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Com una 
telefonada a mitjanit

Com una telefonada a mitjanit.
«Sempre que comence un llibre seu és
com si sonara el telèfon a mitjanit:
“Hola, sóc jo. No creuràs el que està
succeint”.» Així definia l’escriptor nord-
americà Thomas Pynchon l’experiència
de començar la lectura dels textos de
l’autor brasiler Rubem Fonseca (1925).
Des de les primeres línies, sense prelu-
dis, entrem en una zona inquietant, ens
enfrontem amb l’enigma de la condició
humana en els seus àmbits més miste-
riosos, on la bellesa i una tendència
tràgica cap a actes degradants, com la
violència i el crim, a vegades coinci-
deixen. Tot això contat amb una conci-
sió i una naturalitat esbalaïdores que
no obvien l’elegància i el lirisme. A
cada pàgina, ens sorprén el rumb dels
esdeveniments perquè estan narr a t s
amb un estil directe, sense prejuís
morals i amb una aguda sensibilitat
per a identificar els desajustos de l’à-
nima humana, els somnis i les frustra-
cions dels homes, tal com aquests es
manifesten en la vida privada i social
dels habitants d’una ciutat com Rio de
Janeiro, escenari de pràcticament tota
la narrativa de Fonseca.

Amb motiu de la concessió, l’any
2003, de dos prestigiosos premis inter-
nacionals —el Camões, màxim guard ó
literari en llengua portuguesa, i el Juan
Rulfo de Literatura Llatinoamericana i
del Carib— s’ha reeditat l’única traduc-
ció existent d’una de les seues obres al
català, realitzada per Vicent Bere n g u e r,
que ha revisat el seu anterior treball per
a aquesta ocasió. Es tracta d’El cas
M o r e l, la primera novel·la de Rubem
Fonseca, publicada al Brasil l’any
1973, quan l’autor ja portava deu anys
publicant contes amb èxit de crítica, i
quan la censura de la dictadura militar
començava a mirar amb recel la seua
p roducció. La següent obra, el llibre de
contes Feliz Ano Novo (1975), seria
p rohibida i retirada de la circ u l a c i ó .
Rubem Fonseca va contribuir, a part i r
dels seixanta, a la renovació del discurs
i els temes de la literatura brasilera, en
la qual dominava fins aleshores el
caràcter regionalista, obrint pas al pro-
tagonisme de la ciutat i els seus conflic-
tes, coincidint amb el creixement de les
metròpolis del país, a causa de la
migració del camp, que s’aguditzaria
per aquells anys. Rubem Fonseca també
contribuiria a la influència, dins de la
literatura de qualitat, de gèneres consi-
derats fins aleshores populars, com la
novel·la detectivesca o l’eròtica. 

El cas Morel no és un relat tradicional
d’intriga policíaca, com podria pensar-
se a partir del títol. Paul Morel, nom que
és un préstec d’un personatge de D.H.
L a w rence —el protagonista de S o n s
and Lovers—, més que una al·lusió al
M o rel de Bioy Casares, és el sobre n o m
a rtístic de Paulo Morais, un fotògraf i
a rtista plàstic d’un cert renom acusat
d’assassinar una de les seues amants en
una platja solitària. Des de la presó, ini-
cia la redacció d’un relat dels últims
esdeveniments de la seua vida que es
mou entre l’autobiografia i la ficció, per
a la qual cosa sol·licita l’assessoria lite-
rària de Vilela, un expolicia convertit en
e s c r i p t o r. La novel·la s’estructura al vol-
tant de les visites a la presó i de les crí-
tiques al text que li fa Vilela, i de la
transcripció dels capítols que Morel va
escrivint. Pro g ressivament l’expolicia,
complint el seu paper de lector, s’identi-
fica amb la personalitat i les inquietuds
de Morel, i s’embarca en la seua inves-

tigació de la realitat narrada, a través
d’un acostament als personatges de
c a rn i ossos implicats en el crim.

Els indicis de la policia passen a un
segon pla i no denuncien la veritat, dis-
torsionen els fets i condueixen cap a un
fals culpable. Dins de la proposta de
Rubem Fonseca són més interessants
les motivacions profundes de les
accions i la psicologia dels personat-
ges, com sol succeir en la novel·la
negra, de la qual l’autor adopta algu-
nes convencions, com ara els trets del
protagonista —Morel, com el detectiu,
és un personatge solitari, escèptic,
seductor i promiscu que es mou entre
les festes de l’alta societat i la margi-
nalitat—, el crim o el seguiment policí-
ac. Amb un estil que podria caracterit-
z a r-se com a hiperrealista, part e i x
d’una observació de la superfície dels
fets, dels gestos i les paraules, per a
evidenciar la tensió que es delata per
sota d’aquests. Fixa el moment, com un
fotògraf a la recerca de l’instant carre-
gat de sentit, en què s’insinua la veri-
tat, que per a l’autor brasiler té més a
veure amb la imaginació i els senti-
ments que amb l’objectivitat. Per això
adquireixen tanta importància, dins
l’obra de Fonseca, els instants en què
aquesta veritat es manifesta, en els
quals els gestos i les paraules ixen de
les vies ordinàries, quan els personat-
ges no tenen res a perdre o guanyar i
es mostren com són realment: en les
escenes d’intimitat sexual, de deliri o
quan la mort s’acosta. Les paraules es
converteixen en unitats privilegiades
per a traduir aquesta veritat que pot
ser a vegades temible. Per això es
repeteixen en la novel·la aquestes dues
frases complementàries: «Res no tenim
a perdre, excepte les paraules» i «Res
no hem de témer, excepte les parau-
les». L’autèntic «cas Morel» és la labor
d’interpretació humana en què Morel i
Vilela s’embarquen a través de l’es-
criptura i la lectura. Tots els temes són
tractats per Fonseca amb un to de sub-
til ironia, des de la culpabilitat a l’a-
mor. En aquest llibre, el seu humor par-
ticular aprofita també per a detenir-se
en la moral llibertària dels anys setan-
ta o en les tendències de l’art contem-
porani. En definitiva, una sobtada tele-
fonada a mitjanit. No hi ha millor
forma de definir l’efecte que Fonseca
produeix al lector dorment, que no
quedarà indiferent. 
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