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Trobada del Grup de Lectura Meteora a Documenta
Pau Claris, 144, Barcelona
26 de juny de 2018
El misterio de Pont-Aven, de Jean-Luc Bannalec
Principals idees comentades:
Escenaris
Es tracta sens dubte d’una novel·la escrita per un apassionat de la Bretanya. Tal com
s’ha dit, Jörg Bong, nom autèntic de Bannalec, és un home de lletres alemany amant de
Bretanya (on hi ha passat molts estius) que darrere d’un pseudònim bretó ha decidit
explicar-nos totes les meravelles que, segons el seu parer, trobarem a la Bretanya. El
món bretó, per tant, amb els seus paisatges de somni, la seva costa espectacular, els seus
menjars i els seus costums més propis, és l’element principal i diferencial de la novel·la
i de la sèrie que en sortirà al voltant del comissari Georges Dupin.
Argument
Des del punt de vista policíac o detectivesc, la novel·la resol gairebé totes les
incògnites, però en deixa algunes enlaire, i alguna en concret d’excessivament important
perquè quedi oberta, com és el cas de la mort del fill Pennec, que resta inexplicablement
sense aclarir-se a fons. Potser la trama policíaca és el més dèbil de la novel·la perquè, a
part de les irresolucions, triga bastant a atrapar l’interès del lector.
Personatges
No és una novel·la de molts personatges. Alguns queden ben dibuixats, especialment les
dones —Catherine Pennec, la Sra. Lajoux o la professora Cassel—, però n’hi ha
d’altres, com per exemple el del fill Pennec, que demanarien més retrat psicològic per
entendre algunes de les seves accions. Cas a part demana el comissari Dupin. Es va
comentar que pren aspectes d’altres comissaris o personatges de la literatura negra
moderna, com el Brunetti de Donna Leon o el Ricciardi de De Giovanni. És un
personatge solitari, però, amb moltes foscors personals que no s’aclareixen, almenys en
aquest primer llibre. Més enllà de la seva feina de policia i la seva habilitat deductiva,
poca cosa més sabem de Dupin, amb un passat que presenta més buits que concrecions.
La pintura i Gauguin
És un dels grans encerts de l’obra: relacionar la trama criminal amb una obra d’art d’un
pintor universal que va passar pel petit poble de Pont-Aven per immortalitzar-lo. A
través d’una obra real de Gauguin, es crea una trama de cobdícia, amb experts en art i
directors de museus pel mig, que és sens dubte el segon atractiu de la novel·la, a més de
l’elogi de la Bretanya. La trama de còpies de quadres originals i de còpies de còpies
crea, però, un cert embolic que fa perdre una mica el lector. Els personatges vinculats
als museus susciten, d’altra banda, unes expectatives de culpabilitat que resultaran ser
falses, amb clara voluntat per part de l’autor de desorientar el lector.
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Final
El cas policíac es tanca gràcies a l’habilitat deductiva i a la bona memòria del comissari,
naturalment, però no és un arrodoniment total —cosa que potser Bannalec tampoc
pretén—, ja que el lector té la sensació que ha quedat algun trau per cordar.
Llengua
El llenguatge és planer, les descripcions són detallades i els diàlegs, especialment els
dels interrogatoris, estan ben travats i es fan creïbles. Es van observar algunes
diferències entre la traducció espanyola i la francesa, fet curiós si totes dues partien del
mateix original alemany.
Tràiler en alemany del capítol de la sèrie televisiva dedicat a El misterio de Pont-Aven:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0P1OX4bqIk
La vision après le sermon, el quadre de Paul Gauguin que inspira la trama criminal de la
novel·la.
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Pròxima trobada del Grup: dilluns, 17 de setembre de 2018, 19h. Llibreria Documenta.
Obra: El roig i el negre, d’Stendhal.

Us recordem que Llibreria Documenta us fa un 5% de descompte de les obres que
llegim com a participants en el Grup de Lectura.
Més informació sobre el Grup de Lectura Meteora:
www.editorialmeteora.cat
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