
¿La veritat us farà lliures?
La nobel Toni Morrison presenta a ‘Una benedicció’ una història terrible sobre l’esclavitud

U
na esclava li explica a 
una altra la història 
d’una àguila que pon els 
ous en un niu molt alt, 

allunyat de qualsevol perill. «Un 
dia, un viatger puja a una mun-
tanya que hi ha a prop. Es queda 
al cim admirant el que veu sota 
els peus.[…] El viatger riu davant 
de tanta bellesa i diu: ‘És perfecte, 
això. És meu.’ I la paraula s’infla, 
ressona com un tro entre les valls, 
per sobre d’hectàrees de prímu-
les i malves. Les bèsties surten de 
les coves i es demanen què vol dir. 
Meu. Meu. Meu. Les clofolles dels 
ous de l’àguila tremolen i fins i tot 
n’hi ha una que es trenca».
 Som a finals del segle XVII, en 
una etapa molt inicial de l’esclavi-
tud a Amèrica, quan els vaixells en-
cara arriben plens d’africans que 
ni tan sols saben gaire bé on han de 
descarregar. 

CREACIÓ D’UN MIRATGE / Un moment 
rescatable del temps; un instant de 
la història en què l’escriptora nord-
americana Toni Morrison (Lorain, 
Ohio, 1931) es pot permetre la cre-
ació d’un miratge. Enmig del bosc, 
Jacob  Vaark, un home blanc decent, 
horroritzat per la mera idea de co-
merciar amb éssers humans, manté 
una comunitat gairebé bucòlica en  
què la seva dona, Rebekka, conviu 
amb les negres Florens i Lina i amb 
la nena Dolor. Són gairebé una famí-
lia i la seva convivència és aliena a les 
terribles lleis de possessió que mar-
quen aquells temps a l’americà es-
tat de Virgínia. Durant unes quan-
tes pàgines sembla possible aquest 

paradís robat a la Història. No ho és, 
és clar.
 No ho és perquè Una benedicció 
és molt més que una novel·la sobre 
l’esclavitud. És un text esborrona-
dor sobre el maleït afany de posseir i 
el càstig implícit de ser posseïts. Els 
homes d’aquestes pàgines ho con-
verteixen tot en possessió. Tot, des 
de les primeres pàgines: la terra, els 
animals, l’aire i, per descomptat, les 
persones. En aquesta novel·la tots 
són objecte i subjecte de possessió. 
Fins i tot Déu posseeix els que li re-
ten tribut. I l’únic consol possible, la 
«benedicció» a què al·ludeix el títol, 
radica tan sols en l’esperança que 
qui s’apodera del teu cos i de la teva 
ànima tingui almenys un mínim de 
compassió.

 Morrison ja havia tractat direc-
tament el tema de l’esclavitud a Be-
loved (1987), que bé podria ser la se-
va millor novel·la. En els dos casos, 
l’assumpte es beneficia del context 
de la maternitat per transmetre’ns 
una idea millor de la seva brutalitat. 
Sense arribar als intensos extrems 
de Beloved, Una benedicció ens recor-
da per què Toni Morrison ha asso-
lit en vida aquell difícil estatus de 
clàssica contemporània: és sàvia, 
és poètica, té una mirada excepci-
onal, és profunda i sap narrar una 
història. I sobretot: es nega a sim-
plificar, fins i tot quan s’enfronta a 
un context tan procliu al manique-
isme com seria el de l’esclavitud. La 
subtilesa la salva d’aquesta tempta-
ció. Aquesta és, és clar, una història 

terrible. Però Morrison sap trobar-
hi moments d’una bellesa estranya, 
gairebé magmàtica, com si procedís 
de la terra mateixa. És una denúncia 
de la injustícia, però s’atreveix a as-
senyalar el coneixement com a úni-
ca via d’escapament.
 Una benedicció és una eina per in-
dagar en les relacions entre escla-
vitud  i raça. El resultat de la seva 
indagació, aquest al·lucinat viat-
ge de l’esclava Florens en la nit del 
temps, és esgarrifós. I ens inclou a 
tots. H

3 UNA BENEDICCIÓ 
UNA BENDICIÓN  
Toni Morrison. Trad: Ferran Ràfols i 
Ernest Riera /Jordi Fibla. Amsterdam/
Lumen. 204 / 192 p. 19,95 / 20,90 €
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De Hériz

Llibre de la setmana. La nova novel·la de Toni Morri-
son demostra per què aquesta escriptora nord-ameri-
cana ha assolit en vida aquell difícil estatus de clàssica 
contemporània: és sàvia, poètica, té una mirada ex-

cepcional, és profunda i sap narrar una història. ‘Una 
benedicció’, a més d’un llibre sobre esclaus, tema que 
ja va abordar en la seva aclamada ‘Beloved’, és un 
text sobre l’afany de posseir i el càstig del posseït
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AP / GUILLERMO ARIAS

Paraules majors

Si hi ha un escriptor actual que defi-
neixi amb el seu ofici la viabilitat fu-
tura de la novel·la com a espai d’in-
dagació i de compromís cívic, aquest 
és J. M. Coetzee (Ciutat del Cap, Sud-
àfrica, 1940). En la seva narrativa ha 
furgat amb honestedat i duresa al-
gunes de les contradiccions sociopo-
lítiques i morals d’avui, sense dimi-
tir de la recerca de formes literàries 
més eficients. En ell, els imperatius 
literari i polític s’amalgamen en un 
compromís superior, diguem-ne 
intel·lectual, que explica que els ma-

teixos temes que apareixen a les se-
ves novel·les (el colonialisme, l’exer-
cici abusiu del poder, la segregació, 
la violència contra el feble, la fun-
ció social del creador...) sorgeixin en 
les seves conferències i assajos. Heus 
aquí una mostra dels dos exercicis: 
la seva primera novel·la, de l’any 
1974, i els seus últims assajos, del 
2000 al 2005.
 Escrita després que el Govern 
nord-americà li negués la renovació 
del permís de treball a causa de les 
seves protestes contra la guerra del 
Vietnam, Tierras de poniente tracta 
sobre la deshumanització de l’altre 
com a coartada per al seu extermini. 
La novel·la està formada per dos re-

lats molt diferents, ambientats un 
en la guerra del Vietnam i l’altre en 
l’exploració de Sud-àfrica al segle 
XVIII, però cohesionats per la tècni-
ca, el tema i el personatge mediador. 
L’autor cedeix la paraula a un asses-
sor militar desequilibrat i a un colon 
holandès i confronta l’obvi desva-
ri del primer amb la impressionant 
naturalitat del segon al referir una 
venjança tan injustificada com esfe-
reïdora. Un tal Coetzee exerceix de 
superior jeràrquic del psicòleg mi-
litar i supervisa (i filtra) el seu infor-
me, mentre que un tal J. M. Coetzee 
tradueix el memoràndum d’atroci-
tats del seu avantpassat Jacobus. Un 
díptic que fa esgarrifar.

 Penetrant i eloqüent en les seves 
anàlisis es manifesta el Coetzee real 
en els assajos sobre grans autors de 
Mecanismos internos, una exhibició de 
judici alliberat d’estereotips i un deu-
re per a tot lector de veritat. D’Italo 
Svevo, Robert Walser, Robert Musil, 
Walter Benjamin, Bruno Schulz, Jo-
seph Roth, Sándor Márai o Paul Ce-
lan a Faulkner, Bellow, Arthur Mi-
ller, Philip Roth, Gordimer, García 
Márquez o Naipaul passant per Se-
bald, Greene o Beckett. Coetzee elo-
gia i matisa, posant raonables objec-
cions (a Benjamin o a Márai) que ens 
fan reconsiderar amb frescor els nos-
tres criteris. La seva crítica no menys-
prea la dada biogràfica sinó que la 
converteix en focus que aclareix mi-
llor l’origen i el sentit de les parau-
les majors. Crítica que elucida. H 

3TIERRAS DE PONIENTE / MECA-
NISMOS INTERNOS 
J. M. Coetzee. Trad: Javier Calvo / 
Eduardo Adrian Hojman.  Mondadori. 
176 / 336 pàg. 16,90 / 19,90 €

Els últims assajos del nobel sud-africà J. M. Coetzee coincideixen  
en llibreries amb la seva primera novel·la, del 1974 i inèdita en castellà

NOVEL·LA / ASSAIG

DOMINGO RÓDENAS

La Bíblia, els relats folklòrics i les 
faules infantils comparteixen 
una mateixa advertència terro-
rífica: compte amb el Diable, ja 
que es presenta sota mil disfres-
ses i del seu contacte un sempre 
queda marcat. John Connolly 
(Dublín, 1968), que recorre a ci-
tes del Nou Testament, poemes 
de Milton o Blake, i que és autor 
d’una fantàstica revisió macabra 
dels contes de fades (El libro de las 
cosas perdidas), pertany a aques-
ta tradició i ha creat una galeria 
de monstres (variacions del Di-
able) que mereixeria un museu 
de hi aniràs i no tornaràs. Al ba-
sar les seves novel·les a retratar la 
maldat absoluta, el seu cicle ne-
gre s’assenta en la composició de 
personatges. Entre aquests, els 
més deliciosament grotescos són 
aquells amb un nom que ja causa 
calfreds (El Viajero, el Predicador 
Faulkner, Merrick...), reencarna-
cions de la por pura. Bé, afegei-
xin-hi el de Ventura: «assassí d’as-
sassins, el més letal de la seva es-
tirp (la dels Homes de la Dalla)», 
que dóna títol al llibre. 
 La sospita que Charlie Bird Par-
ker, el traumatitzat i maleït ex-
policia convertit en detectiu a 
qui li han revocat la llicència i ara 
treballa en un bar, era un mer fil 

conductor es confirma en aques-
ta entrega, on el protagonisme es 
trasllada a un dels seus col·legues 
i etern secundari, Louis, el psicò-
tic negre, homosexual i d’aspec-
te ferotge. Sobre les seves gegants 
espatlles reposa un dels millors 
títols de la sèrie. Víctima de petit 
de l’atroç racisme dels territoris 
del sud dels Estats Units que Con-
nolly ja ha descrit abans per no 
reduir els dolents a ens caricatu-
rescos, Louis només va poder sal-
var la vida dedicant-se a acabar 
amb la dels altres, convertint-se 
en un Home de la Dalla.
  Se’n va sortir, però Ventu-
ra i un pare ferit –l’ancià terra-
tinent Leehagen, juntament 
amb l’hipocondríac Hoyle en 
aquesta mateixa novel·la, un 
d’aquells dolents multimiliona-
ris i excèntrics i assedegats de 
sang que l’autor broda– no obli-
den. Història d’una salvatge ven-
jança plena de plom i punys, fe-
rides internes per cauteritzar 
i dolors de l’ànima sense cu-
rar, delinqüents que fan riure i 
un mecànic bo en qui reconèi-
xer-se, la novel·la es tanca amb 
una cacera a l’home d’antolo-
gia, però al Diable no hi ha qui 
l’atrapi: que arribi ja la següent. H 

3ELS HOMES DE LA DALLA / 
LOS HOMBRES DE LA GUA-
DAÑA John Connolly Trad: Maria 
Iniesta / Carlos Milla. Bromera / Tus-
quets. 392 / 340 p. 20 €

Els diables 
de Connolly

‘Els homes de la 
dalla’ és un dels 
millors títols del 
detectiu Bird
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