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El periodista bri-
tànic John Carlin
va arribar a Sud-
àfrica el gener del
1989 com a cor-
responsal del
London Indepen-

dent. Va estar-hi fins al 1995. En no-
més sis anys, va assistir a la sortida
de la presó de Nelson Mandela, a les
últimes cuejades de l’apartheid i a la
seva abolició, i va veure com Man-
dela, a més d’evitar una guerra civil
que a molts de moment semblava
inevitable, accedia a la presidència
del país després de guanyar les pri-
meres eleccions democràtiques en
tota la història sud-africana. Ser tes-
timoni, en primera persona i en
temps real, d’uns fets d’aquesta
magnitud és el somni de tot bon pe-
riodista. Carlin no ha desaprofitat
l’oportunitat i és considerat des de
fa anys un dels grans experts inter-
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PERFIL nacionals en Mandela i en Sud-àfri-
ca. Ha fet articles, documentals i,
sobretot, és autor de l’imprescindi-
ble El factor humà, sobre la final del
Mundial de rugbi del 1995 i la mane-
ra en què Mandela va usar-la polí-
ticament per unir la minoria blanca
i la majoria negra a favor dels colors
del país.

A manera quasi de comiat, ara
Carlin reincideix en el tema de la se-
va vida amb El somriure de Mandela.
El llibre és, tal com diu el subtítol,
“un retrat personal”, i no podria ar-
ribar en millor moment. Després de
la sobredosi de paperassa hagiogrà-
fica que ha provocat la mort de Man-
dela, el llibre de Carlin serveix, amb
les seves informacions abundants,
plenes de matisos i amb alguns cla-
robscurs, per desintoxicar-nos i re-
cordar-nos que la grandesa de Man-
dela no era en la seva condició de
presumpte sant laic sinó en la seva
humanitat tan plena de benvolença
com d’astúcia. En la seva condició,
en fi, de Maquiavel de la bondat,
molt generós d’esperit i alhora molt
calculador, capaç no només de “re-
dimir la Sud-àfrica negra de la tira-
nia” sinó també de “redimir la Sud-
àfrica blanca dels seus pecats”.

Intel·ligentment, Carlin mai no
oblida que està fent un retrat, no
una biografia breu, i per això opta
per construir el text a partir de vuit
capítols, cada un dels quals està fo-
calitzat en uns pocs temes, esdeve-
niments o aspectes del seu protago-
nista: la relació personal del gran
home amb els periodistes, la deses-
tabilitzadora presència de la tèrbo-
la Winnie Mandela (amb els seus
amants i borratxeres), les matances
de joves negres als barris més depri-
mits a principis dels 90, la por a les
represàlies dels afrikaners més ra-
cistes i bel·ligerants (i les amenaces
guerracivilistes que deixaven anar),

l’habilitat amb què Mandela va sa-
ber contenir les ànsies de venjança
dels seus seguidors, l’amistat que va
lligar amb els seus escarcellers, el
respecte i la cordialitat amb què
tractava tothom amb qui es relacio-
nava... Un dels misteris que la curi-
ositat de Carlin aspira a resoldre
amb el llibre és descobrir què hi ha
d’autèntic i què d’astúcia política en
la magnanimitat de Mandela. És
una magnanimitat incondicional,
gairebé sobrehumana, que el du a
mostrar-se seductor, comprensiu i
amable fins i tot amb els responsa-
bles del “genocidi moral” de l’apart-
heid. Al final, l’enigma queda resolt.
Però només fins a un cert punt: els
homes carismàtics de debò, fins i tot
els més majestuosos i diàfans, sem-
pre són inescrutables.

Carlin confegeix el seu retrat des
d’una primera persona que no fa no-
sa i que sap quan li convé, per eficà-
cia narrativa i humana, deixar la dis-
creció i fer un pas endavant. Com
quan confessa que Mandela li va fer
recuperar la fe en la humanitat des-
prés d’anys cobrint els conflictes de
la convulsa Amèrica Llatina dels 80.
O quan explica les primeres hores
de Mandela fora de la presó i desve-
la que va tenir por que el presoner
polític més famós de l’època no re-
sultés un bluf. O com quan ens mos-
tra la tristesa que li causa un Man-
dela ja ensopit per la senilitat. Com-
movedor i intens, ple d’anècdotes
substancioses, El somriure de Man-
dela és el retrat d’un home que es va
autoimposar la missió impossible
de reconciliar el que era irreconcili-
able i hi va reeixir. Dens destil·lat de
moltes experiències viscudes, mol-
tes entrevistes fetes i molts mate-
rials acumulats, el llibre traspua la
fascinació agraïda de qui ha tingut el
privilegi de tractar un gran home i
no ha quedat decebut. ✒
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Des d’una teulada en un poble
del Baix Empordà, buscant
cobertura per al seu telèfon

mòbil, Iolanda Batallé m’explica
que són moltes les dones, i també
algun home, els que s’han vist re-
flectits en els desigs de la novel·la
Faré tot el que tu vulguis (Colum-
na), premi Prudenci Bertrana
2013. Batallé narra les aventures
extramatrimonials d’una dona de
40 anys que es busca a si mateixa.
La recerca arriba fins a l’extrem
de convertir-se en una prostituta
de luxe. Tot ho fa esperonada per
un noi que li desperta passions

que ella desconeixia. Batallé ha
descobert que la seva ficció potser
és més real del que s’imaginava.
“Fins i tot abans de ser publicada,
quan ja s’havia anunciat el premi,
m’aturaven pel carrer i em deien
que havia escrit la història que to-
tes voldrien”, diu.

Faré tot el que tu vulguis té
punts de la vida de Batallé, però no
són els aspectes més morbosos del
relat, com alguns voldrien creure.
“Dirigir una editorial [Batallé és
editora de La Galera], portar una
família i les classes a la universitat
no donen temps per a aquestes co-

ses!” La dedicatòria de la novel·la
és un senzill “A tu” que ha donat
peu a tota mena d’interpretacions.
L’autora riu i confessa que no és
dedicat a ningú en concret, que és
part del joc.

El llibre té detalls que sí que
sorgeixen de l’experiència quoti-
diana de Batallé. Les arracades
que el Nacho, el jove seductor, re-
gala a la protagonista, la Nora, són
comprades a un antiquari de Segò-
via que es diu Cambalache. Aques-
tes arracades, que al llibre són
unes joies del segle XIX dissenya-
des expressament per a una com-

tessa, Batallé les va comprar de
debò a Segòvia, a Antigüedades
Cambalache. Un altre aspecte ins-
pirat en la vida de Batallé és la ca-
sa on viu la Nora amb la família. És
una casa de la zona noble de Bar-
celona, de disseny post-Cobi, or-
denada, d’aparença immaculada
però que amaga un món que tron-
tolla. Aquesta casa és la residència
dels seus sogres, a l’avinguda Tibi-
dabo. El programa Via Llibre, del
33, va trobar-se amb Batallé en
aquesta casa i els lectors la podran
veure en l’entrevista que s’emetrà
pròximament.✒
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