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Un clàssic de Dumas
N A R R A T I V A
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El motor
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magnífic
text de Dumas
és el desig
de venjança
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P
arlar d’un llibre –es-
criure sobre un llibre–
que es va començar a
publicar fa cent cin-
quanta-vuit anys en

fascicles –com es fa ara amb els
milions d’enciclopèdies que
envaeixen els quioscs– i pre-
tendre dir-ne alguna cosa nova,
quelcom que no hagi estat dit
en aquestes prop de setze dè-
cades prèvies, només pot estar
reservat a cranis privilegiats
capaços de generar nous parà-
metres d’anàlisi.

Cal pensar que una obra com
ara El comte de Montecristo, que
pot rebre sense gaires proble-
mes l’etiqueta de clàssic, ha es-
tat llegida i comentada pel da-
vant i pel darrere. Seria pre-
tensiós, doncs, posar-se la vesti-
dura de crític de literatura
contemporània a l’hora d’acos-
tar-se a un text les primeres
paraules del qual van arribar a
les mans dels lectors el 1844 a
França. Les últimes paraules no
van poder ser llegides fins dos
anys després.

És sabut que, concebut amb
les tècniques del fulletó pel
mateix cervell que guiava la
ploma que va escriure les
aventures de D’Artagnan, At-
hos, Porthos i Aramís a Els tres
mosqueters –és a dir, escrit per
Alexandre Dumas–, El comte de
Montecristo consta de cent divuit
capítols recorreguts per la pe-
ripècia vital d’Edmond Dantès,
que, en l’albada de l’obra, és
empresonat injustament com a
conseqüència de l’èxit d’una
conxorxa nascuda de l’enveja i
la gelosia.

Dantès, que també pateix de
manera directa les peculiaritats
dels temps en què viu –la pos-
sibilitat que l’exemperador Na-
poleó Bonaparte s’escapi de l’i-
lla de Santa Helena per tornar a
París i recuperar un poder que
torna a estar en les mans de la
reialesa i l’aristocràcia, repre-
sentants de l’Ancien Régime, fa
tremolar els pilars de l’ordre
establert en aquells moments–,
passa una llarguíssima tempo-
rada empresonat al castell d’If.
Allà pateix un procés mental
que el situa a tocar de la follia,

però en surt amb una de-
cisió que executarà amb
una determinació d’una
fredor inhumana: ven-
jar-se de tots aquells que
han estat causants de la
seva dissort.

Un cop alliberat, Dan-
tès fa mans i mànigues
per aconseguir un tresor
fabulós, l’amagatall del
qual li ha estat desvelat
per un company de cel·la.
Com ara, potser com
sempre, els diners són
poder. Obren a Dantès,
transmutat en un comte
de Montecristo que reïx a
situar-se com una figura
social d’una solidesa in-
qüestionable, les portes
de l’alta societat parisen-
ca, que ignora ben bé fins
al final que ha deixat en-
trar l’enemic a casa.

El final, si no es coneix,
és del tot imaginable, cir-
cumstància que ara seria
presa com un símptoma
de comoditat i d’absència
d’imaginació de l’autor
–des d’un punt de vista
força discutible: una sor-
presa espaterrant no fa
necessàriament un bon
final– però que en el
moment en què es va re-
dactar l’obra era del tot
necessària. Eren, evident-
ment, altres temps i en
ells hi havia una mena
d’innocència que el pas
dels calendaris ha desac-
tivat de manera irremeiable.
Segur que algú ha apuntat això
mateix amb anterioritat.

És raonable pensar que l’ar-
gument d’ El comte de Montecristo,
que va ser un èxit literari i va
posar Dumas, nascut el 1802,
en els braços d’una popularitat
que el va acotxar fins a l’última
alenada, el 1870, és força cone-
gut. No només es pot haver lle-
git el llibre: el cinema i la tele-
visió n’han fet versions. Per ai-

xò no ha de sorprendre que es
faci constar que l’obra reflexio-
na sobre els temes que, de
sempre, han estat els més pre-
ocupants: la identitat de l’indi-
vidu; el sentit de la vida; la
mort; l’amor; la venjança de les
ofenses rebudes...

Perquè, com algú haurà fet
notar en haver parlat d’aquest
text magnífic de Dumas, el
motor de la narració és el desig
de venjança. Edmond Dantès
aconsegueix dur a terme allò
tan naturalment, instintiva-
ment, humà que és satisfer la
voluntat de tornar els cops re-
buts, una acció que, malaura-
dament o no, no és fàcil dur a
terme en segons quines socie-
tats. És possible que la narració
precisa d’una aplicació de la llei
del Talió –ull per ull– sedueixi
encara tots aquells que, gene-
ralment, no tenen cap altre re-
mei que parar l’altra galta i
donar les gràcies si el pinyac no
els hi han clavat massa fort.
Això atorga a El comte de Monte-

cristo una carta d’intemporali-
tat que juga al seu favor amb la
mateixa intensitat amb què ho
fan les referències a la resta de
sentiments amb què guarneix
les evolucions dels personatges
que l’omplen de vida i d’inte-
rès.

Algun comentarista pretèrit
haurà deixat clar que, en pro-
posar un novel·lot per capítols,
Dumas no podia badar. Per
tant, havia de captar l’atenció
del públic des del primer mo-
ment. Això provoca que la tra-
ma es comenci a descabdellar
pràcticament des del primer
moment i que se sàpiga molt
aviat quina és la identitat dels
dolents. L’atractiu de l’obra,
doncs, no rau en la identitat
dels malfactors sinó en la des-
coberta dels mecanismes amb
què se’ls farà pagar les culpes
de què s’han fet creditors en
haver donat via lliure a actes
que sorgeixen de la mesquinesa
més vulgar.

El ritme intern dels capítols,

que obeeix a la manera en
què es va publicar la no-
vel·la –cada capítol ha
d’informar sobre la trama
general, però ha d’in-
cloure com a mínim un
episodi propi que li con-
fereixi interès particu-
lar–, ajuda a dibuixar
amb una precisió precio-
sista la posició del comte,
que actua com una mena
de déu omnipotent en
jugar amb aquells que
l’envolten una partida
d’escacs ben especial: ca-
da figureta rep, multipli-
cat, el retorn de l’acció,
bona o dolenta, que l’ha
relacionat amb Dantès.

En el fons, com algú no
haurà deixat de resse-
nyar, el comte de Monte-
cristo ho té fàcil. El poder
dels diners és magnífic i
la seva potència s’incre-
menta en una societat
babaua –és a dir, en quasi
qualsevol grup humà–
que viu de manera hipò-
crita en funció de les
aparences. Dantès, doncs,
només ha de fer jugar als
altres un joc les regles ve-
ritables del qual només
coneix ell. Aquest plante-
jament permet que Du-
mas faci un seguit de ra-
diografies emocionals de
què ben pocs dels perso-
natges, les característi-
ques dels quals són uni-
versals, surten ben parats.

Es dóna el cas que l’exageració
dels trets que defineixen cada
individu no despisten el lector:
ben al contrari, la descripció de
les accions equival a l’aplicació
d’una lupa que permet identi-
ficar sense marge d’error bona
part dels comportaments que
encara ara es donen en el con-
text de les societats anomena-
des occidentals: encara ara hi
ha jutges amb la cua de palla;
encara ara hi ha militars amb
les mans tacades amb sang
d’innocents; encara ara hi ha
banquers que tenen problemes
quan han d’explicar la rectitud
dels seus procediments...

Dumas, a més, es permet el
luxe de fer conèixer al lector la
part més sensible d’un perso-
natge que és vist per la resta de
criatures de la ficció com una
mena de superhome. L’autor fa
feliç Dantès amb l’existència de
Mercedes –una catalana que
arriba a França amb el nom
castellanitzat, transformació


