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Resum 

 

La voluntat de destrucció, el dolor, els secrets, les proclamacions, l‘horror, la vacuïtat... tot fa 

pensar que existeix un Mal pur, tan pur com l‘inefable. Però, malgrat tot, la literatura s‘ha 

ocupat d‘escriure‘l des de diferents punts de vista que comparteixen tots aquests elements. Es 

pot representar, aquest Mal? Resulta creïble? A partir dels exemples de Heart of Darkness i 

American Psycho, m‘endinso en un viatge al nucli de la qüestió que permet no tan sols donar 

veu als malvats sinó posar en paraules totes aquelles pors humanes que s‘han fet particularment 

visibles a la novel·la del segle XX. En ella es pot estudiar la cruesa d‘unes imatges que, a poc a 

poc, han esquinçat el vel del decorum per enfrontar el lector amb la pitjor cara de la humanitat i, 

possiblement, d‘ell mateix.   
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Introducció 

Sense la literatura i el viatge interior que proporciona seria més difícil conèixer el gènere humà, 

malgrat que aquesta tan sols presenti personatges i representacions de vides falses. La bellesa ha 

tingut el seu espai en el món artístic, però també la hi ha tingut la lletjor i el mal. Aquest treball 

s‘inicia amb l‘interès de la literatura per aquest darrer, amb el seu intent de plasmar la presència 

maligna que la Humanitat pressent en el món, concretament a partir de la seva encarnació en 

personatges que considerem ―malvats‖. Amb aquesta restricció deixo fora, de manera conscient, 

altres formes d‘al·legoria com la cèlebre balena blanca de Moby Dick o el Satanàs d‘El paradís 

perdut de Milton, que mereixerien formar part de qualsevol treball encarat a tractar la qüestió 

del Mal. Però si no els comento és perquè el meu interès es focalitza en la personalització d‘allò 

malvat: el que m‘ocupa és comprendre com un escriptor pot captar (o intentar fer-ho) el Mal en 

personatges humans i que, per aquesta condició, li són semblants. Crear un personatge creïble 

en l‘espai d‘una novel·la és una qüestió de gran complexitat, però encara ho sembla més si 

aquest ha d‘encarnar el pitjor de l‘espècie. L‘escriptura és un procés que va des de l‘intern a 

l‘extern i que, per tant, permet, a través de la veu de l‘autor, fer visible l‘interior més obscur, el 

veritable ―cor de les tenebres‖ humà, inevitablement des de la veu d‘un autor. Així, crear un 

personatge ―malvat‖ que sigui versemblant implica dotar-lo de quelcom d‘humà, que no permeti 

categoritzar-lo com a monstruós
1
. Fins i tot quan es fa servir l‘adjectiu ―inhumà‖, comú en les 

definicions d‘alguns dels personatges que es tractaran, aquest apareix en relació a la conducta 

que s‘esperaria del personatge esmentat: ho és dins de la humanitat que li és intrínseca. En 

aquest punt es presenta una de les qüestions que, a la meva manera de veure-ho, és més 

interessant: és l‘encarnació del Mal a la literatura una forma d‘entendre‘ns com a humans? Pot 

servir, doncs, per a presentar situacions amb què el lector es podria arribar a identificar o bé 

serveix, contràriament, per a mostrar un panorama que l‘escandalitzi i li provoqui rebuig? Sens 

dubte, els personatges malvats l‘enfronten a la interrogació de si podria arribar a ser igual que 

ells, en determinades circumstàncies, a causa de la humanitat compartida. En aquest punt convé 

destacar dos aspectes, que tindré en compte a mode de consideracions inicials i a partir de les 

quals desenvoluparé bona part del meu discurs: en primer lloc que, malgrat el rebuig que poden 

provocar algunes de les seves accions, els malvats tenen una aura d‘atracció que, sovint, els fan 

més cèlebres que no pas els personatges intrínsecament bons d‘una novel·la (el gènere que 

                                                           
1
 La figura del monstre té un llarg recorregut literari, però no és la que ocuparà el lloc central del meu 

discurs, com es veurà posteriorment.  
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tractarem en aquest breu treball). En segon lloc, que la manera com es representa la maldat 

proporciona claus sobre la postura a l‘hora de comprendre-la: hi ha malvats que es justifiquen 

en primera persona; n‘hi ha que no ho fan, però que són justificats per altres personatges; n‘hi 

ha que clamen al cel la seva maldat i n‘hi ha que se n‘amaguen; n‘hi ha que parlen en primera 

persona i, a alguns, mai no se‘ls sentirà la veu. Però el que tenen en comú tots ells és que 

l‘escriptura els ha fet gairebé reals, de manera que el lector percep la seva maldat quasi com a 

corpòria: tem el tenebrós Mr. Kurtz; l‘encurioseix la meitat maligna del Dr. Jekyll; Frankenstein 

el commou amb la seva pròpia veu, perquè l‘entèn, però en canvi Patrick Bateman potser li és 

hermètic fins i tot amb les seves confessions. I la llista és vertaderament interminable. Aquest 

treball es planteja, doncs, dividit en dues grans meitats: en primer lloc, un apartat teòric on 

s‘exposen les qüestions que s‘han esmentat, amb l‘ajut constant d‘autors que les han tractades. 

Aquesta part ha de servir per a dibuixar a grans trets la presència del Mal a la literatura. La 

segona meitat, en canvi, mostra breument la possibilitat pràctica de representar el Mal a partir 

de dues vies, però sempre des de l‘ús de la primera persona homodiegètica: la indirecta, és a dir, 

la que empra un narrador que actua de pantalla davant el personatge malvat (és el cas de 

Marlow i Mr. Kurtz a Heart of Darkness) i la directa, és a dir, quan se sent la veu del personatge 

parlant de la seva condició de malvat (s‘ha escollit la de Patrick Bateman a American Psycho). 

Amb aquests exemples es treballaran dues formes de representació: el narrador-testimoni i el 

narrador-protagonista, respectivament. L‘objectiu és aproximar-se a l‘escriptura sobre el Mal 

tenint en compte els aspectes tècnics emprats per l‘autor que són, en definitiva, les pistes més 

importants per a tractar una qüestió d‘entrada complicada. A més, l‘anàlisi principal anirà 

acompanyada d‘altres exemples que confirmin la presència dels mateixos procediments en altres 

obres o que, al contrari, mostrin altres maneres d‘aproximar-se a una qüestió similar amb altres 

recursos.  

 A causa de la brevetat de l‘empresa, ens focalitzarem en la novel·la del segle XX per a 

intentar demostrar que en ella—i a través dels recursos esmentats—s‘hi produeixen uns canvis 

que permeten l‘afloriment d‘un tipus de mal particular. És el que anomenaré ―Mal pur‖, que 

compta amb una sèrie de característiques que el connecten amb la tradició anterior i, per contra, 

amb uns motius que l‘en allunyen. M‘agradaria comentar també, molt breument, que tots els 

personatges que hem escollit són masculins perquè m‘ha semblat que representaven els malvats 

més memorables i que, a més, comptaven amb les característiques que necessito per a la meva 

tasca. Com que només treballem amb una petita mostra, no es pot treure una conclusió ferma 

sobre el motiu pel qual les dones no tenen un paper tan destacat, però sí que procuraré intuir 

algunes pistes, a partir de les figures que acompanyen els personatges en qui em centraré.   
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1. La “representabilitat” del Mal pur 

L‘oposició entre el Bé i el Mal és una de les grans preocupacions que han tingut els humans, 

enfocada des de múltiples vessants: la històrica, la moral, la filosòfica, etc. L‘existència natural 

d‘uns límits definits entre tots dos o, al contrari, la necessitat de fixar-los, ha ocupat les 

reflexions d‘homes i dones des dels orígens del pensament. Naturalment, les postures al respecte 

han variat depenent de les èpoques i les cultures, fet que afecta profundament  la seva plasmació 

a la literatura. En aquest sentit cal tenir en compte que tradicionalment les narracions han estat 

al servei d‘explicar el món, contribuint, també, a la dualitat entre ambdós termes. En el món 

occidental en podrien ser exemples històries com la de Cronos devorant els seus fills, la 

temptació de la serp a Eva o Caín assassinant Abel, entre d‘altres. En aquest casos, trobem 

accions divines o humanes reprovables que serveixen per a explicar el comportament adequat i 

el càstig que corregeix les transgressions. És a dir, transmeten una lliçó moral. Però el 

comportament humà és més complex: davant d‘una acció malvada, el pensament pot tendir no 

tan sols cap al judici, sinó que també pot oscil·lar entre aquest i la justificació. La literatura no 

és una excepció: veurem que sovint les emocions tenen molt a veure amb les actituds davant els 

personatges malvats, però res d‘això no seria possible sense la que considerem l‘arrel d‘aquest 

procés i la llavor d‘aquest treball, l‘escriptura. El meu objectiu serà entendre com s‘escriu sobre 

el Mal, com s‘hi aproximen els autors, com aconsegueixen que els personatges no només 

semblin versemblants, sinó que es percebin quasi com a reals: els malvats juguen amb la por i 

això els dóna vida. Per aquesta raó, no vull fixar-me en els motius del Mal: sovint aquests es 

basen en pulsions com la gelosia, l‘amor, l‘enveja o l‘ambició, entre d‘altres. No m‘interessa 

tractar aquestes qüestions, vàlides però superficials, sinó endinsar-me en el ―Mal pur‖. És 

complicat definir aquest concepte però, després d‘una breu recerca i de conèixer alguns dels 

personatges que tractarem, m‘he decantat per a considerar-lo com aquell que no té una raó 

aparent de ser, sinó que es fonamenta en la mateixa qüestió d‘ésser: per això, parlarem de fer el 

Mal com a manera d‘existir. En aquest sentit, Terry Eagleton comenta que ―El mal es algo que 

se comete en nombre de otra cosa y, en ese sentido, tiene una finalidad; pero esa otra cosa no 

tiene utilidad por sí misma (...) de ahí que no sea del todo correcto decir que el mal es algo que 

se hace por el mal mismo. Se trata, más bien, de una acción con un propósito que se emprende 

en nombre de una condición que, ésta sí, carece de propósito‖ (Eagleton, 2010: 103- 104). Hi 

coincideix Georges Bataille: ―no podemos considerar como representativas del mal aquellas 
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acciones cuyo fin es un beneficio, un bien material. Ese beneficio es, sin duda, egoísta, pero 

importa poco si lo que de él esperamos no es el mal en sí mismo, sino un provecho‖ (Bataille, 

2010: 12). No té un interès propi, perquè s‘arrela a la mateixa condició d‘ésser. Afinant encara 

més, no ens ocuparà la seva vessant essencial, sinó la possibilitat (o la impossibilitat) d‘un autor 

per enfrontar-se amb aquest tipus de maldat que, malgrat manifestar-se entre els homes i les 

dones (i en ells), sembla despullar-se de la seva característica humana.  

Un personatge malvat s‘alimenta de les seves accions, que el creen al mateix temps que 

el destrueixen. Així, d‘una banda, el Mal es fonamenta en una actuació repetitiva, insaciable, 

que fins i tot pot acabar sent monòtona però que, d‘altra banda, és impossible d‘aturar justament 

per la seva condició ontològica. Eagleton escriu que el Mal és una ―ambición inquieta‖ que mai 

no viurà la seva satisfacció: és ―el sinsentido supremo‖ (Eagleton, 2010: 85- 86). El mateix 

autor cita també a filòsofs que el recolzen com Schopenhauer, que el considera un patiment 

sense finalitat ni alleugeriment possibles (2010: 106), Kierkegaard, que el defineix com a 

monòton (2010: 120) o Arendt, que veu el Mal com a quelcom sense vida (2010: 121). Però, tot 

i això, hi ha existència en ell perquè, malgrat la monotonia i la manca de sentit, el Mal batega. 

És interessant observar que, paradoxalment, les construccions que són els personatges malvats 

es mostren immerses en una espiral de destrucció inaturable: el Mal pur està, doncs, fatalment 

unit a l‘assolament i, al cap i a la fi, a l‘aspiració al no-res per part d‘un ésser existent. La 

paradoxa d‘on neix el Mal prové de que: ‹‹en la medida en que podemos decir ―no‖, en tanto 

que podemos concebir nuestra muerte o, senzillamente, pensar que algo vaya a desaparecer, 

somos claros cómplices de la nada. Pero no estamos tan profundamente hundidos en la 

experiencia de la nada como para poder desprendernos por entero del algo›› (Safranski, 2000: 

180). És el que Safranski anomena ―el drama de la llibertat‖
2
. Com argumenta Rafael Argullol, 

la destrucció és necessària perquè: 

es lógico que la nostalgia infinita de no ser insufle, en quien la posee, un irrefrenable sentimiento 

de rechazo de todo obstáculo que le impida dar rienda suelta a su deseo de desvanecerse, y, como 

en tal caso el obstáculo es el mundo entero, nada más natural que su ambición negadora adquiera 

dimensiones absolutas. (...) Negar el cuerpo, negar el mundo, se convierte, paradójicamente, en 

un ejercicio de exhuberancia sensitiva a través del cual el negador, aunque sea con una 

perspectiva invertida, se adentra en vericuetos de la corporeidad cuya carga morbosa excede, con 

mucho, lo vislumbrado desde cualquier otra actitud (Argullol, 2007: 43).  

                                                           
2
 ―Cuando el poder y el querer tienen el mismo alcance, también lo limitado puede ser perfecto. Pero no 

es esto lo que sucede en el caso del hombre. El poder y el querer ya no están sincronizados en él. El 

hombre quiere más y quiere algo distinto de lo que puede, y también puede más y puede algo distinto de 

lo que quiere‖ (Safranski, 2000: 32).  
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Quan Jaspers definia el Mal del nazisme, el considerava com la sobrevaloració i la devaluació 

del Jo (citat a Eagleton, 2010: 102); Freud va fer cèlebre l‘―impuls de mort‖ com a 

abandonament de l‘Ego que trontolla com una bèstia ferida a la recerca de l‘alliberament de la 

mort. Safranski el parafraseja escrivint: ―según Freud, el hombre, en definitiva, sólo puede 

elaborar este saber o bien apartando la muerte de sí—matando vida ajena—o bien dirigiendo las 

fuerzas destructivas contra sí mismo‖ (2000: 215). En alguns dels personatges que analitzarem – 

és el cas de Mr. Kurtz, per exemple, o de Mr. Hyde—la destrucció dels altres com a reacció 

inicial acaba desembocant en l‘aniquilació del Jo, un desenllaç causat per la seva posició just al 

marge del precipici entre el ser i el no-ser. Aquest és l‘espai de la profunda insatisfacció, que 

s‘expressa a la teoria sobre el sadisme de Colin McGinn, citada per Eagleton. Segons aquesta, 

―el mal no es una vieja forma de sadismo más: es, más bien, la clase de crueldad que pretende 

aliviar una aterradora ausencia interior‖ (citat a Eagleton, 2010: 104)
3
. La profunda insatisfacció 

dels malvats és descrita molt gràficament al relat ―El hombre de la multitud‖ de Poe, on l‘home 

perseguit se‘ns mostra demoníac perquè no pot aturar-se mai, fet que provoca en el narrador 

idees disperses: ―crecieron confusa y paradójicamente en mi cerebro las ideas de enorme 

capacidad mental, cautela, penúria, avarícia, frialdad, malicia, sed de sangre, triunfo, alborozo, 

terror excesivo, y de intensa, suprema desesperación‖ (Poe, 1995: 251). Així, l‘impuls de 

destrucció s‘explicaria, a més, perquè ―el efecto del sufrimiento intenso es la corrosión del valor 

de la existencia humana‖, essent el mal un fals consol dels que pateixen (citat a Eagleton, 2010: 

105). Se‘n segueix que l‘assolament total és una mostra de poder, perquè és: ―el único modo de 

triunfar sobre acto divino de la creación. (...). El mal preferiría en realidad no hubiera nada en 

absoluto, ya que no le ve sentido alguno a las cosas creadas‖ (Eagleton, 2010: 63). El raonament 

d‘Eagleton segueix de la següent manera: ―las detesta porque, como bien afirmaba Tomás de 

Aquino, ser es—en sí mismo—una forma de bien‖ (Eagleton, 2010: 63). Em sembla, però, que 

la primera part de l‘afirmació és la més encertada – més que no pas assumir una bondat 

intríseca— perquè queda dibuixada de manera particularment nítida en personatges com Mr. 

Kurtz o el Jutge Holden: l‘existència del món pressuposa una creació que, sovint personificada, 

és resultat de la figura d‘un Creador o, en tot cas, d‘una força aliena a l‘ésser creat. Per això, el 

personatge de McCarthy es dedica a una activitat ben curiosa, dibuixar i escriure tot el que 

l‘envolta abans de destruir-ho per sempre:  

Tot el dia el jutge havia fet petites excursions a les roques de la granja per la qual passaven i ara, 

davant del foc, va escampar part d‘una vela de carro a terra i va classificar les seves troballes i 

les va disposar al seu gust. A la falda tenia el quadern amb tapes de pèl i va anar agafant cada 

cosa, pedra foguera o terrissa o eina o os, i amb destresa la dibuixava al quadern. Dibuixava amb 

una gran facilitat i no arrugava el front ni premia aquells llavis curiosament infantils. Els seus 

                                                           
3
 Eagleton esmenta que extreu la informació de l‘estudi de McGinn titulat ―Ethics, Evil and Fiction‖. 
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dits van palpar el contorn d‘un vímet ample enganxat a un fragment d‘argila cuita i també el va 

dibuixar al seu quadern amb bonics ombrejats i economia de traços. Sap dibuixar com sap fer 

tantes altres coses, i la seva traça és sempre evident. Mira de tant en tant la foguera o els seus 

companys d‘armes o la nit que l‘envolta. Finalment va deixar davant d‘ell la peça inferior d‘una 

armadura forjada fa tres segles en un taller de Toledo, un petit tapadero metàl·lic, fràgil i rosegat 

pel verdet. De tot això en va fer el jutge un croquis i en perspectiva, apuntant les dimensions amb 

la seva pulcra lletra, i prenent notes al marge. 

En Glanton l‘observava. Quan va acabar va agafar la petita peça i la va girar entre les 

mans i se la va tornar a mirar i després en va fer una pilota de xapa i la va llençar al foc i va 

espolsar la vela de carro i la va plegar i desar entre les seves coses juntament amb el quadern. 

Després es va asseure amb les mans a la falda i semblava del tot satisfet amb el món, com si li 

haguessin demanat consell en el moment de la seva creació. 

Un home de Tennessee anomenat Webster l‘havia estat observant i va preguntar al jutge 

què pensava fer amb aquelles notes i dibuixos i el jutge va somriure i va dir que la seva intenció 

era esborrar-ho tot de la memòria dels homes. (McCarthy, 2009: 151).  

El Jutge Holden es troba immers en un acte d‘aprehensió del món, en el qual s‘assegura 

de posseir i fer desaparèixer els objectes. En el cas de Mr. Kurtz es produeix un fenomen 

similar, com explica Henry Staten: ‹‹Kurtz is a a larger-scale entrepreneur who seeks to satisfy 

his rage for being by appropiating as much as he can of the world. (...) He wants to become a 

man of substance in both senses of the word and here we recall that the Greek word for being or 

substance, ousia, like the English ―substance‖ also means ―wealth‖ ›› (Staten, 1986: 731)
4
. A la 

novel·la, hi ha un fragment molt significatiu en aquest sentit: ‹‹You should have heard him say, 

―My ivory.‖ Oh yes, I heard him. ―My Intended, my ivory, my station, my river, my – ‖ 

everything belonged to him. (...) The thing was to know what he belonged to, how many powers 

of darkness claimed him for their own. That was the reflection that made you creepy all over›› 

(Conrad, 2012: 70). Marlow, en la seva línia de narració paternalista, dóna les claus de la lectura 

mentre anuncia el problema de Kurtz: subratlla, així, que la voluntat de possessió no és tan 

important com el propi fet que ell sembla posseït per quelcom en expressar-se i comportar-se 

com ho fa. En definitiva, a l‘estil del Satanàs de Milton, els malvats no poden assumir 

l‘existència d‘un poder més gran que ells, i per això opten per a la destrucció d‘allò construït pel 

que els supera, a la recerca de la transcendència. Graham Greene ho exemplifica amb Pinkie 

Brown: ―Sacudió los escuálidos hombros al recordar que ya había matado a un hombre; y esos 

policías que se creían inteligentes y no lo eran lo suficiente para adivinar sus intenciones... 

Imaginaba ya la gloriosa estela del triunfo detrás de sus pasos. Las tinieblas del infierno lo 

habían escoltado desde la infancia. Y ahora estaba dispuesto a cometer nuevos crímenes‖ 

                                                           
4
 Staten també considera, doncs, la qüestió ontològica que hem tractat anteriorment.  
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(Greene, 2004: 121). Els malvats creixen, doncs, amb les accions malignes, sobretot perquè són 

l‘única manera que tenen de dirigir la seva vida, com explica el Jutge:  

L‘home que creu que els secrets del món estan per sempre ocults viu en el misteri i la por. La 

superstició el durà a la perdició. La pluja erosionarà els actes de la seva vida. Però l‘home que 

s‘imposa la tasca de reconèixer el fil conductor de l‘ordre del tapís haurà assumit, en virtut 

d‘aquesta decisió, la responsabilitat del món, i és només mitjançant aquesta responsabilitat que 

podrà trobar la manera de dictar els terminis del seu propi destí (McCarthy, 2009: 209).  

Aquesta tasca esdevé obsessiva, i per aquest motiu és plenament encertat establir un 

vincle entre Mr. Kurtz i el jutge Holden, i afegir-hi fins i tot un dels paradigmes literaris de la 

obsessió, el capità Ahab, com fa Susan Kollin, per bé que el jutge hi manté una diferència 

crucial: ―[he] functions as the embodiment of rational order, the philosopher who theorizes the 

mission, the historian who chronicles the events, and the poet who transforms it all into 

language‖ (Kollin, 2001: 568), malgrat no ser el narrador principal de la novel·la.  

A més de la seva connexió amb la voluntat de poder, el Mal és, també, inherent a la llibertat 

humana. Com escriu oportunament Jorge Semprún:  

el Mal no es lo inhumano, por supuesto... (...) Resulta por eso irrisorio oponerse al Mal, tomar las 

distancias al respecto, a través de una mera referencia a lo humano, a la especie humana... El Mal 

es uno de los proyectos posibles de la libertad constitutiva de la humanidad del hombre... De la 

libertad en la que se arraigan a la vez la humanidad y la inhumanidad del ser humano... 

(Semprún, 1998: 104).  

Aquesta condició se li pot atogar fins i tot des de la mirada religiosa perquè, com 

argumenta Eagleton: ―el infierno es el cumplido más florido imaginable que se le podría dedicar 

a la libertad humana. Si alguien puede incluso rechazar las lisonjas de su Creador, es que debe 

ser alguien muy poderoso‖ (Eagleton, 2010: 32).  

Tenint en compte tots aquests factors, el Mal pur sembla només definible, en els termes que he 

avançat, a partir d‘un comportament lligat a unes accions sense justificació aparent que 

serveixen per a sustentar l‘existència pròpia del subjecte i que, paradoxalment, es basen en una 

constant reafirmació de sí mateix relacionada amb la voluntat de possessió i de poder i, al 

mateix temps, en una progressiva autodestrucció, que és resultat de l‘aniquilació dels altres i de 

l‘entorn i d‘una insatisfacció constant (que neix, al seu torn, de la impossibilitat de consumar 

l‘anhel de poder absolut).  

Com a forma de creació humana, l‘art sembla el territori adequat per a tractar aquestes 

qüestions: ―el mal, para el arte, viene de su misterio creador. Como creación a partir de la nada, 
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tiene como dote la nada‖ (Safranski, 2000: 200). És a dir que, en l‘art, el no-res inefable pot ser 

més a prop de manifestar-se, perquè s‘hi sent com a real tot allò que no ho és. Abans 

s‘esmentava la voluntat de transcendència en relació amb el personatge malvat, però també cal 

pensar en la de l‘artista: ambdós són rivals del Creador. Però, a més, el Mal no només s‘uneix 

amb la transcendència del Creador, sinó que és transcendent per si mateix. És el que Eagleton 

anomena  ―infinitud obscena‖ (2010: 55): ‹‹Slavoj Žižek ha señalado que solemos asociar la 

inmortalidad la bondad, pero que la realidad es justamente la inversa. La inmortalidad 

primordial es la del mal: ―El mal es algo que amenaza con regresar perpetuamente- escribe 

Žižek—en forma de dimensión espectral que sobrevive mágicamente a su aniquilación física y 

no deja de perseguirnos‖›› (citat a Eagleton, 2010: 54
5
). La primera reacció és la fugida però, 

malgrat l‘amenaça, també apareix la curiositat: el lector se situa davant d‘un precipici i, com 

veurem que fa Marlow, treu el cap per mirar cap avall. Són diversos els autors que coincideixen 

en afirmar que el Mal té una aura d‘atracció que, en primera instància, es tradueix en simpaties 

cap als personatges malvats, com passa amb el Satanàs de Milton o amb la criatura de 

Frankenstein, que fins i tot li ha pres el nom al seu creador a l‘imaginari popular (Quirarte, 

2005: 22). Alguns estudiosos hi veuen altres repercussions, com ara la satisfacció del lector 

sense embrutar-se les mans: 

no es una violencia subversiva, al contrario, es lenitiva porque hace soportable nuestro 

insoportable aburrimiento. Igual que de los viajes, extraemos de las películas y las novelas 

experiencias que echamos en falta pero que no nos atreveríamos a buscar en nuestras vidas. 

Somos turistas de las grandes emociones (...) Matamos a través de intermediarios y por tanto no 

necesitamos sentirnos culpables de nuestros impulsos agresivos (José Ovejero, 2012: 38- 39). 

Altres autors, més extrems, com Thomas de Quincy, van un pas més enllà: ‹‹perquè la 

intenció final de l‘assassinat, entès com una de les belles arts, és precisament el mateix que el de 

la tragèdia en l‘estudi d‘Aristòtil; ço és: ―netejar el cor a través de la pietat i el temor‖›› 

(Quincy, 2008: 62).  

L‘art és una plataforma per a la imaginació i, en gran part, per a la realització del somni 

en un món gairebé limítrof amb la fantasia, ambdós conceptes que sovint apareixen connectats 

al Mal. L‘art és potencialitat, i també ho són les accions malignes i els processos que les 

preparen. N‘és un bon exemple, com examina Eugenio Trías, el personatge de Conrad: ‹‹el 

carácter siniestro de Kurtz (...) estriba en que ―ese espíritu iniciado en el fondo de la nada‖ hacía 

realidad todos sus sueños, sin censura ni elaboración ninguna, sin mediación entre lo fantástico 

y lo real›› i, així, ―se da la sensación de lo siniestro cuando algo sentido y presentido, temido y 

                                                           
5
 L‘original és del llibre de Slavoj Žižek Violence: Six Sideways Reflections, London : Profile Books, 

2008. 
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secretamente deseado por el sujeto, se hace, de forma súbita, realidad‖ (Trías, 2014: 47). A més, 

la realització del somni té una vessant fortament atractiva pel lector: ―el lector asiste, quizá con 

una mezcla de rechazo, que puede llevarle a cerrar el libro, y de interés, a un espectáculo cruel, 

del que es por un lado observador pasivo pero en el que puede participar también activamente 

mediante la fantasía‖ (Ovejero, 2012: 29). Es produeix una oscil·lació entre l‘absència i la 

―superpresència‖. En el primer cas, l‘escriptura parla d‘ambients que suggereixen aquesta 

atmosfera, que sovint es tradueix en una acció crucial que es desenvolupa en espais físics poc 

explorats com ara els boirosos carrers de Brighton a Brighton Rock o bé la impenetrada selva a 

Heart of Darkness: el Mal sovint no es veu perquè tampoc no s‘explica. Com escriu Eugenio 

Trías: ―lo siniestro se revela siempre velado, oculto, bajo forma de ausencia, en una rotación y 

basculación en espiral entre realidad-ficción y ficción—realidad que no pierde nunca su 

perpetuo balanceo‖ (2014: 52). Només en les novel·les més contemporànies hi ha una tendència 

creixent a la visualització d‘aspectes macabres, essent cèlebre l‘exemple de la plasticitat que 

ratlla la repugnància a American Psycho, però també a Blood Meridian, per exemple. En una 

volta de rosca més a la unió entre art i maldat, com ja hem esmentat, Thomas de Quincy va 

argumentar revolucionàriament—només cal pensar en la seva societat londinenca, poc anterior a 

l‘època victoriana—a favor del tractament estètic de l‘assassinat (Quincy, 2008: 20)
6
. Rafael 

Argullol aprofunditza en la qüestió explicant l‘origen d‘aquest gaudi: ―el odio y la venganza 

contra los sentidos desatan la sensualidad compleja y maligna del criminal. (...) La imaginación 

poética, puesta al servicio del odio y de la venganza contra el hombre, proporciona una 

fulgurante bellesa sensual: el olor de la sangre atrae irresistiblemente al depredador‖ (Argullol, 

2007: 45).  

L‘escriptura és una eina per a intentar comprendre el Mal, ja sigui en la seva essència o en la 

seva representació més quotidiana, però el nucli de la pregunta és per què es vol entendre i quins 

són els processos que es realitzen per a aproximar-s‘hi. Milan Kundera argumenta que la 

novel·la és l‘escenari ideal per a intentar concebre la maldat a través dels personatges: ―los 

personajes novelescos no piden que se les admire por sus virtudes. Piden que se les comprenda, 

lo cual es algo totalmente distinto. (...) Lo único que nos queda ante esta irremediable derrota 

que llamamos vida es intentar comprenderla. Ésta es la razón de ser del arte de la novela‖ 

(Kundera, 2005: 21).  

                                                           
6
 El llibre L’assassinat entès com una de les Belles Arts (escrit l‘any 1827, però reeditat els anys 1839 i 

1854) mereixeria de ben segur un treball sencer, però no és sobrer comentar que, malgrat el seu autor es 

posiciona contrari a l‘assassinat moralment, argumenta a favor d‘aprofitar un acte inevitable pel gaudi 

estètic, en una obra que és de gran importància particularment pel tractament d‘un tema escandalós a 

l‘època de manera retòrica.  
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No pot negar-se que el Mal ha tingut un paper important en la Història de l‘Art i, per 

tant, també en la literatura, malgrat que hi ha discrepàncies entorn a fins a quin punt s‘ha 

aconseguit representar-lo amb fidelitat. Entre els qui consideren que hi ha un límit s‘hi troba 

Eugenio Trías: el filòsof reconeix que l‘art ha encabit temàtiques inaudites en els darrers temps 

(Trías, 2014: 81), però creu que hi ha una barrera, que fa visual a través de la imatge de ―la 

cortina‖ (Trías, 2014: 53), l‘encarregada d‘amagar les presències insuportables per als humans. 

Per consegüent, la seva aparició al panorama de la novel·la més recent s‘encabiria, segons Trías, 

dins d‘uns límits que farien que no acabessin de ser mai desvelades del tot, perquè l‘art juga als 

límits d‘aquest teló però no el traspassa. De manera que la seva opinió és, doncs, que no es 

mostra tot. Aquesta reflexió és compartida per W. G. Sebald, per bé que en el seu cas apareix a 

propòsit del trauma immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial a Alemanya, quan la 

literatura no mostrava la vertadera situació i vivia marcada per la petja de l‘amnèsia (Sebald, 

1999: 19), amb ben poques excepcions
7
. En síntesi, Sebald considera que, per bé que es pot 

intentar, no s‘aconsegueix plasmar la veritable realitat de l‘horror (1999: 78).  

En el terreny literari, el famós silenci final de Iago s‘ha llegit com un exemple 

paradigmàtic de diverses postures, essent una d‘elles la demostració de la impossibilitat final 

d‘expressió, però també com a mostra de poder. Malgrat que Shakespeare no entra en els 

paràmetres d‘estudi establerts (ni per gènere literari ni per època), ens ha semblat interessant 

esmentar-lo durant aquesta part teòrica perquè ha estat un model a seguir per a la construcció de 

personatges literaris. Dins d‘aquests, s‘hi troba la seva categorització dels malvats, que avança i 

estableix moltes de les constants que trobarem posteriorment. Per a aproximar-se al personatge 

shakespearià
8
 cal tenir en compte que l‘existència dels seus motius pel Mal ha estat molt 

discutida: la meva opinió és que Iago dóna diverses possibles explicacions, com la revenja per 

no haver obtingut el càrrec de lloctinent o la gelosia, però que justament això les converteix en 

dubtoses ja que, al final, no opta per cap d‘elles. Observem, només a tall d‘exemple, el darrer 

motiu que he esmentat: ―Odio el Moro, i per aquí s‘ha dit/ que ha ocupat el meu lloc entre els 

llençols./ No sé si és veritat, però només per la sospita/ en assumptes d‘aquests, obraré com si 

                                                           
7
 Sebald n‘esmenta alguns casos, com ara El ángel callaba de Heinrich Böll, que es publicà, però, 

pòstumament l‘any 1992 (Sebald, 1999: 19),  La ciudad detrás del río, de Hermann Kasack o Neyka, de 

Hans Erich Nossack (Sebald, 1999: 55).  
8
 Per bé que m‘abstindré de fer una anàlisi del personatge, pels motius que ja s‘han esmentat, no he volgut 

estar-me de reproduir una cita de Harold Bloom que destaca el seu pes en personatges posteriors:  

El Diablo mismo—en Milton, Marlow, Goethe, Dostoievsky, Melville y cualquier otro escritor—no puede 

competir con Yago, cuyos descendientes norteamericanos van del Chillingworth de Hawthorne y el 

Claggart de Melville, pasando por el Extranjero Misterioso de Mark Twain, hasta el Shrike de Nathanael 

West y el juez Holden de Cormac McCarthy. La literatura moderna no ha superado a Yago; sigue siendo el 

perfecto Diablo de Occidente, soberbio como psicólogo, dramaturgo, crítico dramático y teólogo negativo 

(Bloom, 2002: 516).  
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ho fos‖ (3.1)
9
. El propi Iago admet que es basa en rumors que dubta que siguin veraços, però tot 

i això actua malignament. De fet, com que les explicacions pels seus actes es succeeixen i van 

canviant al llarg de l‘obra. En el moment en què hauria de confessar, escull el silenci: ―No, no 

m‘ho pregunteu. Sabeu el que sabeu./ D‘ara endavant no penso dir ni una paraula‖ (5.2). Daniel 

Stempel dóna dues possibles explicacions pel silenci: la primera es deriva de l‘objectiu de 

Shakespeare de representar el Mal com un misteri, que es vol mostrar però no resoldre 

(Stempel, 1969: 252)
 10

; la segona, que el silenci és la prova d‘una gran autonomia de la voluntat 

(Stempel, 1969: 258)
 11

. Ambdues explicacions semblen vàlides: la primera dóna una pista sobre 

potestat de l‘art en el terreny del Mal, essent aquesta la representació més que no pas 

l‘explicació; la segona, en canvi, exemplifica la màxima demostració de poder, concretada en la 

destrucció de les paraules, de les justificacions. És el que Cristina Almeida anomena, definint el 

sadisme, ―la transformación de la impotencia en la experiencia de la omnipotencia‖ (2005: 81).  

El silenci final de Iago evita que hi hagi cap consol possible per a les víctimes
12

, i és la 

representació a dalt l‘escenari de dues característiques del Mal: la cerca de transcendència i 

poder fins al final i la voluntat d‘aniquilació absoluta, fins i tot la dels mots. No hi ha cap dubte 

que els personatges malvats de Shakespeare s‘han guanyat un merescut lloc a l‘imaginari 

col·lectiu, però en aquest cas ens centrarem en els que adopten una posició contrària a la de 

Iago: els que expressen el Mal, des de la breu declaració— ―The horror! The horror!‖— de Mr. 

Kurtz als llargs parlaments de Patrick Bateman. A més, per bé que el silenci shakesperià ens 

sembla molt revelador i l‘he volgut incloure com a moment estel·lar de la representació 

maligna, precisament perquè és puntual coincideixo amb Salvador Oliva en que la manca de 

motius per les seves accions és poderosa en teatre, però seria molt més difícil de sostenir en la 

novel·la: ―justament l‘eliminació de les motivacions del personatge, que podria destruir del tot 

una novel·la és, en el teatre, un dels elements que poden contribuir a la grandesa d‘una obra‖ 

(Oliva, 2000: 162).  

Per bé que ja hem convingut que les obres d‘art poden mostrar només una porció dels 

personatges, la novel·la ens en presenta un fragment certament major que el teatre. És en aquest 

                                                           
9
 Totes les cites de Shakespeare, tant les d‘Otel·lo com les de Macbeth, provenen de les traduccions de 

Salvador Oliva que apareixen a la bibliografia. 
10

 ―Iago embodies the mystery of the evil will, an enigma which Shakespeare strove to realize, not to 

analyse‖ (Stempel, 1969: 252).  
11

 ―Iago, the champion of the absolute autonomy of the will, shows no remorse, but simply withdraws 

behind a wall of defiant indifference after he has lost his power to manipulate circumstances. If he is no 

longer free to act, he is at last free not to act, to remain silent and unmoved by accusations and threats‖ 

(Stempel, 1969: 258).  
12

 Ni per als lectors, de fet: ―El silencio literario es cruel porque no nos garantiza nada: el lector intentará 

rellenarlo con sus propias conclusiones, pero no podrá preguntar a nadie si es cierto lo que piensa‖ 

(Ovejero, 2012: 71).  
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punt quan em vull endinsar en el panorama dels qui creuen que és possible representar el Mal. 

Per a recolzar aquesta premissa, María Pia Lara argumenta que la impossibilitat de representar 

el Mal és fruit de ―la paradoja que consiste en afirmar que algo que los humanos hemos hecho y 

padecido no tiene forma humana de traducción comunicativa o que se trata de experiencias 

privadas imposibles de comunicar‖ (Lara, 2009: 35). A més, Lara opina que la narrativa és la 

millor eina per a transmetre allò que sembla inexplicable, en una línia semblant a Eagleton 

(2010, 91), però en aquest cas particularment a través del recurs de la descripció: 

las historias que poseen un tipo determinado de descripción nos aportan poderosas imágenes, 

metáforas y tropos que nos permiten llevar el vacío generado por nuestro desconcierto. Éste es el 

espacio de lo inefable. (...) Para comprender los lados más oscuros de la interacción humana 

podemos construir un puente entre lo que se dice y lo que queremos significar a través de una 

descripción develadora captada por una narrativa determinada (Lara, 2009: 38).  

El llibre de Jorge Semprún La escritura o la vida és paradigmàtic en aquesta qüestió 

perquè l‘autor hi reflecteix el procés que va del silenci a la paraula, afirmant, doncs, narrar el 

Mal. L‘evolució neix a partir de la pròpia experiència al camp de concentració de Buchenwald, 

que provocà un inicial bloqueig a l‘autor: ―decidí optar por el silencio rumoroso de la vida, en 

contra del lenguaje asesino de la escritura‖ (Semprún, 1998: 244). En efecte, es tracta d‘una 

situació similar a la que presentava Sebald. Paradoxalment, ―las dos cosas que pensava que me 

atarían a la vida – la escritura, el placer—me alejaron por el contrario de ella, me remitieron sin 

cesar, día tras día, a la memoria de la muerte, me devolvieron a la asfixia de esta memoria‖ 

(1998: 125). No obstant, la problemàtica prové del fons, no de la forma:  

la realidad está ahí, disponible. La palabra también. No obstante, una duda me asaltaba sobre la 

posibilidad de contar. (...) Algo que no atañe a la forma de un relato posible, sino a su sustancia. 

No a su articulación, sino a su densidad. Sólo alcanzarán esta sustancia, esta densidad 

transparente, aquellos que sepan convertir su testimonio en un objeto artístico, en un espacio de 

creación. O de recreación (Semprún, 1998: 25). 

Per això, el silenci de Semprún va ser fruit d‘un procés interior de cocció lenta. Així, 

segons l‘autor, l‘expressió del mal té dos tempos: en un primer moment, ―nombraba 

sencillamente las cosas, sin comentarios. Era necesario que vieran, que trataran de imaginar‖ 

(1998: 137) i només fou la reflexió—que considera crucial— el que el dugué a un segon nivell 

més productiu: 

lo esencial es conseguir superar la evidencia del horror para tratar de alcanzar la raíz del Mal 

radical, das radical Böse [seguint Kant]. El horror no era el Mal, no era su esencia, por lo menos. 

(....) Lo esencial – digo al teniente Rosenfeld—es la experiencia del Mal. Ciertamente, esta 
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experiencia puede tenerse en todas partes... No hacen ninguna falta los campos de concentración 

para conocer el Mal (1998: 103).  

És per a aconseguir destil·lar aquesta essència que Semprún comprèn la prèvia de 

silenci i conclou que ―siempre puede expresarse todo, en suma. Lo inefable que tanto se habla 

no es más que una coartada. O una señal de pereza. Siempre puede decirse todo, el lenguaje lo 

contiene todo. Se puede expresar el amor más insensato, la más terrible crueldad. Se puede 

nombrar el mal, su sabor de adormidera, sus dichas deletéreas‖ (1998: 26). L‘autor fins i tot 

escriu com fer-ho: ―basta con pensarlo. Y con ponerse a ello. Con disponer del tiempo, sin duda, 

y del valor, de un relato ilimitado, probablemente interminable, iluminado—acotado también, 

por supuesto—por esta posibilidad de proseguir hasta el infinito‖ (1998: 26). Així doncs, 

Semprún proposa una narrativa del Mal enfocada a la reflexió profunda, i no tant als casos 

particulars
13

, que sigui en primera persona (‹‹necesito pues un ―yo‖ de la narración que se haya 

alimentado de mi vivencia pero que la supere, capaz de insertar en ella lo imaginario, la 

ficción››, 1998: 181) i que, malgrat no sigui capaç de retornar l‘olor a allò oblidat, pugui 

preservar-ne un record (1998: 312). 

De manera paral·lela, hi ha altres elements que permeten decantar-se per la possibilitat 

de representar el Mal, a la literatura. Es podria començar l‘argumentació amb una màxima, 

defensada per diversos autors, com veurem: allò que es pot pensar es pot dir. En aquesta línia 

podríem parlar del ―poder suggeridor de les paraules‖, que tenen la capacitat de fer present allò 

absent (Eagleton, 2010: 91) fins i tot sense mostrar-ho. També ho nota María Pía Lara, que creu 

que la narrativa no tan sols capta les relacions tangibles, sinó també les altament subtils, com 

ara les simbòliques (2009: 37). En segon lloc, però, perquè tant si es fonamenta en insinuacions 

com si presenten els fets amb cruesa, la literatura és, també, un espai confessional, on el Mal es 

manifesta en petites píndoles, com a la carta de Dr. Jekyll, o al llarg de tota la novel·la, com fa 

Patrick Bateman a American Psycho. Bataille, en la seva definició de literatura gairebé com a 

receptacle de les emocions humanes, té clar per què és el vehicle idoni per al desenvolupament 

del mal: ―la literatura es lo esencial o no es nada. El mal—una forma aguda del mal—que la 

literatura expresa, posee para nosotros, por lo menos así lo pienso yo, un valor soberano. (...) La 

literatura no es inocente y, como culpable, tenía que acabar por confesarlo‖ (Bataille, 2010: 7). 

Però, a més, matisa que:  

el mal, considerado desde el ángulo de una atracción desinteresada hacia la muerte, se diferencia 

del mal cuyo sentido es sólo el interés egoísta. Una acción criminal, ―crapulosa‖, se opone a la 

―pasional‖. La ley rechaza una y otra pero, en cambio, la literatura más humana es el lugar más 

                                                           
13

 De manera contrària a com ho conceben Arendt (2014: 415) i Lara (2009:34), com es veurà a 

continuació.  
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sagrado de la pasión. Sin embargo, la pasión no escapa a la maldición: una ―parte maldita‖ se 

reserva para lo que tiene más sentido en una vida humana (Bataille, 2010: 27). 

 La força d‘aquestes consideracions augmenta si tenim en compte, com subratlla Lara, 

que la lectura és un acte privat durant el qual les narratives obren els ulls a realitats que el lector 

reconeix com a pertanyents a la seva vida, però que pot jutjar en un entorn íntim (2009: 16). És 

en aquesta situació quan: ―el privilegio de una buena historia es que nos haya podido revelar 

algunos aspectos de la condición humana que parecerían imposibles de captar sólo con la 

herramienta conceptual filosófica‖ (Lara, 2009: 34). Una idea molt semblant a la que exposa 

Hannah Arendt a Eichmann en Jerusalén, quan considera que hi ha un tipus de mal del qual 

se‘n poden extreure lliçons, però no explicacions genèriques ni teories (Arendt, 2014: 415). 

Amb un cas real, s‘aprecia d‘aquesta manera la manifestació del Mal, i de la mateixa apareix a 

les pàgines de les novel·les que tractarem.  

La visió sobre allò maligne ha oscil·lat entre diverses postures al llarg de la Història de la 

Humanitat. Sovint aquestes no són necessàriament oposades, sinó que es complementen en un 

espectre calidoscòpic. Per a posar tan sols un breu exemple de la tradició occidental, és 

important pensar en els que Sholom J. Kahn designa com a dos filons productius bàsics dins la 

tradició occidental: el primer pertany a la tradició grega, on el Mal és vist com un error oposat 

maniqueament al Bé, mentre que el segon prové del món hebreu, on hi ha un ideal de perfecció 

lligat a una sola figura divina i la qüestió és com s‘ha produït el Mal a partir d‘aquest Bé 

originari, interrogació que introdueix la idea de ―caiguda‖ (Kahn, 1953: 99). Però, pel que hem 

anat veient, el que no ha variat és la seva presència a la literatura i, encara més, la determinació i 

la necessitat que hi fos. En aquest cas, comentaré molt breument els canvis que s‘han produït 

entre els segles XIX i XX, durant els quals la novel·la que integra el Mal va experimentar 

diverses mutacions. Safranski localitza al Romanticisme l‘origen del que anomena ―el poder 

destructor i autodestructor de la imaginació‖, on el no-res i allò anihilador es manifesten a l‘obra 

en forma de sospita, de dubte, d‘angoixa (2000: 198). Hi coincideix Eugenio Trías:  

desde el romanticismo el arte parece iniciar una nueva singladura, y en esa singladura estamos 

hoy: la promoción iniciática de un movimiento tentativo, aporético, aproximativo de acercarnos 

a esa fuente temida, presentida y deseada de donde brota la belleza; remontar río arriba hasta 

llegar, como El corazón de las tinieblas de Conrad, a un fondo selvático y abismal, de terror y de 

delicia, en donde se halla escondido el núcleo vital de lo humano, su núcleo arqueológico, 

ancestral, lo más íntimo a la vez que lo más secreto: algo que se escapa en cada revelación 

sensible, fundando la cadena de toda revelación sensible; algo en donde se abreva la imagen 

originaria y su más alta significación: la matriz misma de lo simbólico (Trías, 2014: 80).  



Carla Riera Roca 

Treball de Fi de Grau 

L‘encarnació del Mal pur 

 

20 

 

 És possible, doncs, que el Romanticisme donés entrada no tant a uns temes inèdits com 

a uns tractaments que abans no havien tingut gaire cabuda a la literatura: aleshores, el 

personatge malvat abandonà progressivament l‘estereotip pla i adquirí una veu més potent dins 

la novel·la que va fer més complexa la seva categorització. A més, el seu comportament se situà 

en la tessitura que enuncia Trías, en una espècie de cingle, en una espiral de consumició a l‘estil 

faustià, que juga encara amb l‘element demoníac però combinat amb l‘humà: és el cas de Dr. 

Jekyll i el seu doble Mr. Hyde, de Mr. Kurtz o de les llegendes de Faust o de Don Joan
14

, entre 

d‘altres. Malgrat aquestes consideracions, avui en dia ens ocupa un panorama ben diferent, en el 

qual s‘han produït canvis importants detectats per diversos autors. Per exemple, Eugenio Trías 

troba una explicació per la mirada de l‘art cap al mal en l‘actualitat:  

el arte, hoy, se encamina, difícil, penosamente, a elaborar estéticamente los límites mismos de la 

experiencia estética, lo siniestro y lo repugnante, lo vomitivo y excremental, lo macabro y lo 

demoníaco, todo el surtido de teclas del horror. Quizá como forma preventiva y de defensa 

respecto a amenazas internas y externas que acosan por todas partes: sótanos del psiquismo y de 

la sociedad que cuanto más escondidos queden más efectos inesperados, crudos, intempestivos, 

dolorosos nos producen. Elaborar como placer lo que es dolor, tal es el humanitarismo del arte, 

hijo del miedo. (...) Sólo el arte es capaz de producir verdadero consuelo en un mundo sin 

religión; mejor consuelo, en efecto, que cualquier religión; el arte es liturgia religiosa ilustrada, 

síntesis de razón y religión. (...) Lo fóbico, el espacio fóbico, el fobos, lo terrible-trágico es un 

arte sublimado sin exigir del hechizado contemplador creencia, como en la religión. Es creencia 

iluminada, que no postula adhesión a dogmas sobre el misterio, pero que retiene de la fe su 

momento hipnótico-narcotizante (Trías, 2014: 81). 

En efecte, Kahn també considera que durant el segle passat es va produir una 

modificació fonamental en la concepció de la maldat:  

this does not mean that the Devil does not longer exists, but rather that he has assumed new 

forms. (...) The twentieth-century Devil reflects our social dogmas and fanaticisms, calling 

neurotic individuals to task for crimes of which they are not even aware. (...) A spirit of guilt, 

social and individual, haunts our age, but we are no longer content with the traditional rituals of 

atonement; we are obsessed, on the one hand, with dangers of war, persecution, and moral chaos, 

and, on the other, with the need ―to do something about it‖ (because it is ―later than we think‖)- 

                                                           
14

 Històries que ja havien estat prolíferes abans del Romanticisme però que aleshores van adquirir un nou 

aire, per tal com els seus herois personificaven valors típicament romàntics. En són exemple obres com 

ara el Faust de Goethe (1808 i 1832, la primera i la segona part respectivament), malgrat que ja existien, 

per exemple, el Faust d‘Spies o Volksbuch (1587) o The Tragicall History of Dr. Faustus de Marlowe 

(1592); o bé les versions de Don Juan de Lord Byron (1819-1824, inacabada per la mort de l‘autor) i el 

Don Juan Tenorio de José Zorilla (1844), per bé que ja eren cèlebres El burlador de Sevilla y convidado 

de piedra de Tirso de Molina (1630) o la versió de Molière Dom Juan ou le festin de pierre (1665), sense 

comptar el Don Giovanni de Mozart (1787).  
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but what that something may be is far from clear. (...) That evil is rampant in out world we know, 

and our serious literature reflects that knowledge, but we find it impossible to pin the 

responsability on any cause or to suggest a simple cure (Kahn, 1953: 108)
15

.  

A més, hi veu, com Trías, la importància de la davallada del pes de la religió i dels seus 

valors maniqueus, que considera un problema per a la literatura moderna (Kahn, 1953: 98). 

Wayne C. Booth també té en compte aquest canvi de paradigma, on reconeix el pas de la 

necessitat moral a la comprensió – que es derivaria de l‘apreciació de Kahn— quan el lector 

espera ajuda de l‘escriptor per a realitzar la seva tasca, fet que pot desembocar en errors:  

thong the old-style effort to find the theme or moral has been generally repudiated, the new-style 

search for the ―meaning‖ which the work ―communicates‖ or ―symbolizes‖ can yield the same 

kinds of misreading. It is true that both types of search, however clumsily pursued, express a 

basic need: the reader‘s heed to know where, in the world of values, he stands—that is, to know 

where the author wants him to stand (Booth, 1991: 73).  

D‘aquesta manera, la cerca d‘explicacions pel Mal és també una altra forma de 

participació del lector, que pot emetre judicis gràcies a elles (Eagleton, 2010: 15). No sempre 

sembla possible expressar-les, però José Ovejero ho considera un punt positiu: ―[hay que] 

desconfiar del mensaje explícito de los autores crueles, porque a menudo la literatura cruel no 

defiende ideas, no significa; opera mediante emociones‖ (Ovejero, 2012: 99). Ja hem vist 

anteriorment el pes que, efectivament, poden tenir les emocions en la lectura d‘allò maligne. 

 És en aquest punt on vull introduir una reflexió personal. Sembla clar que el segle XX 

comporta un augment de la violència explícita a la novel·la. És cert que, com s‘ha comentat, les 

variacions en la concepció religiosa poden ser, certament, un dels factors que expliquen aquesta 

nova plasticitat. Però, per exemple, el meu primer cas d‘estudi, Heart of Darkness, no compleix 

amb aquesta característica, perquè la violència no s‘hi representa. És per aquest motiu que ens 

hem vist obligats a pensar en altres possibles explicacions per aquest fenomen: ens sembla prou 

clar que cal tenir en compte la relació que s‘estableix progressivament entre les imatges i la 

literatura. En primer lloc, doncs, la fotografia, però especialment el cinema: la primera plasma 

un moment concret, de manera que es converteix en més pròxima a un art on predomina l‘espai 

com la pintura. És cert que naturalment aquesta va tenir una repercussió a la novel·la, donant 

com a resultat obres farcides de descripcions. Però el cinema introdueix el moviment, el gaudi 

temporal que també és propi de la novel·la. A més, la proliferació d‘aquest art és només una 

peça de la globalització de les tecnologies durant el segle XX, que ens permeten tenir un 

                                                           
15

 Les darreres paraules que empra (ni responsabilitat, ni causa, ni suggeriments de cura) recorden 

poderosament els discursos que veurem més endavant sortir de la boca de Mr. Kurtz (―The horror! The 

horror!‖) i de Patrick Bateman (―This confession has meant nothing‖). 
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contacte constant amb el món de les imatges. Podem pensar, per exemple, en els dos casos que 

més treballaré, que se situen en aquest paradigma: Blood Meridian i American Psycho. El 

primer és molt més descriptiu, de manera que podria situar-se en el terreny gairebé de la pintura 

(malgrat que, naturalment, es desenvolupa en el temps), per bé que personalment opino que les 

seves descripcions segurament tenen més a veure amb les panoràmiques o els lents tràvelings 

del cinema del Far West. Especialment si pensem en aquells que mostren les conseqüències 

d‘un enfrontament, com quan els protagonistes arriben a un poble massacrat. En canvi, la 

segona novel·la ens situa en un espai on es desplega l‘acció sanguinària a temps real davant 

l‘espectador-lector. Aquest augment de la visualització de la violència podria tenir a veure, 

doncs, amb la cultura tecnològica, però també amb el tipus d‘imatges que han esdevingut 

accessibles: alguns dels principals fets que s‘han produït durant el segle XX sovint estan 

caracteritzats per la seva cruesa. L‘era en la qual l‘ésser humà sembla, paradoxalment, haver 

quedat reduït a ―ésser‖, és l‘època en la qual també és representat en aquest impàs: més 

endavant veurem com es substitueix literàriament el monstre per l‘home amb un comportament 

inhumà. Des dels inicis de la fotografia aquesta s‘ha emprat per deixar constància d‘algunes 

atrocitats, però l‘augment de les barbaritats ha donat peu a una violència visual més explícita. 

Només cal pensar, per exemple, en l‘horror general envers a les imatges que es publicaren 

després de l‘alliberament dels camps de concentració de la Segona Guerra Mundial (i eren, com 

a Blood Meridian, imatges del ―després‖) i en les que s‘emeten als telediaris avui en dia, on es 

mostren, pràcticament a temps real, persones ferides fugint d‘explosions, decapitacions 

reivindicatives, tirotejos, muntanyes de cossos sagnants. És aquest panorama el que permet el 

naixement d‘una literatura que transcendeix la temàtica de la crueltat per la il·lustració d‘allò 

cruel. També cal pensar, com veurem amb més detall durant l‘anàlisi de Patrick Bateman, en un 

canvi en la concepció mateixa del Mal, en la tipologia: el títol del llibre American Psycho dóna 

una pista fonamental sobre la pèrdua de la moralitat en el misteri dels malvats, emprant un 

terme d‘orígen mèdic. La psicopatia—o els trets psicopàtics, si no es vol usar una expressió amb 

una connotació tan negativa—és quelcom estès i comprès per una societat amb tendència a la 

medicalització, la psicologització i el psicoanàlisi – post Freud— que parla en termes de trauma, 

impuls o inconscient.  

Evidentment, però, el Mal s‘exterioritza de maneres molt diverses en els textos que estudiaré, de 

manera que és important parar atenció als recursos tècnics que s‘empren i a la seva efectivitat. 

Com va escriure Wayne C. Booth, la qüestió no és escollir de forma teòrica quin tipus de 

narració s‘emprarà, sinó aconseguir que la veu reflecteixi el que es cerca (1991: 165), de manera 

que la història, el tipus de personatge i, sobretot, l‘efecte que es persegueixi, són decisius per a 

comprendre l‘escriptura sobre el Mal. A més, també cal tenir en compte que els autors treballen 

amb un temps determinat, el de la novel·la, en el qual no hi caben tots els ventalls i els matisos 
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que hi ha entre bastidors (Booth, 1991: 188), de tal forma que han de mostrar a partir de 

fragments, de petites llavors que es desenvolupen posteriorment en el lector. El triomf de l‘autor 

a l‘hora de representar el Mal quedarà patent, doncs, a partir de l‘efectivitat de les pistes que 

deixi al llarg del text. En aquest sentit, coincidim en la manera com  Alan Palmer defineix la 

caracterització dels personatges:  

It consists of a succession of individual operations that result in a continual pattering and 

repattering until a coherent fictional personality emerges. (...) The building of a whole 

personality starts happening immediately, even during the first act of characterization. 

Characterization is an inference from an individual action, then, toward a supposed disposition or 

trait, and these are states of mind that extend over time. In the same way, subsequent actions are 

interpreted by the reader in the context of the whole of the character‘s mind as hypothesized up 

until that point (Palmer, 2004: 40).  

Milan Kundera, a més, hi afegeix que la versemblança no és enciclopèdica ni depèn de 

les similituds amb la realitat, sinó del propi entorn novel·lesc (Kundera, 2005: 85)
16

. La part que 

el lector s‘ocupa d‘omplir correspon a una combinació del que Palmer anomena la història i el 

discurs que, junts, descriuen les accions però també, en major o menor mesura
17

, les raons i les 

intencions, particularment a partir del que anomena ―presentació directa de les ments‖ (Palmer, 

2004: 76). Aquest aspecte té molt a veure amb les pistes que deixa l‘autor (voluntàriament o 

involuntària) i amb la capacitat imaginativa del lector (com menys informació, més interpretació 

caldrà). Sembla encara més ardu en el cas de la complexitat psicològica (patològica, en molts 

casos) dels personatges malvats. Un dels punts clau per a comprendre l‘aproximació de l‘autor a 

la temàtica del mal és el tipus de narrador: a American Psycho, focalització i punt de vista 

coincideixen—seguint la distinció establerta per Mieke Bal—, però les línies no són tan clares a 

Heart of Darkness. És per aquest motiu que l‘anàlisi està dividida en el que es podria anomenar 

―el Mal mediat‖, que és aquell que es fa visible (o, al menys, fins a un cert punt) a través d‘un 

narrador que actua de pantalla davant del personatge malvat  i ―el Mal immediat‖, que es mostra 

directament a través de l‘ús de la primera persona com a subjecte malvat i que, a més, se‘n 

reconeix.  

El lector no només s‘enfronta a una activitat lúdica, que li permet recrear-se, purgar-se, 

emetre judicis o interpretar, sinó que es troba cara a cara amb les seves pors més profundes: ‹‹el 

                                                           
16

 ‹‹Para que un personaje sea ―vivo‖, ―fuerte‖, artísticamente ―logrado‖, no es necesario dar de él toda la 

información posible; es inútil hacer creer que es tan real como usted y yo; para que sea fuerte e 

inolvidable basta que llene todo el espacio de la situación que el novel·lista ha creado para él›› (Kundera, 

2005: 85).  
17

 Ja hem vist que existeixen les possibilitats que el Mal no pugui explicar-se, que l‘autor decideixi deixar 

que es vegi poc del seu personatge o que aquest darrer no vulgui o no pugui expressar-se.  
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autor se vuelve cruel al descubrir que ―el mal‖ no está fuera sino dentro: cuando sus ataques 

dejan de ser conformes y ya no se dirigen al demonio, al enemigo político, al disidente religioso. 

Si todo demonio puede habitarnos a cada uno de nosotros, el combate se vuelve también 

interior, lo que entre en conflicto con la sociedad, que se niega a aceptar sus propios horrores›› 

(Ovejero, 2012: 85). Eichmann, tornant a esmentar una figura històrica coneguda, és paradigma 

de la realització d‘aquesta por, sobretot quan Arendt el defineix com un ciutadà exemplar, 

complidor de lleis (Arendt, 2014: 42), que mai no va trobar ningú contrari a la Solució Final 

(2014: 170) i que tenia la consciència tranquil·la (2014: 217). Un cop s‘ha establert que no 

sembla possible donar una explicació al Mal, fer-lo així més senzill, esdevé una opció plausible:  

ver la realidad desde distintos ángulos significa aceptar que ninguno de ellos es cierto por sí 

mismo. No es que la verdad no exista. Es que nada, por sí solo, es verdad. (...) La literatura 

popular, igual que los detectives de la ficción, necesita un móvil claro: la traición por despecho, 

el vaquero que actúa por venganza, la mujer que se sacrifica por amor. Nadie actúa por un solo 

motivo en la vida real; ―mi nombre es Legión‖, dijo Satanás, pero hoy sabemos que ése es el 

nombre de cada uno de nosotros, porque todos albergamos un coro inarmónico en el que cada 

voz intenta imponerse a los demás gritando más alto (Ovejero, 2012: 64). 

Per a aconseguir crear aquesta sensació, els autors han d‘estar: ―dispuestos a adentrarse 

en los mismos senderos, aportar sus propias linternas a la búsqueda, expulsar a los fantasmas 

que habitaban las regiones más abandonadas y echar un vistazo a lugares que a veces son 

sombríos, a veces duros, a veces tan sólo estan vacíos‖ (Ovejero, 2012: 103). Un procés, doncs, 

d‘exploració interna, però que és capaç de situar un mirall davant del lector, humà com ells:  

el autor que es de verdad cruel, el que no se limita a convertirse en un Virgilio devaluado en el 

parque temático del infierno, de repente pone un espejo frente al lector, le muestra su rostro 

desencajado, le integra es la imagen de esos laberintos en los que se creía de visita pero que son 

los suyos, los que habita desde hace tanto sin darse cuenta. No hay auténtica crueldad sin 

revelación dolorosa (Ovejero, 2012: 96). 

Una revelació tan dolorosa com els desafiaments de Lady Macbeth al seu espòs, que 

sintetitzen els temors del malvat: ―¿Tens por de ser/ en els teus propis actes i valor/ el mateix 

que ets en el desig?‖ i ‹‹Deixant que un ―no gosar‖/ sigui esclau d‘un ―voldria‖?›› (1.7). A més, 

l‘ús de la segona persona – malgrat sigui causada pel teatre—hi afegeix força perquè ho 

converteix en més directe pel lector. Ho ratifica Harold Bloom, quan escriu que ―la més 

desconcertant de totes les coses que va aconseguir Shakespeare és haver-nos proposat més 

contextos per explicar-nos a nosaltres mateixos, dels que nosaltres som capaços d‘oferir per 

explicar els seus personatges‖ (Bloom, 1995: 76). Dr. Jekyll i Mr. Hyde mostren la 

representació dels oposats en dos personatges que en són un de sol; altres, com Macbeth, per 
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seguir amb l‘exemple, presenten la pitjor versió d‘un humà que es reflecteix en el lector, en la 

meva opinió, en particular a causa dels llargs parlaments de reflexió que fa el personatge, que el 

converteixen en proper, i perquè la seva motivació – l‘ambició—esdevé comprensible. De 

manera que, com escriu encertadament Bloom, el personatge esdevé potencialitat del mal actiu, 

fet que desemboca en temor (Bloom, 1995: 609). Malgrat que, novament, es tracti de 

Shakespeare i de teatre, s‘hi poden veure les arrels de procediments que es mantindran al llarg 

de la literatura sobre el Mal, on es projecten les pors més internes. La base d‘aquesta idea es 

manté en Jekyll i Hyde, malgrat que formalment s‘expressi de manera ben diferent: Shakespeare 

presenta els dimonis interns, mentre que Stevenson els fa corporis. Aquest procés forma part 

d‘un moment concret a la línia literària del Mal com veurem posteriorment, però ara en podem 

avançar, seguint Masao Miyoshi, que ―Hyde, at once Jekyll‘s Mephistopheles and his 

(Frankenstein) monster, looks like the very incarnation of evil, but at the beginning he is in fact 

merely Jekyll‘s unrepressed spontaneous existence. Going about in the guise of Mr. Hyde, Dr. 

Jekyll discovers a new freshness and joy in his life‖ (Miyoshi, 1966: 473). En aquesta novel·la, 

el Mal es fa palpable a través de la figura física del monstre que surt del personatge: una creació 

encara més maligna que el monstre del Doctor Frankenstein (cal notar que tots dos són doctors, 

prometeus moderns, que transgredeixen les lleis a través de la ciència).  

Abans s‘ha parlat de l‘atracció pels personatges malvats, però ara és el moment d‘aprofundir en 

un aspecte nou en relació amb aquests: per bé que poden provocar l‘impuls de comprensió, és 

cert que en termes generals no susciten cap identificació. Els malvats sempre són ―els altres‖. És 

per aquest motiu que es poden entendre els recursos com el monstre de Frankenstein, el 

beuratge que converteix Jekyll en Hyde o la profunda selva que s‘empassa l‘aparença 

d‘humanitat de Mr. Kurtz, fins a deixar-lo buit. Tots ells actuen de pantalla: allunyen els 

personatges i els fan estranys, quasi sobrenaturals. Aquest són els procediments que s‘empren 

en el que podríem denominar la fase literària prèvia o inicial (dins els paràmetres temporals del 

meu estudi) de l‘aproximació als malvats ―versemblants‖: tenen una part humana—

necessària
18

— però encara es barregen amb elements fantàstics o misteriosos
19

. A més, l‘entorn 

és un element essencial per a explicar el sorgiment de monstres: ―el nacimiento de un monstruo 

que reflejaba las angustias col·lectivas ante lo desconocido. El monstruo de Mary Shelley y sus 

contemporáneos se llamaba Revolución Francesa, como Thomas Hobbes había bautizado al 

suyo Leviatán, y el de Bram Stoker, nacido como fruto de la Revolución Industrial de finales 

del siglo XIX, se llamaría Jack el Destripador, Drácula, Míster Hyde‖ (Quirarte, 2005: 27). El 

                                                           
18

Eagleton escriu, encertadament: ―si de verdad fueran inhumanos, posiblemente no nos sorprenderíamos 

en lo más mínimo de su comportamiento‖ (Eagleton, 2010: 16). 
19

 Denominació que és curiosa si es pensa en el sentit originari de l‘expressió, més unida a la seva 

independència que a l‘hostilitat. ‹‹En ciertos modos de pensar antiguos, el ―monstruo‖ designaba –entre 

otras cosas—a aquella criatura que era totalmente independiente de los demás›› (Eagleton, 2010: 19). 
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món on neix el Mal sempre té quelcom que l‘explica i, naturalment, la mentalitat dels seus 

habitants hi té molt a veure: en un entorn colonial, la selva africana poc explorada és perfecta 

per a contenir la revelació de Mr. Kurtz, així com la pràctica d‘arrencar cabelleres a l‘Oest 

americà pot amagar un comportament encara més inhumà, el Brighton dels anys 30 del segle 

XX és capaç de produir un Pinkie Brown, o Patrick Bateman pot amagar-se entre l‘asfalt i la 

impersonalitat de la Nova York entre els 80 i els 90. Aquests darrers personatges, però, tenen 

quelcom més en comú: són totalment humans, fet que augmenta la sensació de terror. Com 

sintetitza Marlow molt encertadament definint els aborígens africans: ―It was unearthly, and the 

men were—No, they were not inhuman. Well, you know, that was the worst of it—this 

suspicion of their not being inhuman. (...) They howled and leaped, and spun, and made horrid 

faces; but what thrilled you was just the thought of their humanity—like yours—the thought of 

you remote kinship with this wild and passionate uproar‖ (Conrad, 2012: 51). Segurament 

aquest canvi de paradigma s‘explicita molt bé amb la figura de Mr. Hyde que, a mode de 

frontissa, és un monstre que surt d‘un ésser humà (ja no de diversos, com Frankenstein) i que és 

la seva part malvada feta carn. Hi ha tota una teoria sobre aquesta dualitat concentrada en un sol 

personatge que es pot veure, per exemple, a l‘article de Masao Miyoshi ―Dr. Jekyll and the 

Emergence of Mr. Hyde‖
20

 o al d‘Anna Stiles ―Robert Louis Stevenson‘s ‗Jekyll and Hyde‘ and 

the Double Brain‖
21

. Stiles, per exemple, tracta les diferències físiques entre el que considera el 

símbol del progrés (Dr. Jekyll) i el seu oposat (Hyde) a partir de la diferència entre els dos 

hemisferis del cervell humà que, efectivament, deriva en la novel·la en dues criatures 

completament diferents que conviuen dins els humans a la realitat (Stiles, 2006: 884). Amb tot, 

Mr. Hyde conserva els trets monstruosos i deixa translluir la seva maldat al seu aspecte físic, 

essent aquesta la que provoca el rebuig: ―el terror, la repulsión, el rechazo (...) [nacen] de su 

otredad (...) [es] un ser ajeno a la domesticidad que nos lleva a existir de acuerdo con la armonía 

que nuestra especie nos impone‖ (Quirarte, 2005: 65). El monstre surt d‘un humà i arribarà un 

punt, que situo al tombant de segle XX, quan ja no cal la figura del monstre. Aleshores, el Mal 

es despulla i esdevé el jutge Holden, sense embuts a l‘hora de parlar de la seva voluntat 

d‘aniquilació sense sentit (Greene, 2004: 151), o el triomfador yuppie Patrick Bateman, que és 

encantador amb aquells que l‘envolten mentre els diu com li agradaria matar-los de les maneres 

més explícites possibles, entre dents o de manera directa, com mostren respectivament aquests 

fragments: ―Hey asshole, I wanna watch you die, motherfuck-aaahhh‖, (Ellis, 1991: 179) i 

―Listen, you want to die? I‘ll do it, Luis. I‘ve done it before and I will fucking gut you, rip your 

                                                           
20

 Miyoshi, Masao. ―Dr. Jekyll and the Emergence of Mr. Hyde.‖ College English 27.6 (1966): 470–480; 

1966. 
21

 Stiles, Anne. ―Robert Louis Stevenson‘s ‗Jekyll and Hyde‘ and the Double Brain.‖ Studies in English 

Literature, 1500-1900 46.4 (2006): 879–900. 
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fucking stomach open and cram your intestines down your fucking fagot throat until you choke 

on them‖ (Ellis, 1991: 295)
22

. O bé com confessa els crims sense pudor: ‹‹―Because your 

neighbor‘s head was in my freezer.‖ I yawn, stretching. ―Listen. Dinner? Where? Can you hear 

me?‖›› a Ellis, 1991: 118).  

 

Crec, doncs, que la literatura ha intentat, amb major o menor èxit, crear personatges que 

apel·len al que considerem el temor humà per excel·lència: la vacuïtat, que és expressada amb 

els personatges novel·lescos emprant la categoria de ―malvats‖. És sobretot pels canvis que es 

produïren durant el segle XIX que la novel·la del segle següent pot encabir aquest tipus de 

construccions humanes: la reducció del pes de la moral permeté allunyar-se de les visions 

maniquees, de manera que la novel·la deixà de dir ―mireu el que no heu de fer‖ per a expressar 

―mireu el que podríeu fer‖ i, encara més, ―mireu el que podríeu ser‖. Això només és possible, en 

primer terme, per les oscil·lacions en la mentalitat que hem comentat anteriorment, però també a 

partir d‘una sèrie de canvis tècnics i, en particular, per mitjà de dos tipus de narrador: el que 

filtra les accions i influeix en el lector o el de la primera persona que confessa. La pèrdua 

progressiva de l‘element sobrenatural permet l‘entrada d‘allò quotidià: Pinkie Brown al 

Brighton dels anys trenta o Patrick Bateman a la Nova York dels vuitanta en són exemples, però 

també ho és en certa mesura el Jutge Holden perquè desplega la seva maldat particular en un 

ambient de gènere del Far West que és molt conegut pel públic (per bé que ho fa, com els altres 

dos, trencant els motlles). No obstant això, és cert que tots ells poden ser considerats indrets 

difícils perquè, en definitiva, qualsevol espai pot ser el teló de fons de la desfeta d‘un humà, 

qualsevol localització és bona per enfrontar-lo als seus dimonis més profunds, que ara potser 

hauríem d‘anomenar, en singular, el seu dimoni més profund—per tal com està lligat al seu 

propi ésser. 

   

  

                                                           
22

 Les cursives pertanyen al text original, on sovint es remarquen les accions macabres. A més, en tractar-

se de quelcom que diu el protagonista en veu alta, provoca una lectura on s‘accentuen aquests mots. 
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2. La doble pantalla: Marlow,  Mr. Kurtz i Heart of Darkness 

 ‗Anything approaching the change that came over his features I have never seen before, and 

hope never to see again. Oh, I wasn't touched. I was fascinated. It was as though a veil had been rent. I 

saw on that ivory face the expression of sombre pride, of ruthless power, of craven terror — of an intense 

and hopeless despair. Did he live his life again in every detail of desire, temptation, and surrender during 

that supreme moment of complete knowledge? He cried in a whisper at some image, at some vision, — 

he cried out twice, a cry that was no more than a breath — ―The horror! The horror!‖. 

‗All the pilgrims rushed out to see. I remained, and went on with my dinner. I believe I was 

considered brutally callous. However, I did not eat much. There was a lamp in there—light, don‘t you 

know—and outside it was so beastly, beastly dark. I went no more near the remarkable man who had 

pronounced a judgment upon the adventures of his soul on this earth. The voice was gone. What else had 

been there? But I am of course aware that next day the pilgrims buried something in a muddy hole.  

‗And then they very nearly buried me. 

‗However, I did not go to join Kurtz there and then. I did not. I remained to dream the nightmare 

out to the end, and to show my loyalty to Kurtz once more. Destiny. My destiny! Droll thing life is — that 

mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose. The most you can hope from it is some 

knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets. I have wrestled with 

death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable greyness, with 

nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamour, without glory, without the 

great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, 

without much belief in your own right, and still less in that of your adversary. If such is the form of 

ultimate wisdom, then life is a greater riddle than some of us think it to be. I was within a hair's-breadth 

of the last opportunity for pronouncement, and I found with humiliation that probably I would have 

nothing to say. This is the reason why I affirm that Kurtz was a remarkable man. He had something to 

say. He said it. Since I had peeped over the edge myself, I understand better the meaning of his stare, that 

could not see the flame of the candle, but was wide enough to embrace the whole universe, piercing 

enough to penetrate all the hearts that beat in the darkness. He had summed up — he had judged. 'The 

horror!' He was a remarkable man. After all, this was the expression of some sort of belief; it had 
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candour, it had conviction, it had a vibrating note of revolt in its whisper, it had the appalling face of a 

glimpsed truth — the strange commingling of desire and hate. 

‗And it is not my own extremity I remember best—a vision of greyness without form filled with 

physical pain, and a careless contempt for the evanescence of all things—even of its pain itself. No! It is 

his extremity that I seem to have lived through. True, he had made that last stride, he had stepped over the 

edge, while I had been permitted to draw back my hesitating foot. And perhaps in this is the whole 

difference; perhaps all the wisdom, and all truth, and all sincerity, are just compressed into that 

inappreciable moment of time in which we step over the threshold of the invisible. Perhaps! I like to think 

my summing-up would not have been a word of careless contempt. Better his cry — much better. It was 

an affirmation, a moral victory paid for by innumerable defeats, by abominable terrors, by abominable 

satisfactions. But it was a victory! (Conrad, 2012: 99-101). 

 

La imatge que desencadena la reacció de Marlow en el fragment escollit és la d‘una cara que 

canvia en un instant: la fisonomia de Mr. Kurtz  es transfigura just després de la comprensió de 

quelcom que ben aviat compartirà amb Marlow i que, aquest, narrarà al lector. El rostre deixa 

traslluir l‘interior més profund, com condensa Poe a ―El hombre de la multitud‖: ―me detuve, 

mirándolo fijamente en la cara. Sin reparar en mí, reanudó su solemne paseo, mientras yo, 

cesando de perseguirlo, me quedava sumido en su contemplación. Este viejo—dije por fin—

representa el arquetipo y el genio del profundo crimen‖ (Poe, 1995: 256). 

 A Heart of Darkness, una alteració sobtada es reflecteix a la fisonomia de Kurtz, de 

manera que el narrador queda captivat. Una situació similar es produeix a The Strange Case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, quan Utterson i Enfield presencien breument la transformació de 

Jekyll a través d‘una finestra, malgrat que en aquest cas el silenci recau en els espectadors del 

fenomen, que no són capaços d‘exterioritzar-lo, contràriament a Marlow:  

But the words were hardly uttered, before the smile was struck out of his face and succeded by 

an expression of such abject terror and despair, as froze the very blood of the two gentlemen 

below. They saw it but for a glimpse, for the window was instantly thrust down; but that glimpse 

had been sufficient, and they turned and left the court without a word. In silence, too, they 

traversed the by street; and it was not until they had come into a neighbouring throughfare, 

where even upon Sunday there were still some stirrings of life, that Mr Utterson at last turned 

and looked at his companion. They were both pale; and there was an answering horror in their 

eyes (Stevenson, 2016: 51- 52). 
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Sherlock Holmes, quasi deu anys més tard
23

, també construïa (i solucionava) un misteri 

gràcies a una cara que es veia a través d‘una finestra:  

Jo no sé què hi havia en aquell rostre, Mr. Holmes, però va aconseguir de fer-me sentir un 

calfred a l‘esquena. Com sigui que em trobava una mica allunyat, no podia apreciar-ne els trets, 

però hi havia alguna cosa de sobrenatural i inhumà en aquella cara. (...) Però, en acostar-m‘hi, la 

cara va desaparèixer sobtadament, com si s‘hagués esvaït en la foscor de la cambra (Doyle, 

1988: 39).  

Així, com en els dos casos anteriors, el més colpidor no és tan sols la visió de les 

faccions sinó, en particular, la seva fugacitat. Amb tot, a diferència del que passa a l‘obra de 

Conan Doyle, les cares de Kurtz i Jekyll pateixen una transformació. En el cas del Doctor, 

aquesta és més sorprenent perquè es tracta de la transformació en un altre individu. En canvi, 

Marlow té una reacció ben diferent davant allò insòlit (―[like] anything (...) I have never seen 

before‖): ―Oh, I wasn‘t touched. I was fascinated‖.  De nou, com es plantejava a l‘inici d‘aquest 

treball, el Mal té un gran poder d‘atracció que provoca que la primera reacció de Marlow sigui 

la de quedar fascinat pel que està veient, malgrat asseguri que espera no veure-ho mai més (―[I] 

hope [I] never see again‖). Un fenomen semblant es produeix en el conte de Poe ―El hombre de 

la multitud‖: ‹‹―Qué extraordinaria historia está escrita en ese pecho!‖, me dije. Nacía en mí un 

ardiente deseo de no perder de vista a aquel hombre, de saber más sobre él›› (Poe, 1995: 251).   

A la fisonomia de Mr. Kurtz s‘hi transllueixen aspectes vinculats amb el Mal i que 

expliquen el captivament de Marlow en detriment de la commoció, la cara mostra ―the 

expression of somber pride, of ruthless power, of craven terror‖ i ―of an intense and hopeless 

despair‖. El joc entre el tricolon i la composició binària marquen una tendència que Conrad 

emprarà amb regularitat durant els fragments que hem escollit, com s‘anirà veient. A més, els 

adjectius són crucials per a comprendre els substantius que acompanyen: no és el mateix parlar 

d‘orgull, poder i terror, que fer-ho d‘orgull ombrívol, poder sense mercè i terror covard. Aquests 

són els atributs que més s‘apropen al Mal que hem definit a l‘apartat teòric, perquè es basen en 

la lluita per un poder ferotge que es fonamenta en les arrels mateixes del ser malvat – i, per tant, 

en l‘orgull que en sol ser constitutiu—i en una por inevitable. Un còctel que condueix, però, a la 

desesperació intensa, a la desesperança (―intense and hopeless despair‖) que, novament, parla 

d‘un Mal sense satisfacció. Un altre exemple d‘aquest procediment es troba a ―by innumerable 

defeats, by abominable terrors, by abominable satisfactions‖: l‘estructura de la frase presenta de 

nou tres elements, però en aquest cas és destacable que l‘autor repeteixi tan sols els darrers dos 

adjectius. Així, oposa els ―terrors‖ a les ―satisfactions‖, que malgrat tot apareixen com a 
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 Al relat ―La cara groga‖ (―The Adventure of the Yellow Face‖ era el títol original) de l‘any 1893, 

recollit a Les memòries de Sherlock Holmes (la referència completa és a la bibliografia).  
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complementaris, mentre els separa de les derrotes innumerables, que tan sols donen una 

informació sobre la quantitat de lluites amb resultat negatiu – que no tenen perquè acabar 

sempre amb terror, però que són definitivament destacables.  

És aquest panorama el que Marlow pot entreveure en el canvi a l‘expressió facial de Mr. 

Kurtz que, poèticament, descriu com ―it was as though a veil had been rent‖. És curiós observar 

com Eugenio Trías empra la mateixa imatge per a descriure allò horrorós que queda fora de la 

vista del lector o l‘espectador a l‘obra d‘art:  

tras la cortina está el vacío, la nada primordial, el abismo que sube e inunda la superfície (abismo 

es la morada de Satanás). Tras la cortina hay imágenes que no se pueden suportar, en las cuales 

se articulan ante el ojo alucinado del vidente visiones de castración, canibalismo, 

despedazamiento y muerte, presencias donde lo repugnante, el asco, ese límite a lo estético 

trazado por la Crítica kantaniana, irrumpan en toda su esplendida promiscuidad de oralidad y de 

excremento (Trías, 2014: 53). 

 Trías fa servir la cortina per a definir allò que queda fora de la representació artística, i 

sembla clar que Conrad utilitza l‘imatge del vel per a discernir també allò fora del límit però 

que, en el seu cas, Mr. Kurtz ha vist cara a cara: tot i el silenci al respecte, sembla ser que ell sí 

que s‘ha enfrontat a imatges de gran duresa durant la seva vida amb els nadius del cor de 

l‘Àfrica, presumiblement en gran part provocades per ell. Mr. Kurtz ha vist allò que hi ha 

darrera la cortina i no ho pot expressar de cap altre manera que amb dues paraules, ―The 

horror!‖, pronunciades doblement. En canvi, el que veu Marlow no va tan enllà: el narrador 

presencia el darrer pas de la reflexió de Mr. Kurtz que, un cop lluny del cor de les tenebres, 

filtra el que ha viscut per arribar a una sola conclusió, que veurem més endavant. En aquest 

sentit, ens recorda al vel de Maia, que actua tradicionalment de pantalla per a la projecció 

d‘imatges falses: ―el mundo, no tal cual es, sino como lo percibimos, es el producto de nuestra 

mâyâ o ilusión. Puede entenderse esta última como nuestra propia energia vital, más o menos 

ciega, que produce o proyecta las formas y apariencias demoníacas o bienhechoras‖ (Cirlot, 

2011: 309). Aquesta metàfora té un gran pes a la filosofia especialment a partir de l‘obra de 

Nietzsche El naixement de la tragèdia, on l‘alemany presentava aquesta deessa com a divinitat 

de l‘engany amb el seu vel. L‘eliminació d‘aquesta tela provocaria, doncs, una revelació, que en 

el seu cas és que tot és Un (Nietzsche, 2011: 78). El trencament del vel es produeix, segons 

Nietzsche gràcies a l‘art, essent el ditirambe l‘instrument més adequat per a esqueixar-lo 

(emprem expressament un verb que és molt similar al que fa servir Conrad, ―had been rent‖, 

perquè la imatge és certament similar). Nietszche, però, també estableix un vincle entre Maia i 

Apol·lo, que considera una divinitat d‘aparences, de representació i de somnis que es desvetllen 

tan sols gràcies a la llum i que, per a més inri, es poden manifestar per mitjà de les paraules 
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(Nietzsche, 2011: 78). Seguint aquest raonament, es podria parlar de Kurtz com a protagonista 

d‘una il·luminació, per bé que pertorbadora: en aquest instant, s‘acaben les aparences i comença 

la tímida i fugaç verbalització.  

Naturalment, l‘ús del relat a través d‘un narrador-testimoni, que viu els fets en primera 

persona però que és una tercera respecte al malvat, provoca que certs aspectes no puguin ser 

contats amb profunditat, a causa del desconeixement. El narrador de Heart of Darkness pot 

explicar—i ho fa—el que va veure, el que va pensar i, sobretot, la reflexió que hi ha afegit 

durant el temps que ha passat des dels successos, però no pot entrar a la ment del protagonista 

per bé que ho intenti i narri els seus processos interns:  

Kurtz discoursed. A voice! a [sic] voice! It rang deep to the very last. It survived his strenght to 

hide in the magnificent folds of eloquence the barren darkness of his heart. Oh, he struggled! he 

[sic] struggled! The wastes of his weary brain were haunted by shadowy images now—images of 

wealth and fame revolving obsequiously round his unextinguishable gift and lofty expression. 

My Intended, my station, my career, my ideas—these were the subjects for the ocasional 

utterances of elevated sentiments (Conrad, 2012: 98).  

Safranski explica aquesta curiositat del narrador:  

Pero ¿qué ha sucedido de verdad con Kurtz? Los pensamientos de Marlow no pueden alejarse de 

esa pregunta. Kurtz no había caído en la locura. Su entendimiento estuvo hasta el final ―claro 

como el cristal‖. Mientras saqueaba una región entera, cometía sus acciones execrables y sometía 

a hombres bajo su hechizo, estaba ocupado consigo mismo en ―una forma terrible‖. Y eso fue la 

perdición de su alma (Safranski, 2000: 188- 189). 

 N‘és un exemple la pregunta que es fa Marlow: ―Did he live his life again in every 

detail of desire, temptation and surrender during that supreme moment of complete 

knowledge?‖, que demostra com s‘aventura a imaginar el que li passa pel cap a Mr. Kurtz. 

S‘arrisca, també, a expressar que la seva vida ha estat marcada – o així ho suposa Marlow—per 

tres idees: el desig, la temptació i la rendició, de nou fortament connectades al Mal, i amb un 

nou tricolon. A més, el narrador s‘atreveix a donar-li un nom a l‘instant quan aquesta acció 

succeeix: ―that supreme moment of complete knowledge‖ (després veurem que, en aquest 

aspecte, la conclusió de Marlow respecte Mr. Kurtz és oposada a la que extreu Patrick Bateman 

de la seva pròpia experiència).  

De la mateixa manera que hem vist que Conrad usa habitualment l‘estructura tripartita, les 

parelles de mots també hi tenen un paper destacat, com s‘ha esmentat amb anterioritat. Ja des de 

bon inici es produeix amb un doble ―never‖, i amb un subjecte ―I‖ que es repeteix de manera 

molt seguida (―I wasn‘t touched. I was fascinated‖). Destaca també la frase: ―it was so beastly, 
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beastly dark‖, on Marlow combina dos elements importants durant la novel·la: la ferocitat, que 

es trasllueix amb l‘adjectiu repetit, i la foscor, que dóna títol a l‘obra i que hi és molt present. 

Amb aquesta expressió aconsegueix remarcar la sensació de desemparament. Després d‘aquests 

elements previs, la repetició de ―The horror! The horror!‖ pren un sentit molt més complet, per 

com és la culminació d‘una pràctica vigent a tot el fragment que la precedeix. En són exemple 

casos més subtils com ―at some image, at some vision‖, en què Conrad evita escollir un dels dos 

sinònims, malgrat que la idea de fons és la mateixa
24

, o la frase ―he cried out twice a cry‖, on els 

verbs s‘aparellen per mitjà d‘un ―twice‖ revelador.  

Un altre dels aspectes que destaquen en aquesta frase és el contrast, que se suporta 

també en l‘anterior: ―He cried in a whisper at some image, at some vision—he cried out twice a 

cry that was no more than a breath‖. El xoc entre el crit i el sospir, entre el mateix crit i 

l‘alenada parlen de la veu de Kurtz, que és poc sentida, però que interessa tant a Marlow com al 

lector. Per això, el narrador la considera l‘essència del final de Mr. Kurtz: ―the voice was gone‖, 

diu Marlow. Ja no queda res del ―remarkable man who had pronounced a judgment upon the 

adventures of his soul on this earth‖: era justament aquesta pronunciació el que el feia 

important, el que el converteix en un home remarcable a ulls del narrador. Tan sols en resta un 

cos, que esdevé un ―something‖ que els pelegrins enterren ―in a muddy hole‖ (un episodi del 

que Marlow s‘assebenta i que considera només digne d‘una menció breu: ―But I am of course 

aware that next day the pilgrims buried something in a muddy hole‖). Kurtz es desprèn de la 

seva part terrenal, que ja havia aparegut amb la menció de ―the adventures of his soul on this 

earth‖. La veu, doncs, era el més destacable, com Marlow remarca de nou: ―He had something 

to say. He said it‖, per oposició a la petita confessió del narrador, que reconeix que: ―I would 

have nothing to say‖, en aquesta situació. En canvi, Mr. Kurtz ―had summed up—he had 

judged. ‗The horror!‘‖, i ho va fer d‘una manera molt particular: ―the expression of some sort of 

belief; it had candour, it had conviction, it had a vibrating note of revolt in its whisper, it had the 

appalling face of a glimpsed truth—the strange commingling of desire of hate‖. Al llarg de la 

novel·la, Marlow expressa diverses vegades que la fascinació per Mr. Kurtz està lligada a la 

seva veu. Fins i tot abans de conèixer-lo, en un moment el narrador el creu mort, Conrad regala 

una prolepsi al lector: 

I couldn‘t have been more disgusted if I had travelled all this way for the sole purpose of talking 

with Mr. Kurtz. Talking with... I flung one shoe overboard, and became aware that that was 

exactly what I had been looking forward to – a talk with Kurtz. I made the strange discovery that 
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 Per a comprendre aquesta similitud es pot pensar, per exemple, en la definició que en fa Juan Eduardo 

Cirlot al seu Diccionario de símbolos: ‹‹Mientras para Sartre ―la imagen es una conciencia degradada del 

saber‖, para otros psicólogos es precisamente la manera superior en que puede presentarse un saber, ya 

que todo conocimiento tiende, por síntesis, a ir hacia lo visual›› (Cirlot, 2011: 256).  
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I had never imagined him as doing, you know, but as discoursing. I didn‘t say to myself, ―Now I 

will never see him‖, or ―Now I will never shake him by the hand‖, but, ―now I will never hear 

him‖. The man presented himself as a voice. (...) The point was in his being a gifted creature, 

and that of all his gifts the one that stood out pre-eminently, that carried with it a sense of real 

presence, was his ability to talk, his words—the gift of expression, the bewilderning, the 

illuminating, the most exalted and the most contemptible, the pulsating stream of light, or the 

deceitful flow from the heart of an impenetrable darkness (Conrad, 2012: 67- 68). 

És particularment interessant que Conrad decideixi posar tant d‘èmfasi en la veu de 

Kurtz gairebé com el seu atribut principal: mentre Marlow remunta el riu cercant-la, el lector 

percep a sensació d‘expectativa i espera trobar Mr. Kurtz però, sobretot, espera sentir-lo, com el 

narrador. Però, com anirem veient, l‘experiència sempre estarà filtrada per Marlow, per molt 

que empri l‘estil directe. Es produeix situació similar quan pot llegir un text que Mr. Kurtz ha 

escrit un informe per la Societat Internacional per a la Supressió de les Costums Salvatges, i 

queda fascinat pel seu llenguatge:  

it made me tingle with enthusiasm. This was the unbounded power of eloquence—of words—of 

burning noble words. There were no practical hints to interrupt the magic corrent of phrases, 

unless a kind of note at the foot at the last page, scrawled evidently much later, in an unsteady 

hand, may be regarded as the exposition of a method. It was very simple, and at the end of that 

movic appeal to every altruistic sentiment it blazed at you, luminous and terrifying, like a flash 

of lighting in a serene sky: ―Exterminate all the brutes!‖ (Conrad, 2012: 72).  

Hi ha diversos elements que mereixen una menció en aquest fragment: en primer lloc, 

com s‘ha anticipat, la profunda emoció que viu Marlow davant el discurs de Mr. Kurtz, que és 

fins i tot física, i que quasi frega l‘experiència mísica, amb paraules com ―magic‖, ―tingle‖ o 

―burning‖. En segon lloc, i en la mateixa línia, el narrador està definint una vivència de la 

sublimitat, perquè combina l‘atracció amb el terror (―terrifying‖). A més, la imatge del llamp 

creuant el cel serè recorda poderosament l‘alteració que pateix la cara de Mr. Kurtz abans de 

morir, on Conrad empra la metàfora del vel escaixant-se, comparable a la del llamp. Cal tenir en 

compte que Kurtz es revela no tan sols com a orador, sinó també com a escriptor talentós, al 

menys des de la perspectiva de Marlow, que descriu el seu estil però també la composició: 

l‘afegit en lletra tremolosa indica una revisió del text, realitzada, pel que sembla, en un estat 

d‘alteració causat per la selva i les conseqüències que deriven en una declaració d‘intencions tan 

brutal com la que tanca el paràgraf. A més, quasi al final del llibre Conrad també estableix que 

l‘atribut que més en destaca la promesa de Mr. Kurtz sigui la seva expressió: ―It is impossible 

that all this should be lost—that such a life should be sacrificed to leave nothing—but sorrow. 

You know what vast plans he had. I knew of them, too—I could not perhaps understand—but 
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others knew of them. Something must remain. His words, at least, have not died‖ (Conrad, 

2012: 109).  

La combinació entre desig i odi és la gènesi del Mal: és l‘estat de consumició que 

permet que Mr. Kurtz s‘expressi des de la vora del precipici on cau (―he had stepped over the 

edge‖). En canvi, el narrador ―had been permitted to draw back [his] hesitating foot‖. Així, 

Marlow no l‘acompanya en la caiguda cap a la tomba: ―I did not go to join Kurtz there and then. 

I did not. I remained to dream the nightmare out to the end, and to show my loyalty to Kurtz 

once more. Destiny. My destiny!‖. D‘aquesta manera, el narrador no viu el descens cap a la 

destrucció que acaba en la mort, però n‘és testimoni, de manera que es queda per a ―dream the 

nightmare‖ que ha vist i per a explicar-ho, a causa de la seva lleialtat cap a Kurtz, que considera 

el seu destí (de nou, amb el recurs de la repetició que, en aquest cas, hi afegeix un pronom 

possessiu que concreta el subjecte del fat). Cal notar també que l‘expressió no és la de ―reviure 

el malson‖, més típica, sinó ―dream the nightmare‖, una construcció que uneix el sentit positiu i 

el negatiu i que situa al lector en un espai no del tot conscient, ni real. De fet, Marlow reconeix 

que se salva per ben poc: ―And then they very nearly buried me‖. Per això, pot narrar 

l‘experiència, i ho fa en passat, com el narrador del conte ―The Fall of the House of Usher‖, que 

està a punt de ser engolit per la follia de Roderick Usher i pot escapar de la casa quan aquesta 

està caient a trossos. A Heart of Darkness s‘hi respira una sensació similar, per bé que el marc 

que envolta la narració l‘allunya més del lector: Marlow està contant la història a bord del 

Nellie, al Tàmesi, per als seus companys, mentre que el conte de Poe prescindeix de cap 

recobriment semblant, i el narrador presenta tan sols la història sense revestir-la. Marlow empra 

el temps pretèrit perquè el relat neix d‘un procés de reflexió, que es plasma al text a partir 

d‘aclariments com ara ―This is the reason why I affirm that Kurtz was a remarkable man‖. Així, 

el narrador es justifica com a garant de la seva pròpia història per tal com també n‘ha estat 

protagonista: ―Since I had peeped over the edge myself, I understand better the meaning (...)‖. 

Garrett Stewart defineix la seva consciència de narrador:  

Marlow is entirely aware, too, of the role he has assigned to his articulate double as doomed 

visionary, even as we note how throttled and nihilistic is Kurtz‘s so-called tragic recognition. 

Death by proxy, terminal vantage through a ritual scapegoat, may be entirely a literary invention, 

but it is one Marlow tries hard to validate from his experience, for it alone offers him a model of 

death with understanding, however horrible, to contrast with the nonepiphanic pallar of his own 

approach to the brink. (Stewart, 1980: 325). 

Un cop s‘ha endinsat al cor de les tenebres, queda marcat i ja no pot viure mai de la 

mateixa manera (Safranski, 2000:  189). Marlow, de fet, encara diu més: ―It is his extremity that 

I seem to have lived through‖: és a dir, el narrador confessa que li sembla haver viscut a través 
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de Mr. Kurtz, mentre que la seva pròpia experiència es redueix a ―a vision of greyness without 

form filled with physical pain, and a careless contempt for the evanescence of all things‖. Ell 

també pot sentir el patiment, el dolor, com els malvats, però només pot viure realment el final 

d‘aquesta situació a través de Kurtz i, com veurem, només pot narrar gràcies a ell.  

 Per a comprendre aquesta qüestió és interessant observar l‘ús dels verbs en els 

fragments. Per exemple, les accions en primera persona realitzades pel narrador oscil·len entre 

la posició quasi passiva d‘observació (―I saw‖, ―I remained‖ o ―I had peeped over the edge‖) i 

l‘acció (―I have wrestled with death‖): la primera és més habitual però, en qualsevol cas, totes 

dues serveixen a la voluntat d‘assegurar la seva credibilitat com a narrador. És per això que 

també cal tenir en compte els verbs que parlen justament de la seva tasca: ―I affirm‖, ―I 

understand‖, ―I am (...) aware‖ o ―I like to think‖. De fet, Marlow compara el seu comportament 

amb el de Kurtz i es reconeix incapaç d‘actuar com ell: ―I was within a hair‘s-breadth of the last 

opportunity for pronouncement and I found with humiliation that probably I would have nothing 

to say‖, emprant un adverbi – ―probablement‖—que no pot ser de certesa perquè no ho ha viscut 

del tot, tan sols ha estat al marge. Per això, les paraules del malvat són millors: ―I like to think 

my summing-up would not have been a word of careless contempt. Better his cry — much 

better‖. Aquesta afirmació justifica que la seva veu sigui tan important. Marlow fins i tot empra 

la mateixa expressió (―careless contempt‖) per a definir el seu patiment i com hagués estat la 

seva narració si no hagués pogut partir de les reflexions de Kurtz. Aquest queda dibuixat a la 

ment del lector com un personatge malvat i, per tant, com a algú que realitza accions malignes, a 

partir de referències breus, tenint en compte el conjunt. Però aquesta no és la part que transmet 

Marlow, per a qui la seva importància recau en la reflexió i l‘expressió de Kurtz, com queda 

patent a les formes verbals: ―He cried‖, ―had pronounced‖, ―he had summed up—he had 

judged‖ o ―his stare (...) was wide enough to embrace the whole universe, piercing enough to 

penetrate all the hearts that beat in the darkness‖.  

Paral·lelament, el narrador també empra verbs impersonals per a explicar alguns 

moments puntuals, com és el canvi a les faccions de Kurtz, que ―it was as though a veil had 

been rent‖ o bé ―I had been permitted to draw back my hesitanting foot‖, com se li hagués 

permès presenciar el moment de realització de Kurtz i la seva caiguda, però des d‘una posició 

segura. Així, sense buscar-ho, sense ni tan sols un subjecte que ho justifiqui, Marlow sembla 

haver estat abocat a ser-ne testimoni i, al mateix temps, a salvar-se. Per això se sent fascinat per 

la caiguda, adoptant una actitud present a l‘art, com explica Argullol: ―hay una indudable 

voluptuosidad en el ascenso, pero ¿puede negarse ese otro placer de la imaginación en el que se 
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presupone la inminencia de la caída?‖ (Argullol, 2007: 53)
25

. Aquest tipus de fascinació també 

ha tingut molta acollida a la literatura: se‘n podrien citar molts exemples – i de personatges 

cèlebres—però, per la seva plasticitat i per la construcció narrativa, en podríem destacar en el 

conte de Poe ―Una davallada al Maelström‖. Al relat s‘explica, efectivament, com un pescador i 

els seus germans van ser engolits per aquesta mena de remolí, des del punt de vista d‘un 

supervivent. Així, la primera persona narra la seva pròpia experiència però, a la vegada, s‘inclou 

en una narració major que és la de l‘oient que reprodueix la conversa (i, per exemple, aporta 

inicialment dades objectives sobre el fenomen). A tot això s‘hi ha d‘afegir que aquesta es 

produeix just quan el mar amenaça de nou, i tots dos personatges es resguarden rere una roca, 

des d‘on estan protegits però, al mateix temps, tenen el perill ben a prop, a mode kantià. Aquest 

és el patró que apareix també en Marlow: ell narra amb temps passat, quan ja és fora de perill, i 

des de l‘observació del fenomen. En el seu cas, però, la història del descens de Kurtz no té tanta 

plasticitat com en el relat de l‘escriptor americà. Amb tot, Marlow aconsegueix trasmetre la 

sensació engolidora de la caiguda, barrejada amb l‘element de divinitat que envolta Mr. Kurtz:  

I tried to break the spell—the heavy, mute spell of the wilderness—that seemed to draw him to 

its pitiless breast by the awakening of forgotten and brutal instincts, by the memory of gratified 

and monstruous passions. This alone, I was convinced, had driven him out of the edge of the 

forest, to the bush, towards the gleam of fires, the throb of drums, the drone of weird incantation; 

this alone had beguilded his unlawful soul beyond the bounds of permitted aspirations. And, 

don‘t you see, the terror of the position was not in being knocked on the head—though I had a 

very lively sense of that danger, too—but in this, that I had to deal with a being to whom I could 

not appeal in the name of anything high or low. I had, even like the niggers, to invoke him—

himself—his own exalted and incredible degradation. There was nothing either above or below 

him, and I knew it. He had kicked himself loose of the earth (Conrad, 2012: 94-95).  

A ulls de Marlow, Mr. Kurtz és un ésser superior, un ―remarkable man‖. A més, aquesta 

és la imatge que el propi Kurtz tenia d‘ell mateix. Una de les poques coses que el lector acaba 

sabent, pel que Marlow veu i pel que li expliquen, és que els indígenes adoraven Kurtz com si 

fos una divinitat. De fet, és curiós veure com Marlow ja sap aquest detall gràcies al text 

programàtic de Mr. Kurtz que hem tractat anteriorment, on aquest escriu: ―must necessarily 

appear to them [savages] in the nature of supernatural beings—we approach them with the 

might as of the deity‖ (Conrad, 2012: 72), actuant a mode de pensador o de legislador. El 

contrast entre la posició més elevada, la idolatria, i la caiguda, fa que aquesta darrera encara 

sigui més pronunciada: els malvats no poden acceptar que tan sols són homes, per això 

s‘emmirallen gairebé en les divinitats. Com resumeix Staten:  

                                                           
25

 Argullol ho expressa en relació a Miquel Àngel i la seva atracció per figures com Faetó, Ícar o Dèdal.  
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Kurtz cathects the jungle in both a military and a psychoanalytic sense, in a project that aims at 

forestalling the risks of libidinal investment by absolutely mastering the cathected object, by 

incorporating the outside into his own substance. Marlow twice images Kurtz as a ravenous 

mouth
26

 that seeks to devour the earth and all its inhabitants. (...) If we read Kurtz as enacting a 

sadistic-aggresive project of mastery motivated by the need to overcome a sense of deficient 

being, we know that the ―forgotten and brutal instincts‖ are that Kurtz remembers at the ―pitiless 

breast of the jungle‖. This project, and not some abstract tendency toward evil, would then be the 

universalizable darkness of heart that we discover through the figure of Kurtz (Staten, 1986: 

732).  

Aquesta afirmació coincideix amb el que hem estat intentant establir: el Mal és possible 

en tots els humans perquè és fruit d‘una reacció necessàriament humana de por al no-res, a la 

desaparició, que desemboca en una conducta que procura evitar-los. La maldat no neix d‘una 

desviació o d‘una monstruositat, sinó de les pors més humanes. També n‘és un clar exemple el 

Jutge Holden, que ho expressa a través de la voluntat de sobirania absoluta. He destacat en 

cursiva les expressions més reveladores en aquest sentit:  

Què és un sobirà? 

Un amo. Un amo o un senyor. 

Per què no dius amo, doncs?  

Perquè és una manera especial d‘amo. Un sobirà mana fins i tot on manen d‘altres. La seva 

autoritat està per sobre de totes les jurisdiccions. 

En Toadvine va escopir.  

El jutge va col·locar les mans a terra. Va mirar el seu inquisidor. Això ho reclamo per a mi, va 

dir. I tot i així hi ha aquí una munió de terres aïllades de vida autònoma. Autònoma. Perquè sigui 

meva no hi ha de passar res sense el meu consentiment. 

En Toadvine va seia amb les botes creuades. Ningú no pot arribar a conèixer tot el que hi ha a la 

Terra, va dir.  

El jutge va decantar el seu cap enorme. L‘home que creu que els secrets del món viu en el 

misteri i la por. La superstició el durà a la perdició. La pluja erosionarà els actes de la seva vida. 

Però l’home que s’imposa la tasca de reconèixer el fil conductor de l’ordre del tapís haurà 

assumit, en virtut d’aquesta decisió, la responsabilitat del món, i és només mitjançant aquesta 

responsabilitat que podrà trobar la manera de dictar els terminis del seu propi destí.  

No veig quina relació té això amb caçar ocells.  
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 Marlow diu: ―I saw him open his mouth wide—it gave him a weirdly voracious aspect, as though he 

had wanted to swallow all the air, all the earth, all the men before him‖ (Conrad, 2012: 85- 86) i ―I had a 

vision of him on the stretcher, opening his mouth voraciously, as if to devour all the earth with all its 

mankind‖ (Conrad, 2012: 105). Curiosament, són dues imatges que empra quan Mr. Kurtz no hi és: la 

primera apareix abans de conèixer-lo i la segona és posterior a la seva mort, quan es dirigeix a casa de la 

seva promesa.  
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La llibertat dels ocells és un insult per a mi. Jo els tancaria tots el un zoològic. (McCarthy, 2009: 

149).  

 

Els malvats es consideren superiors i, per això, moltes vegades també són considerats 

com a superiors, de manera que adquireixen un cert reconeixement. És tan així que, en alguns 

casos, una situació contrària gairebé és inimaginable. N‘és un exemple un moment que viu 

Marlow amb el company rus que coneix durant el seu viatge, abans de quedar embruixat per Mr. 

Kurtz: ―The young man looked at me with surprise. I suppose it did not occur to him that Mr. 

Kurtz was no idol of mine‖ (Conrad, 2012: 84). També il·lustra aquesta actitud de supremacia 

Pinkie Brown, que creu que es mereix ser immortalitzat per a la posteritat:  

Una mariposa nocturna herida contra uno de los faroles se debatía en el suelo, y él la libró de su 

existencia, aplastándola. Algún día, algún día... Continuaba renqueando sobre la arena, con la 

mano ensangrentada escondida en el pecho, como un joven dictador. Era el jefe de la banda de 

Kite; aquello no había sido más que una derrota parcial. A fuerza de tesón esperaba borrarla por 

completo. La luna que centelleaba frente al monumento a Júpiter de Regency Square le hizo 

soñar despierto, renqueando por la playa arenosa frente a las casetas. ―Yo también tendré una 

estatua‖ (Greene, 2004: 195). 

Mentre que Mr. Kurtz és capaç d‘expressar algunes veritats sobre la seva experiència i, per 

extensió, sobre els éssers humans (malgrat ho faci amb una sola paraula, de la qual se‘n poden 

estirar molts fils), Marlow intenta establir també algunes reflexions sobre la vida, a partir 

sobretot de les vivències de Kurtz, emprant sentències com ―Droll thing life is‖ o ―then life is a 

greater riddle than some of us think‖. En aquesta línia, també empra el ―you‖, com en una 

conversa, un pronom que és habitual en anglès per a expressar les reflexions: ―The most you can 

hope from it is some knowledge of yourself‖ o ―it is the most unexciting contest you can 

imagine‖, que fins i tot esdevé un ―us‖: ―some of us think (...)‖. malgrat siguin, doncs, 

expressions corrents a la llengua anglesa, contribueixen a l‘efecte de proximitat entre el narrador 

i el lector.  

En la línia de la tenebrosa mansió Usher, que abans s‘ha esmentat, Marlow troba Mr. Kurtz en 

una zona limítrof, on es concentren les característiques del Mal, però que té una aparença poc 

humana, malgrat que s‘hi mouen impulsos que sí que ho són. L‘espai de Kurtz i la casa de 

Roderick Usher tenen misteri, però el primer és encara més inconcret. És el lloc on es lliura la 

batalla amb la mort que el narrador també ha viscut i expressa en primera persona:  

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an 

impalpable greyness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectactors, without 

clamour, without glory, without the great desire of victory, without the grear fear of defeat, in a 



Carla Riera Roca 

Treball de Fi de Grau 

L‘encarnació del Mal pur 

 

40 

 

sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in 

that of your adversary.  

A més, aquest paràgraf mostra la suma entre les paraules lligades al no-res 

(―impalpable‖; ―nothing‖, dues vegades; ―without‖, sis vegades, i ―skepticism‖) i aquelles que 

tenen una relació amb el Mal, com la glòria, el desig de victòria, la por de la derrota, la creença 

en el dret d‘un mateix o en el de l‘adversari, però en sentit negatiu: en aquest espai no hi ha res, 

ni ningú, ni tan sols ―glory‖, ni ―great desire of victory‖, ni ―great fear of defeat‖, ni ―belief in 

your own right, and still less in that of your adversary‖. L‘entorn de la selva africana té a veure 

amb el procés de Kurtz, especialment des de l‘òptica del narrador: ―for Marlow emotive 

unrestraint shades into moral unrestraint, and the external threat of violence from the jungle 

becomes the projected image of the internal potential for violence which the jungle noritures 

and amplifies‖ (Staten, 1986: 727). Per això, Marlow li atribueix un seguit de característiques 

que subscriuen la sensació de perillositat: ―The earth seemed unearthly. We are accustomed to 

look upon the shackled form of a conquered monster, but there—there you could look at a thing 

monstrous and free‖ (Conrad, 2012: 51). Amb tot, el vertader camí és l‘interior, especialment en 

el cas de Mr. Kurtz però també en el de Marlow. Com expressava Hoffmann a ―L‘home de la 

sorra‖ a través del personatge de Clara: ―T‘haig de dir francament que, per a mi, totes les coses 

horribles i esfereïdores de les quals parles es creen i recreen en el teu dintre en tant que el 

veritable món, el real, l‘exterior, hi té molt poca relació‖ (Hoffmann, 1982: 53). En el cas de 

Heart of Darkness, no seria lícit afirmar que l‘entorn no hi té connexió, però certament el procés 

que pren més rellevància és el que passa a l‘interior de Kurtz. Hi ha alguns autors, com Garrett 

Stewart, que opinen que la selva és molt important perquè és el lloc on Mr. Kurtz es retroba 

amb un estat de vida més primitiu i pot desenvolupar els seus ―most primally rooted human 

impulses‖ (Stewart, 1980: 319) però la meva opinió és que no es tracta tant d‘una qüestió 

geogràfica ni etnològica. El Mal, al meu entendre, no és una tendència humana primitiva i 

reprimida per la civilització, que respon als impulsos més que a la raó: al contrari, la maldat de  

què parlem està—en un moment o altre—marcat pel raciocini. No neix d‘un estímul primari 

sinó de l‘autoconsciència: això és el que pot permetre que tots els humans siguin malvats. 

Només cal fixar-se, per exemple, en Patrick Bateman, que viu tranquil·lament entre la societat 

novaiorquesa: certament, els seus crims estan fora de l‘usual, però també és capaç de combinar-

los amb un refinament exquisit. Un altre motiu en contra d‘allò que afirma Stewart és que si les 

accions malvades fossin només aquelles que considerem lligades a uns impulsos naturals, 

estarien acompanyades, generalment de motius com la fam, la libido, l‘enveja, el poder: hi 

podria haver individus que fessin mal per plaer, però no hi ha manera de demostrar que seria la 

regla general. En canvi, si traiem aquests motius de sobre la taula, ens queda un Mal en un 

escenari de nuesa emocional (Stewart parla de la ―naked exposure of the human ego‖, per bé 
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que com a condició de la selva) que és el resultat d‘un seguit de preguntes ontològiques que 

reben unes respostes concretes per part del malvat: l‘afany de poder – no terrenal, sinó com a 

desafiament a la Creació—, la interrogació sobre el no-res, el γνῶθι σεατόυ, que és crucial per a 

Marlow i Kurtz, portat a l‘extrem de la negació destructiva. Segons el meu criteri, l‘impuls no 

és la violència o el desenfrè, sinó el de preguntar-se sobre l‘ésser i, per defecte, sobre el no-

ésser: aleshores es premen unes tecles molt perilloses que poden derivar en un viatge sense 

retorn a les tenebres.  

De la mateixa manera que Marlow no defineix amb claredat l‘entorn en el qual Kurtz realitza les 

seves accions, la seva manera de narrar deixa altres espais buits, que el lector té la possibilitat 

d‘omplir. La combinació de referències isolades en un text es construeix durant la lectura, de 

manera que és habitual que el lector acabi una novel·la amb la sensació que coneix un 

personatge (malgrat que factualment hi hagi poques pistes): aquest és l‘efecte que es produeix 

en el cas de Mr. Kurtz. Però, en realitat, el narrador en dóna molt poca informació: en general, 

no se saben mai de manera directa les atrocitats que ha comès, per bé que Marlow en deixa 

entreveure algunes pinzellades, per exemple, a través de la narració d‘altres personatges, com 

ara quan diu que ―He informed me, lowering his voice, that it was Kurtz who had ordered the 

attack to be made on the streamer‖ (Conrad, 2012: 90). Aquest concepte té a veure amb el que 

afirmava Alan Palmer (2004:40) sobre la formació dels personatgs. La idea de Kurtz es forma a 

partir de petites píndoles, però la seva actuació malvada mai no es desvela: aquest és el gran 

secret que es manté dins el cor de les tenebres africanes. Nabokov escrivia, a propòsit de The 

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde:  

el buen lector puede no quedar del todo satisfecho de las brumas que envuelven las aventuras de 

Jekyll. Lo cual resulta especialmente irritante, puesto que se supone que las aventuras de Hyde, 

igualment anónimas, son monstruosas exageraciones de los caprichos descarriados de Jekyll. En 

realidad, lo único que podemos suponer con cierta certeza sobre los placeres de Hyde es que son 

de carácter sádico: disfruta inflingiendo dolor (Nabokov, 1999: 288).  

Potser el títol de ―bon lector‖ no té relació amb la insatisfacció davant el dubte i, més 

aviat, el bon lector és aquell que pot superar la frustració i veure més enllà del fet que no sabrà 

mai exactament quines són les accions perverses. La construcció de la novel·la és la clau del 

gaudi, i no pas tant la seva trama, malgrat que Nabokov argumenti que es tracta d‘un recurs que 

aporta seguretat a l‘escriptor (Nabokov, 1999: 287). Potser és cert que, per a qui construeix una 

història, és més senzill no entrar en detalls, però també és més enriquidor per a qui la llegeix: el 

focus se situa ara, a més d‘en els aspectes tècnics, en quelcom més profund. No es tracta del que 

diu, sinó del que no diu: la imaginació del lector pot il·lustrar totes les transgressions de Jekyll i 

tots els actes de Hyde, quasi de manera infinita. Davant del llibre, es busquen les paraules que 
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poden donar pistes, es fan preguntes, s‘aconsegueix encuriosir el lector per quelcom que no 

sabrà mai. La mateixa situació es produeix a Heart of Darkness: el focus canvia de lloc. Conrad 

podria haver narrat les accions de Mr. Kurtz des del seu punt de vista (o, per exemple, des del 

punt de vista d‘un nadiu), però escull que les conti un home que acaba d‘arribar a la zona i que 

està, també, intrigat per una mena de llegenda al voltant de la figura de Kurtz que l‘acabarà 

engolint. Així, el que passa dins la selva no és la part que li interessa Marlow: les accions que el 

fascinen, que ell creu mereixedores de distinció (redemptores, fins i tot) són les de comprensió. 

Per aquest motiu, Mr. Kurtz és presentat com a  ―piercing enough to penetrate all the hearts that 

beat in the darkness‖, de manera que pot entendre l‘―ultimate wisdom‖. Aquest fet és el que, a 

ulls de Marlow, el fa guanyar: ―a moral victory paid for by innumerable defeats, by abominable 

terrors, by abominable satisfactions. But is was a victory!‖. Malgrat que Safranski la consideri 

una soberania absurda (Safranski, 2000: 191), és una victòria en el sentit que permet l‘expressió 

de ―that mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose‖ que és la vida, entesa 

quasi com una broma de mal gust (―droll thing life is‖). Marlow troba una esperança en viure-la, 

però, malgrat que és ben limitada:  ―the most you can hope from it is some knowledge of 

yourself—that comes too late‖
27

. Amb tot, aquest coneixement d‘un mateix
28

 comporta ―a crop 

of unextinguishable regret‖, que reforça el sentit d‘insatisfacció constant. Però Marlow veu en 

Mr. Kurtz aquesta petita escletxa d‘esperança amarga, que es produeix només en la mort, en 

―that last stride‖ de Kurtz en precipitar-se al buit. Amb reserves, com demostra l‘aparició de la 

paraula ―perhaps‖ en tres ocasions, Marlow intueix que el coneixement final tan sols es pot 

adquirir en la caiguda: ―and perhaps this is the whole difference, perhaps all the wisdom, and all 

truth, and all sincerity, are just compressed into that inappreciable moment of time in which we 

step over the threshold of the invisible‖. La saviesa, la veritat i la sinceritat concentren un seguit 

de valors que el text havia anat preparant anteriorment, i són així la culminació de ―that supreme 

moment of complete knowlegde‖, ―the form of ultimate wisdom‖, del que s‘expressa en ―the 

last opportunity for pronouncement‖. ―The expression of some sort of belief (...) [that] had the 

appalling face of a glimpsed truth‖ és la visió que té Kurtz, quasi a mode d‘aparició 

fantasmagòrica, i que se li reflecteix a la cara: per això és interessant com Conrad repeteix el 

mot ―face‖ acompanyat de l‘adjectiu ―espantosa‖ (que, recordem-ho, no espanta, sinó que 

fascina al narrador). El ―some knowledge of yourself‖ és delator de les limitacions, per tal com 

es presenta com a ―some‖: és interessant veure com Conrad lliga un article indefinit amb la 

finitud del ―complete knowledge‖ i de la ―ultimate wisdom‖, més encarades al coneixement 

                                                           
27

 Una conclusió oposada a la que extreu Patrick Bateman a American Psycho (1991: 377).  
28

 Una postura filosòfica amb un llarg recorregut històric, però especialment coneguda pels grecs amb el 

seu γνῶθι σεαυτόν gravat en pedra a l‘entrada de Delfos o pels romans com a nosce te ipsum, atribuïda a 

diversos filòsofs, entre ells Sòcrates. Aquest coneixement, a més, podria representar la ―ultimate wisdom‖ 

que Marlow esmenta.  
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sobre el ―greater riddle‖ que és la vida. El narrador diu: ―if such is the form of ultimate wisdom, 

then life is a greater riddle than some of us think it to be‖, incloent-se en el grup dels qui no 

coneixen la veritat. Però, al mateix temps, afirmant-ho atesta la possibilitat que realment la vida 

sigui quelcom més, malgrat que la frase s‘iniciï amb un condicional determinat, per una banda, 

per la creença de Marlow en la fita de Kurtz i, per l‘altra, per una estructura simple, en present, 

gairebé sentenciosa. La vida és, doncs, a ―great riddle‖, però també ―droll thing‖, una expressió 

lligada amb la curiositat i la raresa que provoquen un cert divertiment i que, per tant, serveix per 

a explicar la reacció fascinada de Marlow en veure el canvi de les faccions de Kurtz. A més, 

també és un ―mysterious arrangement‖, un misteri que a la vegada és ple de ―merciless logic‖ 

malgrat que ―for a futile purpose‖: la combinació a tres bandes entre els substantius racionals—

la disposició, la lògica i el propòsit—topa amb els adjectius descoratjadors—misteriosa, 

despietada, banal.  

Cal recordar que Marlow ha batallat amb la mort, a través del no-res, de la solitud, la 

manca de glòria, el desig de vèncer, la por a la derrota, l‘escepticisme, l‘orgull i la 

competitivitat, i tot i així no ha aconseguit arribar al nivell de Mr. Kurtz, que considera 

victoriós. Aquest ―algun‖ coneixement d‘un mateix és ―the most you can hope‖ després del 

viatge tumultuós que han viscut, però no és una garantia. És per tot això que Mr. Kurtz 

finalment pot arribar a la revelació per la que Marlow queda captivat, i que Ovejero considera 

única en el panorama literari:  

como el protagonista de Conrad tras el largo viaje por el río Congo, llegamos al gran 

descubrimiento: el horror, pero un horror que no consiste en descubrir nuestros instintos 

primitivos, en la revelación del salvaje que se encuentra por debajo de nosotros, que serían más 

bien las tesis de El señor de las moscas y de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Conrad hace un 

descubrimiento aún más atroz, como nos recuerda Safranski en su libro El mal o el drama de la 

libertad: somos contingentes; no, lo peor no son esas fuerzas oscuras que tiran de nosotros hacia 

la bestia cuando nos libramos de las ataduras de las convenciones sociales (...). Lo peor es 

descubrir que nada importa (Ovejero, 2012: 90).  

La veu de Marlow filtra la novel·la i la de Mr. Kurtz se sent ben poc però, quan ho fa, és 

de forma sintètica. Són les seves vivències les que li permeten realitzar aquesta depuració. En 

un sentit ben diferent, però de la mateixa manera, el Jutge Holden afirma: ―Només l‘home que 

s‘ha ofert del tot a la sang de la guerra, que ha estat al fons del clot i ha vist tota mena d‘horrors 

i ha comprès per fi que la guerra parla al seu cor més íntim, només aquest home pot ballar‖ 

(McCarthy, 2009: 340). Kurtz no balla, sinó que verbalitza els horrors: ―The horror! The 

horror!‖ desvela la vacuïtat de l‘ésser, la depuració de les seves cavil·lacions. La cara d‘espant 

de Mr. Kurtz reforça la idea que, efectivament, la seva síntesi és fruit de la desesperació. Es 
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troba immers en el paradigma que E.T.A. Hoffmann explicava bellament a ―L‘home de sorra‖, a 

través del seu narrador. Hoffmann escriu sobre totes aquelles sensacions corprenedores i, entre 

elles, s‘hi troba allò horrible:   

volies expressar la teva imatge interna amb els colors més brillants, amb les seves ombres, amb 

les seves llums i t‘esforçaves per tal de trobar els mots amb què començar a parlar. Però et feia 

l‘efecte com si de les primeres paraules haguessis de fer sentir tot allò de meravellós, de 

magnífic, d‘horrible, de gai, de terrible que era en tu, per tal de colpir com una descàrrega 

elèctrica els qui t‘escoltaven. I, en canvi, cada mot, tot allò que pot expressar-se amb paraules, et 

semblava incolor, glacial i mort (Hoffmann, 1982: 59).  

Encara més: l‘encarnació del Mal en Mr. Kurtz serveix per a poder parlar del no-res: ja 

que aquest no pot ser descrit per si sol, cal que algú faci quelcom comprensible pel lector, 

llegible en una escala de valors (Booth, 1991: 297). A través d‘un personatge com ell, Conrad 

pot expressar ―ese terror sin nombre [que] mina todo la estabilidad de la identidad personal‖ 

(Eagleton, 2010: 90). Per aquest motiu, esdevenen comprensibles interpretacions com la 

d‘Staten, que considera que el quasi-silenci de Kurtz és l‘única forma que té de preservar 

quelcom del seu ser (Staten, 1986: 725), una idea que recorda molt les que s‘han presentat quan 

es tractava Iago. Per això és important recordar, per molt senzill que sembli, que l‘essència del 

fragment (i la de la novel·la) és que està redactada en primera persona per un narrador-

testimoni: és la seva impressió la que rebem, és la seva lectura la que tenim davant els ulls. És 

per aquest motiu que el lector pot tenir la sensació incial que Mr. Kurtz s‘eleva a una categoria 

quasi profètica quan és capaç d‘arribar a una revelació com la que hem vist, malgrat que aquesta 

no deixi de ser la visió de Marlow. Conrad ho escriu de manera que el lector afinat és capaç de 

distingir entre aquest nivell i el de Kurtz: si narrés ell la història seria la d‘una caiguda, mentre 

que, de la mà del narrador, veiem aquest mateix descens però rere un vel de fascinació que cal 

retirar si es vol comprendre l‘altra cara de la història. Quan Marlow veu la fisonomia de Mr. 

Kurtz se sent enlluernat, però no espantat (malgrat que sap que ho hauria d‘estar, perquè 

contempla aquesta possibilitat mitjançant el fet d‘escriure-la, i de fer-ho, a més, en primer lloc). 

En canvi, Kurtz viu en una primera persona vibrant – potser massa per escriure-ho—l‘horror 

que proclama.  
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3. El Mal sense mediador: Patrick Bateman, el psicòpata confés 

…there is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an 

entity, something illusory, and though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh 

gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable: I simply am not 

there. It is hard for me to make sense on any given level. Myself is fabricated, an aberration. I am a 

noncontingent human being. My personality is sketchy and unformed, my heartlessness goes deep and is 

persistent. My conscience, my pity, my hopes disappeared a long time ago (probably at Harvard) if they 

ever did exist. There are no more barriers to cross. All I have in common with the uncontrollable and the 

insane, the vicious and the evil, all the mayhem I have caused and my utter indifference toward it, I have 

now surpassed. I still, though, hold on to one single bleak truth: no one is safe, nothing is redeemed. Yet I 

am blameless. Each model of human behavior must be assumed to have some validity. Is evil something 

you are? Or is it something you do? My pain is constant and sharp and I do not hope for a better world for 

anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. But even after admitting 

this—and I have countless times, in just about every act I‘ve committed—and coming face-to-face with 

these truths, there is no catharsis. I gain no deeper knowledge about myself, no new understanding can be 

extracted from my telling. There has been no reason for me to tell you any of this. This confession has 

meant nothing.... (Ellis, 1991: 376). 

És difícil discernir quin és el moment més impactant de l‘obra de Bret Easton Ellis, però sembla 

força clar que el fragment escollit mereix una referència particular: malgrat que el to de 

confessió impregna totes les pàgines, on les imatges són tan brutals com les confidències de 

Patrick Bateman, aquesta porció de novel·la sembla destruir de cop tot allò que s‘ha construït 

justament a partir del seu desenvolupament. Tot i la seva brevetat (particularment en 

comparació amb el test de Heart of Darkness) en aquest fragment hi apareixen diversos 

conceptes que solen estar relacionats amb el Mal: per exemple, l‘autor hi empra, per boca del 

narrador-protagonista, substantius com ―aberration‖, ―heartless‖ o ―blameless‖, i defineix la 

seva personalitat amb adjectius com ―sketchy‖ i ―unformed‖. Aquesta descripció el situa en el 

terreny del monstruós, del defectuós, quasi a mode de la criatura de Frankenstein a nivell 

emocional. De la mateixa manera que la seva interioritat es dibuixa amb aquests trets, Patrick 

Bateman aclareix que algunes altres característiques humanes han desaparegut d‘ell (fins i tot 

suggereix una possible situació temporal per aquesta pèrdua): ―my conscience, my pity, my 
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hopes disappeared a long time ago (probably at Harvard) if they ever did exist‖. El protagonista 

és conscient de la seva relació d‘aparences amb els altres, que queda molt clara a l‘inici del 

fragment quan oposa la seva actuació amb la d‘una segona persona hipotètica: ―I can hide my 

cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even 

sense our lifestyles are probably comparable‖. Cal aturar-se un moment a comentar l‘expressió 

―our lifestyles‖, en primer terme: la vida de Patrick Bateman és, certament, molt semblant a la 

dels seus companys, que podrien compartir característiques, si no amb el lector, al menys amb 

el receptor del seu discurs (que no tenen perquè coincidir). La novel·la s‘encarrega de deixar-ho 

clar amb una regularitat quasi mecànica: només cal pensar, per exemple, en les constants 

mencions de les marques de roba que porten els personatges (s‘alternen noms com Versace, 

Armani, Krizia o Manolo Blahnik) o els locals de moda, com el famós Dorsia que apareix 

sovint, el Tunnel, el Pastels o el Harry‘s. També en les populars referències culturals com ara a 

Doctor Zhivago, A Farewell to Arms, Roman Holiday o cantants com Frank Sinatra o Nat King 

Cole (Ellis, 1991: 280). Bateman encaixa a la perfecció en els models de yuppie (ho fa tan bé 

que hi ha personatges que no deixen de confondre‘l amb altres, saludant-lo amb cognoms 

diferents), i això és un gran avantatge, perquè li permet passar desapercebut entre la multitud. 

De fet, a la novel·la, la seva xicota sovint l‘anomena, davant els seus amics,  ―the boy next 

door‖, una expressió comuna en anglès que serveix per referir-se a algú en qui es pot confiar, 

perquè és totalment normal i corrent. De fet, com determina Cristina Almeida: ―una buena parte 

de los individuos acusadores morales, perversos, o psicológicamente violentos, suelen mantener 

unas formas de comportamiento social o público más que correctas. Pueden incluso rayar la 

exquisitez, con lo que estos individuos no son sospechosos, en absoluto. La sospecha dirigida a 

ellos está fuera de lugar, resulta impensable‖ (Almeida, 2005: 33). L‘exquisitesa de Bateman ho 

corrobora: només cal pensar en la seva rutina de bellesa diària, que s‘estén durant diverses 

pàgines (Ellis, 1991: 24-30). L‘extrema cura que té del seu cos contrasta durament amb la 

buidor interna que s‘ocupa d‘expressar al llarg de tota la novel·la.  

Així, el protagonista d‘American Psycho no és com els que l‘envolten. La seva 

despersonalització es comença a mostrar al fragment amb la ―cold gaze‖ i es reforça quan 

explica que la seva carn respon al tacte, però que ell no ho fa. Amb tot, la seva pèrdua 

progressiva d‘humanitat no tan sols s‘atura aquí: Bateman confessa que fins i tot es troba més 

enllà d‘allò ―uncontrollable‖, ―insane‖, ―vicious‖ i ―evil‖, és a dir, del Mal en sí mateix. Afirma 

que tot el que hi té en comú és que l‘ha causat, però també diu que ―I have now surpassed [it]‖. 

El procés recorda la radicalització que pateix també Macbeth:  

Gairebé m‘he oblidat del gust que té la por. 

Abans se‘m refredaven els sentits 
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amb un xiscle nocturn; tots els cabells  

se‘m posaven de punta amb una història de por,  

com si tinguessin vida. Estic tip de terrors, 

i ara el terror és tan familiar  

a tots els meus criminals pensaments 

que ja res no m‘espanta (5.5).  

 

Albert Shepherd defineix l‘evolució com una esllavissada, en el cas del personatge 

shakespearià (1902: 359), i la imatge podria aplicar-se també al procés mental de Bateman (més 

que no pas a les seves accions perquè, de la mateixa manera que la novel·la no té final, el seu 

inici no se situa quan comencen els crims, sinó que hem de suposar que ja se n‘han produït i 

se‘n seguiran produint). En certa mesura, és una petita porció de vida quasi a la manera 

txekhoviana: res no canviarà i, malgrat tot, el lector ha patit una sacsejada.  

La situació límit porta Patrick Bateman a una reflexió molt interessant: la paraula ―evil‖ 

torna a aparèixer en una pregunta sobre l‘entitat del Mal, que es produeix cap a un  ―you‖ retòric 

del qual no se‘n poden treure conclusions precipitades. Bateman diu: ―Is evil something you 

are? Or is it something you do?‖, amb una fórmula del ―you‖ que és molt freqüent en anglès, 

com ja hem vist amb Marlow, però que certament podria haver estat impersonal. El contrast 

entre ―ser‖ i ―fer‖ en relació amb el Mal, la seva definició ontològica, pren un sentit molt més 

complet si s‘observa que, malgrat la seva aparició més clara és en aquesta frase, l‘oposició 

ressona per tot el text a partir de les accions del Jo protagonista, que podem dividir, doncs, entre 

el que és i el que fa. Novament, cal remarcar que la presència del pronom ―I‖ és causada, 

primordialment per la necessitat de la llengua anglesa d‘indicar el subjecte de les frases, fet que 

explica que aquest aparegui catorze vegades en el fragment. Cal tenir en compte, també, l‘ús 

d‘altres expressions com ―me‖ (dues vegades més), ―myself (també amb dues aparicions) i 

―my‖ (que el narrador empra nou vegades), en una seqüència que recorda l‘expressió 

anglosaxona ―me, myself and I‖, que s‘utilitza per a definir un comportament o un discurs 

egòlatra. A més, aquesta és justament la sensació que es transmet al lector, la d‘un discurs oral: 

per bé que mai no s‘especifica com es produeix (ni si ho fa), la narració de Patrick Bateman té 

un aire oral—quelcom que és crucial en les dues narracions estudiades, com veurem més 

endavant— que contribueix a la seva espontaneïtat. Això sí, José Antonio Marina alerta de les 

particularitats d‘aquests casos:  

el sujeto que habla parece ser el sujeto más profundo, más personal, más cercano y a la vez más 

lejano. Cuando digo ―Y creo-deseo-pienso que...‖, ese yo se alza como gran origen de la 

expresión y del contenido de la expresión, como la fuente de mis ocurrencias menos voluntarias. 

―Je est un autre‖, dijo Rimbaud, y tenía buena parte de razón. Éste es el primer problema del 
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sujeto que habla: que está fuera del ámbito de mi conciencia, que sólo se delata cuando habla 

(Marina, 1998: 90).  

 Que Patrick Bateman descrigui el seu propi món dóna moltes pistes sobre ell: ―the 

whole consciousness of character can be expanded to include description of aspects of the 

storyworld that are seen from their perceptual, cognitive, and evaluative point of view. This 

interface between character and their storyworld is a highly informative way to link the internal 

consciousness of character to their external social and physical context‖ (Palmer, 2004: 49). En 

són una mostra els seus freqüents lapsus linguae –el que en anglès s‘anomenen ―slips‖— que 

tant interessaven a Freud (sense voler entrar en la psicoanàlisi), i que deixen entreveure el seu 

inconscient, a un nivell molt bàsic: ‹‹―I‘ll have a decapitated coffee also,‖ I say absently, before 

catching myself. ―I mean... decaffeinated‖›› (Ellis, 1991: 371).  

Un altre dels aspectes importants són les formes verbals que Bateman empra. En primer lloc, 

esmentaré els verbs que indiquen accions realitzades per Bateman: ja n‘hem vist un cas, quan 

deia ―I can hide my cold gaze‖ com a reacció al comportament dels altres. Però també apareixen 

en relació a accions malvades com ara ―I have caused‖, ―I have now surpassed‖, ―I do not hope 

for a better world to anyone‖, ―I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape‖ 

o ―in just about every act I‘ve commited‖. Les accions malignes de Bateman són, a més, molt 

explícites. Malgrat que el fragment que hem seleccionat no ho mostra, la novel·la està farcida de 

violència. Per arribar a la conclusió que res no el satisfà, el protagonista d‘Easton Ellis ha forçat 

els límits humans al màxim: pallisses, mutilacions, sadisme sexual... Les imatges són múltiples i 

diverses. Argullol escriu: ―el fin del mundo no debe ser un acontecimiento breve, un instante de 

destrucción universal que evite a los hombres la possibilidad de una torturante agonía. Un ocaso 

súbito no tendría ningún valor ejemplar ni permitiría ningún goce a quien lo concibe. Por lo 

contrario, es el estricto sentido de la agonía lo que le da relevancia‖ (Argullol, 2007: 37). Per bé 

que la seva reflexió gira entorn al llibre de l‘Apocalipsi, la idea fonamental és la mateixa que 

comparteix Patrick Bateman: l‘agonia és dolça i, per això, no sol matar tan sols en rampells, 

sinó que s‘hi recrea. Naturalment aquest procediment queda reflectit en una escriptura pausada, 

macabra, curosa com ho és ell amb els seus instruments. En posaré tan sols alguns exemples. 

Segurament una de les primeres imatges d‘un alt nivell d‘impacte és el primer assassinat d‘un 

indigent, descrit, de bon inici, de la següent manera: ―He starts nodding helplessly and I pull out 

a long, thin knive with a serrated edge and, being very careful not to kill him, push maybe half 

an inch of the blade into his right eye, flicking the handle up, instantly popping the retina‖ 

(Ellis, 1991: 131). He escollit també el d‘una antiga companya, perquè es mostra l‘inici de l‘acte 

però també la reacció posterior, ja moltes hores després, en aquests fragments:  
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I‘m leaping in front of her, blocking her escape, knocking her unconscious with four blows to the 

head from the nail gun. I drag her back into the living room, laying her across the floor over a 

white Voilacutro cotton sheet, and then I strech her arms out, placing her hands flat on thick 

wooden boards, palms up, and nail three fingers on each hand, at random, to the wood by their 

tips (Ellis, 1991: 245).  

Després d‘anar a treballar, torna a casa i contempla el que ha fet, amb les següents 

reflexions:  

Back at my place I stand over Bethany‘s body, sipping a drink comtemplatively, studying its 

condition. Both eyelids are open halfway and her lower teeth look as it they‘re jutting out since 

her lips have been torn—actually bitten—off. Earlier in the day I had sawed off her left arm, 

which is what finally killer her, and right now I pick it up, holding it by the bone that protrudes 

from where her hand used to be (I have no idea where it is now: the freezer? The closet?) (Ellis, 

1991: 252). 

 A més, Bateman no s‘atura ni davant dels infants:  

Would you like... a cookie? I ask, reaching into my pocket. 

He nods his small head, up, then down, slowly, but before he can answer, my sudden 

lack of care crests in a massive wave of fury and I pull the knife out of my pocket and I stab him, 

quickly, in the neck.  

Bewildered, he backs into the trash can, gurgling like an infant, unable to scream or cry 

out because of the blood that starts spurting out of the wound in his throat. Though I‘d like to 

watch his child die, I push him down behind the garbage can, then casually mingle in with the 

rest of the crowd and touch the shoulder of a pretty girl, and smiling I point to a penguin 

preparing to make a dive (Ellis, 1991: 298).  

La violència exercida contra els infants incrementa notablement la crueltat de les 

accions dels malvats, especialment per la innocència i la vulnerabilitat. Aquest tipus de 

pràctiques també apareixen a Blood Meridian, on el Jutge Holden assassina nens amb qui 

sembla intuir-se que ha tingut relacions sexuals. En el seu cas, els infants solen estar 

desemparats perquè se‘ls emporta després de les massacres, que provoca amb el seu grup de 

malfactors. Totes les conclusions que es poden extreure del que passa es deriven de la troballa 

dels cadàvers passat un temps. En canvi, Patrick Bateman assassina nens sense fer cap 

diferència entre ells i els adults: en el seu espiral de violència, ni l‘edat, ni el sexe, ni la condició 

social no signifiquen res.   

 Malgrat aquesta diferència, la brutalitat explícita és un element que American Psycho i 

Blood Meridian comparteixen. Tan sols sis anys abans que Bateman, el Jutge Holden i la seva 
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companyia tenyien el Far West de roig, com el yuppie ho fa amb els carrers de Nova York. 

Totes dues localitzacions són ben diferents, i la majoria d‘assassinats també (en un cas, veiem 

sovint massacres, mentre que en l‘altre hi ha sobretot crims particulars). A la novel·la de 

McCarthy, quasi a mode de western, la càmera enfoca els detalls macabres, però també plans 

generals que donen una idea de l‘embergadura de la situació. Per exemple: ―el pistolot va 

revinclar-li la mà i dos grapats del cervell de l‘Owens van sortir per la part de darrera del seu 

crani i van caure a terra amb un soroll tou. L‘home va caure sense fer soroll i va quedar 

encongit, de cara a terra i amb un ull obert i la sang brollant de la destrucció feta a la nuca‖ 

(McCarthy, 2009: 246) o bé: 

va tornar al campament al davant d‘una petita columna amb el cap de l‘indi penjant del cinturó 

pels cabells. Els homes estaven penjant cabelleres de tires de pell i a alguns dels cadàvers els 

havien arrencat trossos sencers d‘esquena per fer-ne cinturons i arnesos. A en McGill, el mexicà 

mort, li havien arrencat la cabellera i els cranis sangonosos ja s‘estaven tornant negres sota el sol. 

Gairebé totes les tendes estaven calcinades i, com que hi havia trobat algunes monedes d‘or, uns 

quants dels homes removien les brases a cops de peu. En Glanton els va maleir, va agafar una 

llança i clavant-hi el cap a dalt, on va quedar somrient impúdicament com un animal de fira, va 

anar d‘aquí cap allà sense desmuntar, cridant-los perquè reunissin els cavalls de refresc i es 

posessin en marxa (McCarthy, 2009: 169).  

Els fragments com l‘anterior són habituals a la novel·la i, de vegades, s‘hi afegeixen 

altres elements que augmenten l‘impressió, com ara aquesta escena que frega el sacrilegi:  

els penitents jeien massacrats, apunyalats i esbudellats, entre les pedres, en tota mena de 

postures. Molts d‘ells estaven al voltant de la creu caiguda, alguns mutilats i alguns sense cap. 

Potser s‘havien apinyat al voltant de la creu cercant protecció però el clot on l‘havien plantat i el 

munt de pedres que l‘envoltava mostraven que la creu havia estat tirada a terra i que la 

representació de Crist havia estat tallada i esventrada, i ara jeia a terra amb les tires de roba amb 

què estava lligat abans encara al voltant dels canells i dels turmells (McCarthy, 2009: 324). 

Amb tot, McCarthy combina aquest fragments amb altres de gran bellesa en els quals 

descriu, gairebé amb la mateixa serenitat amb que pinta les massacres, els paisatges que les 

recullen: 

el camí els va portar a través de roures nans i alzines i per sobre un terreny pedregós on uns 

arbres foscos arrelaven a les esquerdes dels aiguavessants. Van cavalcar al sol i entre l‘herba alta 

i a última hora de la tarda es van trobar un escarpament que semblava l‘extremitat del món 

conegut. Per sota, a la pàl·lida claror lluïen les brases de les planes de San Agustín estenent-se 

cap al nord-est, la terra flotant en una llarga corba silent sota el tel de fum dels dipòsits de carbó 

subterranis que hi cremaven des de feia mil anys. Els cavalls trobaven el camí per la vora del 
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precipici lentament i els genets miraven amb expressions diverses aquella terra antiga i nua 

(McCarthy, 2009: 149).  

En canvi, la narració de Patrick Bateman sobre el seu entorn és ben diferent, en part 

perquè la ciutat de Nova York no li ofereix paratges similars per comentar però, sobretot, 

perquè la seva tasca és molt més monòtona: els assassinats es combinen amb llargs paràgrafs, 

com hem vist, on es comenten el vestuari dels seus companys o senzillament els rètols que 

Bateman veu per la ciutat. A Blood Meridian es mostren uns homes que lluiten contra unes 

dures condicions meteorològiques, que estan necessàriament lligats amb la natura, per això és 

lògic que aquesta prengui rellevància: de la mateixa manera que les massacres es narren gairebé 

com un quadre, també així es retraten els paisatges. En canvi, Bateman és un home totalment 

desconnectat de la naturalesa, fred com el ciment que l‘envolta, superficial i aparent com les 

marques de roba o els locals que esmenta. Enllaço aquí amb la qüestió que tracto abans 

d‘aquesta digressió: per això, les formes verbals en present són tant importants en Bateman. No 

importa tant de mostrar els resultats, la descripció final, com el procés i la seva virulència. El 

temps present contribueix a donar un sentit d‘immediatesa i de vivesa: ―por definición, el 

narrador cuenta lo que ha pasado. Pero cada pequeño acontecimiento, en cuanto se convierte en 

pasado, pierde su carácter concreto y se vuelve silueta. La narración es un recuerdo, por tanto un 

resumen, una simplificación, una abstracción. El verdadero rostro de la vida, de la prosa de la 

vida, sólo se muestra en el tiempo presente‖ (Kundera, 2005: 25). Naturalment, aquesta 

lleugeresa en l‘acció casa amb la història que s‘explica i amb la personalitat del seu narrador, un 

assassí que mostra en primera persona diversos rampells de violència i set de sang. L‘efecte 

dramàtic es reduiria notòriament si es narrés amb un temps pretèrit, així com el seu aire de 

confessió vívida, quasi a cau d‘orella del lector. D‘aquesta manera aconsegueix jugar amb les 

emocions del lector, un element fonamental, com vaticinava Ovejero (2012: 99).  

És interessant observar com Bateman revela també, amb l‘ús dels verbs, els seus 

processos mentals, que el porten a conclusions que expliquen el seu comportament: ―I still, 

though, hold on to one single bleak truth: no one is safe, nothing is redeemed‖, així com la 

pròpia acció de narrar, a partir de verbs com ―admetre‖ (―even after admitting this, and I have 

countless times‖), que provoquen al seu torn conseqüències, per bé que negatives com ara ―I 

gain no deeper knowledge about myself‖ i ―no reason for me to tell you any of this‖. Així, a 

partir de la narració en primera persona en la qual el narratari és el lector:  

es el sujeto quien está profiriendo el acto, y esa incordinación en el sujeto, cuyos avatares he 

pretendido contar, confieren al acto del habla un espesor ético. La comunicación deja de ser una 

propiedad del producto lingüístico para convertirse en un conjunto de operaciones de la 

inteligencia—la producción del lenguaje y la comprensión del lenguaje (Marina, 1998: 219).  
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Les paraules que Ellis posa en boca de Bateman revelen l‘essència del personatge i, al 

seu torn, poden ajudar a comprendre al concepció que l‘autor en té.  

A l‘altre pol hi ha les formes verbals que donen pistes sobre el propi ser de Patrick Bateman: la 

primera d‘elles és també una de les més reveladores, pel fet que apareix en cursiva al llibre de 

Ellis, i perquè resumeix el conjunt del fragment: ―I simply am not there‖. Aquesta afirmació 

sintetitza la imatge de la màscara, que ell mateix empra en un moment de la novel·la (―my mask 

of sanity was a victim of impeding slippage‖, a Ellis, 1991: 279) i que s‘havia presentat amb 

anterioritat amb la mirada freda i la carn: Bateman reconeix que no és, però en particular que no 

és ―allà‖ (―there‖) i, per tant, no clama la seva inexistència, perquè no pot no existir, sinó que 

s‘autositua en una esfera diferent. El que fa, mantenint-se en la línia entre el ser i no-ser que 

s‘ha esmentat amb anterioritat, és concretar que no és aquell que s‘espera que sigui (com feia 

quan negava la possibilitat de tenir un estil de vida similar als del seu entorn), que no és el que 

sembla: és aparença. Aquesta idea es reforça amb la frase: ―I am a noncontingent human being‖, 

on el narrador entra en qüestions més ontològiques i s‘afirma un ésser humà, però fora de la 

possibilitat d‘ésser o no. Bateman ni tan sols és contingent perquè se situa a ell mateix més 

enllà, a l‘espai de la total independència: ―there are no more barriers to cross‖. En aquesta línia, 

el protagonista afirma que ―it is hard for me to make sense‖, perquè no es creu subjecte a les 

mateixes normes que els altres en cap sentit. A més, malgrat l‘aire de confessió de tota la 

novel·la, malgrat les accions psicopàtiques que mostra i que s‘expliciten ja al títol, Bateman 

proclama: ―I am blameless‖. Ho és, seguint el seu raonament, perquè ningú pot salvar-se i 

perquè és indiferent a tot. En certa mesura, segueix la idea d‘Eagleton: ―en convertir algú en 

malvat es justifiquen les seves accions i es condemna al món a un mal inherent: significa que no 

en són responsables, si han nascut així‖ (Eagleton, 2010: 12). Bateman se situa en un paradigma 

en el qual els seus actes no tenen cap sentit, però tampoc no poden evitar-se, pel mateix motiu. 

De fet, és notable com diu ―This confession has meant nothing‖ usant un pronom demostratiu – 

―this‖— i no pas possessiu com ―my‖, distanciant-se del mateix acte de confessar.  

 En aquest moment és pertinent comentar la qüestió de la psicopatia que dóna títol a 

l‘obra. El terme ―psychopathia‖ és relativament recent, ja que va desenvolupar-se sobretot 

durant el segle XIX, a mans d‘especialistes com ara Richard Krafft-Ebing – en el terreny de la 

psiquiatria encarada a qüestions sexuals. La paraula, però, tenia un significat que anà més enllà 

de la sexualitat: ben aviat s‘emprà en la medicalització de la psiquiatria per a designar un 

problema mental però, especialment, en el terreny de la medicina forense i la llei. En una 

societat moderna cada vegada menys regida per l‘Església—per bé que la modalitat seguia sent 

essencial—i cada vegada més per l‘Estat, el fet que alguns crims poguessin explicar-se en 

termes de malaltia fou un canvi crucial per a la concepció de la culpa i la responsabilitat. 
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L‘historiador de la ciència Harry Oosterhuis estudià aquest procés i, com Krafft- Ebing, 

anomenà aquesta nova categoria humana – en particular tractant els pervertits sexuals— 

―stepchildren of nature‖
29

. Això és, homes (en aquest sentit empra natura) que no segueixen les 

mateixes normes que els altres (per això empra ―stepchildren‖) però que no hi poden fer res. 

Naturalment, el psiquiatre emprava aquestes nocions per a inscriure la seva disciplina en el 

procés de medicalització provocat pel sorgiment de les anomenades ―ciències de l‘Home‖ 

pròpies del període posterior al Segle de les Llums, però també ho feia amb l‘esperança de 

cercar una cura. Així també empraven aquestes idees els seus pacients i els qui el consultaven, 

ja sigui en visites o per carta. Patrick Bateman, en canvi, no té voluntat de canviar: és un 

psicòpata que s‘expressa com a tal sense esperar una millora ni sense poder comprendre‘n el 

motiu. A més, American Psycho fou escrita en l‘era del que podria anomenar-se ―medicalització 

social‖, que inclou una psicologia/psiquiatria popular, molt evident arrel, per exemple, de la 

divulgació (i sovint vulgarització) de grans noms com Sigmund Freud. Més endavant en veurem 

les conseqüències concretes. 

El fragment estudiat també està construït sobre la base de verbs impersonals. N‘és un exemple 

el cas aïllat però significatiu de la forma verbal (phrasal verb, en anglès) d‘obligació: ―each 

model of human behaviour must be assumed to have some validity‖, gràcies al qual d‘una 

reflexió de Bateman se n‘infereix una sentència universal. Sovint, però, els verbs impersonals 

apareixen en relació amb mots propers al no-ésser del protagonista, com per exemple: ―there is 

an idea of Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me‖. A més, el 

narrador també els empra per a expressar la manca de sentit de la pròpia narració:  ―there is no 

catharsis‖, ―no new understanding can be extracted from my telling‖ i ―there has been no reason 

for me to tell you any of this‖. Malgrat que amb un subjecte (―la confessió‖), la darrera frase va 

en la mateixa línia: ―this confession has meant nothing‖. Així, de vegades la veu de Bateman fa 

servir subjectes però en forma negativa, com en la verbalització de la seva única veritat: ―no one 

is safe, nothing is redeemed‖. ―No one‖, ―nothing‖ o ―anyone‖ apareixen de la mà de les 

paraules que discuteixen el ser del protagonista ―idea‖, ―abstraction‖, ―entity‖, ―illusory‖, així 

com els dos ―something‖ que es pregunten sobre l‘essència del Mal. De vegades, aquestes 

expressions es plasmen en frases senceres, com en les esmentades ―I simply am not there‖ o en 

―make sense on any given level‖, ―myself is fabricated‖, ―if they ever did exist [my conscience, 

my pity, my hopes]‖, ―there are no more barriers‖, i en l‘actitud de Bateman ―my utter 

indifference‖. Preguntar-se sobre si mateix, pel protagonista, significa també interrogar-se sobre 

el mal: ―is evil something you are? Or is it something you do?‖. És, doncs, quelcom inherent a 

l‘ésser o a les seves decisions? Si la resposta es decanta per a la segona opció, és quelcom que 

                                                           
29

 Harry Oosterhuis. Stepchildren of Nature. Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity. 

Chicago: The University of Chicago Press, 2000.  
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es pot escollir o les accions estan ja predeterminades? Patrick Bateman no parla de destí, com 

ho feia Marlow, però aquesta podria ser una expressió interessant en aquest sentit. La frase 

següent dóna diverses pistes sobre l‘entitat del mal: ―my pain is constant and sharp and I do not 

hope for a better world for anyone‖. Consegüentment, és en primer lloc un dolor propi, que es 

plasma a partir de l‘ús en el fragment de mots com ―pain‖ dues vegades, una d‘elles 

acompanyada de ―is constant and sharp‖, i ―my heartlessness goes deep and is persistent‖. Però, 

en segona instància, és també la desesperança per a un mateix i per als altres. Com Bateman 

aclareix: ―in fact, I want my pain to be inflicted on others, I want no one to escape‖. Cal notar 

que, malgrat el protagonista és definitivament un home d‘acció, empra en aquesta sentència una 

construcció passiva ―to be inflicted‖, allunyant-se per uns instants dels actes que ha comès. És 

curiós observar com, en aquest punt, no usa un verb actiu com a subjecte que inflingeix el mal, 

una qüestió que es podria explicar com a reforç per a la banalitat de l‘empresa: com s‘ha anat 

veient, no hi ha satisfacció possible, ni catarsi, ni coneixements, ni raons, tan sols indiferència 

malgrat l‘intent de fruïció en el Mal. Per això, no té importància qui sigui el subjecte que actua. 

En efecte, és ell qui comet les atrocitats que haurien de satisfer la seva voluntat d‘estendre el 

patiment, però ja s‘ha adonat que mai no podrà sadollar el seu desig. El que no pot fer amb les 

accions, tampoc ho pot aconseguir amb les paraules, que situa significativament en primer lloc: 

―but even after admitting this—and I have countless times, in just about every act I have 

commited—and coming face-to-face with these truths, there is no catharsis‖. La verbalització de 

les veritats resultat de la reflexió sobre els seus actes no el calma ni, sobretot – aquest és un punt 

crucial de contacte amb Mr. Kurtz—, li proporciona cap mena de coneixement sobre si mateix: 

―I gain no deeper knowledge about myself‖. Afinant encara més, hi ha una diferència 

fonamental entre la construcció de Marlow i la de Bateman: la primera deia ―knowledge of 

yourself‖. Deixant de banda el canvi de pronom reflexiu, que correspon lògicament a la 

disparitat dels narradors, l‘ús de la preposició possessiva ―of‖ indica un major grau de 

coneixement en el sentit que deixa entreveure la possibilitat de conèixer l‘essència de quelcom. 

Equivaldria, doncs, a ―saber d‘alguna cosa‖, en una ruda traducció al català. En canvi, ―know 

about something‖ dennota una aproximació més superficial: ―saber sobre alguna cosa‖ no dóna 

pistes sobre el grau de coneixement que se‘n té. El que Bateman sí que sembla saber, però, és 

que hi ha quelcom de cert, que no equival a la ―ultimate wisdom‖ de Marlow, sinó més aviat a 

―one single bleak truth‖, és a dir, a una veritat que no és agradable: ―no one is safe, nothing is 

redeemed‖. De nou, després de parlar d‘ell mateix—quelcom evident en el món de Patrick 

Bateman—fa un tomb cap als altres, emprant una forma passiva: ―I gain no deeper knowledge 

about myself, no new understanding can be extracted from my telling‖. És a dir, no se‘n pot 

extreure una lliçó, un coneixement compartit i aplicable que pogués, hipotèticament, millorar el 

món: el protagonista ja havia deixat clar que no ho volia (―I do not hope for a better world‖) 
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però ara, a més, la impersonalitat de la passiva sembla indicar que efectivament, de forma 

objectiva, tampoc no seria possible aconseguir-ho. Una idea que contrasta amb la determinació 

narradora de Marlow, que extreu la seva importància del seu testimoniatge dels fets, potser no 

activament a mode de moralina, però al menys sí volgudament reflexiva.  

 Amb tot, la indeterminació és un denominador comú tant en Marlow com en Bateman: 

davant la impossibilitat de saber amb certesa què s‘extreu del contacte amb el mal, el primer 

parlava de ―some deeper knowledge of yourself‖. De manera formalment similar, el segon 

justifica les accions malvades, si aquestes no tenen valor—com sembla haver provat—, trobant-

hi un motiu: ―Each model of human behaviour must be assumed to have some validity‖. La 

construcció de la frase, particularment per l‘ús del verb d‘obligació ―must be‖, procura establir-

la com a una màxima, però hi ha diverses preguntes que se‘n segueixen necessàriament. Abans, 

però, cal dir que la primera part desvetlla l‘actuació de Bateman com a ―model of human 

behavior‖: per tant, com hem vist, no es considera inhumà, sinó que inclou el seu comportament 

dins les possibilitats de l‘espècie, per bé que matisadament, a causa de l‘―each‖ que singularitza 

el seu, en la línia de l‘esmentada psiquiatria i els ―stepchildren of nature‖. Les qüestions són, 

doncs, sobre per què ―must be assumed‖, és a dir, acceptat sense donar-ne proves i qui ho ha 

d‘assumir. El raonament del protagonista es fonamenta sobre aquestes preguntes sense resposta 

aparentment satisfactòria que, per a ell, es respondrien de la següent manera: començant pel 

final, tothom ha d‘assumir la validesa d‘aquesta sentència construïda com una premissa. Cal que 

la legitimitat del seu comportament sigui acceptada, doncs, pel simple fet que ell és un humà, 

pel que ha de tenir cabuda dins l‘espectre de conductes.   

Fins i tot en un panorama tan aparentment fatalista, tan nihilista, Bateman té dubtes just després 

d‘aquest fragment, emplaçat enmig d‘una conversa entre ell i la seva secretaria (que està 

enamorada d‘ell, com explicita en l‘epitet que sempre l‘acompanya), quasi a mode d‘apart. Així, 

en veure el seu amor: ―yet she weakens me, it‘s almost as if she‘s making the decision about 

who I am, and in my own stubborn, willful way I can admit to feeling a pang, something 

tightening inside, and before I can stop it I find myself almost dazzled and moved that I might 

have the capacity to accept, though not return, her love‖ (Ellis, 1991: 378). Aquestes 

contradiccions són prova de l‘encara existent humanitat de Bateman i, al mateix temps, són la 

seva condemna: malgrat que intenti extreure reflexions de la seva vida amb sentències com les 

que hem vist, no pot estar segur de res, ni tan sols de qui és, ni dels motius reals que el porten a 

actuar com ho fa (hem vist que vol inflingir el seu dolor als altres, però no aconsegueix 

desempallegar-se del patiment que l‘acompanya). La frase que tanca la novel·la (els mots que 

Pat Bateman veu en un cartell a Harry‘s) és altament reveladora en aquest sentit: ―THIS IS NOT 

AN EXIT‖ (Ellis, 1991: 399). 
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Aprofitant l‘avinentesa d‘haver esmentat el paper de la secretaria de Bateman, és un bon 

moment per tractar la qüestió del gènere a la novel·la sobre el Mal. Com s‘ha comentat a la 

introducció, aquest breu treball focalitzat només en els homes malvats no pretén asseverar que 

només els personatges masculins poden ocupar aquest paper, però el cert és que els homes són 

més propensos a portar a terme les accions del Mal pur en la literatura del segle XX. De ben 

segur que tots podem pensar en personatges femenins malvats: Cathy Ames, Mrs. Danvers, 

Margaret White, Nurse Ratched, Abigail Williams són alguns dels noms més destacats del segle 

passat. Tot això sense oblidar, malgrat l‘enorme salt temporal, que si pensem en el patró 

shakespearià, com hem fet amb els personatges masculins, trobem un gran model: Lady 

Macbeth, així com les bruixes i Hècate, totes dones i tan sols en una sola obra. Però poques 

compleixen el requisit de la narració en primera persona dels fets: Rebecca i One Flew Over the 

Cuckoo’s Nest ho farien, per bé que cap d‘elles s‘assembla a American Psycho, perquè empren 

narradors- testimoni. A més, la majoria de les dones malvades que hem esmentat actuen a causa 

d‘uns motius terrenals que les allunyen del Mal pur: l‘ambició, la venjança, el fanatisme o la 

gelosia viuen al cor de les seves accions. És curiós veure com, en canvi, en les novel·les que 

hem escollit o bé les dones no hi apareixen  (The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde i 

Blood Meridian) o bé ho fan com a contrapunt dels malvats, representant el Bé, la comprensió i, 

fins i tot en alguns casos, la justícia. De fet, en les altres tres novel·les, els personatges femenins 

actuen com a les enamorades dels protagonistes: la promesa de Mr. Kurtz a Heart of Darkness, 

la xicota—i després esposa—de Pinkie Brown a Brighton Rock i la secretaria de Bateman a 

American Psycho. Naturalment, hi ha excepcions: en la novel·la de Greene hi trobem Ida 

Arnold, que amb la seva tossuderia detectivesca procurarà derrocar Pinkie i, en la de Bateman, 

un reguitzell de dones que van des d‘Evelyn, la seva parella, fins a les nombroses amants que té. 

Amb tot, les que hem esmentat ens semblen interessants perquè són les que fan dubtar als 

narradors, en tots tres casos. En el de Marlow, sembla que les seves hesitacions sobre Kurtz 

s‘acaben quan coneix a la seva promesa i parla amb ella, reforçant el sentiment d‘admiració que 

sentia pel difunt. Tant és així que li menteix en dir-li que la seva última paraula va ser el seu 

nom.  

―I heard his very last words...‖ I stopped in a fright. 

―Repeat them,‖ she murmured in a heart-broken tone.  

―I want—I want—something—something—to—to live with.‖ 

‗I was on the point of crying at her, ―Don‘t you hear them?‖ The dusk was repeating them in a 

persistent whisper all around us, in a whisper that seemed to swell menacingly like the first 

whisper of a rising wind. ―The horror! the horror!‖ 

―His last word—to live with,‖ she insisted. ―Don‘t you understand I loved him—I loved him—I 

loved him!‖ 
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‗I pulled myself together and spoke slowly.  

―The last words he pronounced was [sic]—your name.‖ (Conrad, 2012: 110).  

 

En el de Pinkie, el seu caràcter s‘oposa diametralment a la bondat de Rose, que veurem, 

per exemple, en un diàleg sobre el Cel i l‘Infern que els oposa o que també mostra en 

l‘interrogatori d‘Ida sobre la naturalesa del seu espòs. Patrick Bateman, com ja hem comentat, 

també dubta quan es para a pensar en el seu amor. En tots tres casos, doncs, el paper de la dona 

és el d‘una entrega absoluta i, fins i tot, el d‘una defensa aferrissada, com demostra Marlow amb 

sentències com ―She had a mature capacity for fidelity, for belief, for suffering‖ (Conrad, 2012: 

106) o bé ‹‹She had said, with a deep catch of the breath, ―I have survived‖ (...), while my 

strained ears seemed to hear distinctly, mingled with her tone of despairing regret, the summing 

up whisper of his eternal condemnation›› (Conrad, 2012: 107). Aquest punt es revela 

especialment cruent en els dos darrers casos, en què l‘autor ens posa cara a cara amb dos homes 

totalment incapaços d‘estimar, i que es pregunten en veu baixa sobre la repugnància de l‘amor: 

―Ya sabes a qué me refiero, al mercado de la carne femenina (...) – Sus envenenadas pupilas se 

desviaron del escaparate para clavarse en la larga y mugrienta callejuela que despedía olores 

nauseabundos del pescado y tenía el suelo cubierto de inmundicias—. Es el amor—resumió, 

sonriendo melancólico—. Es la broma. Es el juego‖ (Greene, 2004: 298). 

L‘espiral de violència de Bateman sembla difícil d‘amagar en una ciutat com Nova York, 

especialment perquè, com hem comentat a l‘inici del treball, el protagonista té tendència a 

expressar en veu alta les seves atrocitats. En aquest punt, es podria argumentar que tota la 

novel·la és una fantasia de Bateman: és evident que, sigui quina sigui la intenció de l‘autor al 

respecte, estem parlant d‘un llibre de ficció. El que ens interessa de debò no és si el personatge 

de Patrick Bateman assassina, mutila o tortura els altres personatges de la novel·la o, més 

encertadament, si Ellis volia que el lector pensés que ho fa, sinó que ho expressa en primera 

persona. El fet que les accions fossin fantasies de Bateman no tindria cap importància: en 

realitat, mai no deixaria de ser el producte de la imaginació d‘Ellis. El que compta és 

l‘expressió, la forma com es verbalitzen les pulsions de Patrick Bateman, les seves accions, els 

seus desitjos que l‘acosten a la figura del malvat dels segle XX que estàvem buscant: escriure 

tota una novel·la sense història, que no es basi en les tres parts de la narrativa tradicional—un 

aspecte, evidentment, superadíssim amb innumerables exemples anteriors—, i que, a més, parli 

del Mal pur, de la temptació del no-res des de la pell d‘un individu d‘una classe tan coneguda—

respectada, fins i tot— com la dels yuppies.  

Bateman arriba finalment una conclusió similar a la de Mr. Kurtz: l‘horror. Mentre que el darrer 

no explicita res més que aquest mot, deixant molt per a descobrir a partir de petites pistes i 
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d‘una profunda reflexió, Bateman s‘assegura de ser clar, en particular a les darreres línies del 

fragment
30

: es tracta de la vacuïtat absoluta. Amb tot, entre tots dos hi ha una diferència crucial 

provocada per la posició del narrador: el protagonista d‘American Psycho dedueix que ―this 

confession has meant nothing‖, mentre que Marlow considera que és justament l‘expressió el 

que converteix Mr. Kurtz en un home remarcable. El personatge malvat de la novel·la de 

Conrad sintetitza tot el que ha viscut, ho expressa amb una sola paraula, que repeteix dues 

vegades, mentre que Bateman construeix tota una novel·la sobre la verbalització de quelcom 

que acaba per concloure que no serveix que sigui expressat. No és l‘inefable, sinó allò contra el 

que els humans no poden lluitar el que mata a Mr. Kurtz i fa que Patrick Bateman desaparegui 

progressivament (o això sembla, per pistes com la que apareix entre parèntesis ―probably at 

Harvard‖ i suggereix que tenia trets d‘humanitat que va perdre, per bé que ell mateix en tingui 

dubtes). No cal que se senti més la veu de Mr. Kurtz, més que aquestes dues paraules, per tot 

això: perquè expressar-ho (i aquí coincideixen de nou els dos malvats) no serveix de res, no 

ajuda a superar aquesta caiguda mortal. Per aquest moti és Marlow qui ho formula en el cas de 

Heart of Darkness: perquè ell no es precipita, per bé que és a punt de fer-ho. És la narració dels 

fets per part d‘una altra persona la que pot recollir l‘expressió de Mr. Kurtz i interpretar-la, i és 

per a aquesta tercera persona (que ambiguament pot ser narrador o lector) per a qui podrien 

arribar servir les reflexions (Bateman no hi està d‘acord), però no pels malvats, que ja han 

creuat la línia sense retorn: per aquest motiu Mr. Kurtz mor i Patrick Bateman confessa que, 

senzillament, no hi és.  

A grans trets, s‘ha vist com Patrick Bateman s‘expressa generalment amb un llenguatge 

més metafísic, mentre que el de Marlow és més metafòric, potser perquè un parla de si matiex i 

del seu propi ser ontològic i l‘altre narra una història viciadament, com hem vist. Aquesta 

consideració, unida a altres elements que ara tractarem, ens porta a parlar d‘una sensació de 

vacuïtat al fragment d‘American Psycho contraposada a la sensació de perill imminent que 

trobem al de Heart of Darkness, malgrat que l‘ús del temps present i del passat podrien portar-

nos a pensar que hauria de ser el revés. Semblaria que el pretèrit ha de ser el vehicle de la 

reflexió mentre que l‘acció del moment hauria de relacionar-se amb la imminència. Però aquesta 

aparent paradoxa es produeix pel centre de gravetat de la narració: com que Bateman està 

narrant la seva pròpia història, el lector veu a través del seus ulls i viu al seu cervell, de manera 

que el seu discurs sobre la futilitat el captiva i el pausa un moment, mentre ell també atura la 

narració dels fets. En canvi, malgrat el temps que ha passat des dels esdeveniments, Marlow va 

capturar les impressions més fortes quan presenciava la caiguda a l‘abisme de Mr. Kurtz i la 

                                                           
30

Des de ―But even after admiting this (...)‖ fins a ―this confession has meant nothing‖.  
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preserva a la memòria. L‘ús de l‘experiència modifica la narració, i per això era tan important 

en aquesta recerca treballar sobre la primera persona homodiegètica.  

 A més, Bateman fa una reflexió que va des del propi ésser fins als éssers humans en 

general, quan vaticina que no hi ha sortida per a ningú i que tot manca de sentit. D‘una manera 

semblant, Marlow va del particular al general, però en el seu cas pivota al voltant de Kurtz: el 

lector presencia un moment quasi epifànic i és a partir d‘ell que coneix més coses sobre 

l‘admirada figura. Des de l‘instant en què Marlow veu com li canvia el rostre, explica els motius 

de la fascinació per Kurtz, que ja hem tractat, com ara el seu domini de les ments o la seva 

verbalització brutal.  
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4. Intertextualitat maligna: seguint l’estela de Satanàs 

He procurat mostrar com la novel·la del segle XX introdueix canvis notables en la concepció 

del Mal i, en particular, dels personatges malvats: el viatge ens ha dut des del silenci sobre els 

actes de Mr. Kurtz fins a la sobreexposició als crims de Patrick Bateman. El canvi principal és 

la pèrdua de la divisió maniquea entre el Bé i el Mal: ja no ens movem en un terreny de blanc 

contra negre sinó en els grisos (de ―greyness‖, com deia Marlow). L‘escena que es produeix 

posteriorment a Heart of Darkness entre el narrador i la promesa de Mr. Kurtz és una mostra de 

la voluntat de justificació de les accions del malvat: en ella, particularment Marlow és conscient 

del que Kurtz ha fet, però es deixa emportar per l‘amor que ella li professava, que es barreja 

amb la seva admiració. En canvi, Bateman no pot justificar les seves accions perquè empra un 

discurs en primera persona i ni ell mateix no pot comprendre‘n els motius clarament—com es 

mostra en els seus freqüents dubtes. Aquesta és, però, la clau que ambdós personatges 

comparteixen: han descobert la vacuïtat. Per això, és més fàcil conèixer a Mr. Kurtz a través de 

Marlow i Bateman no es pot acabar d‘expressar ni de comprendre a si mateix amb claredat.  

Hem vist a l‘inici com la moralitat que envoltava el Bé i el Mal perd progressivament 

importància a la literatura. Amb tot, no es pot parlar, en termes generals, d‘una secularització de 

la novel·la: només cal pensar, per exemple, en les referències religioses que hem vist a Blood 

Meridian o a Brighton Rock: ―desde luego, estaban cometiendo un pecado mortal; y esa 

convicción lo llenó de hilaridad y de orgullo. Se considerava un hombre famoso e importante 

por quien los ángeles sollozaban‖ (Greene, 2004: 304). Malgrat tot, és cert que aquestes 

referències es troben a la superfície i no a la base dels textos. La moral religiosa és un altre dels 

elements que podrien servir per a comprendre els personatges, però sovint es rebutja 

ràpidament:  

La muchacha no contestó; la mujer tenía razón. Aquellas palabras no significaban nada para ella. Su 

saber estaba superado por el de palabras más Fuertes: Dios y el Diablo. Ida Arnold no podía hacerle 

la más leve sugerencia que no supiera acerca de estos dos conceptos. Si sabía de una manera exacta y 

precisa, como el problema matemático más fácil, que Pinkie era el Diablo, ¿qué importaba que obrara 

bien o mal? (Greene, 2004: 357).  
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Les nocions cristianes no poden abastar les dimensions polièdriques, les preguntes 

profundes dels malvats que, o bé les ignoren com a Blood Meridian (on hem vist una escena 

sense cap respecte per la imatge de Crist ni pels pelegrins); o bé, al mateix llibre, en tergiversen 

el sentit: 

Tot aquest temps el jutge amb prou feines havia pronunciat una paraula. Així que a l‘alba estàvem al 

caire d‘un vast malpaís i sa senyoria ens situa en unes roques de lava i comença a fer un discurs. Va 

ser com un sermó, però no era la mena de sermó que cap de nosaltres hagués sentit mai (...) va 

assenyalar la inhòspita i solitària muntanya i es va embarcar en una oració amb un objectiu que 

encara desconec i va acabar dient que la mare terra, així la va anomenar, era rodona com un ou i 

contenia en el seu interior totes les coses... (McCarthy, 2009: 141).  

Una altra possibilitat és prendre‘n només la part que els interessa:  

- Claro que tengo fe. No faltaba más. – Iba, de palabra en palabra, volviéndose desdeñoso—. Es 

la única cosa razonable. Esos ateos no saben nada. Desde luego, hay Infierno. ¡Llamas y 

condenación!- dijo, con los ojos fijos en el agua oscura. Su mirada se perdió en el aguacero, en los 

deslumbrantes rayos y en los faroles que bordeaban Palace Pier-. ¡Tormentos! 

- Y cielo también—declaró Rose, con ansiedad, mientras la lluvía caía implacable. 

- Oh, quizá—repusó Pinkie—, quizá. (Greene, 2004: 95).  

Un dels malvats més paradigmàtics de la literatura, que ha estat esmentat en aquest treball 

diverses vegades, és el Satanàs de Milton. Naturalment, el personatge d‘El Paradís Perdut es 

mou en un entorn de connotacions religioses, on l‘ús de paràmetres sacres serveix per a 

introduir unes característiques que hem vist que són compartides per altres malvats: la supèrbia, 

l‘afany de destrucció, l‘enveja, la caiguda, els sequaços que l‘acompanyen... Tres segles després 

de la publicació d‘aquest poema èpic, els personatges pervesos encara viuen a l‘Infern, i en són 

plenament conscients, així com de la tradició que els precedeix: ―¿Sabe lo que dijo Mefistófeles 

cuando Fausto le preguntó donde estaba el Infierno? ¡Eso es el Infierno, dijo, nunca estamos 

fuera de él!—Pinkie lo mirava fascinado y temeroso—‖ (Greene, 2004: 374). Coneixen també 

la seva disparitat, com mostra Patrick Bateman que, a més de les cites que ja s‘han comentat al 

respecte, afirma que viu en ―the dead walk among the living‖ (Ellis, 1991: 371). Novament, 

com en el cas de Shakespeare, pels models prevalen en les picades d‘ullet entre els pàries.   

 A més, la imatge del diable apareix sovint a les obres, de vegades fins i tot en forma 

plural, per a recordar constantment la sensació de perill a la que s‘enfronten els personatges, 

com Marlow: ―I‘ve seen the devil of violence, and the devil of greed, and the devil of hot desire; 

but by all the stars! These were strong, lusty, red-eyed devils, that swayed and drove men—

men, I tell you. But as I stood on this hillside, I foresaw that in the blinding sunshine of that land 
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I would become acquainted with a flabby, pretending, weak-eyed devil of rapacious and pitiless 

folly‖.(Conrad, 2012: 23). És interessant ressaltar com la prolepsi del narrador per mitjà del 

verb ―foreshaw‖, que revela el presagi de l‘efectivament esfereïdor encontre. A més, aquest 

darrer diable s‘oposa a tots els anteriors: mentre que els altres eren forts i vigorosos, ell és més 

aviat una massa flàccida i enganyosa, que es mou en una absurditat—com hem vist—

depredadora i sense mercè. A Blood Meridian, per exposar un altre cas, ben aviat un capellà es 

refereix al Jutge Holden de la següent manera: ―És ell, va cridar el reverent, somicant. És ell. El 

dimoni. Aquí el teniu‖ (McCarthy, 2009: 13) o, en el cas de Brighton Rock,: ―- No es lo que 

hagas, sino lo que piensas – dijo Pinkie—. Está en la sangre. Tal vez cuando me bautizaron el 

agua bendita no me llegó a tocar. ¡Quién sabe! Pero nunca he podido quitarme el diablo de los 

huesos‖ (Greene, 2004: 225).  

Els malvats són temuts però també temen: una de les seves pors és la mort, per tal com implica 

la desaparició de l‘ésser però, en la meva opinió, els éssers humans poden comprendre el 

concepte que hi hagi un final. És el desconeixement d‘aquest límit el que provoca el temor. 

L‘ésser humà està abocat a caminar cap a un final que li és desconegut. Per això, intenta donar 

respostes a la mort: el Tàrtar i els Camps Eliseus, la protecció dels manes, la reencarnació (com 

el cicle de Samsara), etc. O el no-res: la desaparició del cos que comporta la desaparició del que 

s‘anomenava ―ànima‖, el final de tot. És aquesta vacuïtat la que el preocupa perquè obrir-li una 

porta necessàriament condueix a noves preguntes: si pot deixar d‘existir, quin valor té la seva 

existència? Podria ser que no existís i fos fruit, realment, d‘una espècie de Geni Maligne 

descartià? Pot ser que existeixi però tingui un temps limitat per a gaudir de tots els plaers? 

Aleshores la màxima ambició seria, segurament, acabar condemnats com el Mal Caçador de 

Maragall. En qualsevol cas, les respostes dels malvats davant aquests límits són el desafiament i 

l‘inconformisme. Repten el món, la creació, els altres, es desafien a ells mateixos. Sabent que hi 

ha un límit entre l‘ésser i el no-ésser, fan malabarismes en un terreny de ningú: els ―bons‖ no 

s‘hi acosten i els malvats que els han precedit s‘han precipitat al buit. Els únics que n‘han 

retornat, a la manera d‘Odisseu o d‘Enees, són els que poden narrar-ho amb més ―autoritat‖, 

malgrat que sense una fidelitat absoluta: només han intuït el no-res, però no l‘han vist. Tan sols 

els qui es precipiten poden verbalitzar-lo purament, per bé que de maneres particulars: Mr. 

Kurtz el sintetitza i Patrick Bateman no acaba de aclarir què creu o què no creu (justament, 

perquè viu entre dos mons). Podria haver parlat de moltes altres casuístiques de narració, com 

per exemple el narrador omniscient de Brighton Rock o el de Blood Meridian (per esmentar tan 

sols les novel·les més citades aquí) però, de la mateixa manera que volia que el malvat fos un 

personatge humà que actués, m‘interessava també que ho fos el narrador, testimoni de 

l‘espectacle o el seu perpetrador. Són humans parlant de com altres han perdut la seva 

humanitat. 
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 Per aquest motiu, la qüestió de l‘oralitat és fonamental en tots dos casos. Ho hem vist a 

Heart of Darkness en l‘èmfasi que posa Marlow en la veu de Kurtz, mostrant una sensibilitat 

acústica que el caracteritza tant a ell com a la promesa del protagonista:  

she went on, and the sound of her low voice seemed to have the accompaniment of all the other 

sounds, full of mystery, desolation, and sorrow, I had ever heard—the ripple of the river, the 

soughing of the trees swayed by the wind, the murmurs of the crowds, the faint ring of 

incomprehensible words cried from afar, the whisper of a voice speaking from beyond the 

threshold of an eternal darkness. ―But you have heard him! You know!‖ she cried (Conrad, 2012: 

108).  

 Per la banda de Bateman, com hem comentat, la sensació de relat oral és produïda per 

les interpel·lacions, les exclamacions o les expressions que el narrador empra. Naturalment, la 

duresa del relat incrementa encara més la seva rebuda com a una confessió íntima. Per això la 

seva versió cinematogràfica homònima, dirigida per Mary Harron l‘any 2000 i protagonitzada 

per Christian Bale pot permetre‘s el diàleg directe de Bateman mirant a la càmera sense ser—en 

aquest detall—infidel a la novel·la. De fet aquesta és la impressió que el lector té davant de la 

novel·la malgrat que, naturalment, amb l‘accent sobre l‘aspecte acústic.  
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5. Conclusions 

A l‘inici d‘aquest treball em preguntava si l‘encarnació del Mal en la literatura era una manera 

de comprendre‘ns com a humans. A partir dels exemples analitzats, efectivament es pot 

concloure que aquest es fonamenta sobretot en la interrogació sobre el no-res que és 

inherentment humana. A més, hem vist també que els personatges malvats no presenten cap 

diferència, d‘entrada, amb els qui no ho són: la literatura anterior al segle XX sovint recorria a 

la maldat entesa des d‘una vessant moral, però ara el focus sembla estar més situat en la qüestió 

social. Es tracta d‘una pèrdua de la justificació dimoníaca—per bé que hem vist que el recurs 

comparatiu segueix en voga—. Però la diferència principal és que ara els motius ja no són 

externs. Per això, obres com Heart of Darkness són tant importants: perquè mostren de manera 

gràfica el viatge a l‘interior de la selva que és l‘ésser humà. En aquest sentit, American Psycho 

és el zènit del procès: el títol del llibre serveix quasi a mode de titulació personal, com la que 

Patrick Bateman no deixa de mostrar a les targetes de presentació que tant l‘obsessionen. No tan 

sols és un psicòpata confès, sinó que, per a més inri, escull un adjectiu gentilici d‘una de les 

potències—la potència segurament, als anys 80—mundials.  

 Per tot això, considerem que la recerca de l‘essència del Mal pur no pot 

esdevenir-se de manera abstracta, entorn del mateix concepte de ―mal‖, sinó que ha de tenir lloc 

forçosament a l‘interior de les persones, perquè està lligat amb l‘interrogació sobre l‘origen i el 

destí, la passivitat i l‘acció—aquesta lluita tan shakesperiana. El Mal pur és el resultat de 

decisions i procediments interns—conscients o no—que no són exclusius dels malvats però que 

es manifesten externament en ells de manera violenta i monstruosa. El que els defineix són les 

respostes que donen a les preguntes formulades: el poder, l‘orgull, la creació, el domini, el buit. 

Ho déiem abans: el temor humà per excel·lència és el no-res, és descobrir la vacuïtat. Les 

accions malvades no tenen justificació, com hem vist, i estan necessàriament arrelades a 

l‘essència de l‘ésser. El malvat és un individu que es mou en el fràgil equilibri entre creació i 

destrucció, a la recerca de la llibertat que li permeti no estar subjecte a unes normes o 

convencions socials que, malgrat tot, sovint aparenta seguir, com hem vist (cal recordar la 

necessitat de reconeixement de Kurtz o de Bateman, en aquest sentit). Sembla dir-se a si mateix: 

sóc creat; no puc ser creador; per tant, seré destructor; sóc destructor i ho destrueixo, els 
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destrueixo, em destrueixo, finalment. Si realment no es pot parlar del no-res, de l‘inefable—i 

hem vist que hi ha reticències al respecte—al menys sembla clar que es pot parlar del seu efecte 

en les persones, del precipici, i situar-se en aquesta posició té relació amb el Mal pur, que és la 

tendència a la aniquilació (i no pas l‘aniquilació per se). Per això, volíem treballar amb 

personatges humans, i no amb al·legories. 

 La representació literària del Mal pur pren formes molt diferents, a causa de les 

tècniques diverses: des del vel atapeït que oculta Mr. Kurtz a la confessió nua de Patrick 

Bateman.  Mr. Kurtz representa l‘horror de la buidor, Dr. Jekyll a la destrucció absoluta del Jo, 

Patrick Bateman personifica la màscara i la vacuïtat interior i el Jutge Holden és la 

impassibilitat sota una capa de pèrdua progressiva dels trets humans (la seva calvície, 

l‘albinisme, la seva alçada desproporcionada... tot trets humans que tendeixen a l‘extremisme).  

El segle XX ha introduït un seguit de canvis a la novel·la que són especialment 

importants pel meu estudi per la cruesa de les paraules i de les imatges que s‘hi recullen. Les 

dues obres escollides exemplifiquen a la perfecció el pas cap a una violència cada vegada més 

descoberta i més visual. És per aquest motiu que les he anat citat entrellaçadament amb  

novel·les del segle XIX, malgrat no empressin el narrador en primera persona homodiegètic, per 

a demostrar la preparació de punts de després han estat claus per a les veus sobre el Mal i del 

Mal del segle passat.  

Hem vist, també, que l‘ús de la primera persona com a protagonista o co-protagonista 

dels fets d‘una novel·la contribueix a donar la sensació de vivència del Mal, ja sigui des de la 

narració reflexiva com des de la que queda atrapada en una espiral de violència. Les formes 

verbals, naturalment, ajuden a produir aquest efecte: el passat i el present són marques que 

ajuden a regular la distància amb els fets. Però, en el primer cas, fins i tot emprant el temps 

pretèrit Marlow és capaç de transmetre la vivesa en particular dels moments més impactants, 

com són aquells en què queda fascinat pel quelcom del que l‘envolta. De vegades, doncs, les 

conclusions que es podrien extreure precipitadament d‘aquest temps verbals s‘han demostrat 

errònies. Però és evident que els autors utilitzen molts altres recursos: un element que es 

repeteix amb freqüència, com hem vist, és el camp semàntic de la destrucció i del no-res, que 

hem fet molt ampli volgudament, per tal d‘encabir-hi les diferents referències, que considerem 

que remeten a un sol element comú. 

En aquest sentit, l‘ús de la primera persona com a conductora de la narració facilita la 

possibilitat de percebre tots aquests matissos tan íntims de manera més propera. La batalla a 

dins de l‘ésser humà pot ser percebuda des d‘una distància més curta que si s‘emprés un 

narrador més allunyat. El narrador testimoni, Marlow, manipula clarament la narració sobre el 
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Mal per tal com no deixa que el lector conegui els esdeveniments que el dibuixarien i per com 

justifica i menteix durant tota la novel·la: ell també ha estat engolit, però per l‘atracció per Mr. 

Kurtz. El lector no sap, doncs, què pensa Kurtz, ni tan sols quan sent la seva veu, anunciada 

llargament com a reveladora, malgrat que Marlow procura explorar l‘interior del protagonista i 

presentar les seves inquisicions com a reals. En canvi, el narrador protagonista que narra el Mal, 

efectivament, es topa amb unes barreres, com vaticinava Eugenio Trías, però que caldria 

redefinir: Bateman no calla sobre els horrors o les accions sanguinàries i repulsives, sinó que ho 

explica tot, fins i tot que no és capaç de trobar cap explicació, cap satisfacció, cap final. Ningú, 

com pronostica el narrador d‘Ellis, no està en un lloc segur: s‘ha acabat viure allò sublim des de 

la perspectiva de Kant o de Burke, perquè els humans temen la potencialitat. Per això, com hem 

vist, els espais del Mal són plurals i inabastables: pot viure a tot arreu, perquè pot néixer a dins 

de tothom. La veracitat d‘aquesta asseveració es podria discutir des de la vessant filosòfica, 

moral i ètica, però no s‘ha d‘oblidar que el meu focus és el literari: allà s‘hi reflecteix el que es 

pot imaginar possible i, per tant, és susceptible de ser escrit. Quan Kurtz mor, els indígenes 

enterren ―something in a muddy hole‖: un cop abandonat allò corpori, no és l‘ànima sinó la veu, 

el discurs, el que perviu. Similarment, Bateman es considera una ―abstraction‖ i, malgrat que  

no dóna importància a una verbalització que no el sacia, esdevé una veu construïda fent camí al 

llarg de la novel·la. Les paraules, doncs, semblen clarament la millor manera de plasmar-los.  
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