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P
hyllis Dorothy James
va néixer a Oxford,
Anglaterra, el 1920.
Als inicis de la Segona
Guerra Mundial es va

incorporar a la Creu Roja com
a infermera i el 1949 va treba-
llar a la seguretat social brità-
nica. A partir del 1968 es va
integrar al servei forense del
departament de policia del
ministeri de l’Interior i va fi-
nalitzar la seva carrera de fun-
cionària el 1979 al departa-
ment de Criminologia del mi-
nisteri d’Afers Estrangers
d’Anglaterra.

Va fer el seu debut literari el
1962 amb Cover Her Face. Les
seves novel·les, publicades ini-
cialment en col·leccions de la
sèrie negra, a partir dels anys
setanta van merèixer el reco-
neixement de la crítica per la
seva gran qualitat literària. Ha
publicat una dotzena llarga de
títols, entre els quals cal des-
tacar A gust amb la mort, Sang

innocent, Mort d’un forense i Una
certa justícia. Mort al seminari és
la seva darrera novel·la.

Mort al seminari, protagonit-
zada pel famós detectiu i poeta
de Scotland Yard Adam Dalgli-
esh, constitueix un compendi
del talent novel·lístic de l’auto-
ra: misteri, penetració psicolò-
gica, subtil descripció d’ambi-
ents tancats, erudició històri-
ca, sensibilitat i intel·ligència.
Prop del seminari de Sant An-
selm, de l’Església d’Anglater-
ra, el jove candidat al sacerdoci
anglicà, Roland Treeves, apa-
reix mort colgat a la sorra de la
platja. Una primera investiga-
ció rutinària qualificarà la
mort d’accidental fins que un
anònim adreçat a l’influent
pare de la víctima farà que es
torni a obrir la investigació
oficiosament. En un dens cap
de setmana, Dalgliesh conviu-
rà amb els sacerdots del col·legi
teològic, un grup de semina-
ristes, un parell de professors
externs, el personal de servei
del seminari i un personatge
inquietant, l’ardiaca Cramp-
ton, el qual apareixerà assassi-
nat el segon dia davant d’un
valuós Judici Final que presi-
deix l’altar de l’església. Poc
abans, entre la mort del semi-
narista i l’assassinat de l’ardia-

ca, una empleada de la casa
haurà mort d’un atac de cor en
unes circumstàncies misterio-
ses. Durant la investigació de
les morts del jove Reeves i de
l’ardiaca, la dona d’un dels sa-
cerdots també apareixerà
morta d’accident.

Enmig de l’escalada de mis-
teris, Dalgliesh anirà desco-
brint les peculiars característi-
ques de Sant Anselm, la com-
plexa personalitat dels sacer-
dots de l’escola, els lligams se-
crets entre professors i alumnes
i mil i un detalls que perfilen
un món reclòs en ell mateix, on
l’odi i l’amor, l’ambició i la re-
ligiositat, es barregen en un tot
inquietant. La paciència de
l’inspector, la primmirada in-
vestigació de cada un dels fets
permetran descobrir l’enigma i
detenir el culpable. En aquest
sentit, Mort al seminari és un ex-
ponent clàssic de la novel·la
d’intriga. Hi ha tots els ele-
ments: morts sospitoses, un as-
sassinat, i múltiples sospitosos
entre els quals s’amaga el veri-
table assassí.

UNIVERS PECULIAR
Però la novel·la de P.D. James és
molt més que això. Les seves
dots literaries ens mostren un
univers peculiar, capellans, se-

minaristes, professors que res-
piren l’aire viciat d’un semi-
nari a les portes de la deca-
dència, un món que es preci-
pita cap a l’ocàs. La recreació
que l’autora fa d’aquest uni-
vers tancat és senzillament
magistral, amb un alt valor li-
terari per ell mateix, la qual
cosa dóna a la novel·la una di-
mensió que va molt més enllà
del gènere policíac.

Si P.D. James ha merescut en

algun moment l’apel·latiu de
la reina del crim, queda fora de
tot dubte que la seva obra té
una categoria de primer ordre
literari. És una satisfacció
constatar que P.D. James, als
seus 81 anys continua sent una
escriptora remarcable, d’una
frescor, una sensibilitat i una
intel·ligència dignes de tota
estima. La traducció d’Armand
Carabén no desdiu en res la
qualitat i la subtilesa del text.

Cruïlla de ruïnes
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

D’una manera
fragmentada
la peça retrata
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E
l darwinisme prag-
màtic que regeix les
relacions socials ha
desvirtuat tota mena
de valors i ha con-

vertit l’altre en un mer objec-
te. L’Era del Desconcert ha
anul·lat els sentiments i les
idees. L’ésser humà es troba
sense referents on aferrar-se,
sense déus, ni dogmes re-
demptors. Les seves vivències
sublimen el sentit del plaer i,
en comptes de fer cas de la
crida dionisíaca, estan subor-
dinades a la satisfacció efíme-
ra i artificial, a costa sovint de
la negació o subordinació de
l’altre. Perdut en el marasme
de la selva contemporània, es
refugia en el miratge o la vir-
tualitat, perquè li produeix un
consol fàcil, amb impunitat i
sense compromisos. El seu
desfici deu originar-se per la
disfunció entre la realitat i la
idea que se’n fa, com molt bé
saben els mitjans d’anestèsia
col·lectiva. No és estrany,

doncs, que les relacions siguin
cada vegada més complicades.

La problemàtica de les rela-
cions humanes és un dels te-
mes centrals de Carrer Hospital
amb Sant Jeroni, primera peça
teatral de Jordi Prat i Coll (Gi-
rona, 1975). L’obra entrellaça
els destins dels personatges en
un mecanisme que ofereix
una polifonia articulada de
veus i vivències del temps ac-
tual. L’estructura dramàtica
s’organitza en duos de perso-
natges i, després d’haver teixit
tota una xarxa d’incidències
que interrelaciona els qui les
viuen en una aventura més o
menys compartida, retorna al
punt de partida inicial. Tots
els diàlegs transcorren una
mateixa tarda-vespre en di-
versos espais del barri del Ra-
val de Barcelona. Una cruïlla
de ruïnes en la confluència
dels dos carrers esmentats al
títol, que pateixen un procés
galopant de transformació, a
causa d’una salvatge especu-
lació urbanística.

D’una manera fragmenta-

da, cinematogràfica, la peça
retrata les misèries de ciuta-
dans corrents, de dones i
d’homes d’avui, al voltant de
les relacions sentimentals i les
seves derives sexuals. Posa al
descobert la intenció dels per-
sonatges que, moguts per im-
pulsos primaris, utilitzen l’al-
tre per a la seva conveniència,
i, per tal de sobreviure, esqui-
ven o s’escuden hipòcrita-
ment en les convencions més
patètiques. Quan els interessa,
es creen fins i tot autodefenses

morals, relativitzen els afectes
o adapten la realitat a mida.
Certament, les estratègies de
simulació tenen una retirada
amb la cruesa de La ronda, de
Schnitzler, i la sofisticació de
La importància de ser Frank, de
Wilde. Però les criatures de
Prat són arquetipus que per-
tanyen al segle XXI i, respecte
a aquests clàssics, adquireixen
un gruix molt més prim, una
caracterització més ingènua i
una dimensió social menys
càustica.

Els personatges de l’obra
fan avançar l’acció dramàtica
amb el diàleg i les seves gira-
gonses. Encobreixen per mitjà
de la paraula allò d’inconfes-
sable que els mou a actuar i
escampen els indicis que per-
meten de reconstruir tot l’en-
tramat de relacions. Excres-
cències de la postmodernitat,
són criatures desarmades d’a-
fectes i d’una ètica bàsica de
trinxera per a la vida pràctica.
Tancades en la vivència indi-
vidualitzada de la realitat, so-
freixen indirectament la vio-

lència subliminal i la desola-
ció del món contemporani;
necessiten que se’ls escolti i,
impotents, cerquen alguna
mena d’autenticitat. No inte-
ressa tant la crítica social
–molt més tènue i superficial
que a Olors, de Josep M. Benet i
Jornet–, sinó el joc d’implica-
cions i, en part, la transmissió
d’una atmosfera de derrota.

Ben mirat, un dels dèficits
de la peça de Prat és la poca
força dramàtica que pren la
imatge pertorbadora de la
destrucció del barri del Raval
de Barcelona. Hi apareix com
una tela pintada de fons, però
sense que se n’exploti les pro-
fundes connotacions (com sí
que ho feia, amb sensualitat i
tot, Olors). Tampoc no té el ca-
ràcter amenaçador i obscè
com a poderosa metàfora vi-
sual d’una ferotge transfor-
mació socioeconòmica que, de
retruc, serveixi per legitimar
la desorientació i el desencís
dels personatges. Quan s’a-
punten temes socials, com ara
la immigració, la marginalitat
o la precarietat laboral, la in-
consistència del seu tracta-
ment no aconsegueix d’insu-
flar-hi prou vida viscuda. Com
si fos el resultat d’una mirada
que preferís esguardar-ho tot
de lluny o, per no embru-
tar-s’hi les mans, mantenir-hi
una pulcra distància virtual.


