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OPINIÓ

ra que ve l’estiu i sembla que tot
plegat es deixondeix una mica i
qui pot es relaxa i qui no pot cerca

una mica d’evasió de l’angoixa de la crisi
en alguna ombra clement, volia dedicar
aquest article a compartir amb vosaltres la
joia que m’ha provocat la lectura d’un clàs-
sic entre els clàssics del gènere negre. Em
refereixo a El son etern de Raymond Chand-
ler. La Magrana ha publicat no fa gaires set-
manes la traducció al català d’aquesta his-
tòria fonamental de detectius protagonit-
zada pel mític Phillip Marlowe que, val a
dir-ho, m’he empassat sense que se m’ha-
gin enganxat a la memòria ni la imatge de
Humprey Bogart, ni encara menys la de
Lauren Bacall, els dos actors que van posar
cara als personatges principals en la no
menys imprescindible però substancial-
ment diferent versió cinematogràfica.

Tots els ingredients del gènere policíac
desfilen per un relat que podríem conside-
rar inaugural del perfil de tipus dur d’inte-
gritat a prova de bales i moralitat curada
d’espants. Un personatge, el de Marlowe,
amb totes les característiques que, a partir
d’ell i amb el permís del Sam Spade de Da-
shiell Hammet, li caldran a tot protagonis-

A ta canònic de sèrie policíaca per resultar
convincent: un sentit de l’observació espe-
cialment afuat, un grau altíssim de cinis-
me, el posat taciturn i desmenjat, una resis-
tència impertorbable, tot i algun moment
de feblesa davant dels encants femenins,
una bona gavardina i una inequívoca afi-

ció pel whisky com a combustible del cos i
de l’esperit.

A El son etern el mestre Chandler basteix
una història de crims encadenats amb un
sentit del ritme impecable, sense treves ni
meandres argumentals, directe a barraca, i,
sobretot, amb unes descripcions de llocs i
persones gairebé notarial, obsessiva, que en
alguns moments raneja la literatura d’ates-
tat policial, bé, sempre que es pugui imagi-
nar un policia redactant un atestat meticu-
lós amb estil a més d’eficàcia. Ambients

densos, personatges foscos i ambigus, dià-
legs brillants, tensió mesurada. Llegir El
son etern en aquesta nova traducció que
ens ofereix La Magrana és un goig sense
pal·liatius, la joia autèntica del retroba-
ment amb un clàssic entre els clàssics del
gènere.

I si aquest llibre us ha obert la gana de
tastar el gènere de lladres i serenos, com
que encara em queda una bona tirada per
arribar al final d’aquest article us puc afegir
una altra recomanació que us deixarà espe-
cialment reconfortats. No és encara un
clàssic però no es pot negar que s’hi està si-
tuant de manera ferma entre els mestres
negres de tots els temps, amb un reguitzell
de novel·les escrites sota el pseudònim de
Benjamin Black que permeten al gran es-
criptor John Banville deixar-se anar pels
rostos de la narrativa policia en un exercici
d’estil magistral que ens aporta tots els in-
gredients del gènere amb un to literari ex-
cel·lent. L’últim lliurament de la sèrie pro-
tagonitzada pel prosector Quirke és titula
Mort a l’estiu i ens torna a submergir en
l’hermètica societat dublinesa dels anys
cinquanta en un cas on es barreja poder,
religió, abusos i silencis. Bona lectura.
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Clàssics de gènere per al mes d’agost

Dues joies del gènere
negre per a aquest estiu:
Raymond Chandler i
Benjamin Black

na altra de les espècies més invasores del món ha estat loca-
litzada al delta de l’Ebre: la granota toro (Lithobates catesbe-

ianus). És d’origen nord-americà i de grans dimensions —pot arri-
bar a pesar un quilo— i la seua capacitat depredadora pot provo-
car greus problemes ambientals allà on s’instal·la. De moment, els
tècnics del Parc Natural del Delta sostenen que no estem davant
d’una altra plaga perquè únicament han trobat una granota toro,
però caldrà estar atents i comprovar que no es repeteixin situa-
cions com la del cargol poma. I és que el delta de l’Ebre és massa
fràgil per deixar instal·lar empreses que comercialitzen espècies
exòtiques o perquè la població col·leccione mascotes perilloses.
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Mascotes perilloses
ra que França ha oficialitzat la grafia Canigó –al mateix
temps que ha atorgat al massís el label Grand Site de France–

cal explicar als francesos, aquí a la Catalunya Nord, que la grafia
catalana es pronuncia igual que la francesa Canigou. I els nord-ca-
talans hem d’explicar també als sud-catalans que la pronúncia en
rossellonès és Canigú. Pronunciar Canigó amb o us identifica de
seguida, per la gent del país, com un català espanyol. Evidentment
fa goig de veure escrit correctament el nom de la nostra munta-
nya, però el cert és que a París el que han reconegut és «l’accent
catalan de la République française», tal com afirmava Christian
Bourquin, president del Llenguadoc-Rosselló.
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França aprèn a dir i llegir Canigó
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«Els privilegis acabaran, però el poble és etern.» Comte de Mirabeau (1749-1791). Polític, escriptor i orador francès

 euros és el que es gastarà l’exèrcit espanyol en instal·lar una pista de bitlles a la base aèria militar de Torrejón de Ardoz.
Com que els militars, per fortuna o per desgràcia, no tenen feina, els hauran d’entretenir amb alguna cosa. Aquesta

despesa forma part de la «crisi selectiva» de l’Estat espanyol. Als militars, ni tocar-los.
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