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Radiant i dramà-
tica, El Crist de 
nou crucificat, de 
Nikos Kazantza-
kis (1883-1957), 
té la complexitat 
tècnica, la com-

bativitat ideològica i la profunditat 
psicològica pròpies de la literatura 
moderna, però el seu cor moral i es-
piritual batega amb un furor i amb 
un amor primigenis d’una potència 
i una puresa paleocristianes. 

Kazantzakis és Dostoievski en 
versió mediterrània, i això vol dir Els 
germans Karamàzov banyada pel sol 
d’Homer. Joan Sales també va veu-
re la connexió entre els dos autors i 
les dues obres. A més d’editar-les, va 
encarregar-se de traduir-les, tot i no 
saber rus ni grec, recorrent a les ver-
sions franceses, castellanes, italia-
nes i angleses disponibles. Maria Bo-
higas, actual responsable de Club 
Editor, va optar l’any 2015 per recu-
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PERFIL perar la versió de Sales dels Karamà-
zov, però va fer-la restaurar pel tra-
ductor del rus Arnau Barios. Ara ha 
fet el mateix: llegim Kazantzakis se-
gons el català viu, vibrant i natural 
de Sales, però tenim la certesa que 
l’actual text és fidel a l’original per-
què l’ha restaurat i revisat l’hel·le-
nista Pau Sabaté. 

Ambientada, segons explica Sa-
baté mateix en la nota final, “en al-
gun lloc d’Anatòlia després de la Re-
volució Russa i abans de l’expulsió 
dels grecs de l’Àsia Menor, és a dir, 
entre el 1917 i el 1923”, el punt de 
partida argumental de la novel·la és 
d’una senzillesa, i alhora d’una 
grandesa, que li confereixen una en-
vergadura quasi mítica. 

Al petit poble de Likóvrissi, habi-
tat per grecs cristians però sotmès 
al domini turc, aquí representat pel 
molt orientalista personatge de 
l’agà, és costum “inveterat” celebrar 
cada set anys la Setmana Santa es-
collint mitja dotzena de veïns per-
què revisquin el Misteri de la Passió 
encarnant les figures del Crist, dels 
apòstols més importants i de Maria 
Magdalena. Els veïns escollits són 
gent senzilla (el pastor Manollós se-
rà Crist, el cafeter Kostandís serà 
Jaume, la jove prostituta viuda Ka-
terina serà Maria Magdalena...), pe-
rò acaben assumint amb tanta fe els 
papers que els atorguen que la seva 
senzillesa –rude, primària, inno-
cent– es redimensiona d’una mane-
ra revolucionària. 

És un exemple de la mestria narra-
tiva de Kazantzakis l’esdeveniment 
que fa de detonant de la conversió: 
l’arribada a Likóvrissi d’una colla de 
grecs cristians famèlics i desesperats, 
supervivents d’una matança, a qui els 
turcs han destruït el poble. L’aparició 
de la corrua de refugiats posa a pro-

va la caritat cristiana dels habitants 
de Likóvrissi. Les autoritats i els no-
tables de la vila (el pope Grigoris, els 
rics i poderosos...) opten per desen-
tendre’s dels refugiats i aferrar-se a 
l’egoisme, mentre que el nou Crist 
Manollós i els seus apòstols els aju-
den. El conflicte està servit. 

Desordre i sentit 
El mèrit de Kazantzakis és que 
aborda el conflicte des de totes les 
perspectives. Hi ha el conflicte ín-
tim dels protagonistes per ser me-
reixedors de l’altíssim exemple que 
han d’encarnar, hi ha el conflicte 
entre dues concepcions de la religi-
ositat (una que apuntala el món in-
just i antic i una altra que aspira, re-
tornant als Evangelis, a forjar un 
món nou i més just), i hi ha el con-
flicte entre ideologies (entre la des-
igualtat fatalista del feudalisme i la 
utopia comunal d’un comunisme 
prepolític i exaltat). 

Presentada així, pot fer la im-
pressió que El Crist de nou crucificat 
és una novel·la freda, calculada i me-
cànica, entre al·legòrica, teològica i 
intel·lectual. En absolut. Igual que 
en les millors novel·les del XIX i del 
XX, igual que en la vida, aquí tot 
conviu en desordre i amb sentit: el 
misticisme i la sensualitat, l’ascesi 
de l’eremita i l’opulència existenci-
al del panteista, la gràcia popular i 
l’elevació espiritual, la violència i la 
bondat, l’humor i la tragèdia, la quo-
tidianitat esquerpa i els miracles 
gloriosos. La prosa de Kazantzakis 
versionada per Sales resulta poèti-
ca i feréstega, gràcil i tumultuosa: 
els diàlegs sonen amb una vivacitat 
energitzant i les descripcions són 
d’una precisió plàstica formidable. 
És una obra mestra. Una de les 
grans novel·les del segle XX.!
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El gener de 1932, 
durant una breu 
estada en una 
vil·la de la Costa 
Blava francesa, 
Georges Sime-
non va escriure la 

catorzena novel·la de la sèrie del 
comissari Jules Maigret, El caso 
Saint-Fiacre, que s’havia donat a 
conèixer el maig de l’any anterior 
amb Pietr, el letón. Un mes després, 
Fayard posava el llibre en circula-
ció. Al març n’apareixeria un altre, 
Chez les flamands, i a l’abril enca-
ra un tercer, Le fou de Bergerac. 
L’embranzida inicial del personat-
ge, però, es va estroncar de cop un 
parell d’anys després, quan l’autor 
belga va publicar –el títol és simp-
tomàtic de l’esgotament– Maigret. 

Maigret torna a casa
Tot i que va continuar traient suc al 
personatge a través de narracions 
que publicava a la premsa, Simenon 
no va recollir en volum cap altra pe-
ripècia del personatge fins al 1942. 
Maigret revient va inaugurar tres 
dècades més de feina intensa: en 
van sortir una cinquantena llarga 
de títols, l’últim dels quals va 
ser Maigret et monsieur 
Charles (1972). 

El caso Saint-Fiacre 
és una de les poques 
novel·les del cicle en 
què el comissari no 
intervé en la resolu-
ció de l’assassinat, en 
aquest cas el de la vella 
comtessa que porta 
Maigret fins al poble on 
va créixer. El lector trobarà 

el fill de la comtessa, l’administra-
dor actual i el seu fill, que treballa en 
un banc de Moulins. 

El millor de la novel·la es troba en 
les petites descripcions, sovint dels 
personatges secundaris (“Tenía las 
mejillas y la parte inferior de la nariz 
cubiertas de pecas. Sus labios carno-
sos se entrenaban para la impasibili-
dad”), i en els tres capítols finals, on 
el fill Saint-Fiacre dosifica la intriga 
amb mestria fent al·lusions als meca-
nismes narratius de Walter Scott i 
emborratxant part de la concurrèn-
cia: tots els sospitosos del crim es tro-
ben a la mateixa habitació del castell. 
Alguns diàlegs del llibre, però, s’allar-
gassen innecessàriament, i la subtra-
ma eclesiàstica tampoc és cap proesa 
narrativa –llegida ara, gairebé nou 
dècades després de ser concebuda–. 
Aquest Maigret és potser menys ro-
dó que el de Los dominios del córoner 
(1949) i el del Picratt’s (1951), però en 
cap cas és prescindible.!
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un investigador més despistat que 
en altres novel·les, en part per la fa-
miliaritat de l’escenari del crim –la 
petita església on va fer d’escolanet 
quan era petit i la casa senyorial de 
la qual el seu pare era administra-
dor. La vella comtessa mor al final 
de la primera missa de difunts. El 

comissari n’és testimoni 
perquè dies abans algú 

havia trucat a París per 
advertir del futur ho-

micidi de l’anciana. 
Les primeres inves-
tigacions apunten 
cap al jove amant de 
la senyora Saint-Fi-

acre, Jean Métayer, 
però no trigaran a apa-

rèixer nous sospitosos, 
com ara el capellà del poble, CINÉDIS

EL 1957 JULES DASSIN VA ADAPTAR LA NOVEL·LA DE KAZANTZAKIS 
AMB EL TÍTOL ‘EL QUE HA DE MORIR’ . H. BÉRARD


