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El novel·lista Henning Mankell va néixer a Estocolm el 1948

El negoci és el negoci
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Henning Mankell, L’home que
somreia. Traducció de

Carolina Moreno. Tusquets.

Barcelona, 2003.

E
n el món globalitzat
d’avui el crim no té
fronteres. Encara
que persisteixin els
delictes de sang pro-

vocats per les passions huma-
nes més baixes, unes noves
formes de crim s’han estès
pels quatre punts cardinals de
la terra: el tràfic d’òrgans hu-
mans, els delictes fiscals, les
guerres locals i el terrorisme
són plagues que no respecten
els límits convencionals entre
nacions i s’escampen com una
gran multinacional del crim.

Henning Mankell (Estocolm,
1948) aborda, a L’home que som-
reia, el problema d’una sèrie de
crims realitzats a l’empara
d’una gran corporació multi-
nacional, la divisa de la qual és:
El negoci és el negoci sense limi-
tacions morals ni ètiques. Des-
prés de La falsa pista, Els gossos de
Riga i La lleona blanca, publicats
per Tusquets, en què els lectors
van tenir ocasió de conèixer
l’inspector Kurt Wallander, un
policia d’Ystad, una petita ciu-
tat de Jutlàndia, Mankell re-
prèn la sèrie protagonitzada
pel perspicaç policia, en un
moment de crisi personal,
quan l’inspector és a punt de
dimitir del càrrec.

EL POLICIA SOLITARI
Wallander continua sent el
policia solitari, separat de la
dona, amb una filla indepen-
ditzada i un pare pintor amb
el qual manté una relació di-
fícil. Però l’assassinat d’un ad-
vocat amic el farà canviar de

plans i s’abocarà amb tota la
seva força a descobrir què hi
ha darrere d’un crim sense
causa aparent.

En un moment de la inves-
tigació el mateix Wallander
farà un resum de la situació,
que constitueix el nervi de la
novel·la: “Una vegada hi havia
un vell advocat que va anar a
visitar un home ric que vivia
en un castell. De camí cap a
casa, algú li va treure la vida i
ens va intentar fer creure que
[...] havia estat un accident.

Poc temps després mataven el
seu fill a trets [...]. Uns dies més
tard, algú enterra una mina al
jardí de la casa de la secretària
dels dos advocats. El bufet
d’advocats havia rebut cartes
amenaçadores per part d’un
interventor [...] que després se
suïcida [...]. Però el més ver-
semblant és que també a ell
l’assassinessin [...]. Tots
aquests esdeveniments encai-
xen, però, en canvi, no hi ha
cap explicació que els justifi-
qui. No s’ha robat res; no

s’han descobert passions bar-
rejades, ni odis ni enveges. De
tot això, només n’ha quedat
un estrany recipient de plàs-
tic”. I hi podríem afegir que
darrere de tot hi ha un gran
potentat dels negocis, un pro-
hom de la indústria, un home
que somriu.

L’home que somreia és una de
les millors novel·les de l’autor
en la qual, a més de l’apassio-
nant investigació policíaca, hi
ha el profund humanisme que
retrata personatges de carn i

ossos, amb les seves febleses,
les seves obsessions, els seus
dubtes, sense oblidar-se de la
seva ètica, en un món en crisi.
En aquest darrer sentit, Man-
kell és molt crític amb la Suè-
cia moderna, la de la postso-
cialdemocràcia, simbolitzada
en l’assassinat impune d’Olof
Palme. La mirada crítica de
l’autor no estalvia el procés de
deshumanització de la policia
del seu país, immersa en un
món en què el delicte els porta
la davantera.

LA SUÈCIA CONTEMPORÀNIA
Tot i que la novel·la de Man-
kell que comentem no deixa
de ser un thriller, una típica
narració de lladres i serenos,
el llibre és molt més. Destaca
el retrat de la Suècia contem-
porània i l’aprofundiment
psicològic dels personatges,
tant els principals com els se-
cundaris. L’estil de l’autor,
precís i directe, és d’una gran
eficàcia, amb un tempo narra-
tiu pausat, però sense fer
marrades innecessàries. No és
gens estrany que els llibres de
Henning Mankell hagin ob-
tingut vendes milionàries i
que hagin estat traduïts a una
quarantena d’idiomes, un fe-
nomen digne de ser posat en
relleu quan Mankell escriu en
suec, una llengua minoritària
com el català.

Mereix una menció a part
l’excel·lent traducció de Caro-
lina Moreno. L’home que somreia
és una magnífica novel·la que
no s’haurien de perdre.

Maquis i guies dels Pirineus
A S S A I G

F E R R A N A I S A

Ferran Sánchez Agustí,
Espías, contrabando, maquis y

evasión. La II Guerra Mundial en
los Pirineos. Editorial

Milenio. Lleida, 2003.

F
erran Sánchez Agustí
s’ha especialitzat en
l’estudi del movi-
ment dels maquis,
desprès d’haver pu-

blicat Maquis y Pirineos, la gran
invasión (1944-1945) (Milenio,
2001), ara presenta un nou
assaig sobre el mateix tema.
Sánchez Agustí, amb el seu
treball, ofereix una sèrie de
biografies de personatges de
la resistència francesa i de
l’espanyola que, anònima-
ment, van lliurar la seva vida a
una lluita, en permanent
clandestinitat, per la llibertat.
Centenars de persones van ar-
riscar-se per ajudar a creuar la
frontera, a una banda i l’altra,
a fugitius que s’escapaven del

nazisme i de les urpes de la
dictadura franquista. Aquests
homes, coneguts amb el nom
francès de passeurs, van ser
protagonistes d’una història
poc coneguda, de la qual en
podrien parlar els turons, les
valls, els corriols i els boscos
dels Pirineus.

SOBRE ELS CARLINS
Ferran Sánchez Agustí, que
també ha escrit sobre els car-
lins, s’introdueix en l’assaig
parlant dels contrabandistes i
guies del segle XIX, que van
ajudar a entrar i sortir d’Es-
panya els carlins abans, du-
rant i després de les seves
guerres. Seguint aquesta tra-
dició fronterera, els munta-
nyencs dels Pirineus van ac-
tuar eficaçment durant la
guerra i la postguerra: “¿Por
qué colocar a ‘passeurs’ que con-
ducían las evasiones en el mismo
contexto que a los maquis y hablar
a la vez de contrabando? Sencilla-
mente porque maquis y guías se
enfrentaron al nazismo-fascismo y
por la Libertad, utilizando anti-

quísimos recorridos de contraban-
distas, confundiéndose con éstos,
practicando incluso en más de una
ocasión el contrabando”, es pre-
gunta Sánchez Agustí en
aquest assaig.

L’autor cita diversos pas-
seurs i parla de la creació de
les xarxes d’evasió que crea-
ren importants passadissos
humans entre Espanya i
França. Centenars de refugi-
ats van aconseguir salvar-se
gràcies a aquests canals d’e-
vasió. Segons l’historiador
francès Robert Belot, la xifra
d’evadits de França va ser
d’uns quaranta mil, entre els
quals hi havia francesos, po-
lonesos, espanyols i jueus de
diverses nacionalitats. Sem-
bla que els Pirineus, com diu
l’autor, en aquells anys van
ser una autèntica Rambla. En
aquesta lluita per salvar és-
sers humans participaren les
diverses xarxes d’evasió bel-
gues, franceses, britàniques i
espanyoles.

El més llegendari dels pas-
seurs va ser el mestre d’Osca

Francisco Ponzán Vidal –res-
ponsable de Transports i Co-
municacions del Consell d’A-
ragó–. Gràcies a la seva xarxa
es van salvar centenars de
persones d’anar a parar els
camps d’extermini nazis.
Ponzán va rebre pòstuma-
ment els principals títols
d’honor a Anglaterra, França i
fins i tot li va ser lliurat un
Certificat de Gratitud, signat
pel general Dwight D. Eisen-
hower. Aquesta darrera dis-
tinció també la va rebre la se-
va germana Pilar, mestra de
Jaca, tancada en el camp de
concentració de Rapitán.

TOT PER LA LLIBERTAT
Sánchez Agustí glossa la vida
de persones de totes les ten-
dències polítiques que van ju-
gar-se-la en nom de la lliber-
tat. Escriu sobre les activitats
dels nacionalistes catalans de
la resistència interior com ara
Joan Cornudella, Manuel Cru-
ells i Josep Serra Estruch, que
va confeccionar clandestina-
ment, el març del 1939, el

butlletí Superació, la primera
publicació de la resistència
antifranquista a Catalunya.

L’assaig també s’endinsa en
el món dels mugalaris bascos,
les xarxes d’evasió de l’Alt
Aragó i d’Andorra, així com
els passeurs del POUM i de la
CNT. Entre els llibertaris cata-
lans destacaren Joan Català,
Floreal Barberà i Josep Ester
Borràs, que havia estat cofun-
dador de les Joventuts Lliber-
tàries de Berga amb el grup
d’afinitat Amor i Bondat, i va
ser membre, com els dos an-
teriors, del grup d’evasió de
Ponzán. Sánchez Agustí dóna
notícies del Front de la Lliber-
tat que van promoure els
poumistes, entre els quals hi
havia Joan Rocabert, que arri-
bà a passar fins a trenta vega-
des la frontera en col·laboració
amb el grup d’afinitat Los
Maños. L’autor d’aquest inte-
ressant assaig fa esment dels
guerrillers llibertaris Enric
Melich –llibreter de Tolosa– i
Ramon Vila Capdevila Caracre-
mada, que va morir en una
emboscada de la Guàrdia Civil
l’agost del 1963 a Castellnou
del Bages. Frederica Montseny
va descriure Caracremada –el
darrer guerriller– com un
home fort, que li recordava la
robusta i poderosa humanitat
de Durruti.


