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«D óna’m un jueu i te’l
tornaré cremat» .
Aquest lema d’un in-

quisidor del segle XVI reflecteix
l’animadversió contra el primer
enemic interior de l’Espanya catòli-
ca: els jueus. Després van ser els
moriscos, protestants,
il.lustrats i maçons, ja
que la Inquisició va in-
ventar i va perseguir
successius bocs expia-
toris per fomentar la
cohesió i el control so-
cial. Per a Toby Green
–polifacètic professor
de la Universitat de Bir-
mingham descendent
de jueus ibèrics– això
situa l’entitat en el pla
polític (no religiós), i
així n’analitza l’evolu-
ció com «una història
de poder i d’abús de
poder».

Encara que la bibliografia so-
bre el tema és abundant i nota-
ble, La Inquisición –resultat de més
de quatre anys d’investigació en
arxius– és interessant en tres as-
pectes. Per una part, perquè ofe-
reix una visió conjunta de la In-
quisició espanyola (1478-1834) i
portuguesa (1536-1821) des dels
seus orígens fins a la seva aboli-
ció, mostrant-ne la similar funció
política i configuració, ja que van

dependre del Rei i no del papat i es
van expandir pels respectius impe-
ris. Per una altra part, perquè efec-
tua reflexions generals que il.lustra
amb una abundant casuística, de
manera que reflecteix molt bé els
procediments, les metes i l’impacte

d e l s i n q u i s i d o r s .
D’aquesta manera, tei-
xeix un relat àgil i asse-
quible per a un públic
ampl i . F ina lment ,
Green sosté tesis incisi-
ves i contundents que
poden ser controverti-
des. Afirma, doncs, que
la Inquisició va crear
un rancor social que la
va portar a la destruc-
ció al tornar-se contra
el la al segle XVII I i
també que va contri-
buir al declivi dels im-
peris hispànics al crear
societats intolerants,

en la mesura que sota la seva pressió
Espanya i Portugal van perdre el
caràcter cosmopolita que els va ator-
gar la seva diversitat religiosa i els va
permetre actuar avantatjosament
en un món colonial format per dife-
rents pobles i realitats. Aquest as-
saig, doncs, va més enllà de la cròni-
ca del terror.

E
l pseudònim de John Banvi-
lle (Wexford, Irlanda, 1945)
és tota una declaració d’in-
tencions: l’escriptor d’El lli-

bre de l’evidència (1989) i El mar (premi
Man Booker 2005) ha escollit empe-
titir-se darrere de la foscor de la no-
vel.la negra. S’ha convertit en el seu
propi germà petit, en el benjamí de
la seva família monoparental, en
l’últim mico jugant a escriure se-
gons les normes d’un joc que altres
han creat abans que ell. S’ha de
prendre el pseudònim, doncs, lite-
ralment, encara que el cognom
Black, segons explica Banville, fos
una invenció dels seus
editors per sortir dels
primers a les l l i s tes
d’èxit de les llibreries, or-
denades alfabèticament
(ell preferia dir-se Benja-
min White, com el per-
sonatge d’alguns relats
de joventut).

Negre és el gènere
que cultiva, negra és la
vida del protagonista
que s’ha imaginat, ne-
gre és el teló de fons, la
crua societat irlandesa
dels anys 50. ¿Pot un
gran escriptor escriure
més de pressa, obligar-se
a aparentar que pensa
menys en el lèxic i més
en el lector, cultivar el
que és popular amb pre-
meditació i traïdoria?

Banville passa el testimoni a
Black, li dóna les culpes de la seva
presumpta banalització, però falla
en l’estratègia: més que un pseu-
dònim aquest nom és un truc de
màgia per despistar els lectors, per-
què el resultat final té més a veure
amb Banville que amb la literatura
de gènere detectivesc.

Han passat dos anys des d’El secret
de Christine Falls (2006), el patòleg
Quirke fa sis mesos que està sobri i
es troba un altre cadàver en el camí.
La curiositat mata el gat, o potser
només és l’empatia amb un com-
pany de col.legi que es queda viudo

de sobte i no entén el
perquè del que ha pas-
sat. El marit en qüestió,
Billy Hunt, no vol que fa-
cin l’autòpsia a la seva
dona suïcida, no vol que
li obrin el bonic cos.
Quirke s’ha d’ocupar
d’evitar el tràmit però
no pot resistir-se a com-
plir la seva missió, i el
que descobreix és massa
morfina i massa alcohol.

Al contrari que a El se-
cret de Christine Falls, el
cadàver té veu: el relat
de la investigació de
Quirke és trencat pel re-
lat de Deirdre Hunt, que
t a m b é e s d i u L a u r a
Swan, la noia del barri
que va sucumbir als en-
cants d’un metge camell

i un jonqui diabòlic, Leslie White,
amb qui regentava un saló de belle-
sa. Swan és cigne, white és blanc: en
aquesta novel.la tot signe de puresa
és irònic, significa el contrari. El salt
continu del present al passat no és
casual, perquè la novel.la no només
aspira a descobrir qui ha comès el
delicte, sinó també com aquest de-
licte afecta l’esfera emocional de
Quirke.

«La mort és com és. No revela mai
els seus secrets». En aquesta frase,
que perfectament podria aparèixer a
qualsevol de les novel.les de Banvi-
lle, es resumeix el misteri d’aquesta
excel.lent L’altre nom de Laura, en la
qual l’escriptor irlandès incorpora
les constants temàtiques de la litera-
tura hard boiled –drogoaddicció, por-
nografia, adulteri, xantatge– per ex-
plorar la inevitable fragilitat de les
aparences. El criminal és la cosa
menys important: aquí el que real-
ment importa és entendre com la
mort i les seves disfresses insisteixen
a donar-nos la mà fins i tot quan ens
resistim a donar-l’hi, i ens agafem al
nostre trist present per no assumir
les conseqüències dels nostres actes.
En certa manera, el criminal no és
cap altre que Quirke i la seva cons-
ciència de culpa, que el persegueix
com el William Wilson d’Edgar
Allan Poe perseguia el seu doble (o
viceversa).

P er a Martín Caparrós (Bue-
nos Aires, 1957) els límits
entre la història i la ficció

ja no tenen sentit. La seva litera-
tura, se la podria anomenar relat,
novel.la o periodisme narratiu
–del qual és un exponent major–
il . lumina la recent
història argentina amb
una tasca que desfà els
fils de la madeixa del
poder fent estralls tant
en els botxins com en
les víctimes. A quien cor-
responda entronca amb
una tasca titànica que
Caparrós fa anys que
trava, especialment en
el seu monumental La
voluntad, en col.labora-
ció amb Eduardo An-
guita. Si allà la narrati-
vitat era històrica, si la
disciplina del discurs
era científica, en aques-
ta A quien corresponda la veu i la
tècnica exhibida, que són inspi-
radíssimes totes dues, resulten
plenament literàries, si se’m per-
met l’expressió.

Fent una mena d’arqueologia
argentina, Caparrós ha construït
una ficció franquejada per una
dictadura que fa emergir tota la
veritat d’un país a la recerca de la

seva pròpia memòria. Si Carlos no
sap si li interessa saber el que va pas-
sar amb Estela quan els militars la
van fer desaparèixer, si el que en rea-
litat no sap és si vol o no venjar-se de
la tortura i de la mort que va atrapar
el cos de la seva dona («Llamarlo lator-

tura [sic] no muestra –no
permite siquiera sospe-
char, en su esplendor ra-
bioso– la escena de mayor
poder que un hombre pue-
de ejercer sobre algún
cuerpo: tanto poder que
solo puede ejercerse sobre
un cuerpo ajeno»), si el
que no suporta és que
el pare Augusto Fiore-
llo, assassinat, fos un
tranquil.litzador d’àni-
mes assassines, és per-
què Carlos no sap «com
enfrontar tanta derro-
ta». El seu dilema és el
de la víctima a punt de

ser botxí. És la tragèdia d’un home
que s’adona que la seva vida «estaba
llena de muertos pero vacía de cadáve-
res».

Un text major, amb una veu po-
tentíssima i d’una rara intensitat.
Una novel.la feta de silencis.
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