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na matinada inquietant és la cinquena
de les novel·les de Mari Jungstedt i
també és la cinquena que té com a

protagonista el seu policia de referència, el co-
missari Anders Knutas, a qui acompanyen el
reguitzell de personatges que ja s’han fet ha-
bituals en les obres d’aquesta experiodista de
la radiotelevisió sueca.

Com fa en la resta de la seva producció es-
crita, Jungstedt situa els fets a l’illa de Got-
land, un món petit que proporciona bona part
dels escenaris en què transcorre l’acció. L’ús
del singular està, en aquest cas, força justifi-
cat. Fidel al seu estil, l’autora no s’embranca
en trames complexes ni en la combinació
d’accions paral·leles i opta, un cop més, per la
simple crònica lineal: en el moment de l’arren-
cada, hi posa un cadàver i, a partir d’aquí,
l’obra avança en la mesura en què progressen
les investigacions policials.

L’autora sueca no tendeix a farcir els seus
textos amb sangs i fetges, a diferència d’altres
autors que es vinculen al gènere de la novel·la
negra. Seria legítim pensar que les obres de
Jungstedt tenen més a veure amb el gènere
estrictament policial: cadàvers i policies, sen-
se res més, no fan ells sols novel·la negra. Així,
els seus arguments literaris tendeixen a em-
prar com a fonaments les petites incidències
que tenen lloc en les vides dels protagonistes:
les relacions sentimentals, les matrimonials,
les professionals...

Sí que és cert que
la novel·la no trena no-
més un fil i que, de
tant en tant i en cursi-
va, perquè se’n perce-
bi la diferencia però de
manera innecessària,
hi ha la inserció d’uns
breus passatges que
expliquen una història
passada. Això, però,
no afegeix una espe-
cial complexitat a
l’obra, que apareix als
ulls del lector com una
proposta tranquil·la,
relativament superfi-
cial, agradable de lle-
gir, fàcilment oblidable
i que, en cap cas, es
pot adscriure a una
presumpta reina de la
novel·la negra, res-
ponsable d’una obra
més honesta que les
aixecades de camisa
de l’Stieg Larsson pe-
rò que encara està a
anys llums de les
consecucions de
Henning Mankell
–per esmentar els
dos noms amb
què se la promo-
ciona. ❋
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dels anys o bé ja no hi són. Només
en queden rastres, pistes, intuï-
cions, informacions que no li arri-
ben ni en primera ni en segona ver-
sió, opinions d’aproximacions que
l’acosten al seu objectiu de coneixe-
ment.

Amb L’estiu de la pluja, Robert
Saladrigas ha escrit una novel·la fa-
miliar, plena de volums i formes, la
de la nissaga Saravia Pucarull, una
família amb uns personatges que
han viscut junts però que s’igno-
ren, que parlen però que no es co-
muniquen. L’estiu de la pluja és
una novel·la de pes amb personat-

ges ben dibuixats i que no s’obliden
amb facilitat: l’àvia Cèlia, una dona
analfabeta que aprèn a llegir de
gran i que es converteix en una
gran lectora fins que, molts anys
després, abandona amb radicalitat
els llibres, i que es casa amb el Mar-
cial, un arquitecte argentí amb una
gran projecció professional i a qui,
sense conèixer ningú, se li obren
misteriosament totes les portes
quan arriba a Barcelona. Relacions
sorprenents que potser amaguen
pactes inconfessables, que els han
permès conviure durant molts
anys.

Robert Saladrigas, que ja ho ha-
via fet a Sóc Emma (1983), veu el
món a través dels ulls d’una dona
mentre construeix un personatge
femení creïble i molt sencer. Un
personatge que, a mesura que
transcorre la novel·la, pren cons-
ciència de la seva realitat, dels cla-
robscurs de la seva vida, que sap
prendre decisions i que s’adona de
la impossibilitat d’escriure la histò-
ria dels altres perquè la memòria és
un pou sense fons que mai no es
pot acabar d’omplir. Ni tan sols
amb les gotes de la pluja que cauen,
constants, en ple estiu. ❋
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oronel
gades romantitzat. Així, moltes his-
tòries seves, si bé encarnen les fa-
cultats del gran clàssic (i sovint hi
trobem una ironia i humor que el
pas del temps fa percebre d’incerte-
sa), no es poden sinó llegir pensant
que l’escriptor d’aquells inicis del
XIX creia en la potència taxativa
d’uns coneixements inapel·lables… i
no com els d’ara, segons diuen els
postbalzaquistes, insectes impo-
tents i misèrrims, disminuïts per la
seva pròpia insignificança.

Sigui com sigui, cal recomanar
aquesta novel·la perquè, per la seva
extensió, i per l’insòlit episodi que
ens presenta, juntament amb cert
grau de sorpresa que defuig l’obvie-
tat, és una bona manera d’entrar en
l’obra de Balzac. Però qui vulgui sa-
ber per què el francès és un clàssic,
més aviat cal que s’acuiti a llegir
L’obra mestra desconeguda o Il·lu-
sions perdudes. ❋
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