pel mal, per una propensió al vici absoluta-
ment inexprimible, per això en qualsevol
moment els personatges poden perdre’s,
caure en la prostitució, l’assassinat o el lla-
dronici.

La lluita entre l’àngel interior i el dimoni




