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Vides i
pobles en
caiguda
lliure

etros Márkaris ha sovintejat recent-
ment les pantalles dels televisors com
a testimoni savi de la desastrosa situa-

ció de Grècia. És curiós i és trist que es cone-
gui mediàticament un escriptor pel caos que
s’ha instal·lat al seu país i no pas per la seva
obra, que en el cas de l’autor grec abasta el
teatre, els guions per al cinema i per a la tele-
visió, la traducció, els articles de premsa i la
novel·la, àmbit en què té un paper rellevant el
comissari Kostas Kharitos.

Ell és el protagonista d’aquesta
Liquidació final, que, tot i que
s’emmarca en el gènere policial,
assumeix amb intensitat i empen-
ta la missió de fer crítica social que
donava sentit a la novel·la negra
abans que la invasió de les titades
nòrdiques en pervertís i prostituís
la denominació.

Aquesta novel·la de Márkaris és
una d’aquelles que cal llegir si es
vol mantenir la fe en el paper dels
escriptors com a veus del poble. La
lectura, que es veu afavorida per
una traducció a què contra el que
ha esdevingut habitual no es pot
posar pegues, submergeix el lector
en una trama lineal i quasi segur
que volgudament simple: un per-
sonatge misteriós mata persones
que han estafat diners a la Hisenda
grega i ho fa amb unes maneres
–amb cicuta– que reivindiquen el
món antic que va tenir lloc a la pe-
nínsula més oriental del Mediter-
rani.

Aquesta trama professional que
implica de ple el protagonista la
complementa una altra de perso-
nal que afecta la filla del comissari.

Pel que fa a la trama, no hi ha
gaire cosa més: el que de veritat
vol dir Márkaris a Liquidació final
és tot el que explica amb els fets
amb què estintola la novel·la.

És en aquesta dimensió narrativa en què el
discurs de Márkaris, servit a través del seu co-
missari, pren volada. Liquidació final arrenca
amb el suïcidi de quatre pensionistes que
s’han estimat més la mort que la degradació a
què les sotmet el seu país. Aquesta escena
marca el to de la novel·la, que no és gens ale-
gre i que, als personatges, els amara de tristor,
de ràbia, d’impotència i de desesperació fins
que la misèria que els imposa la realitat tras-
pua el paper i s’enfila fins a l’esperit de qui el
sosté.

Márkaris, però, no es limita a banyar les se-
ves criatures en el bassal de la injustícia. La
seva és una crònica general que no deixa de
banda les causes dels efectes que retrata. Per
això, amb el distanciament serè que el temps
viscut ajuda a aconseguir, passa revista a la
corrupció que ha esdevingut congènita en el
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Premi Carvalho
del 2012
Petros Márkaris (grec, tot i que
nascut a Istanbul el 1937) va ser
guardonat el 2012 amb el premi
Pepe Carvalho que atorga
l’organització de BCNegra, que
comença avui. Les seves novel·les
sempre són un retrat fidel i
compromès dels conflictes socials
del seu país i de l’Europa
mediterrània. A més, ha estat
guionista de cinema i ha publicat
assajos.

Petros Márkaris
durant una visita a
Barcelona el 2008
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dia a dia de la societat grega i la converteix en
el gran personatge que sobrevola tota la resta
de personatges i que els cobreix amb la seva
ombra tètrica.

No hi ha res de divertit en aquesta Liquida-
ció final –el títol de l’obra no ho diu tot?–, que
es fa contundent perquè no s’allunya ni un
pam de la realitat que descriu i perquè s’acos-
ta al lector amb les mans nues; nues, però en
forma de puny, i amb ganes de colpejar cons-
ciències. ❋




