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Els estudiants dels últims anys del franquisme amb inquietuds socials, culturals
o polítiques, solíem llegir algunes revistes
setmanals o mensuals que de tant en tant
la censura clausurava o l’autoritat governativa segrestava. Eren Cuadernos para el diálogo, Ínsula, Triunfo, Destino. Aquesta última
integrava informacions sobre la societat i
cultura catalanes, no de bades s’editava a
Barcelona, i tenia bons articulistes. Triunfo,
a pesar d’haver sigut fundada a València,
s’havia domiciliat a Madrid, des de 1962
havia començat una nova etapa i s’havia
convertit en una plataforma de resistència
intel·lectual antifranquista.
Destino (de la falangista «unidad de destino en lo universal»), era una revista del primer franquisme català de postguerra que
va evolucionar, per una banda, salvant els
obstacles dels franquistes i falangistes més
recalcitrants i, per l’altra, els del catalanisme polític en l’exili. Vilanova ha recopilat
una bona mostra d’aquestes crítiques publicades en la premsa de la resistència catalana en l’exterior, publicades al llarg de la
dècada de 1940, en què els desterrats ataquen els principals col·laboradors de la revista, com ara Josep Pla, Manuel Brunet, Ignacio Agustí, Joan Estelrich, Joan Teixidor,
Guillermo Díaz-Plaja i altres elements del
catalanisme de preguerra JP
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Friedrich Dürrenmatt és conegut sobretot com a autor teatral amb un total de
setze obres escrites entre les quals va destacar de manera molt especial la
comèdia en alemany de 1956 titula La visita de la vella dama de la qual s’han realitzat fins a huit adaptacions cinematogràfiques entre finals dels 50 i finals dels
90. La seua producció literària es completa amb diversos guions parell radie i cinema a més de quasi vint novel·les.
La història de El juez y su verdugo arranca amb l’assassinat d’un policia, el tinent
Ulrich Schmied, el cadàver del qual és
descobert dins del seu propi vehicle en
una carretera. La investigació del detectiu protagonista, Hans Bärlach, i del seu
ajudant, el jove Tsachnz, transcorrerà entre les presses i els obstacles —els polítics i
els grans empresaris suïssos al fons— per
part del jutge Lucius Lutz, instructor del
cas fins al retrobament del policia amb
un antic conegut que torna del passat
quan aquest passat semblava totalment
superat i oblidat per alguns. La trama de
la novel·la avança secundant-se alguns
trets irònics —la proximitat entre investigador i assassí, per exemple—, en l’absolut domini que Dürrenmatt té de l’el·lip-

si, un recurs narratiu elegant, econòmic i
sorprenent per als lectors a més d’un gest
de consideració per part de l’autor envers aquests i en la pressió que sobre Bärlach exerceix un passat que sembla haver
tornat sobtadament i un futur molt poc
falaguer amb una intervenció quirúrgica
abdominal imminent amb pèssims presagis. En efecte, el protagonista de la novel·la naix, de fet, pràcticament condemnat a mort, amb tan sols un any de vida
per davant com ell mateix ha descobert
en el transcurs de les seues perquisicions.
Al final, el que sembla una novel·la policíaca tradicional dona un gir en la penúltima pàgina per a convertir-se davant
la mirada atònita del lector en una novel·la negra: els relats detectivescos són
tranquil·litzadors perquè sempre narren
una ruptura de l’ordre establit que acabava recuperant-se indefectiblement per
a tranquil·litat del sistema social, polític,
econòmic, policial, etc. La novel·la negra,
en canvi, sempre intranquil·litza perquè
els seus interrogants mai obtenen respostes explícites: les perquisicions de l’investigador descobreixen la vertadera naturalesa del desordre que subjau al desordre momentani i superficial de cada
cas. La naturalesa contradictòria del sistema judicial en general i de la naturalesa humana en particular constitueixen
la paret mestra sobre la qual s’alcen
aquestes novel·les, començant per la primera d’elles, com en El juez y su verdugo, en
la qual ni el jutge és qui actua aparentment com a tal ni el botxí és qui concentra les sospites sinó el seu personatge
oposat. L’un i l’altre són finalment utilitzats pel detectiu Hans Bärlach en una parenceria d’enginy intuïtiu i de discreció
investigadora que sorprenen el lector
amb un final tan sorprenent com ambigu. Una estupenda novel·la, sòlida en la
seua construcció, aguda i inquietant que
té la seua segona part en La sospecha. JMSR
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Gomà no serà filòleg però, a banda de ser
un bon guionista, és un àgil comunicador
lingüístic, que preconitza un català normal, poc excitat ni tens; és a dir, una llengua viscuda amb la màxima normalitat.
Abans d’aquest, ja n’havia publicat un del
mateix to: Control de plagues, un manual de
bones pràctiques molt adequat per a recuperar expressions genuïnes que per
culpa d’una falsa modernitat i d’un academicisme estret s’han substituït per altres formes i expressions innecessàries. I
també El castellà, la llengua del costat, sobre
les prohibicions i el bandejament secular
que les autoritats castellanes o catalanes
acastellanades han infringit al català.
Tenint en compte que, d’acord amb
els postulats del català tranquil, no s’han
de condemnar determinades paraules vives pel fet de no haver entrat en el diccionari normatiu fins a fa pocs anys, Gomà
defensa amb bones dosis d’humor la
convivència de sorbet (xarrup), taquilla
(guixeta), octavilla (octaveta), targeta (tarja), àrbit (àrbitre), palissa (pallissa), candau (cadenat), i afig uns quants casos resolts: varius (varices), mistos (llumins),
llapissos (llapis, pl.), mussol (urçol), etc.
«una proposta serena per a temps convulsos» assegura. Una proposta molt favorable a la llengua viva. JP
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de reencontrarse uno mismo
«No hay que fiarse demasiado de los lamentos
de los desterrados, a menos que hayan tenido
que abandonar el hogar empujados por las bayonetas», escribe Adam Zagajewski en esa maravillosa obra titulada En la belleza ajena (PreTextos). Ciertamente, si uno decide exiliarse de
forma voluntaria, por su propio pie, se asemeja
más a ese viajero sentimental del que hablaba
también el mexicano Juan Villoro, aquel que
deja que sea la vida la que se ocupe de las sorpresas, y no deberíamos sentir compasión o
compartir el sufrimiento que le acompaña si
ese desarraigo es obligado. No obstante, hay
que pensar que, en ocasiones, ese destierro del
hogar lo produce la curiosidad o la necesidad
por reconocerse en otro lugar, y es en esos casos
en los que resulta inevitable ponerse en su lugar, sentir cierta empatía, porque todos, absolutamente todos, en un momento dado, hemos
sentido ese impulso por querer sabernos otro,
por ser capaces de saber si en otras circunstan-

cias y alejados del confort de lo conocido seguimos siendo realmente nosotros mismos.
La protagonista de Diario pinchado (las
afueras) viaja a Berlín desde su Argentina natal para encontrarse, a priori, con su pareja,
un poeta que disfruta de una especie de beca
o residencia. La ilusión del reencuentro, esa
emoción por volver a ver y sentir a esa persona con la que has decidido compartir tu vida,
con todas sus alegrías y pequeñas miserias,
pronto se convierte en una ligera decepción
para ella pues ve que, en realidad, la distancia
ha hecho mella y ya no ocupa el lugar que creía
le correspondía en ese «nuevo mundo» creado
por él. Ser consciente de ese desplazamiento,
que es a su vez una especie de abandono, resulta chocante, hasta el punto de sumirla en una
ligera desesperación. Ella ya no es ella, no en
Berlín, no con él, no como creía. Asimilarlo,
asumir este hecho es, qué duda cabe, un contratiempo en esa vida que ya creía estaba más o

menos planificada y que ahora se ve resquebrajada en pedazos, al igual que su propio yo. Los
interrogantes crecen poco a poco, las dudas se
tornan certezas y es por ello que debe tomar la
decisión de reencontrarse, de volver a tomar las
riendas de su vida. ¿Lo conseguirá?
Mercedes Halfon ha ideado esta historia sobre la identidad y el amor (o desamor) de una
forma singular, sirviéndose de ese formato de
dietario personal en el que hilvana los pensamientos de esa mujer que necesita orientarse,
orientar su vida y encauzarla nuevamente. A lo
largo del libro ofrece esas pinceladas propias de
una turista accidentada pero curiosa, una observadora de todo cuanto sucede a su alrededor, en las calles, bares y parques de Berlín. Ese
testimonio de lo geográfico se va alternando,
entrelazándose sutilmente, con ese otro de carácter más personal, íntimo e introspectivo en
el que se cuestiona todo, e incluso a sí misma, y
es ese retrato el que nos interpele, pues toda su
incertidumbre es o ha sido alguna vez la nuestra, de ahí que, contradiciendo a Zagajewski,
nos fiemos de ella, de su relato, porque resulta
verdadero. Soledad y reencuentro, extrañamiento y luz. Halfon destila elegancia e inteligencia en esta pequeña historia que es, en realidad, una historia universal. ERIC GRAS
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