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La narradora nord-americana Donna Leon fa anys que viu a Venècia

El preu de l’honestedat
N A R R A T I V A J O A N A G U T

Donna Leon, Justícia uniforme.
Traducció d’Anna Roca.

Edicions 62.

Barcelona, 2004.

D
onna Leon (Nova
Jersey, 1942) als 23
anys va anar a estu-
diar a Itàlia i en va
quedar enamorada.

Posteriorment, l’any 1981, des-
prés d’haver fet de professora
en diverses escoles nord-ameri-
canes d’Europa i Àsia, es va
instal·lar a Venècia, ciutat des
de la qual ha escrit la seva ja
considerable obra.

L’autora, considerada una
escriptora de novel·la negra de
primera fila, brilla amb llum
pròpia en la plèiade d’autores
del crim: Agatha Christie, Pa-
tricia Highsmith, P.D. James,
Ruth Rendell i Sue Grafton. El
seu personatge, el comissari
Guido Brunetti, pot arrengle-
rar-se molt dignament al costat
dels comissaris Kurt Wallander
i Salvo Montalbano, de Hening
Mankell i Andrea Camilleri,
respectivament. Amb aquests
autors, suec i italià, l’escriptora
nord-americana hi té altres
punts de contacte a més del fet
d’haver creat un protagonista,
Brunetti, amb personalitat prò-
pia. Comparteix amb els seus
col·legues la crítica social, una
denúncia permanent de les
institucions socials i polítiques
de la societat moderna. Ja des
dels seus inicis, a Mort a la Fenice,
Leon posava en relleu la cor-
rupció política a la ciutat dels

canals. I així, novel·la rere no-
vel·la, l’autora no ha parat de
fustigar l’administració de l’Es-
tat italià, l’exercici de la política
i les plataformes de poder de les
classes altes italianes.

En tota l’obra de Leon hi ha
quatre elements que es repe-
teixen. Per un cantó la investi-
gació criminal, la intriga bàsica
que constitueix el nucli de l’o-
bra; després apareix el comis-
sari Brunetti com a persona,
envoltat per la seva família, la
seva dona, Paola, i els seus fills,
Raffi i Chiara, i els seus hàbits,
la lectura de llibres d’història i

les aturades al bar de la canto-
nada; a continuació ve la crítica
social; el darrer tema és la be-
llesa de la ciutat de Venècia. La
fórmula resulta eficaç i el lector
es troba amb una intriga poli-
cíaca intel·ligent, humanística,
en la qual predomina una mi-
rada cínica.

UN NOI PENJAT AL LAVABO
A Justícia uniforme el misteri co-
mença amb el cos d’un noi
penjat als lavabos de l’Acadè-
mia Militar de San Martino. El
jove cadet és fill d’un exdiputat,
home d’una integritat moral

impecable, que tres anys abans
va abandonar de cop i volta el
Parlament. En aquelles dates
un misteriós caçador feriria la
seva dona. Els pares del noi
mort es neguen a creure que el
seu fill s’hagi suïcidat encara
que cap dels dos estigui dispo-
sat a col·laborar amb la policia.
La tenacitat, la paciència i la
intel·ligència del comissari aca-
baran aclarint el misteri.

En aquesta ocasió, la institu-
ció més criticada és l’exèrcit.
Donna Leon fa dir a Paola, la
muller del comissari: “La major
glòria de l’exèrcit italià era la

llarga història d’actes de covar-
dia i retirada que tenia”, con-
traposant aquest fet que els
militars en el seu entestament
“haguessin causat les morts in-
coherents de centenars de mi-
lers de joves per perseguir d’u-
na manera insensata els seus
deliris de glòria”. El mateix
Brunetti no pot deixar de pen-
sar que l’estament militar i la
Màfia tenen molts punts de
contacte; totes dues instituci-
ons “es dedicaven a l’acumula-
ció de poder, menyspreaven la
societat civil i eren, al mateix
temps, dues organitzacions co-
vardes i violentes”. Més enda-
vant reblarà el clau: “Els mili-
tars tenen el mateix sentit de la
moral que pots trobar en un
niu d’escurçons. Fan el que
calgui per a protegir un dels
seus: mentir, enganyar, come-
tre perjuri”. I tot això en el
marc de la societat italiana on
“tothom ficava la grapa a les
arques de l’Estat, i la malversa-
ció de fons públics no es consi-
derava res indigne”. I que les
“agències del govern que exis-
teixen bàsicament per a desviar
diners a amics i parents”.

No és estrany que en aquest
context, Donna Leon defineixi
el comisari Brunetti com “una
persona normal, a vegades la
seva mirada és trista, és escèptic
i cínic però la seva intel·ligència
el salva. Brunetti ha estudiat
una carrera, llegeix, no mira la
televisió, però observa l’estat
d’Itàlia, els seus polítics, i ales-
hores no té més remei que ser
cínic”.

Justícia uniforme és una excel-
lent novel·la per acompanyar
pels carrerons i els canals de
Venècia el comissari Guido
Brunetti a la percaça de la veri-
tat d’una mort ignominiosa. La
traducció d’Anna Roca està a
l’altura de la qualitat de la
prosa de Donna Leon.

‘Boutade’
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Martin Page, La libèl·lula dels
seus vuit anys. Traducció de

Lluís Agustí i Pere Comellas.
La Campana.

Barcelona, 2004.

E
n el món de la litera-
tura no plou mai a
gust de tothom. Hi ha
autors amb una ima-
ginació desbordant,

una extraordinària capacitat de
parir personatges amb ganxo i
una astoradora habilitat per
enredar la troca, però que
punxen estrepitosament en l’a-
partat més important: el do de
narrar. O, si ho volen d’una al-
tra manera, l’arma principal de
l’escriptor: el llenguatge (ente-
nent per llenguatge no només
la invenció de paraules sinó
també l’habilitat d’estructurar
una història amb un fil argu-
mental intel·ligent i evitar re-
córrer a trampes i trucs per
mantenir l’atenció del lector).
En canvi hi ha autors que són
tot al contrari, juguen amb les
paraules al seu gust, les barre-
gen entre elles en imatges no-
ves de trinca i metàfores sug-
geridores, dobleguen l’estruc-
tura narrativa en loopings, rín-
xols i tombarelles i construei-

xen personatges estimulants
només amb un diàleg, però no
tenen res per dir. Una ostenta-
ció de faramalla lingüística per
a una realitat small size, esquifi-
da i minimalista perquè l’autor
ha centrat la seva atenció –i de
retruc pretén centrar la del
lector– en una de les figuretes
de la vitrina i ha obviat tota la
resta, vitrina inclosa.

No havia pensat en noms
concrets per al grup d’autors
sense do narratiu (vostès ma-
teixos, però una mirada cap als
prestatges de best sellers podria
ser un bon punt de partida, tot
i que no s’haurien de limitar a
aquests autors; entre les fileres
d’escriptors saberuts i densos
també en trobaran a basta-
ment), però el segon grup està
perfectament representat per
Martin Page, el jove autor fran-
cès (París, 1975) que va aconse-
guir espai propi al prestatge de
llibres exitosos amb Com em vaig
convertir en un estúpid. Ara torna
a la càrrega amb La libèl·lula dels
seus vuit anys, una novel·la que
ens volen vendre com a fresca i

inventiva però que, lamenta-
blement, no convenç.

Primer de tot cal dir que, en
aquests temps que fins i tot un
minipímer pot agafar una plo-
ma i escriure un èxit super-
vendes, s’agraeix passar la vista
per unes pàgines tan ben escri-
tes. Sí senyors, la prosa de Page
provoca un efecte gos de Paulov
en el lector –rica, imaginativa,
alegre, ajustadament càustica i
àgil com un balandre ben
construït–, però, enllestides les
217 pàgines d’aquesta novel·la,
a la boca hi queda un desagra-
dable regust de malbarata-
ment, molt poc ecològic i gens
sostenible. ¿O no titllarien de
malbaratador un escriptor que
vessa a mans plenes habilitat i
ofici per recrear un món tan
efímer com el de l’art contem-
porani? I ara no se m’enfandin
els amants de les performances i
les accions artístiques. Convin-
dran amb mi que una denúncia
de la frivolitat, el mercantilis-
me i la insignificància artística
que domina els mecanismes de
producció de l’art contempora-

ni deixi més d’un lector no no-
més amb la sensació d’haver
perdut el temps –és cert, d’això
Page no en té la culpa– sinó
també que li han aixecat la ca-
misa. I això sí que és culpa de
Page. Anem a veure per què.

MOLTES PORTES OBERTES
El llibre –a part del títol, molt
suggeridor però una mica aga-
fat pels pèls– comença amb
moltes portes obertes. Això vol
dir molt bones expectatives.
Però, a mesura que va avan-
çant, deixa enrere la majoria
d’aquestes portes –sense ni tan
sols tancar-les– i es centra en el
tema de l’obra: la constatació
sistemàtica del cretinisme des-
aforat que domina el món de
l’art contemporani. I per recal-
car-lo tira de tota la seva bateria
de recursos: presentar un se-
guit de personatges canalles,
que només viuen per a l’en-
gany, el domini del mercat ar-
tístic o un patètic culte a la
personalitat; aprofitar aquest
costum tan francès de boulever-
ser la realitat a base de canapès

que es cruspeixen els convidats
d’un còctel; establir tot un se-
guit de situacions i punts de
partida sense cap ni peus i fer
girar tota la trama al voltant de
tres figures, la Fio Régale, la
Zora i en Charles Folquet. Res a
dir de la Fio, la protagonista
(potser només apuntar que el
final a què Page la condemna
peca d’un excés d’incoherència)
però la Zora i en Charles sem-
blen dos semiapagades estrelles
de Hollywood que s’han avin-
gut a fer un cameo de luxe en
una superproducció sense pa-
rar esment en l’absurditat dels
seus papers. Especialment el de
la Zora, cridada a convertir-se
en una heroïna de masses, però
vestida amb tants tòpics i llocs
comuns que queda reduïda a
un personatge redundant i fins
i tot antipàtic. Pel que fa a l’a-
pol·lini Charles, tot el que té de
guapo ho té d’avorrit, típic i
previsible.

Ha de ser fascinant el món de
l’art contemporani. I difícil re-
sistir-se als cants de sirena d’u-
na denúncia com Déu mana de
tots els tripijocs amb què s’ali-
menta, però Page, potser per
excés de joventut o d’ambició
entomològica, no se n’ha sortit.
Ha volgut fer la radiografia de-
finitiva i li ha sortit una boutade.
Simpàtica i ben escrita, però
boutade al cap i a la fi.


