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Eça de Queirós ens va mostrar els conflictes d’un capellà jove

La perversió
de les víctimes

N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Quina perversió
hi pot haver en
una novel·la
que explica la
vida d’un jove
capellà d’una
petita ciutat
portuguesa
de finals
del segle XIX?

Eça de Queirós
es refugia en
un realisme
estricte, sense
concessions al
romanticisme
sensibler,
sense caure en
la temptació
del sermoneig

Eça de Queirós,
El crim de mossèn Amaro.
Traducció X. Pàmies.

Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

U
n amic entusiasta
es presenta de sob-
te a casa vostra i us
esguerra una fan-
tàstica migdiada

de diumenge. Porta un llibre
sota el braç (un totxo que si
cau a terra us trencarà una
rajola de la saleta), i, tot just
asseure’s al sofà que fa un
moment heu rebregat amb
apassionament, comença a
brandar el totxo davant del
vostre nas i us en canta les
excelsituds. Que si és tan bo,
que si sembla mentida que
un autor així no s’ensenyi a
les escoles, que si riu-te tu de
Zola i de Clarín... Està extasi-
at. Més per simpatia que per
interès agafeu el volum i el
fullegeu amb desgana, men-
tre ell, incansable, us il·lustra
sobre aquesta història d’a-
mor i capellans. Un calfred
us recorre l’esquena.

Capellà, la paraula retruny
dins del vostre cap i –avant-
çant-se a la festa de difunts–
se us apareix el gest ferreny
d’un Fermín de Pas amb so-
tana voleiadora i grans sive-
lles platejades. Entreu en la
dimensió desconeguda i us
veieu, adolescent granellut,
bregant amb les 700 pàgines
d’aquell altre totxo empassat
en només una setmana per
culpa d’un examen de litera-
tura. L’espectre d’Ana Ozores
es passeja per davant del
moble bar. Esteu a punt de
cridar de terror quan l’amic
us fa tornar al món dels vius
i desperta la vostra curiositat
amb només una frase: “En
aquesta novel·la, Eça de
Queirós deixa clar que la
perversió no és exclusiva dels
botxins. També es pot mani-
festar en les víctimes”.

Quina perversió hi pot ha-
ver en una novel·la que ex-
plica la vida d’un jove capellà
d’una petita ciutat portu-
guesa de finals del segle XIX?
La que neix d’una educació
incompleta i esbiaixada que
desvia l’home de la seva es-
sència moral, l’enreda en
una teranyina d’aparences i
l’empeny a lluitar per una
reputació només mantingu-
da de cara a la galeria. La que
es magnifica pel llast d’una
falsa devoció alimentada i
reverenciada per una beate-
ria ignorant que troba el seu
caldo de cultiu en una religió
deformada i emmotllada a
les necessitats particulars de
cada personatge. La que es
remata per la degradació
moral on cauen Amaro,
Amélia, el canonge Dias i to-
ta la caterva de capellans i
beates del cercle de la São
Joaneira que poblen aquesta
ciutat provinciana.

El còctel és letal i provoca
diverses malalties morals en
cadascun dels personatges,
que es converteixen en una
desfilada de pecats, capitals i
venials: orgull, malfiança,
lascívia, golafreria, ira, enve-
ja, odi, menyspreu, covardia,
falta de caritat i de penedi-
ment, ambició, hipocresia...
fins a arribar a l’assassinat.

Però, és l’assassinat el crim

de mossèn Amaro? En tot cas
és l’últim d’una sèrie de
crims que comencen quan
desitja sexualment (per molt
que ell s’autoconvenci que el
que sent és amor) Amélia, la
filla de la São Joaneira, a casa
de la qual el jove mossèn
s’instal·la quan li confien un
rectorat a la ciutat de Leiria.
Amaro no lluita contra
aquest desig. S’hi abandona,
hi fantasieja i no veu cap mal
a atiar uns sentiments que
contradiuen obertament les
normes religioses que han de
regir la seva vida de capellà.

BOTXINS I VÍCTIMES
Amélia és la responsable del
segon crim d’aquest calvari
que ens fa recórrer Eça de
Queirós: es deixa arrossegar
per una passió malsana i,
sense remordiments, s’entre-

ga inconscientment a unes
pràctiques que no poden
portar res de bo. A partir
d’aquí, el camí fa baixada. La

jove parella protagonista ta-
pa un crim amb un altre,
s’enfonsa cada cop més en la
degradació moral i s’aboca a
un final tràgic. La tragèdia
nascuda de la mort d’un in-
nocent però també de l’es-
tranya situació en què que-
den Amaro i Amélia: no els
podem considerar botxins
sense que també els vegem
com a víctimes. Contradicció
a la qual arribem de la mà
d’Eça de Queirós, per obra i
gràcia seva. Per la infinita
compassió amb què es mira
les seves criatures.

L’escriptor portuguès no
interfereix mai en els fets
que explica. Ni tan sols pren
partit, tot i que la finíssima
anàlisi de la societat del seu
moment i la introducció
d’un personatge liberal i
amant del progrés com João
Eduardo Barbosa, el preten-
dent rebutjat per Amélia, ens
desvelen les profundes con-
viccions liberals i modernes
de l’autor d’ El cosí Basílio i Els
Maia.

REALISME ESTRICTE
José Maria Eça de Queirós es
refugia en un realisme es-
tricte, sense concessions al
romanticisme sensibler, sen-
se caure en la temptació del
sermoneig que persegueix
una moralitat fàcil i gastada.
Per les 600 pàgines d’ El crim
de mossèn Amaro Eça de Quei-
rós hi fa lliscar una tragèdia
de dimensions gregues que
Èsquil i Eurípides firmarien
gustosos. Però no deixa que
el to se’n contagiï. No força el
lector a jutjar els protago-
nistes. L’autor portuguès és
més subtil. Pretén que
aquesta història ens faci re-
flexionar. Que ens adonem
de la verdadera essència de la
perversió. Que siguem capa-
ços d’acceptar que tothom hi
està exposat i que, en el camí
de la caiguda, pot comptar
amb l’ajut inestimable d’una
societat atrapada en un ma-
rasme moral tan profund
que unifica víctimes i bot-
xins.

Els puntals que suporten
aquesta obra d’Eça de Quei-
rós ens acosten a Clarín i la
seva Regenta. Però la resolució
és diferent. Tots dos practi-
quen la mateixa devoció pel
realisme, però el portuguès
no cau en la idolatria pel
naturalisme portat al detall
que entrebanca la lectura de
l’obra de Clarín. Un element
que agraeix el lector actual,
sempre mancat de temps,
que ha convertit el tren, el
metro i l’autobús en la seva
sala de lectura. Tot i això,
després d’aquest El crim de
mossèn Amaro, la relectura de La
regenta es presenta com un in-
teressant exercici, ara que no
hi ha exàmens de literatura en
perspectiva.


