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JULIÀ GUILLAMON
La mateixa setmana que va morir
la sevamare, SergiPàmies vapubli-
car a les pàgines d’aquest diari un
article impressionant sobre l’enter-
rament del seu oncle Joaquín, ger-
mà del pare. Els pares de Sergi Pà-
mies, per si algú encara no ho sap,
són l’escriptora Teresa Pàmies i el
polític Gregorio López Raimundo,
vinculats al PSUC i –per dir-ho
amb les mateixes paraules que fa
servir ell– al comunisme internaci-
onalista. Qui va llegir fa tres anys
Labicicleta estàtica (2010) i qui lle-
girà ara Cançons d’amor i de pluja,
qui l’ha seguit des de l’època en
queels seus llibres no tenien esclet-
xes autobiogràfiques i presentaven
situacions abstractes amb perso-
natges que no se li assemblaven
gens, ja sap el nus de sentiments
que hi ha darrere d’alguns delsmi-
llors contes que ha escrit. Parlar de
l’oncle guapo, de l’oncle sociable,
de l’oncle que pocs dies abans de
morir es cruspeix uns ous ferrats,
era unamanera d’exorcitzar el do-
lor de la decadència i la mort dels
pares i el fet de no haver acabat
d’entendre-s’hi del tot. Una mane-
ra d’acceptar el llegat automàtic
que fa repetir gestos i costums i la
necessitat de revoltar-s’hi, l’obses-

sió deno repetir ambels fills el que
s’ha viscut a casa, voler ser normal,
i ser-ho o no ser-ho a base de limi-
tar-se, de conformar-se, de mini-
mitzar els impactes negatius de la
vida. En aquell article escrit poc
després de l’enterrament a París,
quan era la mare qui s’estava mo-
rint a Barcelona, l’oncle Joaquín
apareixia com un heroi, un dels
pocsherois complets de la literatu-
ra de Sergi Pàmies.
Un dels textos més intensos de

Cançons d’amor i de pluja, “El nín-

xol”, recupera aquesta història,
que emva impressionar quan es va
publicar en formad’article, el 16 de
març del 2012. Reconstrueix la
història familiar, la mort de l’oncle
Antonio en un incident absurd els
primers dies de la guerra de 1936-
1939 (que Pàmies examina amb
una lògicamolt seva, sense la cros-
ta de la política i delmite familiar),
i estableix un lligam entre la gene-

ContesLamort dels pares, els herois familiars,
les relacionsdeparella i la comunicació amb
els fills en vint-i-sis contes sense vergonya
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Cançons d'amor i
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178 PÀGINES
12 EUROS

El darrer dia 10, el suple-
ment Cultura/s va rebre el
premi Nacional del Foment
de la Lectura 2013 que con-
cedeix el Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport. El
jurat va destacar “una pro-
posta que ha sabut innovar
al llarg de la seva àmplia
trajectòria, que presta espe-
cial atenció al món del lli-
bre i a la seva difusió, i que
avui és un referent amb
perfil propi en el panorama
de suplements literaris”.
Juntament amb el Cultu-

ra/s, el va rebre l’Associa-
ció de Professionals de Bi-
blioteques Mòbils per “por-
tar la lectura allà on no hi
ha una biblioteca fixa”. El
jurat, presidit per Teresa
Lizaranzu, directora gene-
ral de Política i Indústries
Culturals i del Llibre, esta-
va integrat a més per Móni-
ca Fernández, Aurelio Lou-
reiro, Felipe José de Vicen-
te, Carmen Megía, i María
Antonia Carrato.
Creat el 2002, des del

principi el Cultura/s es va
proposar d’impulsar un
tractament en profunditat
de l’actualitat literària, i
apostar pels autors que ens
semblaven significatius, i
els que feien canviar els
punts de vista, sense seguir
agendes predeterminades.
Ens proposàvem que la
nostra informació fes justí-
cia a la capitalitat editorial
de Barcelona, i també pro-
moure llibres relacionats
amb les diverses esferes
creatives que el suplement
aborda.
En un moment de renova-

ció dels formats de lectura,
pensem que aquest premi
posa en relleu el paper dels
suplements culturals dels
diaris de qualitat. La seva
funció selectiva i prescrip-
tora per al lector, davant
l’allau d’informació de les
xarxes socials. I la seva con-
nexió amb el món de les
llibreries, clau per a la su-
pervivència de la cultura
humanista. Per als qui ho
fem, el premi representa
un estímul per continuar
mantenint la passió pel pe-
riodisme cultural.

PATROCINAT PER

Vertebrat a partir
de quatre històries
d’amor, pensat en
tots els detalls, més
directe, obert i clar

Sergi Pàmies,
fotografiat a
Barcelona
PEDRO MADUEÑO

El
suplement
Cultura/s,
premi
Nacional
del Foment
de la Lectura
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Aquest estiu he aprofitat per recuperar
alguns clàssics. Feia temps que tenia ganes
de rellegir Homer, així que he tret la pols a
dues dobles edicions que tenia aparcades.
En primer lloc, la de la Ilíada i l’Odisea a la
Biblioteca Clásica Gredos, format trade, de
l’any 2010, totes dues prologades per Car-
los Garcia Gual i amb traduccions d’E.
Crespo Güemes i J.M. Pabón. En segon
lloc, la versió de les mateixes obres en pro-
sa a càrrec del francès Leconte de Lisle de
1866-1867, traduïdes al seu torn al castellà
per Nicasio Hernández Luquero el 1920, i
recuperada ara (amb capsa de cartró) per
La Esfera de los Libros. Una versió, la de
Leconte, elogiada al seu dia per la seva
recreació de l’estil “heroic i rude” de l’origi-
nal, i de la qual el seu prologuista Domingo
Plácido diu que “busca un classicisme allu-
nyat de l’idealisme i pròxim a la vida”.
Tots som suspicaços respecte a les tra-

duccions indirectes, però de seguida vaig
constatar que el pa-
quet Homer-Laconte
resultava irresistible:
amè, dinàmic i contun-
dent. Amb veritable
plaer ens endinsem
una vegada més de la
seva mà en els devas-
tadors efectes de la
còlera d’Aquil·les, que
va portar a la mort del
valent Héctor sota les
muralles de Troia; en
la ferocitat dels conten-
dents. Amb aquesta
allau de cadàvers que
anaven directes a les
goles dels gossos devo-
radors de carn crua, i
en els tripijocs dels
déus que envolten la
revenja del dels peus
veloços per la mort del dolç Patrocle, una
història de robust afecte masculí amb res-
sons gais que recorda l’epopeia de Gilga-
mesh... als lectors actuals, ja que un punt a
debat de la història literària és fins a quin
punt el text literari més antic, redescobert
a les ruïnes de Nínive (actual Iraq) al segle
XIX i, per tant, en principi desconegut per
a la literatura moderna, va tenir efectes
sobre la cultura clàssica.
Per a la lectura intensa i atractiva em

quedo amb l’edició de Laconte; per a la
informació complementària, sobretot el
diccionari onomàstic, amb la de Gredos,
acadèmica i solvent tot i que menys vi-
brant. I tot i que ara no és qüestió d’insistir
gaire en Homer, em va cridar l’atenció
que, als banquets que proliferen als dos
llibres, els herois llegendaris mengen sobre-
tot amb gran delectació les entranyes d’ani-
mals i deixen de banda el que ens agrada a
nosaltres, el múscul. I és que, com explica-
va Gérard Depardieu, empresari de la res-
tauració a més d’actor, en una entrevista
estiuenca a Le Figaro, l’edat contemporà-
nia ha invertit el gust dels medievals i els
antics en la ingestió d’animals.
En acabar amb aquests clàssics tenia

ganes d’una lectura contemporània. Emili
Rosales, el meu editor i amic, em va enviar
a finals de juliol les proves de Los corrupto-

res, del mexicà Jorge Zepeda Patterson,
que Destino publica a l’octubre, i em va
encarir a donar-los un cop d’ull. Va ser un
bon consell.
Pamela Rosales, una coneguda actriu de

culebrots, apareix assassinada. Tomás, un
periodista en hores baixes, rep una filtra-
ció sobre el lloc on ha aparegut el cadàver,
però només després de publicat el seu ar-
ticle s’assabenta que ha establert una
connexió entre la morta i el poderós mi-
nistre de Governació del nou govern del
PRI. Embolicat en una polèmica pública
que el supera, Tomás demana ajuda a Los
Azules, el seu grup d’infantesa, del qual
formen part Mario, professor universitari;
Jaime, home d’influència en l’establish-
ment, fill al seu torn d’un poderós advocat,
i Amelia, musa del grup, objecte del desig
confessat o inconfessat de tots ells, al seu
dia brillant activista i avui líder del prin-
cipal partit de l’oposició.

La investigació que
Los Azules posen en
marxa per protegir To-
más i pal·liar la seva
fragilitat davant les pres-
sions de l’entramat polí-
tic i mediàtic de Mèxic,
deixa un balanç de
nous assassinats, traïci-
ons i joc brut, molt ben
narrat i documentat per
Zepeda Patterson, perio-
dista polític d’àmplia
trajectòria a més de
novel·lista.
El full promocional

del llibre compara Los
corruptores a les obres
de Stieg Larsson, cosa
que no és ni del tot des-
encertada ni del tot
exacta. Jo el relaciona-

ria abans amb Don Winslow, que a la seva
millor obra, El poder del perro, traça un
retrat d’ampli espectre del Mèxic contem-
porani en clau delinqüencial. Zepeda Pat-
terson comparteix amb aquests dos autors
l’ambició de traçar un fresc social utilit-
zant els recursos de la novel·la negra, i de
passada llançar un missatge sobre el deteri-
orament de les institucions, amb un bon
dibuix de personatges contrastats que
aguanten la trama, i la història d’amistat
com a contrapès romàntic.
En la visió de Zepeda, com en la de Don

Winslow, la política mexicana està indele-
blement marcada per la corrupció, però
Zepeda, a diferència del californià, no con-
sidera el narcotràfic un factor únic de dete-
riorament, i la seva mirada, desencisada
però reformista, no comparteix el nihilis-
me absolut del seu col·lega. Sobretot, Zepe-
da ens endinsa en les maquinacions del joc
polític d’un Mèxic actual en un to que re-
corda aquestes intrigues televisives d’ori-
gen nord-americà amb la Casa Blanca com
a fons: un terreny, el de la ficcionalització
de l’alta política, que en l’àmbit hispànic
rarament s’aborda.
Ambiciós, addictiu, elaborat amb infor-

mació de primera mà, Los corruptores és el
millor thriller polític que he pogut llegir
fins ara escrit en espanyol.
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ració dels pares i la generació dels
fills, els fills de Pàmies, que són els
néts.Hi veig unamaneranovad’ex-
plicar les coses, sense tantes pro-
teccions, més directa, oberta i cla-
ra. Una cosa semblant passa amb
alguns contes on hi apareix la ma-
re, “Dos cotxes mal aparcats”, per
exemple, que reprodueixunaanèc-
dota de Quan érem capitans i que
Pàmiesdiuque ésun remake. “Inci-
neració”, on per posar unamica de
distància davant l’agonia de la ma-
re, diu que els dos germans són ex-
traterrestres. O “Bufanda”, que
adapta el ritme de la prosa al joc
d’agulles de fermitja. Sónuns con-
tes d’una intensitat brutal, però
sense tant de nus. També en algun
dels relats que treu de la realitat
quotidiana, comel quededica al lo-
cutor Luis Arribas Castro, veí d’es-
cala, hi ha aquesta aproximació
més natural.
Cançons d’amor i de pluja és un

llibre pensat en tots els detalls, ver-
tebrat a partir de quatre històries
d’amor, amb aquest fil autobio-
gràfic que és un fil gruixut o ver-
mell, i amb contes d’aquells de
Pàmies de tota la vida, que són una
patacada a la boca. Per exemple
“El temps”, basat en un joc lingüís-
tic que sembla un acudit, i que dó-
na lloc a un conte d’antologia. I
com que Pàmies no seria Pàmies
sense portar poc o molt la con-
trària, hi ha també un parell de re-
lats espectaculars (“La clau del
son”, “Autobiogràfic”), en els quals
construeix la ficció damunt d’un
taulell (“perquè no sembli que
parlo de mi”) i és com els cuiners
de la tele que expliquen cada pas
que fan, i un pas porta a un altre, i
la història es descabdella sense
implicació emocional, sense re-
cords ni remordiments.
Pàmies escriu uns llibres breus,

amb molta matèria prima. No hi
ha cap paraula que hi sigui perquè
sí. Hi ha construccions que te les
mires i te les remires i t’atrapen
per lamanera rodonadedirunaco-
sa que no existia abans de dir-la
amb tanta precisió. Quan explica
un ritual barceloní que consisteix
a ajuntar en un restaurant la hipo-
cresia dels clients que fan veure
que s’hi menja molt bé i la falta
d’escrúpols dels propietaris que
fingeixen que saben cuinar. Quan
fent temps per anar a veure Paul
Auster diu que la literatura és un
joc inofensiu que converteix les es-
peculacions en creativitat i escam-
pa la hipocondria de la tragèdia. O
quan descriu l’ambient d’un polí-
gond’aquests dediscoteques, el pa-
re hi espera la filla de setze anys.
Quan ell en tenia setze, la severitat
dels pares li semblava injusta però
natural. En els enfrontaments en-
tre els pares i fills d’ara no hi inter-
vé l’arbitrarietat ni l’esperit de re-
volta, només els capricis de la im-
mediatesa i els horaris estúpids.
Les aparicions dels fills adoles-
cents introdueixen un contrast
molt interessant. La reflexió mo-
ral, subtil i entenimentada, és la ci-
rereta d’un gran llibre de contes. |

SERGIO VILA-SANJUÁN

D’Homer a ‘Los corruptores’

Jorge Zepeda Patterson


