
vegada voleu
desplaç ar-vos
fora de la vostra
zona geogràfica a
través de la lectu-
ra, el que podeu
fer és llegir Un
lloc incert, de la
Fred Vargas, la
mestra de la
novel·la negra
europea sense
cap mena de
dubtes, i una de
les més sensacio-
nals esbudella-
dores de la socie-
tat contemporània francesa.
Aquesta és la desena novel·la de
la sèrie protagonitzada pel co-
missari Adamsberg i la segona
que es tradueix al català, en el se-
gell Amsterdam d’Ara Llibres,
després de La tercera verge. S’ha
de remarcar que la traducció
d’Anna Torcal i de Salvador Com-
pany és molt bona, confirmant
que el canvi de traductor ha estat
un encert dels editors.

La Fred Vargas (París, 1957) ens
presenta en aquesta ocasió una
novel·la que ens alerta del poder

de la superstició.
Perquè la història
d’Un lloc incert
arrenca a la Sèr-
bia carpàtica i en-
tronca amb les
tradicions sobre
els vampirs. I fins
aquí puc dir, per-
què no cal avan-
çar esdeveni-
ments. Només
cal recordar una
vegada més que
l’autora és llicen-
ciada en història i
arqueologia i que

això de remenar pedres antigues
i entrar dins de sepultures es veu
que li agrada bastant.

Evidentment, qualsevol histò-
ria de l’Adamsberg és bona. Més
que res perquè ell constitueix un
personatge sensacional que, això
sí, no es pot percebre ni enten-
dre si no se’l posa en relació amb
els seus companys de la brigada
criminal de París: la tinent
Foissy, una menjadora compulsi-
va de primer nivell; l’Estalére, un
perfecte babau que de vegades
ho complica tot i que sovint té la

clau de tot; i la resta de com-
panys i molt especialment la ti-
nent Retancourt, una troballa
magistral, i el comandant Dan-
glard, que és el pou de ciència
d’aquest departament de policia
i el que permet que la Vargas es
llueixi aportant alguns coneixe-
ments vitals per al desenvolupa-
ment de l’acció. Els diàlegs que
mantenen tots ells són una de les
parts vitals de la novel·la i per-
meten que aquesta caracteritza-
ció reforci el protagonisme indis-
cutible de l’Adamsberg i se’l per-
fili molt millor.

Un lloc incert arrenca amb la
troballa d’uns peus en un ce-
mentiri anglès. I amb un mort
ben esmicolat als afores de París,
i amb una relació antiga amb un
petit llogaret serbi, però és, so-
bretot, un descens a les entra-
nyes d’un París que no surt a les
guies de viatge, i especialment a
les entranyes de la ment humana
i les seves corrupcions a través
dels mecanismes de la creença i
la superstició. Així mateix, és
una convidada a la responsabili-
tat de les accions passades, espe-
cialment pel que fa a les qüesti-

ons sentimentals, perquè mai no
se sap quan el passat pot aparèi-
xer per complicar la vida. És,
també, una novel·la sobre pares i
fills, que indaga sobre fins a quin
punt està disposat a arribar un
pare per protegir el seu fill, en
aquest cas la filla del comandant
Mordent, que ens presenta la
problemàtica del desencís dels
hereus d’una generació francesa
nascuda a finals dels 50 o als pri-
mers 60 i que va veure el maig
del 68 des de la barrera de la in-
fantesa. Els fills de la generació
del desencís són els que ara es
troben més allunyats que mai de
la grandeur. Si és que mai ha
existit. I la Vargas ho sap.

que ens resistim a acceptar-ho,
com ara Alexis o el tractat del com-
bat inútil de Youcernar, o La mort
a Venècia de Mann. Un ca com
nosaltres és un d’eixos poquíssims
llibres breus fets per commou-
re’ns fins a l’intimitat. Amb un
llenguatge senzill i emotiu, amb
eixa mena de malenconia de na-
vegants que diuen que té la gent
de Portugal i que s’encomana,
Alegre ens parla del seu gos, que
ha mort. Entre el dietari i l’epísto-
la, entre la narrativitat i l’assaig,
amb la hibridació que caracteritza
la novel·la postmoderna i que
s’estén a d’altres gèneres, si és que
la categoria de gènere serveix per
a gran cosa fins que algú la revise,
a poc a poc anem coneixent i esti-
mant a un gos que no és un gos,
que esdevé suaument però inexo-
rable una mena d’alteritat nostra,
una alteritat que com una mena
de sinècdoque, com un correlat
de contigüitat, i que ens apropa a
aquell costat humà que encara
queda en nosaltres enmig
d’aquest món de tribulacions, es-

très i vida ràpida.
Kurica, que així s’anomena el

gos en honor a un text d’Henrique
Galvao, militar, polític i escriptor
opositor al règim de Salazar, ser-
veix de pretext i de restitutor de la
competència estètica del text; de
pretext perquè esdevé el nexe
d’unió entre l’anecdotari propi
d’una narració, així com les belles
descripcions paisatgístiques, au-
tèntiques al·legories tel·lúriques
de l’estat anímic; i de restitutor de
la competència literària perquè la
poètica que amaga l’etopeia del
gos en qüestió és allò que li dóna
eixe caràcter d’alteritat que ens
emociona. El gos que no és un
gos, que és un amic estimat, una
mena de fill que ens estima, una
mena de confessor comprensiu,
de rebel com a signe de la integri-
tat que ens manca, o que és nosal-
tres mateixos i que quan sofreix,
envelleix, emmalalteix i tremola, i
mira amb ulls de terror, de pre-
gunta, de demanar ajuda o amor,
ens esgarra per dins, ens tramet a
la impotència més amarga, a la

desolació i ens ar-
renca, perquè no
dir-ho, el plor.

Pocs llibres poden
fer això en la histò-
ria dels llibres,
pocs. Només un
gran poeta que ha
conegut una guerra
podria mostrar-nos
amb tanta sensibili-
tat de quina matè-
ria impura i de ve-
gades noble estem
fet els humans.

Quin home no ne-
cessita en certs moments l’amor
del seu gos. És la fantasmagoria
d’aquest interlocutor molt més
que retòric una de les qualitats
més encertades del llibre. “Quisso
maco”, tradueix brillantment en
un exercici de gran sensibilitat la
filòloga i traductora Anna Cortils.
L’adaptació dels jocs de la llengua,
de les unitats paremiològiques del
llibre mereixen una observació a
part. Sovint traduir és trair el text
original, però és aquesta traïció,

aquesta empremta
del traductor, la di-
ferència on l’art de
la traductora s’hi
oculta. Crec no
equivocar-me si
afirme que si hi
haurà més llibres
traduïts per Cortils
seran sinònim d’un
bon text, i ben triat.

Kurica, el gos
més humà que els
humans, és l’al·le-
goria més perfecta
de la nostra condi-

ció, el reflex que s’esvaeix quan el
volem agafar, que queda conver-
tit en impossible, en utopia: la
utopia de ser més humans en un
món on cada vegada ho som
menys. Un gran llibre, sens
dubte, que no puc estar-me de re-
comanar.
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Qualsevol història 

de l’Adamsberg és bona. 

Més que res perquè 

ell constitueix 

un personatge sensacional
Text: Sebastià Bennasar
ballaruga@hotmail.com

Després d’una temporada en la
qual ens hem hagut d’empassar
una quantitat notable de llibres
d’autors nòrdics a causa de
l’ombra allargadíssima –tant com
sobrevalorada– de l’Stieg Larsson
i el seu Millennium (ep, i que
quedi clar que la segona és una
molt bona novel·la negra), co-
mença a haver-hi algun símpto-
ma de normalitat i de recupera-
ció del bon gust. Benvinguda
sigui la senyoreta Salander per-
què gràcies a les seves aventures
han quadrat els números d’algu-
na editorial, alguna distribuïdora
i alguna llibreria, i a més a més
s’ha pogut veure gent al metro
empassolant-se totxos de 900
pàgines. Però ara ja basta.

Si necessitau reconciliar-vos
amb la bona novel·la negra i a la

Text: Salvador Iborra
salvadoriborra@gmail.com

Parlar de Manuel Alegre és parlar
de la història recent de Portugal,
d’una figura cabdal en la història
política del país, i d’una figura
cabdal de la seua literatura, de la
seua poesia molt especialment.
Portugal, el gran desconegut per
a molts, és un país fet de literatu-
ra, de molta i molt bona literatu-
ra. De Camoes a Pessoa, a Lobo
Antunes, a Sofia de Mello, a Antó-
nio Dacosta, a António Cabral, a
algun premi Nobel que ometré pi-
etosament, endinsar-se en Portu-
gal a través de la literatura resulta
apassionant.

El llibre que tenim a les mans
n’és un exemple. Breu, tal vegada
massa, però en l’estela dels llibres
dels quals la brevetat és una carí-
cia punyent i una qualitat per més


