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La sueca Mari Jungstedt, de
qui s’estan traduint les
novel·les a marxes força-
des, fa que Ningú no ho

sabia sigui la tercera peça d’un cicle
que compta amb Ningú no ho ha vist
i Ningú no ho ha sentit com a prece-
dents. Totes tres tenen en comú l’es-
cenari general –l’illa de Gotland– i,
també, el personatge de referència,
l’inspector Anders Knutas, a qui
costa atribuir el títol de protagonis-
ta a causa del plantejament que l’au-
tora aplica a la història.

A diferència dels casos en què un
autor –o autora– construeix un per-
sonatge fort que situa a l’epicentre
de tot el que es narra –la típica figu-
ra del detectiu que té una visió del
món pròpia i no gaire engrescadora
en seria un exemple, tot i que n’hi ha
molts d’altres–, les novel·les de
Jungstedt dilueixen la presència del
seu inspector de policia: el personat-
ge d’Anders Knutas no rep una aten-
ció especial, no té una presència no-
table, la seva intervenció no afecta
de manera decisiva la trama, les se-
ves accions ni alenteixen accions ni
en desencadenen i, per arrodonir la
seva relativa grisor, ni com a home ni
com a policia no és res de l’altre món.

Aquesta decisió té com a conse-
qüència un relat de to coral en què
els esdeveniments es produeixen
amb Knutas com a punt d’unió –i
poca cosa més– entre ells.

En el cas de Ningú no ho sabia, els
resultats d’aquesta tècnica presen-

Knutas, inspector però no gaire
L’evolució de Mari
Jungstedt com a
narradora es percep
en la novel·la
‘Ningú no ho sabia’
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Dos joves desconeguts, al vol-
tant de la trentena, coincidei-

xen per atzar al terrat de l’Hotel Ars
de Barcelona amb un propòsit clar i
decidit: la seva voluntat de suïcidar-
se llançant-se al buit perquè consi-
deren que la seva vida ha perdut
qualsevol bri d’esperança. Ells voli-
en estar sols per executar una deci-
sió tan transcendent, però troben
que els reconforta la companyia i
decideixen encetar un diàleg no
gens banal sobre la decisió presa.

És de matinada, es va fent de dia i
van intercanviant amb cruesa les se-
ves pors i recances, sempre afirmant
que la seva voluntat és la d’acabar
amblasevavidacommésaviatmillor,
però cercant subterfugis per allargar

Novel·laJordi Capdevila

La por al buit literari
el moment de la veritat. Tenen clar
que la decisió és irreversible però els
fapànic intentarelsalt, lavelocitatdel
buit en la caiguda, i tenen remordi-
ments per com afectarà la seva deci-
sió la família.Arribenfins i totavoler-
se jugar a sorts qui es llança primer i
també la possibilitat de fer-ho junts.
Quan els Mossos d’Esquadra volen
persuadir-losde la inutilitatde laseva
decisió, ja han trobat prou fets co-
munsenlessevesvidespercanviarel
guió, amb un desenllaç sorprenent.

Una novel·la ben tramada en què
l’autor intercala la narració dels dos
protagonistes amb capítols on recrea
detalls de les circumstàncies senti-
mentals que els han portat a les por-
tes de l’autodestrucció. És un anar i

venir en la vida de cada personatge,
enllaçat amb el vertigen d’altura i el
pànic al buit, que va cabdellant una
història que es llegeix amb fruïció.
No en va hi ha delit per conèixer dels
misteris que envolten una decisió
tan radical i el desig de culminar-la
tal com l’han projectada.

Amb argot barceloní
I tot explicat amb un relat d’estil pe-
riodístic, com sembla lògic tractant-
se d’un autor jove que es conegut
pel seu treball informatiu a la tele-
visió. Un llenguatge lineal, directe,
tan ple de diàlegs com mancat de fi-
gures literàries, i escrit amb el mí-
nim de paraules necessàries per re-
flectir amb realisme l’acció. L’argot

barceloní és present en tota la no-
vel·la, fet potser lògic, perquè és el
que parlarien al carrer els seus dos
protagonistes.

Pol Marsà, nascut el 1979, s’estre-
na amb aquesta novel·la en el món
de la ficció i mostra una gran facili-
tat per inventar relats, un sòlid ofici
d’escriure i capacitat per mantenir
l’interès del lector. I també l’espe-
rança que, si persisteix en la ficció,
acabarà bastint obres més ambicio-
ses, amb un llenguatge més pulcre i
variat. Més ric literàriament encara
que perdi l’agilitat periodística.

Cal intentar omplir el buit litera-
ri, massa semblant en la novel·la al
no-res a què s’enfronten els seus
protagonistes.❋

Novel·la
Òscar Montferrer
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ten un balanç favorable als interes-
sos de l’escriptora, que sembla ha-
ver interioritzat, a base d’escriure, la
idea que la narració necessita un rit-
me, especialment si es tracta d’una
narració que vol fer alguna cosa en
el món de la novel·la negra.

Més madura i intensa
Més madura que, per exemple, Nin-
gú no ho ha sentit, la tercera aven-
tura de Knutas –tot i que aventura
no seria una denominació accepta-
ble– també guanya intensitat amb
el tractament general dels perso-
natges, que guanyen pes específic,
i, sobretot, amb la pèrdua d’una in-
nocència parcial que situava les
obres anteriors a un passet del ridí-
cul: Ningú no ho sabia ja no inclou
les declaracions extremament ve-
hements amb què l’autora havia rei-
vindicat l’ètica i l’honradesa dels
periodistes i els mitjans de comuni-
cació en les novel·les anteriors: tan-
ta impol·lució no feia gaire per al to
criminal de les narracions, fins i tot
si els fets tenien lloc a la socialde-
mòcrata Suècia.

El fruit de l’evolució de Jungstedt
i Knutas és, a la fi, una novel·la que
no cansa, que transcorre amb una
certa placidesa i que conjumina el
món fosc i pertorbat dels crims amb
què treballa i el món plàcid i com-
prensible dels personatges que es li-
miten a menar una vida normal, si-
gui el que sigui el que hi ha rere
aquesta expressió.❋


