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esprés de ficar-nos la tuneladora
fins a la cuina i de fer-nos un forat
de la grandària d’un ós polar a ca-

sa nostra, Henning Mankell (Estocolm,
1948) va tancar l’aixeta. Però el forat esta-
va fet. I un parell d’exemples musicals res-
pecte a això: sense els Pixies no haurien
existit els Nirvana ni sense Christina Agui-
lera, Lady Gaga. Ergo, sense Mankell, la ví-
dua de Larsson encara celebraria els Na-
dals amb els seus quasicunyat i quasiso-
gre. Sí, perquè sense Mankell, Larsson
–aquest periodista ràpid amb els dits i fas-
cinat amb el sado i treballar a casa amb
mil gadgets– i tota l’epidèmia nòrdica i ne-
gra no ens hauria arrasat. Mankell és –al-
gú encara ho dubta?– un gran escriptor.
Un gegant que ens oferia de la mà del co-
missari Wallander un fresc costumista, un
relat negre, una galeria de personatges
vius, versemblants, febles, aïllats i adolo-
rits, inoblidables. Llibres com ara La falsa
pista i La cinquena dona són manuals de
fer-ho bé, fer-ho gran i fer-ho per sempre.

Evidentment, a la invasió hi ha de tot. Pe-
rò és que quan ens posem bulímics no hi
ha qui ens aturi. La mateixa indústria va ge-
nerant mutacions que permeten tenir els
lectors de novetats en estat perpetu de li-
potímia. I que duri, diuen. D’acord. Però bé,
quan llegeixes Tea-bag no deixes de tenir
ganes de tornar les vint últimes adquisi-
cions de CSI Estocolm. I per això, per ser ell
qui és, té els galons suficients per tancar el
cicle Wallander (snif) i burlar-se del tsunami
que ell mateix va convocar. I a Tea-bag dis-
para contra editors, autors i lectors de no-
vel·la negra. No pel fet en si, sinó per la seva
cobdícia, la seva falta de talent, el fet d’ac-
ceptar que el vehicle, el format, ja són clixé.
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A partir d’aquí, qualsevol que sàpiga pi-
car a màquina pot crear una trama de ter-
cer d’ESO, un personatge principal tipus
Sims (cabell curt, solter@, policia, ciutat
gran) i vinga a publicar! Mankell carrega,
apunta i dispara. I per les reaccions aconse-
guides, ha fet pupa. De conya.

Aquest no és el tema de la novel·la, però
probablement és el que més soroll ha fet.
És una part d’un dels personatges princi-
pals, el poeta suec Jesper Humlin. La seva

existència discorre equilibrada entre la seva
vida de parella (trifulgues incloses), rivals
envejosos i caixes registradores en forma
d’editors. Però el tipus no ha perdut la míni-
ma sensibilitat per trasbalsar la seva mono-
tonia quan es troba amb un drama com el
de Tea-bag. Una emigrant africana que li
explica la fugida del seu poble. Les vexa-
cions, la mort, el desarrelament, la fàcil
equació emigració = delinqüència que fem
des del nostre saló de casa mirant les notí-

cies a la TV de plasma. Comença la novel·la
amb l’arribada a les costes espanyoles (i ni
Mankell és infal·lible i el seu subconscient
Abba el traeix. El guàrdia és diu... Fernan-
do). Tot dur i real. Les condicions de vida al
paradís suec també ho són. I a partir
d’aquesta confrontació, Jesper Humlin ja
no és el mateix. I la mirada emocional al seu
món tampoc podrà ser la mateixa. I si aixe-
quem el nas del llibre al metro i mirem al
nostre voltant, crec que tampoc. ❋

Novel·la Carlos Zanón

Henning Mankell dispara
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reu però intens. La madure-
sa literària d’Antònia Vicens
puja un altre graó: encabeix

en 97 pàgines gens denses un relat
bell, delicat, descriptiu de la vida i
angoixes d’un desocupat ja madur,
marginat i odiat per la gent que
l’hauria d’estimar. Una persona que
imparteix la seva justícia amb una
venjança colpidora als oprobis que
ha patit dia rere dia. I tot explicat pel
seu gos fidel amb mesura, amb ol-
facte de gos, amb sentiments de
gos, amb l’ànima profunda de gos,
quan ha decidit abandonar l’amo
que l’havia acollit precisament quan
era ell el que n’estava, d’abandonat.

En una població illenca mitjana,
vora mar, transcorre, amb fluïdesa,
una narració que retrata la vida an-
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odina i vulgar de Tòfol, que no té cap
altra feina que acompanyar els seus
bessons al col·legi, engatar-se de
tant en tant i ser víctima de la margi-
nació i l’animositat de tots els que
l’envolten. Una infantesa infeliç l’ha
portat a descarregar la seva ràbia
contra dones i infants.

L’animadversió de l’entorn, que
es va accelerant gradualment, gene-
ra un sentiment d’impotència crei-
xent, que desemboca en una accele-
rada agressivitat que explotarà en
un moment de lucidesa més que
d’ofuscació. La seva dignitat no po-
dia aguantar més tanta roïnesa i hu-
miliació com la que estava vivint.

Si la història commou, el relat és
atractiu pel llenguatge: directe, breu,
sincopat, curull de poesia, en què el

gos va descrivint tot el que ensuma,
veu i sent al seu entorn d’aire irrespi-
rable. Les petites històries vulgars,
de personatges encara més vulgars,
amb reaccions anodines. Paràgrafs
curts, descripcions excelses: “As-
sussuaixí se sentia el trip-trap d’una
pluja fina. Assussuaixí el sol badalla-
va damunt de les vidrieres”. O el gos
i el seu amo es retraten: “Sota un cel
de carbó. Un home arrossegava els
peus i una tirallonga de malsons. Un
gos arrossegava la cua”. Encara
amb més brevetat, defineix l’am-
bient de la casa: “La televisió estava
encesa les vint-i-quatre hores sense
que ningú la mirés”.

Tota la sapiència literària d’Antò-
nia Vicens, que va sorgir el 1967
quan va guanyar el premi Sant Jordi

amb 39º a l’ombra, queda reflectida
en aquesta novel·la curta, però in-
tensa. Ha sabut combinar una histò-
ria tràgica amb un llenguatge poètic i
tendre. Crear uns personatges ano-
dins i amorfes que podrien ser he-
rois en unes altres circumstàncies.

És un relat que unifica les preocu-
pacions que l’escriptora ha deixat
entreveure en tota la seva obra: la
soledat d’una illa més comunicada
que mai, la condició de la dona i de
la llengua. Una lluita, aquesta, que
ella l’ha centrada a recuperar tots els
mots, els girs i la sonoritat dels seus
pares, dels seus avis, del seu poble.
Una llengua que empra amb saviesa
i que vol comunicar amb perse-
verança com a únic camí de
salvació. ❋

Visió canina de la vida
Novel·la Jordi Capdevila


