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S
amardà és un veïnat
perdut entre munta-
nyes, al nord-est de
Portugal. Sense es-
quers turístics clars,

el cronista s’hi arriba per con-
templar els indrets que van
acompanyar Camilo Castelo
Branco. Aquest detall inicial
confirma els interessos d’un vi-
atger que relata la seva expe-
riència per terres lusitanes. Tal
com s’especifica en el pròleg,
el llibre no pretén ser una guia,
ni la imposició d’un itinerari
triat, sinó una història, la his-
tòria d’aquest viatger, José Sa-
ramago, a l’interior del seu vi-
atge. Lluny de la guia conven-
cional, sense renunciar als
temps, Saramago convida a
unes pàgines de tremp litera-
ri en què la lentitud dels antics
descobridors en la contempla-
ció de les coses venia dels seus
llargs itineraris a peu, del seu
excés descriptiu del món visi-
ble. Saramago n’imita el to pe-
ripatètic, si bé el seu viatge és
en cotxe. Es tracta, doncs,
d’una moderna transhumàn-
cia, que busca la coneixença
entre verals d’hivern, marges
plujosos, veïnats callats i con-
verses escasses. Amb tot, no
s’abandona la ciutat, i és im-
portant l’espai que dedica el
novel·lista a llocs com Coïmbra.
El viatger en travessa les places,
entra a les esglésies, descriu
prolixament les tombes que li
surten al pas i desvetlla subtil-
ment la seva heterodòxia en
matèria artística i religiosa cap
a un realisme sentimental.

PEIXOS, HUMANS I FRONTERES
El camí s’iniciarà a Miranda do
Douro, amb una faula sobre la
comprensió dels peixos respec-

te de les fronteres imposades
pels humans. Així seguirem al
llarg del text, amb la combina-
ció d’elements meravellosos sig-
nificatius i en certa manera
exemplars, i amb el diàleg
entre el viatger i els paratges
que han format part de la seva
vida afectiva i intel·lectual.
L’afany d’autonomia es materi-
alitza en la persona que parla
al lector, sempre anomenada
“el viatger”, i que s’entén com
a categoria que assumeix uns

certs continguts en la filosofia
de la seva itinerància.

El viatger ens acosta a llocs
fantasmagòrics que encara
evoquen vides estranyes, his-
tòries de soldats, de llops, de
vinyes, amarades d’una preci-
sió poètica pel paisatge. El seu
estil, com el de les novel·les,
està farcit d’una ironia senti-
mental que relativitza les tro-
balles i els desencontres. Si
més no, el tipus de viatge
marca la diferència entre el tu-
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H
aig de reconèixer
que era la primera
vegada que llegia
aquest escriptor de
novel·la negra. I la

veritat és que m’ha impressio-
nat. John Connolly (Dublín,
1968) impressiona per la força
i la manca de pudor amb què
tracta els seus arguments. En el
cas de Perfil asesino et demostra
que el primer món té unes cla-
vegueres plenes de gent que en
són les escorrialles físiques i
morals. I com les rates, de tant
en tant surten al món exterior
per provocar mort i dolor. I com
a les rates, se’ls ha d’extermi-
nar. Eutanàsia en legítima de-
fensa. A finals del segle XX, la
vida és molt dura. I segons com
(i si tens mala sort), molt curta.

El protagonista de les histò-
ries de Connolly és el detectiu
Charlie Parker, expolicia, que

es guanya la vida amb casos me-
nors no gaire edificants. A Per-
fil asesino li toca enfrontar-se al
mal, així mateix, en estat pur,
combinació de fanatisme i de
bogeria. I per amanir-ho, l’autor
hi acumula tants de referents
desagradables com pot, co-
mençant per la presència con-
tinuada de les aranyes més
repel·lents i mortíferes i la força
cega d’uns assassins implaca-
bles i sense pietat relacionats
amb el món fosc de les sectes re-
ligioses dels Estats Units. En
aquest sentit, Perfil asesino no
pertany a les novel·les de gène-
re en què cal descobrir l’assas-
sí. Hi ha tants de morts que de
la desgraciada que provoca que
contractin Charlie Parker ja no
te’n recordes ni t’interessa gaire
deu pàgines més tard.

L’assassí sabem qui és des del
principi i, per tant, la narració
entra dins el subgènere de les

moviments relativament ma-
joritaris com aquests mostren
igualment una barreja inse-
parable d’interessos divins i
humans en què els elements
il·luminats serveixen de refe-
rència als seguidors més crè-
duls, però són els elements
tecnòcrates, a l’ombra, els que
fan funcionar tota la maqui-
nària econòmica i de poder. I
que no permeten dissensions.
Sempre acompanyat d’una
total indiferència per la vida
(la dels altres), ja que el servei
a Déu ho justifica tot. Els de la
novel·la de Connolly no són
mormons, però tant és. Perfil
asesino es la tercera novel·la del
detectiu Charlie Parker. Les al-
tres dues es titulen Todo lo que
muere i El poder de las tinieblas,
també publicades per Tus-
quets. Veient el nivell de Per-
fil asesino recomanem que, si
volen conèixer aquest autor,
ho facin per ordre cronològic.
Precisament, l’únic però que
trobem a aquesta novel·la és
que hi ha un pèl massa de re-
ferències a les dues anteriors.
Si no les has llegides, pot ar-
ribar a molestar una mica.

JORDI PLAY

novel·les negres que s’interes-
sen no tant pel qui ni pel com
sinó pel per què. Això sí, barre-
jat amb unes dosis d’acció que
Déu n’hi do. És una de les coses
que et sorprenen del protago-
nista de John Connolly: a dife-
rència d’altres grans herois
clàssics de la novel·la negra,
que no disparaven si no era ne-
cessari i, per tant, gairebé mai
no mataven, en Charlie Parker,
si cal, en defensa pròpia o no,
té el dit lleuger a l’hora de pré-
mer el gallet. Maten al seu vol-
tant, i ell també mata. I ho fa
amb el distanciament de la re-
signació, seguint aquella vella
màxima pseudopolicial que
diu que matar és dolent, però
que, si mates un assassí, el món
es queda molt més tranquil. Al
costat de Charlie Parker, una
xicota intel·ligent i bonica que
intenta reconduir-lo des de l’ex-
citació de la sang i una parella

d’amics homosexuals formada
per un assassí a sou i un lladre
d’alt estànding. La tensió es
manté en tot moment gràcies
a una trama travessada per di-
verses línies d’acció que li
donen complexitat, gràcies a
un estil dur i sense concessi-
ons, amb un cert sadisme plàs-
tic, i gràcies a una identifica-
ció bastant reeixida amb el pro-
tagonista (que et comunica el
neguit pel perill continu en
què es troba).

UN MÓN SECTARI DELS EUA
I al final de tot, un cop més, la
presència del món sectari i
pseudoreligiós dels Estats
Units. En aquest sentit, hi ha
un llibre especialment reco-
manable Obedeceré a Dios, de Jon
Krakauer (Península, 2004),
que fa un repàs de la història
dels mormons. Et deixa la pell
de gallina. Hi demostra com

rista i el viatger de debò. El pri-
mer només exercita un peri-
ple d’obres majors, el segon
s’encanta amb els sants toscos
d’una petita capella sense in-
terès artístic, trepitja cemen-
tiris, manté complicitats amb
els paratges triats, evita l’ex-
haustivitat, i sobretot busca la
pinzellada humana: “No en-
raonant amb la gent un es
perd moltes coses”. En defini-
tiva, el rodamón acaba desco-
brint-se mirant cap enfora. Si,

a més, com és el cas, és un lle-
traferit, no deixarà de visitar
totes les cases on han viscut o
nascut els seus poetes esti-
mats, per petites, tristes o llu-
nyanes que siguin.

EL PODER DELS TOPÒNIMS
A mesura que avancem en el
relat de viatge, el poder evoca-
dor dels topònims creix, els re-
volts que el viatger fa ens en-
dinsen en un trajecte pessoà,
dens, líric, destinat a fer de la
pàgina el lloc mateix. Tanma-
teix, l’autor incorpora al llarg
de les proses alguns temes re-
currents que marquen la per-
sonalitat de la cultura portu-
guesa, com és ara la valoració
del Barroc en peces menors, o
la descripció dels llocs desavi-
nents com a compromís d’un
viatger que no amaga la reali-
tat del seu país. El llibre arriba
a ser, per la persuasió discreta
de la veu que el fa avançar, el
company ideal d’una aventura
portuguesa diferent; una aven-
tura en què és palpable l’aire
d’absència dels llocs visitats, en
què el visitant es converteix so-
vint en un nou Pedro Páramo a
la recerca de les veus perdudes,
de les vides esvaïdes, d’una ac-
ceptació antiheroica de la llet-
jor. Se’ns afegeix, doncs, aquest
Viatge a Portugal a la llista de
textos inoblidables basats en di-
versos moments del país: els de
Miguel Torga, Vila-Matas i Jordi
Coca, per posar només tres
exemples recents. El llibre en-
riqueix perquè fa comunicable
l’experiència del viatge i per-
què amb lucidesa narrativa els
éssers anònims que hi desfilen
acaben sobrevivint a la seva
pròpia condició. Tanmateix, no
hem d’oblidar el fil que estira
la literatura d’allò que repre-
senten els viatges en solitari i
que parteix de les pàgines rous-
seaunianes.

La traducció de Xavier Pàmi-
es aconsegueix de transvasar
l’estil fluvial de la prosa de Sa-
ramago, i el seu registre és tan
ric com en l’original.


