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Amitjans dels anys vuitan-
ta, un dels escriptors més
influents per als poetes
catalans de la nova gene-

ració era Rubem Fonseca. El reveren-
ciàvem com si fos un assagista post-
modern o el semiòleg Umberto Eco.
BasilioLosadahavia traduïtperaBru-
guera els contes d’El cobrador i Seix
Barral havia publicat Pasado negro i
la monumental El gran arte, un dels
llibres que m’enduria a una illa deser-
ta. Sobre l’escriptori del meu pis tenia
una de les frases del narrador cario-
ca: “La imaginació és un laberint difí-
cil, sense entrada ni sortida”.

Rubem Fonseca (Minas Gerais,
1925) no ha aconseguit la popularitat
d’altres sud-americans, però la seva
obra és objecte de culte. En català, el
poetaVicentBerenguer fariaunaver-
sió d’El cas Morel per a Bromera el
1994 i JoanAgut,desdeThassàlia, va
aconseguir col·locar dos llibres més:
Vastas emociones y pensamientos
imperfectos iAgosto,ambManuelde
Seabradetraductor.Elcatàlegestan-
ca amb dos llibres a la clausurada
col·lecciónegradeJúcar i lescurioses
exploracions de Secreciones, excre-
ciones y desatinos, un complement
divertit a labrutalitatdels foscos thri-
llers del brasiler. En català, la col·lec-
ciódenarrativadeLabreuEdicions in-
corpora els relats d’El cobrador, en
versiódel traductormilitantJosepDo-
mènech Ponsatí.

Publicat en portuguès el 1979, El
cobrador inaugura el període més
fructífer de l’escriptor, pròleg sens

dubte dels dos moments culminants
que representen El gran arte (1983) i
Agosto (1990). Farcits de referències
literàries, els deu contes són aproxi-
macions i una entrada perfecta als
monssòrdidsqueFonsecaconreaen
la seva narrativa. Víctimes del siste-
ma, els personatges són escriptors
pedòfils que expliquen la seva histò-
ria,psicòpates,policiescorruptes,ad-
vocats, sicarisassassins,oportunistes,
ricssenseescrúpols,anciansabando-

nats en geriàtrics, violadors... Al cap-
davall es tractad’unamiradaamoral,
extretadelcarrer,queFonsecavaco-
nèixer quan era policia pels suburbis
deRio,històriesrealsdeformadesper
la ficció o ficcions que van més enllà
de larealitat.Fonsecaviuenunafron-
tera entre el regne de Borges i el de
Hammett, sense oblidar Babel i Ma-
chadodeAssis.El seuminimalismeté
un aspecte poètic insondable, com si
el telbarrocdelesescenificacionsdels

seus malsons busqués la senzillesa
expositiva per disparar millor. És un
boxejadorqueetnoquejaambelseu
repertoridecopsnetsalspuntsexac-
tes del KO. L’ambient de baixos fons i
les intriguesquedeneclipsadesper la
presència latentde lamort,onelsexe
i l’ambicióconformenunretratdelde-
licteaspre idesolador,detauladedis-
secció. Els impactants informes poli-
cialsd’undels relatsserienunapoèti-
ca de les altres narracions.

A diferència d’algunes de les no-
vel·les de Fonseca, ambientades a
les perilloses barriades de Rio, els
deu relats d’El cobrador salten pel
món i per la història, alternen la me-
tròpoli carioca amb espais naturals
o esdeveniments històrics. Les úni-
ques constants són la mort i la boge-
ria, de les quals l’escriptor és un au-
tèntic especialista. Un dels contes té
com a personatge Mandrake, advo-
cat que ha sortit en altres llibres del
brasiler. El seu cinisme és un contra-
punt d’alguns dels assassins freds
dels millors relats i novel·les de Fon-
seca, com l’especialista en ganivets
d’El gran arte, que actua amb una
fredor digna del Ripley de Patricia
Highsmith. El cobrador també conté
una altra característica fonamental
de Fonseca: el moviment. Les seves
criatures tenen profunditat psicolò-
gica i els peus en ebullició. Entren i
surten de la ficció a la realitat com un
gat que veu una porta oberta. Un gat,
però, jugant a la ruleta russa.

Aquestatraducciód’Elcobradorés
undelsgransregalsperaSantJordi.❋

La maldat a la taula de dissecció

El brasiler Rubem Fonseca explora les profunditats del mal
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Els arguments són irrellevants
en la sèrie de novel·les de

Donna Leon que tenen com a pro-
tagonista el comissari Guido Bru-
netti. És evident que són necessa-
ris, però, en els relats que proposa
aquesta escriptora dels Estats Units
enamorada d’una Venècia que de-
mostra que coneix a bastament, no
constitueixen el punt principal
d’atracció: són, simplement, les
perxes en què l’autora penja allò
que té interès a explicar.

Així, què té interès a explicar? I,
per al lector, quin interès té allò que
explica, sí és que el té? La resposta
a aquestes preguntes és, exacta-
ment, el que atorga valor a les obres
que conjuguen els cognoms de la

Novel·laÒscar Montferrer

Relatcalmósde lacorrupciócongènita
Leon i en Brunetti, una parella de fet
literari que funciona amb una ma-
quinària ben greixada quan es trac-
ta de conviure amb els regnes d’una
ficció que, en la Venècia retratada,
tenen força punts de coincidència
amb la realitat.

Qüestió de fe és com qualsevol al-
tre dels llibres que tenen com a pro-
tagonista un policia de Venècia que
intenta fer conviure harmònicament
el dia a dia de la seva professió, la re-
lació amb la seva muller, el seu que-
fer com a pare d’un fill i una filla, el
seu amor per la història clàssica i el
desassossec que li aporta una cons-
ciència lúcida que no pot deixar de
banda la reacció a tot allò que envol-
ta el seu contenidor.

I això –el fet de ser com qualsevol
altre títol de la sèrie Brunetti– no
treu ni una unça de valor a Qüestió
de fe. Ben al contrari, la fidelitat de
l’autora als paràmetres que ella ha
establert és un dels al·licients que
conviden a llegir aquesta novel·la.

Retrobar un company
Aquells que són fidels a l’obra de
l’escriptora, retrobaran un com-
pany que sent el pas del temps per-
què els fills es fan grans, perquè el
cos no manté intactes les caracte-
rístiques ara ja pretèrites, perquè la
societat en què i amb què ha de tre-
ballar evoluciona –sí, internet i el bo
i el dolent que comporta tenen pes
en la novel·la– i perquè, evident-

ment, les coses canvien perquè els
dies passen i deixen pòsit.

I, a l’altra banda, els que aterrin en
l’univers literari de la Leon –una Ve-
nècia ben descrita i possiblement
poc inventada que assumeix amb
naturalitat els tòpics sobre la mane-
ra de fer inherent al caràcter llatí,
se’n digui corrupció innocent, se’n
digui fer un favor, se’n digui si no és
avui, serà demà...– toparan amb una
obra de voluntat humanista, però
allunyada de la presumptuositat i la
fatxenderia: Brunetti pot ser un per-
sonatge inventat, però les seves ide-
es, els seus sentiments, les seves
preocupacions, les seves circums-
tàncies i els seus raonaments si no
són clàssics, són universals.❋
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