
Talps assassins a Sud-àfrica
‘El corazón del cazador’, del novel·lista afrikaner Deon Meyer, combina enigma, llegendes i acció

«E
n este continente la san-
gre siempre había sido 
derramada (…) La tierra 
se había empapado de 

ella. África. No el Continente Negro, si-
no el Continente Rojo», ressona al cap 
del guerrer xhosa Thobela Mpayile·
pi, caçador i a la vegada presa a la 
recerca de redempció per les seves 
mans tacades de sang que protago·
nitza aquesta anabolitzada novel·
la d’acció. I un pensa que, al no fal·
tar·li raó, la següent pregunta és per 
què un territori tan castigat per la 
violència no ha comptat amb cro·
nistes des de la ficció més pròxima 
a les masses, ja sigui el gènere negre 
o el thriller.
  El sud·africà Deon Meyer, que 
pertany a la minoria blanca afrika·
ner, s’ha postulat per cobrir aquest 
buit i ha optat per convertir el que a 
priori podria ser una responsabili·
tat –mostrar al món la història na·
tural de la infàmia de tot un conti·
nent– en una font desbocada d’en·
treteniment.

TALPS I MOTARDS / A la pel·lícula Zu-
lú de Cy Enfield, el tinent britànic 
Chard (Stanley Baker) comentava: 
«L’Exèrcit no vol més d’un desastre 
al dia». El seu homòleg Bromhead 
(Michael Caine) replicava: «Ens fa 
quedar malament als diaris i disgus·
ta els civils mentre prenen l’esmor·
zar». El corazón del cazador gira al vol·
tant de multitud de desastres dels 
serveis d’intel·ligència sud·africans. 
El punt de partida és relativament 
simple: Johnny Kleintjes, dirigent 
de la xarxa d’espionatge del règim 

de l’apartheid passat a l’altre bàn·
dol, és segrestat després de negociar 
amb la CIA l’entrega d’un disc dur 
amb informació d’allò més compro·
mesa, com ara la identitat del talp 
de l’agència americana en el govern 
segregacionista. 
 Els seus captors exigeixen a la se·
va filla el disc i ella, seguint instruc·
cions del seu pare, es posarà en con·
tacte amb Mpayilepi, nom en clau 
Umzingeli (caçador en xhosa), anti·
gament un mortífer soldat per la 
causa alliberacionista que va servir 
a les files del KGB i la Stasi, perquè 
s’encarregui de la missió.
 Aquesta autèntica bèstia progra·
mada per matar intenta refer la se·

va vida treballant en un taller me·
cànic i cuidant una família, però 
la seva lleialtat a l’amic és més for·
ta, de manera que decidirà traves·
sar el país amb una moto R1150 GS 
i desencadenarà una caça a l’home 
a unes quantes bandes. El desenvo·
lupament de la trama no és tan sen·
zill i requereix un esforç d’atenció 
considerable: agents dobles, extre·
mistes musulmans, bandes de mo·
tards, militars, periodistes, heli·
còpters i rifles d’última generació, 
sigles i més sigles d’agències d’intel·
ligència (com hauríem agraït un 
glossari), un toc de llegendes ances·
trals i, per sobre de tot, un recurrent 
enigma cohesionador: ¿existeix el 

talp Inkululeko? 
 Barreja d’Acorralat i la sèrie televi·
siva 24 amb els debats ètics d’El sastre 
de Panamà i les sentències que deixa·
ria anar un xaman («Un leopardo no 
puede cambiar sus manchas»), així com 
un bombó per als adoradors de les 
grans cilindrades i per als sobrats 
de testosterona en general, la novel·
la sembla estar parlant bastant de si 
mateixa quan esmenta la «conduc·
ta proteica» que porta els animals a 
actuar de manera impredictible per 
sobreviure. H

3 EL CORAZÓN DEL CAZADOR 
Deon Meyer. Traducció: Beatriz  
Pottecher. RBA. 442 p. 15 €
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El llibre de la setmana. El ‘boom’ de la novel·la ne-
gra ha portat les editorials a buscar nous caladors, fins 
a convertir aquest gènere en un equivalent literari de la 
‘world music’. Intrigues escandinaves, mediterrànies, 

orientals, nord-americanes, mexicanes... i africanes 
també, amb autors com Henning Mankell, Alexander 
McCall Smith o, ara, el trepidant escriptor sud-africà 
Deon Meyer.

33 Un militant zulu, cremat viu a Soweto el 1990.
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400 anys dels ‘Sonets’

Fa 400 anys que el llibreter Thomas 
Thorpe va publicar els Sonets de Sha·
kespeare en un volum en quart que 
contenia també el convencional La-
ment d’una amant, després oblidat. 
Ara, Andrés Ehrenhaus recupera 
tots els textos de l’edició príncep 
del 1609 i ens proposa una nova lec·
tura amb el valor d’una lectura no·
va. Per començar, ha decidit posar·
se les coses difícils en la seva traduc·
ció utilitzant el pentàmetre iàmbic 
original en hendecasíl·labs de rit·
me binari i mantenint la rima en 
suaus assonàncies. Aquesta cotilla 

formal pot donar un aire forçat a al·
gun vers, però gairebé sempre és ab·
sorbida per la força expressiva del 
text i molt sovint propicia troballes 
magnífiques. Una traducció és una 
minva, però a vegades, per fortuna, 
també comporta guanys i no escas·
segen en aquest exercici de miniatu·
rista en què cada síl·laba es conver·
teix en un triomf.
 Els 154 sonets no narren una his·
tòria d’amor sinó, en certa mane·
ra, totes les històries d’amor, enca·
ra que sobretot es refereix a dues 
que han inflamat la imaginació de 
biògrafs i intèrprets i que protago·
nitzen un jove femeninament bell 
(el lovely boy del 126), i una dona mo·
rena i irresistible (la dark lady que 

apareix en el 127). Entre l’un i l’al·
tra, tots els acords de l’experiència 
amorosa, homosexual i heterosexu·
al, troben el seu ressò: l’amor com·
partit, possessiu i traït, l’adoració 
espiritual i el goig corporal, la sub·
missió i la imperiositat, el consol de 
l’escriptura, la promiscuïtat i l’abs·
tenció, l’erotisme sublimat i el ves·
sat, el vici ineluctable, la rivalitat i 
la gelosia.
 Si es busquen bé, es trobaran els 
elements d’una trama, la del poe·
ta que venera un efeb de vida dis·
sipada i que transforma la bellesa 
d’aquest adolescent en poesia per 
vèncer el temps. Fins que apareix la 
dama fosca (pels seus ulls, pels seus 
cabells i per la seva moral) que sedu·

eix el poeta i el noi, i instaura el reg·
ne de la seva idolatria. Amor, temps 
i poesia.
 Hi ha en aquest centenar i mig 
de sonets alguns dels poemes més 
cèlebres de la llengua anglesa, i no 
em resisteixo a aconsellar la lec·
tura (en veu alta, per favor) d’uns 
quants: per exemple, el 55 sobre 
la capacitat de la poesia de llui·
tar contra la usura dels anys, o el 
116 sobre el caràcter indestructi·
ble del verdader amor, o el 129 so·
bre l’etern anar i venir del desig se·
xual o, finalment, el 138 sobre la 
relació que se sosté en una mútua 
impostura. En l’esplèndida versió 
d’Ehrenhaus o en la també recent 
d’Ignacio Gamen, inexcusables. H 

3 SONETOS 
William Shakespeare. Traducció: An-
drés Ehrenhaus. Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores. 400 p. 23  € 

3 SONETOS DE AMOR 
William Shakespeare. Trad.: Ignacio 
Gamen. Renacimiento. 256 p. 10 €

Dues noves traduccions recuperen les composicions de Shakespeare 
sota les quals bateguen tots els acords de l’experiència amorosa
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Entre el Gènesi bíblic i els gens 
que avui analitza la genètica po·
dria condensar·se la història de la 
humanitat. La història dels seus 
orígens, les seves generacions i 
les seves genialitats. La història 
en suma del gnatus, el néixer o el 
renéixer. De la vida.
 Engendrar a partir d’aquesta 
idea una ficció original, d’aque·
lles que fecunden la passió lecto·
ra, no està a l’abast de qualsevol. 
El neozelandès Bernard Beckett, 
catapultat a desenes de països 
gràcies a aquest breu thriller a ca·
vall entre Un món feliç i El món de 
Sofia, demostra a l’aconseguir·ho 
que encara és possible creure en 
el geni dels que uneixen ambició 
i universalitat. Recomanable per 
la seva concisió, el seu crescendo i 
el seu insospitat final, d’aquells 
que obliguen a reiniciar la lectu·
ra, Gènesi és un llibre al qual no 
li va malament l’etiqueta de dis·
tòpia especulativa en línia amb 
George Orwell, Aldous Huxley, 
Isaac Asimov, Arthur C. Clarke i el 
Pierre Boulle d’El planeta dels simis. 

Malgrat eludir la ciència·ficció, 
la seva trama al voltant de l’exa·
men d’una estudiant que desitja 
ingressar a l’Acadèmia que gover·
na el 2075 permet a Beckett atra·
par els aficionats a la fabulació 
postapocalíptica, els dilemes ho·
me·màquina i l’extrapolació de 
temors tan vigents com la guer·
ra, la manipulació o la dependèn·
cia tecnològica.
  La seva característica més sin·
gular, no obstant, el converteix 
en un text de naturalesa filosòfi·
ca, tan especial com els millors de 
Jostein Gaarder. Als aficionats a 
l’ètica i al pensament, per tant, la 
peripècia d’Anaximandre i el seu 
tutor Pèricles després de l’adve·
niment de la República del mag·
nat Plató els captivarà per la seva 
estructura de diàleg maièutic, la 
seva reinvenció del mite de la ca·
verna, els seus debats sobre l’àni·
ma, la consciència o el llenguat·
ge i la seva infinitat d’idees, pen·
saments i reminiscències.
  Hi haurà, en fi, qui desta·
qui Adam temptat en un nou 
paradís, qui se sorprengui da·
vant l’estil poètic de certs pas·
satges o qui subratlli els sugge·
riments de l’obra al voltant de 
la genètica, el sentit de la vida i 
el futur de la humanitat. No es·
tà malament per a 150 pàgines. 
Beckett no només entreté amb 
lucidesa: s’atreveix fins i tot a al·
terar el genoma de Plató fins a 
reinventar el pecat original. H 

3 GÈNESI / GÉNESIS 
Bernard Beckett. Trad.: Aïda Garcia 
Pons / Gemma Rovira. Estrella Polar / 
Salamandra. 160 p. 13 / 14 €

Plató i el
gen pecador

‘Gènesi’ és 
un breu ‘thriller’ 
filosòfic que 
entreté
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