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Els germans Burgess veuran aviat com 
un fet escandalós tensa els fràgils 
vincles que els uneixen: en Zach, el fill 
adolescent i solitari de la Susan, és 
acusat d’haver fet rodolar un cap de 
porc congelat cap a les portes d’una 
mesquita, i es desferma una tempesta 
judicial. Els petits gestos i accions en-
tre els germans Burgess els portaran a 
remoure els fonaments del seu passat 
en comú i el lector a explorar els re-
plecs de l’ànima de cada un d’ells.

Un dels períodes més vitals de la cul-
tura catalana correspon als anys que 
van de la Mancomunitat a la República. 
Vilanova i la Geltrú no va quedar-ne al 
marge, sinó ben al contrari va mantenir 
una activitat frenètica i molt estimulant. 
El llibre intenta mostrar, d’una manera 
general i planera, l’expressió cultural 
de la vila entre els anys 1914 i 1936 a 
partir del buidatge del Diari de Vilanova 
d’aquells anys, fixar la imatge que pro-
jectava aleshores el diari.

1972. La Guerra Freda és en ple auge, 
i l’agència d’intel·ligència britànica està 
entestada a manipular el sector cultural 
finançant autors que estiguin en la ma-
teixa línia política del govern. Aquesta 
operació s’anomenarà Operació Dolça. 
La Serena, una lectora compulsiva de 
novel·les, és la perfecta candidata per 
a infiltrar-se al cercle literari d’una jove 
promesa, en Tom Haley, de qui s’ena-
mora. Quant de temps podrà continuar 
amb la seva vida encoberta? 

La manipulació encoberta dels 
escriptors britànics
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L’activitat cultural a Vilanova  
i la Geltrú, del 1914 al 1936

Els fràgils vincles que uneixen 
tres germans adults
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La novel·la La peixera és narrada per 
un home que de cop i volta es troba 
tancat en una habitació, lligat a una 
cadira fixa, segrestat per no sap qui. 
Al cap d’un temps sent la respiració 
d’un desconegut, a la seva dreta, que 
no pot veure. Li parla, però no rep cap 
resposta. Primer en català i després 
en anglès.

Finalment, el protagonista-narrador 
escriu, en forma de paràgraf: “–On 
sóc? –sento que diu el meu company 
de reclusió en un idioma incompren-
sible”.

Per primera vegada en la història de 
la literatura universal, un narrador en 
primera persona és capaç de transme-
tre al lector el sentit d’uns sons que 
pertanyen a un idioma que no entén. 
L’escriptor, potser sense ser conscient 
de la importància, l’abast i l’originalitat 
de la seva proposta, acaba de crear, 

amb la col·laboració de l’editor, la figura 
del narrador en primera persona om-
niscient, narrador capaç, com es veu, 
de declarar, per una banda, que no sap 
què ha escoltat, i, per l’altra, copsar-ho 
i transmetre-ho al lector.

Potser el protagonista ha deduït que 
una persona que es troba segrestada 
en un espai tancat i descobreix que no 
està sol, el primer que farà és demanar-
li on és.

Si fos aquesta l’única vegada que es 
dóna l’insòlit fenomen, podríem accep-
tar l’excusa. Però no és així. El diàleg 
continua, clar i explícit, sempre amb 
l’advertència que el narrador no entén 
el que transcriu.

El màgic narrador tornarà a utilitzar 
l’estratègia amb un nou company de 
reclusió, que també s’expressa en un 
idioma amb el qual, diu, no pot com-
prendre. Per exemple, quan el prota-
gonista es disposa a menjar un puré, 
apareix aquest paràgraf:

“–no en mengi gaire –comença dient 
el meu nou company de reclusió–. Amb 
això ens mantenen esmorteïts. no 
entenc què em diu però la seva veu 
reposada em provoca un calfred a l’es-
pinada–. Sobretot, vigili el que diu”.

La peixera
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Lluís Bonada

Primera persona omniscient
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