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LA CAMPANA

El narrador Alexander McCall Smith

N O U V O L U M D E L A T R I L O G I A D ’ A L E X A N D E R M c C A L L S M I T H

Àfrica sense tòpics
A L B A A L S I N A

B
usquin entre els
seus coneguts. Se-
gur que no en tro-
ben cap que no
s’hagi deixat seduir

per l’escabrositat d’un crim o
la fascinació d’un misteri. I és
que la capacitat de seducció
del crim és tan abassegadora
que ningú s’hi pot resistir,
com bé saben ments preclares
com Conan Doyle, Hammett,
Chandler, Highsmith i Cami-
lleri. I ja es diguin Poirot, Du-
pin o Brunetti i estiguin a
aquest cantó de la llei, o Ri-
pley, Fu Manxu o Moriarty i
estiguin a l’altre, tots saben
que tard o d’hora un parell
d’ulls resseguiran, inquiets,
piles de lletres, militarment
organitzades en línies, frases,
paràgrafs i capítols. I alterna-
ran amb criminals, intencio-
nats o involuntaris, es tacaran
les mans de sang i descobri-
ran, amb un cert esglai, que el
veí tan educat del costat és un
Barbablava que ha mort i s’ha
cruspit totes les dones que li
van dir “Sí, ho vull” sense sa-
ber quines serien les conseqü-
ències.

I com que ho saben, els es-
criptors s’espremen les neu-
rones per inventar detectius
vestits amb toga praetexta, hà-
bit de franciscà i abric de
quadres amb gorra i pipa a
joc, que s’enfronten a indivi-
dus convertits en enverina-
dors, assassins o lladres per
culpa d’una infantesa infeliç o
d’un mal matrimoni. Qualse-
vol època és bona i qualsevol

mòbil és aprofitable per abas-
tar l’inacabable fam de maldat
dels lectors. Això, almenys, en
el món occidental.

Què passa en altres latituds?
Doncs hi passen coses com
Mma Ramotswe, africana,
grassa, òrfena, divorciada de
Note Mokoti, domiciliada al
carrer de la Zebra de Gaboro-
ne, Botswana, i a punt de ca-
sar-se amb J.L.B. Matekoni,
amo de Tlokweng Road Spe-
edy Motors i un dels millors
mecànics del país. Ah, i pro-
pietària de la primera agència
de dones detectives, perquè
així ho va decidir Alexander
McCall Smith, nascut a Zim-
babwe però amb una cara
d’escocès que no s’aguanta,
professor de dret forense a
Edimburg i expert en bioètica.
Una eminència, vaja, que a
més d’escriure saberudes
aportacions al dret penal i la
filosofia va decidir alegrar-se (i
alegrar-nos) la vida amb les
simpàtiques peripècies de
Mma Ramotswe. I des del pri-
mer llibre (La primera agència
de dones detectives), l’honorable
senyor Smith ha tastat el gust
de la fama a Anglaterra i ara
comença a fer-ho a nivell in-
ternacional.

LLUNY DELS TÒPICS
I tot això per què? Doncs bà-
sicament per dos motius. Pri-
mer, perquè, tot i ser blanc i
europeu, l’autor ha viscut a
l’Àfrica i la coneix. Per això
ens presenta un continent
allunyat dels tòpics negatius

amb què els occidentals el ve-
uen (fam, sida, senyors de la
guerra, analfabetisme, retard
tecnològic i social, etc.) i casa
amb molt d’encert els avenços
portats pel món modern (ep,
que Botswana no és només
una colla de tribus que malvi-
uen a les portes del Kalahari
esperant l’arribada del turista
blanc que els portarà caramels
i divises) amb la tradicional
manera africana de veure el
món (el respecte pels més
grans de la família, les formes
ancestrals de relació social,
l’orgull nacional, etc.). Un es-
forç que fa més per la com-
prensió del país que qualsevol
llibre escrit amb ambicions
antropològiques (si mai han
d’anar a Botswana, els en re-
comano la lectura: hi apren-
dran més que amb el National
Geographic).

La segona causa és la natu-
ralesa dels casos a què Mma
Ramotswe s’enfronta. La sim-
pàtica detectiva no ha d’acla-
rir enrevessades conspiracions
internacionals sinó coses tan
senzilles com descobrir si una
dona enganya el marit. Tam-
poc no augmenta el seu con-
siderable pes amb un arsenal
mortífer sinó que ho resol tot
amb la força de la intuïció,
l’observació i la paraula (això
no vol dir que, quan convin-
gui, no recorri al xantatge, la
intimidació i la persuasió).
Però no tots són casos ama-
bles. Botswana té una trista
realitat criminal (professors
que reclamen favors sexuals a

les alumnes, nens segrestats
per fer-los treballar o coses
pitjors, tràfic de cotxes de lu-
xe, etc.). Ara, en aquest país
africà que se’ns presenta més
tranquil i estable que Zim-
babwe o Sud-àfrica, el que sí
que sembla fàcil és passar de
secretària a ajudant de detec-
tiva. I si no que l’hi preguntin
a Mma Makutsi, que al primer
llibre només escrivia cartes i
en el segon ja té el seu propi

cas, que li porta molts proble-
mes de consciència. I és que
fer de detectiva no és fàcil.
Vagin on vagin de vacances
aquest estiu, fiquin dins de la
maleta aquestes Llàgrimes de
girafa. No se’n penediran.

Alexander McCall Smith.
Llàgrimes de girafa. Traducció
de Maria Roura. La Campana.

Barcelona, 2004.

Mirada blanca sobre l’Àfrica
J O A N P O N S

E
dicions La Campana
és una editorial peti-
ta que ha tingut èxit
gràcies a una sàvia
explotació de les ar-

mes d’una empresa indepen-
dent. Combinant qualitat i
comercialitat ha sabut conso-
lidar-se en el món cada vegada
més competitiu de l’edició ca-
talana fins a assolir l’equilibri
ideal de publicar llibres co-
mercials amb qualitat i llibres
de qualitat comercials. Aquest
any 2004 la seva aposta és la
trilogia d’Alexander McCall
Smith –un professor de dret
forense a la universitat d’E-
dimburg i expert internacio-
nal en bioètica– protagonit-
zada per Mma Ramotswe, una
dona grassa, bon cor i fort ca-
ràcter que ha enamorat direc-
tors com Anthony Minghella i
Sydney Pollack, que estan
produint la sèrie cinemato-
gràfica.

La primera pregunta que
em va sorgir després de llegir
el llibre que enceta la sèrie,
traduïda amb encert per Ma-
ria Roura, és: en quina d’a-
questes dues categories es-
mentades es pot classificar la
novel·la La primera agència de
dones detectives? Si fem cas a la
novel·lista i crítica literària

Amy Tan, que l’ha recomana-
da vivament i l’ha definida
com “una pura delícia. Tracta
sobre els misteris de la natu-
ralesa humana. L’escriptura és
accessible i la prosa, una me-
ravella. Per llegir d’una tira-
da”, no hi ha cap dubte que
pertany a la segona categoria.
Però ens quedaríem curts i no
seríem justs amb el llibre si
abans no responguéssim a
d’altres preguntes no menys
aclaridores: després de dolo-
rosos anys de colonització, és
possible una mirada blanca
sobre l’Àfrica? La resposta és
del tot afirmativa. La danesa
Isak Dinesen va aconseguir
escriure, segons dos subjectes
gens sospitosos de l’elogi gra-
tuït com ara J.D. Salinger i
Truman Capote, un dels mi-
llors llibres del segle XX amb
la seva novel·la, publicada fa
pocs anys en català per Pagès
Editors, Memòries de l’Àfrica.
Més recentment, l’humanis-
me místic del sud-africà J.M.

Coetzee l’ha fet mereixedor
del premi Nobel de literatura
i, tal vegada, ha estat això
darrer el factor que ha acabat
d’animar Edicions La Campa-
na a publicar aquesta sèrie de
novel·les de detectives africa-
nes que s’està traduïnt a di-
vuit llengües.

El primer llibre de la sèrie,
que fins ara consta de sis vo-
lums, era l’encarregat de pre-
sentar-nos la protagonista,
Mma Ramotswe, un personat-
ge inoblidable, carismàtic i
original. Tota novel·la, però, té
un nus que l’autor ha de des-
fermar per fer creïble una
història. El nus de la primera
agència de dones detectives és,
precisament, convèncer el
lector de l’existència d’una
agència de detectius en un
país com Botswana, on recór-
rer a un detectiu sembla un
luxe, i, al mateix temps, que
aquesta agència es portada
per una dona quan “l’Àfrica
no estava preparada per a

canvis d’aquella magnitud”.
L’autor nascut a Zimbawe re-
sol amb correcció aquest nus
tan important per al futur de
la història. Mma Ramotswe,
amb els diners de la venda
d’unes vaques que ha heretat
del seu pare, un antic miner
de les mines de diamants de
Johannesburg, munta una
agència de detectius perquè
estima la gent de Botswana i
té “l’obligació d’ajudar-los a
resoldre els misteris de les se-
ves vides. Aquesta és la meva
vocació”. Detectiva vocacional,
Mma Ramotswe anirà resolent
amb bondat, perspicàcia, cons-
tància, intuïció, sentit comú i
uns mètodes molt particulars,
extrets d’un manual de detec-
tius rebut per correu, tots els
casos que se li aniran presen-
tant. Tots aquests fets intri-
gants, que, d’altra banda, inci-
deixen en una visió negativa de
la raça blanca en general i de
l’home en particular –un vell
que s’ha instal·lat a casa de la

seva filla assegurant ser el seu
pare, una dona que vol tornar
al seu propietari el cotxe robat
pel seu marit, un indi molt ric
que vol esbrinar qui és el nòvio
de la seva filla, una esposa que
cerca el seu home desapare-
gut...–, constitueixen l’esquelet
de la novel·la amb la preemi-
nència d’un cas més dramàtic
que la completa i que acaba
d’encarnar-la, com diria Robert
Musil. Aquest cas principal, que
recorda l’escena del cotxe de la
pel·lícula Mystic River, és el se-
grest d’un nen per dos homes
que volten amb una furgoneta
per una pista forestal de Katsa-
na i la posterior troballa per un
mecànic, enamorat de Mma
Ramotswe, d’una bosseta que
conté muti o medecina tradici-
onal africana: un tros de pell,
una ampolleta de fusta tapada i
un petit os metacarpià corres-
ponent a una criatura de vuit o
nou anys.

La novel·la, divertida, bonda-
dosa i que es llegeix d’una tira-
da, és, en definitiva, una altra
comercial i anglosaxona mira-
da blanca sobre l’Àfrica.


