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Quina alegria po-
der comptar amb 
una traducció 
nova i ajustada –a 
càrrec de Yan-
nick Garcia– d’un 
clàssic: qualsevol 

llibre ho agraeix, però si a més és 
una petita obra mestra com El cor 
de les tenebres, qui se’n veu afavori-
da és tota la cultura que l’acull. A 
més, compta amb un pròleg d’Al-
bert Sánchez Piñol que hi posa un 
marc immillorable. Aquesta és la 
mena de llibres que s’haurien de 

“Extermineu tots 
aquests bàrbars!”

JOSEPH CONRAD 
(1857-1924) ÉS 
CONSIDERAT COM 
UN DELS PRIMERS 
AUTORS DEL 
MODERNISME 
ANGLÈS. ENTRE 
LES SEVES 
NOVEL·LES MÉS 
CONEGUDES HI HA 
‘LORD JIM’ (1900), 
‘NOSTROMO’ (1904) 
I ‘L’AGENT SECRET’ 
(1909). TAMBÉ LA 
‘NOUVELLE’  
‘EL COR DE LES 
TENEBRES’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL llegir a les escoles. Cada vegada que 
s’obre el debat sobre les lectures 
obligatòries a les aules o sobre la fi-
na línia que separa el llibre juvenil 
del llibre per a adults, un volum de 
cent trenta pàgines com aquest, 
carregat d’ambigüitat, de matisos, 
d’aventures, de preguntes i de dub-
tes es converteix en un exemple 
perfecte del que podria ser un punt 
de partida per debatre qüestions 
històriques, antropològiques o filo-
sòfiques, perquè Conrad obre els 
camins més difícils i els desbrossa 
per portar-nos fins al cor de nosal-
tres mateixos: si no ens agrada qui 
hi veiem, no és culpa seva.  

Fa més d’un segle, una mica 
abans de 1900, un jove escriptor 
d’origen polonès que escrivia en la 
seva quarta llengua, l’anglesa, va 
passar sis mesos al Congo Belga 
fent de mariner i va tenir la sort o 
la desgràcia de ser testimoni d’un 
dels genocidis més implacables co-
mandats per un il·lustre europeu: 
el rei Leopold II de Bèlgica. Deu 
milions de centreafricans van ser 
torturats, explotats i esborrats de 
la capa de la terra en nom d’un pro-
grés, d’un ordre, d’una ambició i 
d’una cobdícia: la de l’home blanc 
sense control que esdevé un àngel 
exterminador. Per què va passar 
això es pot explicar des d’un punt 
de vista històric, econòmic i geo-
polític, però quins mecanismes 
profunds són els que converteixen 
els homes en monstres, això no-
més ho pot revelar l’art, i això és el 
que va aconseguir explicar Conrad 
en cent trenta pàgines: el mèrit no 
és petit. 

La història que explica és cone-
guda de sobres, i a més habita el cap 
de qualsevol lector en forma d’imat-
ges de Marlon Brando al Vietnam 

tocant-se la clepsa pelada. Recoma-
no aparcar Apocalypse now si es vol 
fruir de debò de l’obra de Conrad, 
que té més matisos i subtileses: el 
mariner Marlow rep l’encàrrec de 
remuntar un riu africà per anar a 
buscar un misteriós senyor Kurtz, 
l’encarregat d’una “estació interior” 
que explota ivori i de qui fa massa 
temps que corren rumors preocu-
pants. A mesura que avança la his-
tòria, que està explicada en forma 
de relat oral per accentuar-ne el ca-
ràcter de mite, descobrim que Kurtz 
és una llegenda, una presència, una 
veu que ho omple tot, però gairebé 
no el coneixem. Tothom en parla 
amb devoció i els africans el consi-
deren un Déu: Conrad dispara di-
rectament contra la vanitat i la com-
plaença de tots els homes quan re-
trata algú que no és capaç de no 
aprofitar-se de l’admiració que des-
perta entre els qui l’envolten. Se’n 
diu un dèspota, i n’hi ha a tot arreu. 
Marlow prova de rescatar-lo, però 
Kurtz està molt malalt i no sobreviu 
a la baixada pel riu. D’ell en queda 
un manuscrit, escrit amb una elo-
qüència superior, i que en teoria 
apel·la a la possibilitat de salvar i 
“culturalitzar” els africans, però que 
té una nota final a peu de pàgina que 
gela la sang –“Extermineu tots 
aquests bàrbars!”– amb la qual Con-
rad deixa ben clara quina era la in-
tenció última de qualsevol expedi-
ció al cor del continent negre: el 
progrés, l’ordre i la civilització són 
el motor de l’extermini. 

Però quina meravella hipnòtica 
que és endinsar-se en El cor de les 
tenebres! L’atmosfera és d’irreali-
tat i de fantasia, com si tot el que 
li passés a Marlow fos una inven-
ció, o un malson pudorós i ener-
vant que segurament té a veure 
amb el malestar que li devia que-
dar a Conrad després de l’experi-
ència al Congo. Els contorns de les 
coses són borrosos. La llum, difu-
sa. Tot podria ser un encanteri o 
una il·lusió: la pudor de la carn 
d’hipopòtam putrefacta, el brunzir 
dels mosquits, la boira sobre l’ai-
gua, la foscor de la nit i de l’ànima 
humana. Qui és Kurtz? Qui és Mar-
low? Qui explica quina història a 
qui? Qui ets, lector, que no sortiràs 
d’aquest llibre igual que hi vas en-
trar? L’horror és dins nostre.!
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Una dècada abans 
que Hitchcock 
planegés Psicosi 
amb la intenció de 
privar els especta-
dors de l’estrella, 
Janet Leigh, que 

els havia portat fins al cinema, du-
rant dues terceres parts del metrat-
ge –fent-la assassinar a la dutxa del 
sinistre motel Bates–, Georges Si-
menon (1903-1989) ja havia posat 
en pràctica una estratègia més sal-
vatge a Maigret en el Picratt’s, publi-
cada en francès el 1951: al final del 
primer capítol, l’Arlette, la jove lleu-
gerament alcoholitzada que a quarts 
de cinc de la matinada declarava a 
comissaria que al bar on treballava 
es planejava un crim, era trobada 
sense vida, hores després, al seu pe-

El punt just de sordidesa
tit apartament. “El més vell deia que 
mataria la comtessa”, explica l’Ar-
lette als brigadiers que estan de 
guàrdia. No se l’acaben de creure i, 
com que no consideren que la seva 
vida corri perill, l’envien a casa tota 
sola. La investigació de la mort de la 
noia passa a les mans del comissari 
Maigret, que emprèn la recerca de 
l’assassí a partir de les poques pis-
tes que els seus col·legues li poden 
proporcionar. 

Comencen, així, un seguit de dies 
i nits de perquisicions per anar esti-
rant el fil que porti a Maigret fins a 
Albert, aquell nom que la malaura-
da Arlette va sentir poc després del 
seu últim estriptis. El Picratt’s és un 
local de mala mort de Montmartre, 
barri on transcorre gran part de l’ac-
ció d’un dels casos més memorables 

semblen, però sempre són nous”. 
Simenon excava en les misèries 
d’homes i dones i en mostra el punt 
just de sordidesa. Enmig de la velo-
citat de la investigació per frenar 
l’assassí de l’Arlette i també de la 
comtessa –no és cap espòiler: apa-
reix morta poc després que la balla-
rina–, Maigret té temps de presen-

ciar una escena memorable: 
el primer assaig d’estrip-

tis de la substituta de la 
difunta, la Rose, que 
balla i es va traient la 
roba sense cap me-
na de gràcia. “No em 
vaig capaç d’aconse-

guir que faci res mi-
llor –diu el Fred–. Es 

despulla com qui pren 
un cafè”.!
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de Maigret (reivindicat, per tant, 
amb justesa per Acantilado, que 
n’ofereix una nova traducció impe-
cable). Simenon serveix lentament 
píndoles de la vida de la víctima: el 
passat amb el qual va trencar, però 
sobretot el fràgil present en què vi-
via instal·lada, que passava per des-
pullar-se cada nit davant de quatre 
clients empitofats, guanyar-
se un sobresou en hotels 
de mala mort i accedir, 
de tant en tant, a les 
envestides de l’amo, 
el Fred, en un racó 
del Picratt’s, a pocs 
metres de la dona. 
“Aquí no tenim cli-
ents habituals, com és 
lògic –diu el Fred–. Són 
ocells de pas. Tots s’as-


