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L’AUTOR:  
 
Joseph Conrad és un escriptor britànic d'origen polonès, 
Joseph *Conrad va néixer a Berdyczów  (que avui pertany a 
Ucraïna) el 3 de desembre de 1857. A causa de la profunditat 
de la seva obra, en la qual analitza els racons més febles i 
foscos de l'ànima humana, està considerat un dels grans 
autors en llengua anglesa del S.XIX. 
 
 

Conrad va néixer a 'una família noble, molt activa dins dels moviments nacionalistes polonesos, cosa que 
va suposar el seu exili després de la insurrecció polonesa succeïda el 1863. Després de quedar orfe va 
marxar a Marsella on, als 17 anys, es va enrolar com a mariner en un vaixell mercant. 
 
De les seves experiències com a marí per les costes de Sud-Amèrica, Índia o Àfrica es nodreixen molts dels 
seus posteriors relats, així com de les seves vivències durant les guerres Carlistes a Espanya, on va lluitar 
del costat de l'Arxiduc. 
 
Nacionalitzat anglès després de diversos anys enrolat en la Royal Navy va decidir retirar-se als 38 anys per 
dedicar-se de manera absoluta a l'escriptura. Va començar a escriure en anglès, llengua que no dominava 
al principi, però que tenia clar que preferia a d’altres llengües més properes per a ell com el polonès o el 
francès. 
 
La seva  visita al Congo Belga en 1888 serà molt important; allà va constatar les atrocitats comeses amb la 
població indígena i que seria base d’una de les seves novel·les més famoses: El cor de les tenebres. Conrad 
també va escriure novel·les d’aventures que avui considerem clàssics del gènere com és el cas de Lord Jim. 
 
El seu estil, a mig camí entre la tradició clàssica i el nou modernisme que més tard regnaria a Europa, està 
també influenciat pel romanticisme malgrat tractar els seus relats amb una gran dosi de realisme. Una 
difícil barreja que és la base de la seva importància com a escriptor. 
 
Joseph *Conrad va morir a *Bishopsbourne el 3 d'agost de 1924. 
 
 

L’OBRA: 
 
El cor de les tenebres és una novel·la escrita entre 1898 i 1899. I que va ser publicada per entregues entre 
els anys 1899 i 1902. 
 
És un relat curt. Un relat de mariner. Un relat d’aventures basades en una experiència personal d’un viatge 
al Congo devastat per Leopold II, de Bèlgica. 



Pàg. 2 

 
La vida al mar i en el ports estrangers és el teló de fons de bona part dels relats de Joseph Conrad, però la 
vertadera obsessió de Conrad va ser la condició humana i la lluita de l’individu entre el bé i el mal. I 
aquesta obra és la representació màxima de les aterradores profunditats de la corruptibilitat humana. 
 
S’ha de veure des del context en què s’inscriu : la colonització, l’imperialisme, la lluita per aconseguir 
colònies a les quals exprimir les matèries primeres al preu que fos. 
El protagonista, Marlow, mariner, narra la travessia pel riu Congo en la recerca de Kurtz, cap d’una 
explotació de marfil. 
 
Durant el viatge Marlow es va intentant fer una idea del personatge de Kurtz sota la sospita que Kurtz ja ha 
trencat els límits de la vida tal i com es coneix a Europa. 
 
Marlow, és la nostra mirada de la situació extrema en la qual viuen els colons europeus i la seva brutalitat 
cap els nadius africans. 
 
L’obra es llegeix com un descens als inferns i és a la vegada una crítica ferotge a l’imperialisme occidental 
en un moment en el qual l’imperialisme europeu i sobretot el britànic, ja havien començat a perdre l’aura 
de missió humanitzadora. Els excessos i brutalitats en el continent africà ja eren un tema recurrent i el 
personatge de Marlow esdevé una peça d’encaix testimonial de la brutalitat i l’arbitrarietat. 
 
Alguns crítics han dit que aquesta obra és racista pel reflex poc humà i animalitzant que es reflecteix dels 
nadius africans, però per una altra banda d’altres han sostingut que l’obra és, per davant de tot, un 
producte del seu temps on el que es pretenia era senyalar l’efecte sobre els europeus del contacte amb 
mons diferents i els dubtes que es generen a Joseph Conrad sobre 
la supremacia moral del vell continent. 
 
Prova de la fascinació que l’obra continua exercint la trobem en 
com s’han acostat a ella creadors com Francis Ford Coppola que 
va fer una adaptació (Apocalypse Now 1979) amb una inoblidable 
actuació de Marlon Brando situant la peripècia al Vietnam en 
guerra, o Werner Herzog que fa una versió més lliure a “Aguirre, 
la còlera de Déu”. També l’any 1994 un telefilm americà, amb un 
remarcable John Malkovich com a Kurtz, va tenir força èxit. En 
aquest cas una adaptació directa amb el títol original: Heart of 

Darkness 
 
 

Per saber-ne més 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad 
http://www.javiermarias.es/VIDASESCRITAS/conrad.html 
https://es.wikiquote.org/wiki/Joseph_Conrad 
https://elpais.com/cultura/2017/11/15/babelia/1510759628_474451.html 
https://www.nuvol.com/opinio/joseph-conrad/ 
 

 


