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Andreu Martín és una autor prolífic, polifacètic i multipremiat

Un vampir molt selectiu
N A R R A T I V A

N O È L I A G A R C I A T R I L L A S

Andreu Martín, Corpus delicti.
Planeta. Barcelona, 2002.

A
l’Anglaterra de prin-
cipis del segle XX va
existir un home que
deia que era vampir.
Com a tal, es bevia la

sang de les seves víctimes i, si
s’esqueia que el triat tenia di-
ners, els robava. Un home que,
vampir o boig, actuava de la
manera més maquiavèl·lica
possible. Mentider de mena,
falsificador, extremadament
superficial i, a pesar de tot,
capaç de mantenir una relació
amorosa ben pura. Corpus de-
licti és la història d’aquest
vampir, en John George, i An-
dreu Martín, el culpable que
un segle després coneguem la
seva història.

Andreu Martín (1949) és un
dels autors catalans més pro-
lífics i premiats del nostre
temps. No només és reconegut
com a escriptor de narrativa i
teatre, sinó que també se’l co-
neix per la seva feina com a
guionista de còmic i sèries de
televisió i director de cinema.
Des que va començar la seva
carrera com a escriptor, l’any
1979, amb Muts i a la gàbia, no
ha deixat de rebre premis na-
cionals i internacionals. I és
que si alguna cosa s’ha de
destacar en aquest barceloní
tan cosmopolita és la impor-
tant tasca que ha fet com a
popularitzador de la novel·la
negra de qualitat, que és la

que ell sap fer. Així se li ha
reconegut al llarg de la seva
carrera amb els guardons més
importants de gènere negre.
Li han atorgat, entre d’altres,
el premi Círculo del Crimen
per Pròtesi (1980) i, en diverses
ocasions, el premi Hammett
de l’Associació Internacional
d’Escriptors Policíacs per Bar-
celona Connection (1989), per El
hombre de la navaja (1993) i per
Bellíssimes persones (2001).
Martín també té una llarga
trajectòria en el camp de la
novel·la juvenil. Ell és el crea-
dor, juntament amb Jaume
Ribera, de la coneguda sèrie
de llibres que tenen com a

protagonista el jove detectiu
Flanagan.

Corpus delicti, però, confirma
el nou camí que s’obre Martín
amb la novel·la realista i que
va iniciar amb Bellíssimes perso-
nes, la seva obra anterior. En
aquesta ocasió, explica en pri-
mera persona els últims anys
de la vida de John George, un
autèntic gentleman anglès que
va morir a la forca l’any 1949
–tres mesos després del nai-
xement de Martín– acusat
d’assassinat. A cavall entre el
cinisme i la bogeria, vol fer
creure que el motiu dels seus
crims és el de saciar la set de
sang. I és que Andreu Martín

ens fica dins del cap d’un
personatge que pretén fer-se
passar per vampir. És la histò-
ria d’un boig que es fa passar
per boig. L’acusen d’haver
matat per diners. Ell declara
que són els personatges que li
apareixen en somnis, enmig
d’un camp de crucifixos, els
que l’obliguen a matar la gent.
La realitat, però, demostra que
només li agrada la sang dels
rics. És un vampir molt selec-
tiu.

Una infància infeliç amb
uns pares excessivament res-
trictius que imposaven una
religió basada en la repressió
són alguns dels elements que

forgen la personalitat tur-
mentada del protagonista.

John George fa una des-
cripció del món que l’envolta
com si n’estigués tan distan-
ciat que ningú el pogués
comprendre. Fred, calculador
i maquiavèl·lic fins al punt
que, per contrast, ens fa veure
la resta de personatges com
una caricatura frívola de la
classe mitjana-alta de l’època.

HOMENATGES NOMINALS
D’altra banda, si els noms dels
personatges i dels assassinats
pel nostre vampir ens resulten
familiars, no és casualitat.
Martín fa un homenatge als
personatges dels llibres de la
seva infància, i amb ells als
seus creadors. Així, per exem-
ple, no resultarà difícil identi-
ficar entre els personatges una
vella intel·ligent i subtil, digna
d’alguna novel·la d’Agatha
Christie.

No hi falten referències in-
sistents a la Bíblia, de la qual
John George fa una interpre-
tació molt personal. També hi
trobem descripcions detalla-
díssimes de com John George
executa les seves víctimes i de
com aconsegueix fer desapa-
rèixer el cos del delicte, el cor-
pus delicti que dóna nom al lli-
bre. Si no es troba la víctima
no hi ha crim, i si no hi ha
crim, no hi ha criminal.

A diferència de la majoria
de novel·les, a Corpus delicti es
coneix el final; això, però, no
li resta l’interès. És una no-
vel·la àgil, de frases curtes i
clares, humor negre, descrip-
cions excel·lents i amb una
escabrositat a la qual no estem
gaire acostumats. Es nota el
llarg procés de documentació
que hi ha darrere.

Martín tracta un tema de
plena actualitat com és la re-
lació de la psiquiatria amb la
justícia. Una bona novel·la no
apta per a escrupolosos.

La particularitat
de l’Islam

A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Alain Gresh i Tariq
Ramadan, Els rostres de l’Islam.
Un diàleg entre Occident i el món

musulmà. Pagès Editors.

Lleida, 2002.

A
lain Gresh, redactor
en cap de Le Monde
Diplomatique, i Tariq
Ramadan, professor
d’islamologia a la

Universitat de Friburg i de fi-
losofia a l’Escola de Ginebra,
tenen moltes coses en comú.
Nascuts tots dos en el si de fa-
mílies egípcies, van ser edu-
cats en la tradició occidental i
viuen des de fa anys a Europa.
Entre tots dos hi ha també una
diferència fonamental. Men-
tre que Gresh és agnòstic i co-
munista, Ramadan és un isla-
mista moderat que propugna
la causa d’un Islam reformis-
ta, com ha defensat detallada-
ment a El reformismo musulmán.
Desde sus orígenes hasta los Her-
manos Musulmanes (Editorial
Bellaterra, 2000). La conversa
que condueix la periodista
francesa Françoise Ger-
main-Robin no és, doncs, no-
més un diàleg amb l’objectiu

de perfilar el rostre de l’Islam,
sinó també un debat, sovint
apassionat, en què el musul-
mà interpel·la l’ateu i el co-
munista contradiu el militant
islàmic. La seva conversa per-
met al lector occidental des-
cobrir la realitat del món mu-
sulmà més enllà dels tòpics
que, en general, en desdibui-
xen la imatge. A la vegada, el
llibre permet revisar la iden-
titat europea que massa sovint
inscriu l’Islam en una alteritat
distant. També és una oportu-
nitat per assistir a una reflexió
a dues veus penetrada per un
humanisme que té les seves
arrels en el món musulmà.

UN SEGUIT DE QÜESTIONS
La conversa entre Alain Gresh
(el Caire, 1948) i Tariq Rama-
dan (Ginebra, 1962) repassa
un seguit molt ampli de

qüestions que abasta des de la
situació política al Pròxim
Orient i l’avenç de la mundia-
lització fins al record, encara
recent, del colonialisme o la
història d’Egipte, el país dels
seus avantpassats. El seu dià-
leg s’inicia, precisament, amb
l’evocació del passat familiar
que, en tots dos casos, va de-
terminar en gran mesura el
seu compromís intel·lectual.
Gresh, que va tenir el francès
com a llengua materna, va
néixer al Caire en el si d’una
família copta, malgrat que la
seva mare, militant comunis-
ta des de primera hora, era
d’origen jueu rus. Unes cir-
cumstàncies ben diferents a
les de Tariq Ramadan, que no
va conèixer Egipte fins que va
tenir 16 anys. La seva infància
a Suïssa va estar impregnada,
però, de realitat egípcia i mu-

sulmana i marcada per la fi-
gura del seu avi matern, Has-
san al-Banna, fundador del
moviment dels Germans Mu-
sulmans. L’un i l’altre conti-
nuen, doncs, alguna cosa que
els ha precedit i en tots dos
casos –una nova coincidència
sota formes diferents– el
compromís, davant Déu o da-
vant d’un mateix, emmarca la
seva actuació.

EL PROBLEMA PALESTÍ
Una vegada més, Gresh i Ra-
madan ens fan veure la cen-
tralitat del problema palestí
en el món musulmà (que el
mateix Gresh ha examinat re-
centment a Israel, Palestina.
Verdades sobre un conflicto, pu-
blicat aquest any per Anagra-
ma) i la necessitat de resoldre
una qüestió que, en el món
àrab, ha permès justificar les

dictadures i els règims militars
que dominen l’Islam fins a pe-
trificar l’evolució del Pròxim
Orient. Els atemptats de l’11 de
setembre del 2001 a Nova York
i Washington ocupen, d’altra
banda, un lloc destacat en
l’intercanvi d’opinions entre
Gresh i Ramadan. Entre l’un i
l’altre ens ofereixen les claus
per entendre aquells esdeveni-
ments i per reflexionar amb
rigor i sensatesa sobre un xoc
de civilitzacions que, des de
llavors, molts presenten com a
inevitable.

El volum tampoc no oblida
tractar amb encert qüestions
polèmiques com ara les causes
del subdesenvolupament dels
països islàmics, la suposada
incompatibilitat entre la reli-
gió islàmica i la democràcia i
la situació de la dona en el
món musulmà. El llibre fina-
litza amb un debat sobre la
situació dels musulmans a
Europa, en què Gresh i Rama-
dan aborden, sense oblidar
l’especificitat religiosa de l’Is-
lam, les relacions entre uni-
versalisme i particularisme i
aposten per demanar als mu-
sulmans que formulin ells
mateixos uns valors univer-
sals a partir de la seva pròpia
singularitat.


