paciència. En primer lloc, les puces
havien de perdre el costum de desplaçar-se a salts. Per aconseguir-ho, se
les introduïa en unes capsetes amples
amb sostres molt baixos. Impulsades
per l’instint natural, les puces continuaven botant, fins a esllomar-se o acabar esgotades. Conclosa la primera
fase de l’ensinistrament, els domadors les lligaven amb fils molt prims
a carretons, sínies i altres objectes de
paper. Durant l’espectacle, les puces,
que només volien fugir, arrossegaven la càrrega, disparaven diminuts
canons o saltaven des d’un trampolí
fins a una piscina —un got d’aigua.
Acabada la funció, el domador es collocava les obedients feres al braç per
tal que xuclessin sang i recobressin
les forces.
El circ tradicional es fonamenta en
la il·lusió, en una imaginació desproveïda de referents visuals —pensem
que el cinema o la fotografia es trobaven a les beceroles—, i aquesta il·lusió
guanya encara la partida a la proesa
física. Potser cap altre document
visual ha estat capaç de descriure millor aquella desaparició d’una manera
d’entendre l’espectacle com el film de
Tod Browning La parada dels monstres, un cant de l’any 1932 al circ tradicional, no exempt de truculències.
És en aquest context que Francesc
Lectures | o c tu b re / 1 1
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Valls-Calçada situa la seva novel·la El
domador de puces. L’autor juga amb
una sèrie d’elements ben propis del
gènere, la capacitat d’abastar mons
molt diversos li serveix per a completar una novel·la complexa sobre el
final de segle, sobre l’esperit que hi
batega, gràcies a uns protagonistes
excepcionals.
Però aquesta complexitat estructural i, a moments, moral, no impedeix
que el lector gaudeixi de les aventures que ens proposa. Valls-Calçada
introdueix prou elements —la recerca
de l’anell de Salomó, la qüestió jueva,
el triangle amorós— perquè anem
seguint amb atenció capítol rere capítol, sempre imbuïts d’una estranya
sensació d’apocalipsi, tal com es diu
el circ on acaben passant els fets més
rellevants de la novel·la. Al Circ Apocalyptique, un escenari ambiciós per a
una història d’amor plena de passions
subtils i, a la vegada, abassegadores,
es desenvolupa la història que se’ns
proposa. Hi forma part el domador
de puces, un ésser capaç de recórrer
mig món a la recerca d’exemplars
que puguin satisfer la seva ambició
de portar més enllà el seu difícil ofici.
També una ballarina experimentada
en la vida i, molt aviat, en la intriga i
el crim. I el nostre Picasso, que acaba
completant el triangle.
Hi ha un espai important per a les
passions a la novel·la, però també
per a la intriga. L’anell de Salomó
planarà per tota la història, i també
una misteriosa societat secreta, l’Intra
Tenebras, que ens durà per camins
perillosos per a la integritat física
dels protagonistes. I no hem d’oblidar un personatge molt aconseguit,
David Kennedy, un ésser que serveix
d’excel·lent contrapunt.
Francesc Valls-Calçada no es deixa
acovardir per la complexitat del seu
argument, que fins i tot ens porta
a l’edat mitjana o ens relata faules
perquè arribem a entendre els significats més ocults. El domador de puces
és una història que ens farà passar
grans moments i que ens deixarà
bona cosa de curiositats a investigar
pel nostre compte.

Sebastià Bennasar
Pot semblar un accident
Meteora, Barcelona, 2011.

Tinc la sensació que els escriptors ens
passem la vida queixant-nos perquè
no hi ha gaires estudis que puguin
donar forma a la literatura actual i
després, quan se’n presenta algun i té
les dosis suficients d’ambició i de perícia assagística, no en fem gaire cas.
Més encara quan d’allò de què parlem
és de literatura de gènere, una de les
més llegides del país, sobretot en el
vessant negre i històric, i amb una
greu mancança d’aparell crític que
pugui ajudar els lectors i lectores a esbrinar on hi ha el gra i on la palla.
En aquest cas que comentem li ha
tocat el torn a la novel·la negra, per
obra d’una de les persones que més
sap del gènere, Sebastià Bennasar. El
seu estudi Pot semblar un accident,
amb un subtítol ben explicatiu: «La
novel·la negra i la transformació dels
Països Catalans 1999-2010», fa un
repàs estens i ben documentat dels
llibres que s’han publicat per mitjà de
diferents punts de vista que ens ajuden a ordenar el panorama negre en la
literatura catalana d’ara mateix.
Bennasar pren així el relleu a altres
mestres que amb la seva saviesa ens
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van proporcionar elements per a entendre la novel·la negra, com ara el
sempre imprescindible Javier Coma.
La profunditat de l’estudi, encapçalat
per un pròleg significativament titulat
«La dècada prodigiosa», és marcada
per una ambiciosa planificació dels
aspectes de què vol tractar. Analitza
espais, des de la novel·la negra més
barcelonina fins a la que es fa actualment al País Valencià o a les Illes;
té paraules acurades per als autors
i, al mateix temps, fa un recorregut
essencial per obres que, sense adscriure’s del tot al gènere, suposen una
evolució híbrida de les seves característiques, com ara la visió de conjunt
sobre la novel·la històrica amb trames
policíaques.
Tot plegat, ens trobem davant d’un
llibre molt complet i d’una extrema
utilitat que, amb seny i altes dosis de
pacient lectura, estableix una guia possible per a enfrontar-nos a un magma
creatiu que continua produint-se
encara després d’aquesta dècada que
Benassar anomena «prodigiosa».
Pot semblar un accident es completa amb una bibliografia molt extensa sobre llibres i autors, i no sols
sobre els esmentats a l’estudi, que
no exclou elements molt importants
per a ajudar a la lectura. Pàgines
web, blocs, audiovisuals i una extensa
nòmina de material de consulta ens
anuncia que els assaigs d’aquest tipus

hauran de començar una transformació que tingui en compte el moment
plural que vivim. D’altra banda, el
llibre és una eina imprescindible per a
aprofundir en la novel·la negra d’ara
mateix i pot servir d’ajuda per a establir les nostres prioritats lectores.

Manel Alonso i Català
Si em parles del desig
Onada Edicions, Benicarló, 2010.
L’obra de Manel Alonso es compon
de sis poemaris que li han servit per
a evolucionar en la pràctica d’una escriptura que, com a primer assumpte
a destacar, ens parla d’un sentit acurat del llenguatge i d’una recerca que
ens acosta a aspectes no sempre tractats en un panorama que sovint acaba
esdevenint clàssic en excés.
Si em parles del desig és, tal com
apunta Josep Manuel San Abdón al
pròleg, un recull que ens parla del
cos humà i, per tant, necessàriament,
de sexe, de desig, de plaer: «Una lleu
brisa alça la pols del goig / i rabent
recorre tèbies cartografies de saliva /
que juganera has perfilat amb perícia
/ sobre la meva mòrbida epidermis.»
Que l’exemple serveixi per a dir que
Manel Alonso troba sovint la paraula
única per a descriure un estat d’ànim
molt proper a l’evanescència a què, a
la fi, sembla condemnat tot acte amo-

rós. Mesura, paraula justa, estructura
i un llenguatge capaç de fregar-nos
l’epidermis i provocar que els versos
ens acompanyin una llarga estona, tot
això proporciona al lector o lectora
motius per a quedar-se i/o retornar
al poema a la recerca de noves sensacions.
Si em parles del desig va guanyar
el premi Antoni Matutano i ha estat
publicat per una jove i activa editorial
de Benicarló, però ens hauríem d’esforçar per aconseguir-lo i llegir altres
mostres de la poesia que es fa als territoris de la nostra llengua.
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