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Després de veure
l’adaptació cine-
matogràfica que
va filmar Howard
Hawks de la seva
primera novel·la,
The big sleep, en

què Humphrey Bogart interpretava
el paper del detectiu privat Philip
Marlowe, Raymond Chandler (Chi-
cago, 1888 – La Jolla, 1959) va dir
que l’únic que havia de fer Bogart
per dominar una escena era entrar-
hi. Era un elogi molt merescut. I
aplicable, també, al mateix perso-
natge de Marlowe.

Per dominar una escena, per
atrapar el lector, l’únic que ha de fer
el detectiu fictici més emblemàtic
del segle XX és entrar en acció i con-
tar-ho. Ras i curt: com que les histò-
ries de Chandler protagonitzades
per Marlowe sempre estan narrades
en primera persona pel detectiu, to-
tes són memorables i enganxen des
del principi fins a la fi.

Un detectiu individualista i dur
Adéu, nena no tan sols no n’és una
excepció sinó que, juntament amb
La dama del llac (1943) i El llarg
adéu (1953), n’és l’exemple més
paradigmàtic. Publicada per pri-
mera vegada el 1940, està feta a
partir de la recepta que, afegint-hi
les aportacions de Dashiell Ham-
met (Maryland, 1894 – Nova York,
1961), encara avui defineix la no-
vel·la policíaca moderna. Els in-
gredients bàsics són de sobres co-
neguts per tothom. Un detectiu in-
dividualista i dur està embolicat
en una trama que l’obliga a explo-
rar (i a enfrontar-se a) un context
sociopolític i moral podrit per la
cobdícia, la violència i la hipocre-

Philip Marlowe,
el paio més
carismàtic

sia, i mentre porta a terme la seva
arriscadíssima tasca es topa amb
tot un seguit de personatges repre-
sentatius dels aspectes més tèr-
bols de la societat i de la condició
humana.

En el cas d’Adéu, nena –que ara
publica RBA-La Magrana amb una
nova traducció d’Albert Fuentes–
el detectiu és Marlowe, el context
contaminat és el de la ciutat de Los
Angeles a finals de la dècada dels
30 o a principis dels 40, i la gale-
ria de personatges inclou un ex-
convicte gegantí tan enamorat
com bestial, una femme fatale dis-
posada a tot perquè no surtin a la
llum els seus secrets, molts poli-
cies inútils o corruptes, un gigoló
xantatgista i uns quants espèci-
mens més de la fauna que habitu-
alment pobla els baixos fons de la
literatura nord-americana. Llegit
amb els ulls i el bagatge d’un lector
actual, tot resulta molt familiar.
Massa. Però la veu i la personalitat
de Marlowe –és a dir, l’estil de
Chandler– fan que aquestes anti-
gues troballes convertides en este-
reotips gastats per l’abús encara
sonin com el que són: literatura de
primer nivell.

Carismàtic i sorneguer
La fascinació que susciten tant la
prosa de Raymond Chandler com
el caràcter i la veu de Philip Mar-
lowe (en el fons, tots són u) es ba-
sa en el contrast. La prosa, per
exemple, és tallant i greu, directa,
eixuta, i d’un laconisme que rega-
lima sarcasme. Tanmateix, mai no
es fa feixuga, i hi abunden les com-
paracions inusitades i brillants, i
un feridor to elegíac propi de la
més canònica poesia crepuscular.

Igualment, la personalitat de
Marlowe és menys d’una sola pe-
ça del que sembla. És un cínic, sí,
però conserva intacta la brúixola
moral de qui, tot i que ja no creu en
res, encara distingeix el bé i el mal,
i vol ajudar els bons i castigar els
malvats. Sota la façana de paio dur
molt bregat, a més, s’hi amaga un
home molt culte, capaç de compa-
rar una cara bonica amb un violí
de Cremona i de detectar el nivell
educatiu d’un client basant-se en
l’ús que fa del subjuntiu. Carismà-

Passatger del fi-
nal del dia és la
novel·la més re-
cent del narrador
brasiler Rubens
Figuereido (nas-
cut a Rio de Ja-

neiro el 1956). El relat, publicat el
2010, ha rebut els premis brasilers
més prestigiosos i ha estat molt
aplaudit per la crítica. Hem de feli-
citar l’editorial Raig Verd per
aquesta puntual versió al català. La
traducció, de Núria Prats, és fluida
i eficient, amb alguns petits errors
que no arriben a deslluir-la.

El protagonista d’aquest relat és
un home jove, culte però desplaçat,
que regenta una petita llibreria de
vell i que ha de travessar la ciutat en
autobús per arribar a un barri depri-
mit, marginal, on viu la seua compa-
nya. Sembla que hi ha disturbis en al-
gun punt del trajecte i el viatge

Dins la jungla de l’asfalt
s’allarga més del previst. Mentres-
tant, l’home prova de passar el temps
llegint un vell manual sobre Darwin,
que conta diverses anècdotes de l’es-
tada del naturalista anglès pels vol-
tants de Rio (els mateixos que l’auto-
bús travessa: on abans hi havia jun-
gla, ara hi ha urbanitzacions degra-
dades i conflictives) i no pot evitar
observar les reaccions de la resta del
passatge, cada volta més inquiet dins
el microcosmos enrarit del vehicle.
Lectures i reaccions desperten re-
cords i associacions al passatger, que
de vegades es perden per meandres
no menys inquietants.

Es tracta, doncs, d’un tipus de tra-
ma senzill, obert i venerable: el dels
nostoi,elsrelatsderetornqueprenen
com a model l’Odissea. Allà l’heroi
grec vol tornar a casa, però tota me-
na d’obstacles i peripècies entreban-
quen i dilaten el seu objectiu. Ací, el
nostreheroipreténtornaralacasade

la noia, no a la pròpia, però aviat com-
prenem que aquesta és ja la seua au-
tènticallar.Lesevocacionsidivagaci-
ons del protagonista, al llarg del tra-
jecte, ordeixen el canemàs del relat i
elfanavançar,comunateranyinaque
atrapa els personatges (i el lector) al-
hora que configura el seu entorn, que
no deixa de ser una trampa. La situa-
ció,però,noésdutaal’extrem,ienca-
ra que per moments faça la impressió
que el que l’itinerari traça és una da-
vallada als inferns –que és una mena
de viatge prou ingrat–, l’autor s’esti-
ma més insinuar que concloure. El
territori queda ben delimitat, i la in-
terpretació és lliure. El lector podria
demanar una delineació menys vaga-
rosadelspersonatgesiunaprosamés
esmolada i incisiva, però, tal com és,
cal reconèixer que el relat és indiscu-
tiblement eficaç. La metàfora darwi-
nistaésreveladoraiestàbendosifica-
da,comeltempogradualmentresclo-
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sit, angoixant, de la narració. Rio de
Janeiro és ací un espai on es desple-
gaunaformaopacaicruadelluitaper
lavida,onlesclassessocialshanesde-
vingut castes que es tracten les unes
alesaltrescomespèciesdiferents,on
la prepotència dels poderosos és au-
tomàtica i la humiliació i l’opressió
dels postergats es converteix en feri-
da i recel, en una rebel·lia inarticula-
da i erosiva que n’accentua l’asfíxia.
Així, amb pinzellades soltes i com
mésvaméssinistres,lesruminacions
del protagonista van configurant un
univers injust, brutal, caòtic i alhora
extremament coherent, que es viu
amb la precària naturalitat de la vida
quotidiana i que es va revelant com
una gran presó o una teranyina que
ho envesca tot dins la jungla d’asfalt.
Quemoltespàginesd’aquestexercici
siguenabsorbentsiil·luminadoresés
unaprovadecompromísmoralitam-
bé de destresa literària.✒

tic, sorneguer i desmanegat, des-
prèn l’elegància irresistible dels
impertinents que no tenen res a
perdre. Potser per això les millors
escenes de la novel·la són aquelles
en què dialoga amb algun perso-
natge femení. Mai ningú ha flirte-
jat tan bé en tota la història de la
literatura.

Melancòlica, agressiva i sàvia,
Adéu, nena és una obra mestra del
gènere negre. Sobretot, però, és
una obra mestra de la literatura del
segle XX.✒

Robert Mitchum i Charlotte Rampling, estrelles de l’adaptació cinematogràfica. EMBASSY


