
Thomas de Quincey (1785-1859), amic de S.T. Coleridge i de William
Wordsworth, és conegut pels seus assajos on barreja realitat i ficció,
com ara Confessions d’un anglès menjador d’opi o la que presentem
ací, L’assassinat entès com una de les belles arts.
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Diu la solapa d’aquest llibre que «la ra-

cionalitat pròpia de l’herència il·lustra-

da europea» es desintegra pel «forat

negre» ordit per autors com De Quin-

cey. En realitat, aquest autor prolífic,

opiòman i traductor (en aquest o en

qualsevol altre ordre) buscava més bé

les xicotetes arestes del pensament il·lus-

trat per a deixar-hi enganxades, com

s’enganxaria el fil d’un jersei en el marc

deteriorat d’una porta, algunes superbes

ironies capaces de somoure a les bu-

taques vellutades els burgesos dinoves-

cos més benpensants.

Tot i que De Quincey és considerat un

autor de segona fila en els més gruixuts

volums d’Història de la Literatura An-

glesa, la seua influència en els autors

posteriors de dos continents és ben

notòria. Són conegudes les aficions

quinceynianes d’Edgar Allan Poe o de

Baudelaire (provocadors conspicus, en

tots dos costats de l’Atlàntic, de la mo-



dernitat literària). Que els seus compa-

triotes no en compartisquen l’entu-

siasme no vol dir res: en aquest punt

també podem considerar que la boira

al canal de la Mànega aïlla el continent

de les illes britàniques, i no viceversa.

En realitat, De Quincey era un avançat

i, com tots els avançats, mirats per da-

munt del muscle pels seus contempo-

ranis. La seua defensa de l’assassinat

com a figura estètica era una extra-

vagància (típicament british, per cert),

però de la mena que van ben carregades

d’ironia. Això és el que el fa simpàtic als

lectors actuals i per això és perfectament

oportuna aquesta traducció dins els

Breviaris que ens regala periòdicament

PUV. És un llibre enquadernat en un

paper verjurat molt elegant i imprés en

tons crema, ideal per a seure en una so-

bretaula ventosa, quan no abelleix eixir

de casa i s’està disposat a assistir a un

espectacle d’intel·ligència sarcàstica de

primer ordre.

La tesi de De Quincey és coneguda: «La

gent comença a veure que hi ha algu-

na cosa més en la composició d’un bell

assassinat que dos caps de suro per ma-

tar i ser morts, un ganivet, una cartera

i un carreró fosc. Idea, senyors, com-

posició, clarobscur, poesia, sentiment

es consideren ara indispensables en els

intents d’aquesta naturalesa.»

L’obra consta de tres parts: dues supo-

sades conferències a la Societat d’Ente-

sos en Assassinat i un postscriptum. De

Quincey hi va repassant diferents crims

cèlebres, tot destacant-ne els valors es-

tètics. L’epopeia de Caín li sembla glo-

riosa, però en canvi l’època de Grècia

i Roma la veu com eixorca a l’hora

d’oferir exemples profitosos per a la

seua tesi. A partir de l’edat moderna co-

mença a trobar-se més a gust, especial-

ment quan té ocasió de fixar-se en la

vida dels filòsofs (Descartes, Spinoza,

Hobbes), que tan sovint van tindre un

ganivet tan a prop dels seus colls.

Per a De Quincey l’assassinat té la ma-

teixa finalitat que la tragèdia aristotèli-

ca: «Netejar el cor a través de la pietat i

el terror.» La seua ironia malèvola s’ocu-

pa a detallar en excés els principis que

s’han de seguir per aconseguir un bell

crim. Hi destaca, per exemple, que «el

subjecte escollit ha de tenir bona salut».

I segueix: «Segons aquest principi no s’ha

d’escollir cap sastre que tingui més de

vint-i-cinc anys, ja que després d’aques-

ta edat segur que és dispèptic.» [sic]

El to d’aquest llibre, naturalment, no és

apte per a lectors sense sentit de l’hu-

mor. Tota la resta el fruirà com una pe-

tita conquista de l’esperit torbadorament

desacomplexat.

� Víctor Cotlliure
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