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MorTomClancy, l’autorqueesva fer
multimilionariambnovel·lesd’espies
Va escriure els best-sellers ‘La caza del Octubre Rojo’ i ‘Juego de patriotas’

Tom Clancy a casa seva, a Baltimore, amb les inseparables ulleres d’aviador

B I B L I O G R A F I A
JOSEP MASSOT
Barcelona

Amb el seu posat rodanxó, les
sempiternes ulleres de sol de va-
retes daurades i tirants de color
vermell, podria encarnar el pa-
per d’aquell xèrif que val més
que no et faci aturar el cotxe en
una carretera solitària del sud
dels EUA. TomClancy, l’autor de
best-sellers que va revolucionar
la novel·la d’espies i del complot
polític amb obres com La caza
del Octubre Rojo o Juego de patri-
otas, va morir ahir als 66 anys a
Baltimore. L’autor va edificar un
conglomerat industrial entorn de
les seves obres amb l’explotació
de pel·lícules, videojocs i la fran-
quícia de la seva firma per publi-
car llibres escrits per d’altres.
La seva vocaciómilitar frustra-

da pels problemes de visió no li

va impedir adquirir un vast conei-
xement del funcionament de
l’exèrcit i veure en l’edició de lli-
bres una manera de fer la guerra
per altres mitjans. Admirat per
Ronald Reagan –que veia en La
caza del Octubre Rojo el seu llibre
modèlic–, les seves opinions so-
bre els homosexuals o contra la
Seguretat Social li van valer l’ene-
mistat dels demòcrates nord-
americans, encara que Clancy va
desatendre tots els intents de con-
vertir-lo en senador.
Tenia aversió aHollywood, pe-

rò va ser Hollywood qui més va
fer per popularitzar les seves no-
vel·les. Pocs autors poden presu-
mir que 17 de les seves novel·les
s’enfilessin al número u de ven-
des a les llistes de The New York
Times. El seu primer best-seller
va ser sobre un capità soviètic
que es passa amb el seu submarí

al bàndol dels Estats Units,La ca-
za del Octubre Rojo (1984) i la
pel·lícula protagonitzada per
Sean Connery i Alec Baldwin el
van fer multimilionari. Per Clan-
cy va ser l’oportunitat d’abando-
nar la vida de l’agent d’asseguran-
ces. “Mai no m’havia divertit
tant. Un pot construir-se el seu
petit món, com quan ho feia de
petit amb trens. Però en lloc de
trens tinc tancs i vaixells i avions
i tot això”. De fet, tenia un carro

de combat per decorar el jardí
de casa seva casa a la badia de
Chesapeake. A Juego de pa-
triotas, Jack Ryan salva la famí-
lia reial britànica de morir en
un atemptat de l’Exèrcit d’Alli-
berament de l’Ulster, mentre a
Tormenta roja, Clancy encara ja
el conflicte àrab mitjançant un
atemptat terrorista islàmic a
l’URSS que desencadena la res-
posta soviètica.
De caràcter oposat a John Le

Carré i a Smiley, els llibres del
qual es basen més en els matisos
psicològics, Tom Clancy i el seu
agent Jack Ryan (encarnat per
HarrisonFord) desfermen l’adre-
nalina i se serveixen de l’espionat-
ge ultrasofisticat. Si a les seves
primeres obres encara hi batega
la guerra freda contra el comunis-
me, aviat es va adaptar a les no-
ves amenaces del terrorisme. A
Deuda de honor imagina que un
pilot japonès estavella un avió de

passatgers contra el Capitoli, cau-
sant estralls a la cúpula de coman-
dament nord-americana. Als
seus llibres d’intriga res no és el
que sembla i els personatges
ignoren que les seves accions són
mogudes per conspiradors les in-
tencions dels quals romanen
ocultes.
Un dels llibres de la sèrie Op

Center creats amb Steve Piecze-
nik (assessor deNixon i Reagan) i
escrits per Jeff Rovin, va aixecar
un gran enrenou a Espanya. Un
grup de separatistes catalans d’alt
poder econòmic, aliats ambnacio-
nalistes bascos, intenten arruïnar
les classes mitjanes espanyoles
per debilitar Espanya i aconse-
guir-ne el control. Però com que
res no és el que sembla, en reali-
tat qui mou els fils és un colpista
ambiciós que alimenta les lluites
fratricides per al seu propi profit.
Hi ha una espectacular batalla
campal al Palau Reial i en general
una falta d’informació sobreEspa-
nya que posa en qüestió un dels
elogis que Clancy solia rebre: la
documentació minuciosa, fins al
punt que s’ha donat per cert que
l’escriptor rebia informació dels
serveis d’espionatge nord-ameri-
cans i del Pentàgon.c

Concert I del bicentenari
verdià

Intèrprets: Lola Casariego,
Elena Mosuc, Désirée
Rancatore, Josep Bros, Antonino
Siragusa, Leo Nucci, Pierpaolo
Palloni, John Relyea. Cor del
Liceu. Director: José Luis Basso.
Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu. Direcció:
David Giménez.
Obres: Oberto conte di San
Bonifacio, Nabucco, Luisa Miller,
I due Fóscari, Un giorno di
regno; Simon Boccanegra i
Rigoletto.
Lloc i data: Liceu (30/IX/2013)

ROGER ALIER

Segon any consecutiu que el tea-
tre d’òpera més important d’Es-
panya i un dels més emblemàtics
del sud d’Europa obre les portes
de la seva temporada ambun con-
cert fet de retalls en comptes
d’iniciar-la amb una òpera, que
ha estat el seu gènere emblemà-
tic. Ja l’any passat ens vam em-
passar, de mala gana, una amani-
da d’escenes i passatges de l’òpe-
ra Faust, de Gounod, que va
crear una pobra impressió, però
aquest any la cosa ha estat pitjor.
Amb un equip de cantants que
anava de correcte a molt bo, amb
un cor que ha quedat desmotivat

per les retallades i pels incòmo-
des horaris que se’ls han impo-
sat; amb una orquestra de la qual
ha sortit algú amb amargues críti-
ques a l’ambientmusical de l’enti-
tat i amb un públic que es fa mil
preguntes no contestades sobre
el futur del Liceu, l’ambient de la
nit inaugural no va tenir res de
festiu i sí força de desanimador.
Els que més bé van salvar els

mobles van ser l’immens baríton
LeoNucci, que en aquesta incom-
bustibilitat que gasta va cantar
des de l’ària de Nabucco Dio di
Giuda fins a uns Cortigiani vil
razza dannata de Rigoletto de
caure d’esquena, amb la veu bari-
tonal encara poderosa i virtual-
ment intacta, que el porta a lluir
aguts que farien tremolar can-
tants més joves que ell.
Comque aquest primer progra-

ma anava destinat a fer present al
públic del Liceu les primeres òpe-
res de Verdi: l’obertura d’Oberto,
conte di San Bonifacio, pulcra-
ment dirigida per David Gi-
ménez, va fer un cert efecte, però
cap recorregut visible animava el
panorama en un ambient de pe-
ces desconegudes del públic; tan
insípid era l’ambient que el cor
dels israelites deNabucco, que és
típic que es canti dos cops, tot i
que va ser ben interpretat per
l’equip coral, no va trobar l’am-
bient adequat per al bis.
Tots els cantants van tenir al-

gun moment brillant, però van
cridar l’atenció els intensos aguts
del tenor Antonio Siragusa, la be-
llesa vocal de Lola Casariego i
ElenaMosuc, i sobre tot l’esplèn-
dida actuació del tenor Josep
Bros en àries d’I due Fòscari iLui-

sa Miller, a més d’arriscar-se
amb una Donna è mobile que va
aconseguir superar amb intensi-
tat. El baix John Relyea va saber
causar impacte amb l’ària Il lace-
rato spirito, de Simon Boccane-
gra, i Désirée Rancatore es va
lluir amb els duos amb Leo Nuc-
ci, el qual va saber explotar els
seus èxits recents cantant amb
ella el seu ara famós bis del duo
de la vendetta.
La segona part del recital va ad-

quirir un to de més qualitat sota
la batuta de David Giménez, i les
ja indicades habilitats de Bros i
Nucci van acabar decantant la
funció cap a l’èxit, però les incòg-
nites del futur no estan encara
aclarides. De moment celebrem
el bicentenari de Verdi amb
aquesta mena d’amanides.
Quan arribarà el tall?c

VINCE LUPO / AP

Elbé guanya
elmal

En un dels seus
llibres, separatistes
catalans conspiren
per aconseguir el
control d’Espanya

]Tom Clancy és d’aque-
lles persones que acostu-
men a donar respostes
simples a preguntes com-
plexes. A les seves no-
vel·les triomfa sempre el
bé i els nord-americans
són patriotes valents. El
bé guanya sempre el mal,
perquè tenen armes més
bones. Clancy, malgrat
que l’excusa de les armes
químiques de Saddam
Hussein sembla extreta
d’una de les seves no-
vel·les, va criticar la guer-
ra de l’Iraq: “De vegades
els bons homes cometen
errors”, va dir.
En un dels capítols

dels Simpson un dels per-
sonatges és colpejat amb
llibres de Clancy i excla-
ma: “Això fa menys mal
que llegir-los”. L’escrip-
tor s’ho va prendre amb
humor i ell mateix va
posar veu al seu perso-
natge. Després de
l’atemptat de l’11-S, va
dir: “Quan les meves fa-
bulacions es convertei-
xen de sobte en realitat,
és una mica terrorífic.
Encara que entre la reali-
tat i la ficció d’un no-
vel·lista hi ha una gran
diferència. La ficció ha
de tenir sentit”.

c La caza del Octubre Rojo
(1984)
c Juego de patriotas (1987)
c El cardenal del Kremlin
(1988)
c Peligro inminente (1989)
c Pánico nuclear (1992) / La
suma de todos los miedos
(1992).
c Sin remordimiento (1993)
c Deuda de honor (1994)
c Órdenes ejecutivas (1996)
c Operación Rainbow (1998)
c El oso y el dragón (2000)
c Operación Conejo Rojo
(2002)
c Los dientes del tigre (2003)
c Vivo o muerto (2010)
c En la mira (2011)
c Threat vector (2012)


