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En un dels moments culmi-
nants de Temps d’estiu,
J.M. Coetzee fa servir un
dels seus personatges com

a oracle per definir quin és la seva
idea sobre la novel·la: “Es guanya la
vida escrivint informes, informes
d’expert, sobre l’experiència íntima
humana. Perquè és d’això que trac-
ten les novel·les, oi?, de l’experièn-
cia íntima. Les novel·les en oposició
a la poesia i la pintura”. Tercer volum
de la seva autobiografia fictícia –des-
prés d’Infantesa i Joventut, totes
dues, com una gran part de l’obra
del premi Nobel sud-africà, als se-
gells del grup 62–, Temps d’estiu és,
novament, un exercici insòlit. Cons-
truït amb materials derivats d’una
sèrie d’entrevistes amb personatges
que van conèixer el premi Nobel, el
conductor és un jove biògraf que
burxa en dos períodes de l’escriptor
quan torna dels Estats Units, entre el
1972 i el 1977. L’estructura del llibre
s’inicia i acaba amb els quaderns de
notes de Coetzee –en un dels capí-
tols es comenta que va morir a Aus-
tràlia– i de les converses esmenta-
des amb dues examants –totes dues
en crisi matrimonial–, una cosina, un
amic i una ballarina brasilera, que
arriba a Ciutat del Cap i ha de supor-
tar la insistència, per no dir l’assetja-
ment sentimental, del novel·lista.

Temps d’estiu es pot relacionar
amb Infantesa –quan la seva família
es trasllada d’una petita població a la
capital sud-africana a finals dels anys
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Aquestes pàgines acullen –enca-
ra!– els ecos de l’ona expansi-

va de la bomba Stieg Larsson, que
es tradueix en la importació i la tra-
ducció massives i indiscriminades
de tot allò que sigui nòrdic, que faci
una mica de ferum de novel·la
negra i que sigui susceptible de ser
etiquetat –literalment– com a pro-
ducte relacionat amb l’aixecada de
camisa també coneguda com a tri-
logia Millennium. Les prestatgeries
de les llibreries n’estan plenes, de
danys col·laterals...

Entre les víctimes innocents
d’aquesta operació d’import-export
tan mercadotècnicament orquestra-
da hi ha autors i autores com ara
Mari Jungstedt, que, com tants altres

Novel·laÒscar Montferrer

Negre criminal sobre blanc nival
literats que s’han dedicat al conreu
del gènere negre, ha creat el seu per-
sonatge de referència. De nom, An-
ders Knutas. De professió, inspector
de la policia sueca. Vida coneguda en
català: dues novel·les, la segona de
les quals és Ningú no ho ha sentit.

Aquesta obra de Jungstedt, que
sembla haver-se apuntat al carro de
la producció seriada –publica una
novel·la per any des del 2003– es
mou en el terreny de la correcció i,
en certa manera, delata la relativa
inexperiència literària d’una autora
que sí que tenia un passat més o
menys sòlid com a periodista de la
radiotelevisió pública sueca i un al-
tre d’ocasional com a presentadora.

De fet, la perceptible innocència

literària de Jungstedt es percep de
manera diàfana en la manera com
retrata el capteniment d’un perio-
dista que treballa per a la televisió
sueca i que du a terme la seva feina
segons... principis morals! Que això
és el que hauria de ser a la vida real,
està entès. Que grinyola moltíssim
en una novel·la policial, també.

Aquestaadequacióde larealitatde
la novel·la a un joc de valors preesta-
blerts és el que allisa excessivament
eldesenvolupamentde la trama,que
comptaambels ingredientsnecessa-
ris per proveir el lector amb una nar-
ració més trepidant que la que final-
ment sosté entre les mans.

La prova definitiva que Mari
Jungstedt patia d’immaduresa –que

no d’incorrecció– literària quan va
redactar aquesta seva segona no-
vel·la arriba amb el final, perquè Nin-
gú no ho ha sentit desvela un insos-
pitat vincle amb el teatre d’Eurípides
en recórrer a la soferta formula del
deus ex machina, cosa que permet
sospitar, d’altra banda, que Agatha
Christie no forma part de la literatu-
ra de referència de l’autora sueca.

Si més no, com que l’afebliment
de la larssonmania no permet sos-
pitar si l’allau de novel·la negra
nòrdica embolcallada de paisatges
nevats es mantindrà viu gaire
temps més, els seguidors de
Jungstedt que vulguin comprovar
si progressa adequadament po-
dran recórrer a l’anglès.❋
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que les diferencia de Temps d’estiu,
on les opinions d’aquests possibles
coneguts donen una idea física, psí-
quica i fins i tot intel·lectual del premi
Nobel. No hi ha compassió quan la

quaranta– i Joventut, que recrea el
trasllat com a estudiant de Ciutat del
Cap a Londres als seixanta i els seus
inicis com a escriptor. Les dues estan
narrades en tercera persona, cosa

brasilera el titlla de tou i “d’home de
fusta”; laprimeraexamant,debrut,o
lacosina fa totamenade confessions
de l’opinió de la família sobre la seva
branca dels Coetzee.

Al costat dels aspectes biogràfics,
elnarradordesplega lessevesobser-
vacions igustosestètics, cosaqueens
situa en els seus llibres més impor-
tants, Desgràcia i Elizabeth Costello.
Som dins els fonaments de la seva
obra.Tempsd’estiuespodriaqualifi-
cardenovel·la filosòficasobreelpas-
satpersonal, sobrecomensveuenels
altres. Tal com escriu, la biografia ha
d’aconseguirunequilibrientrenarra-
ció i opinió. Hi ha cites explícites als
dos llibres autobiogràfics, així com a
Foe, i una única referència a l’obten-
ció del Nobel. El llibre és un artefacte
de subversió de l’autobiografia.

L’examant francesa, aparentment
més conciliadora, deixa anar unes
opinionsdevastadores: “Noteniacap
sensibilitatespecialque jopoguésde-
tectar, cap percepció original de la
condicióhumana.Erasimplementun
home, un home de la seva època, de
talent, potser fins i tot dotat, però,
francament, no era un gegant”. Si
amb això no n’hi ha prou, conclou:
“Diriaque lasevaobraestàmancada
d’ambició... Massa fred, massa polit,
diria. Massa fàcil. Massa absència de
passió”. Autocrítica? No ho sé, però
després de l’excel·lent Diari d’un mal
any, aquest Temps d’estiu només el
podem qualificar de magistral. Man-
ca d’ambició? Gens!❋


