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CRISTINA CALDERER

L’autor de novel·les policíaques Henning Mankell va néixer a Estocolm el 1948

Jack the Ripper i aprenents
N A R R A T I V A

E V A C O M A S

Henning Mankell, Amb l’alè al
clatell. Traducció de Carolina

Moreno. Tusquets.

Barcelona, 2004.

S
i els britànics estan
tan ben ensenyats en
literatura de misteri
segurament deu ser
perquè la seva histò-

ria els ha ofert el millor cas
d’assassí en sèrie que cap ment
turbulenta hagués pogut fabu-
lar. Entre el 7 d’agost i el 10 de
novembre del 1888, Jack the
Ripper va escriure les pàgines
més formidables de la història
criminal assassinant set prosti-
tutes mentre feien el carrer al
districte de Whitechapel de
l’Est End de Londres. Les dego-
llava i els mutilava el cos de tal
manera que només es podia
tractar d’un cirurgià, i, al cap
de poc, les autoritats rebien
unes notes burletes signades
amb el pseudònim de Jack the
Ripper. Tot i les moltes conjec-
tures, que se sàpiga, ningú va
descobrir mai la identitat de
l’assassí i el cas ha quedat im-
pregnat en la memòria popular
com un dels misteris irresolts
més importants del crim an-
glès.

Jack the Ripper va ensenyar
moltes coses a la novel·la negra:
en primer lloc, que l’assassí és
llest, prou culte fins i tot per
saber anatomia; en segon lloc,
que els barris pobres com l’Est
End londinenc també existei-
xen i, per tant, són dignes d’a-
parèixer als diaris i als llibres i,
finalment, que el criminal ha
de ser més hàbil que el policia

i que la millor història d’assas-
sinats és aquella que queda
sempre per resoldre.

Comptant, doncs, amb Jack
the Ripper en el seu historial, la
societat britànica és la més in-
dicada per jutjar qualsevol no-
vel·la negra. Les editorials an-
gleses publiquen quantitats in-
gents d’històries de detectius i
de misteri, tenen els premis
més prestigiosos del gènere i
compten amb una tradició in-
abastable de lectors apassionats
per resoldre el cas abans que ho
faci el narrador. Doncs bé,
aquest estiu la societat britàni-
ca va jutjar d’una manera gai-
rebé unànime les novel·les de
detectius de l’escriptor suec
Henning Mankell (Estocolm,
1948) com les millors del gène-

re negre dels últims temps.
Passada la febrada d’El codi Da
Vinci, de Dan Brown, els angle-
sos es van llançar de cap a de-
vorar les obres protagonitzades
per Kurt Wallander, el comis-
sari en cap de la policia crimi-
nal d’una petita regió sueca. No
es tracta d’un detectiu segur i
sagaç com els clàssics del gène-
re. No és l’Auguste Dupin de
Poe, ni el Sherlock Holmes de
Conan Doyle, ni la Mrs. Marple
d’Agatha Christie, sinó tot al
contrari. Wallander és un de-
tectiu amb sobrepès, malalt,
divorciat i que contínuament
s’està plantejant si ha de deixar
la feina. En les seves investiga-
cions perd sovint la confiança
dels seus familiars, dels seus
companys de la comissaria i, el

que és més important, dels seus
superiors. Es queda tan sol que
el lector acaba sentint compas-
sió per un detectiu desmanegat
que s’ha d’enfrontar a recargo-
lats casos de delinqüència in-
ternacional i viatjar a Sud-àfri-
ca, Letònia o Dinamarca a la
recerca dels assassins.

TÍTOLS PUBLICATS FINS ARA
Fins ara Tusquets ha publicat
set títols de la saga detectivesca:
Asesinos sin rostro (2000), La quinta
mujer (2000), La falsa pista (2001),
Els gossos de Riga (2002), La lleona
blanca (2003), L’home que somreia
(2004) i Amb l’alè al clatell (2004).
Ara bé, l’autor creu que al seu
comissari li queda ja poc com-
bustible per seguir investigant i
per això ha anunciat que el

pensa jubilar. Segons sembla,
després de dues aventures més
titulades Tallafocs i Piràmide,
l’escriptor retirarà Kurt Wa-
llander, que serà substituït per
la seva filla Linda.

Abans que Kurt Wallander
plegui tenim la possibilitat
amb les seves últimes investi-
gacions policials. L’últim cas en
forma de novel·la que s’ha pu-
blicat en català, Amb l’alè al cla-
tell, només té el mateix que els
altres llibres de la saga: entre-
teniment. Si alguna cosa se li
ha de reconèixer al seu autor és
que sap embolicar la trama
d’una manera inaudita, que
sap suscitar el suspens i l’inter-
rogant sobre el que succeirà
després. A Amb l’alè al clatell,
l’acció té lloc a finals d’estiu del
1996 quan un grup de joves de
18 anys desapareix en un bosc
de la regió d’Escània. Al cap de
poc temps, un policia subordi-
nat de Wallander és assassinat
cruelment a casa seva. El de-
tectiu haurà de resoldre el lli-
gam entre tots dos casos per
poder atrapar l’assassí.

‘BEST SELLER’ ENTRETINGUT
A part d’una trama molt ben
trenada, la novel·la no té gaire
cosa més de ressenyable: la
personalitat dels personatges
és més aviat plana, l’estil, po-
bre i, a més, tota la narració
està farcida de comentaris de
moralina barata sobre cap a on
anirem a parar en aquesta so-
cietat moderna i despersona-
litzada. Si a això hi afegim que
l’edició està plena d’errades ti-
pogràfiques i que la traducció
al català no és cap meravella,
haurem de convenir que la
novel·la no té altre destí que
convertir-se en un best seller
entretingut de segona catego-
ria. I davant d’això cal pre-
guntar-se on són aquells temps
en què Jack the Ripper ense-
nyava als novel·listes a escriure
bons llibres de crims i detec-
tius. Aquells temps deuen ha-
ver passat a la història i ara ja
només queden els aprenents.

Cloni, ara pot!
N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

Miquel Figueras i Xuclà,
Un mirall entelat.
CCG Edicions.

Girona, 2004.

U
n home hereta d’un
oncle ric. Amb els
diners, i fent xantat-
ge a un amic metge,
aconsegueix clonar

la seva dona. La dona és molt
atractiva, l’única pega és que el
seu marit no la va conèixer
abans dels trenta anys i que es-
tà obsessionat amb la idea de
ficar-se al llit amb la seva dona
–amb un cos idèntic al de la
seva dona, per ser exactes– de
divuit anys. Evidentment, el
passat no es pot canviar. Però es
pot –és un dir– fer una rèplica

de la dona: una clonació. La
clonació es fa amb èxit, s’acon-
segueix fer néixer una doble
idèntica de la dona, i la idea és
que només caldrà esperar di-
vuit anys perquè la doble es faci
prou grandeta i procedir al coit.
Aquesta és la història que ens
explica Un mirall entelat.

Si Miquel Figueras i Xuclà
(Monells, 1944) volia narrar
l’obsessió de l’home que vol
aconseguir una doble de la seva
dona (però en jove), ja es plan-
tejava un objectiu prou ambi-
ciós. No li convenia gens dis-
persar-se relatant tot de coses
que no fan al cas. El protago-
nista havia de ser ric, per tant
l’autor fa que hereti una fortu-
na. Això forma part del plante-
jament de la història i no calia
insistir-hi. Figueras, en canvi,
malgasta desenes de pàgines
per explicar la història sencera

de la fortuna familiar heretada,
completament sobrera des del
punt de vista de l’eficàcia nar-
rativa i que només serveix per
posar en evidència que l’autor
no està al cas que els grans in-
dustrials del tèxtil català de fa
un segle ara es dediquen a al-
tres coses i que les seves fàbri-
ques o han plegat o han passat
a altres mans.

INHABILITAT NARRATIVA
Una altra mostra flagrant d’in-
habilitat narrativa es troba en
el segon element indispensable
perquè la novel·la pugui enge-
gar: la clonació humana havia
de ser tècnicament possible. En
comptes de salvar ràpidament
aquest obstacle i tirar enda-
vant, Figueres s’entesta a fer-lo
tan gros com pot i a ensope-
gar-hi. Ens dóna tot de detalls
de revista divulgativa, amb una
morositat i insistència enfado-
sa. El que pretén és ben clar:
persuadir-nos que el que se’ns
explica és versemblant. I l’únic
fruit que en treu és provo-
car-nos el tedi. Finalment, en la
línia de la sèrie de televisió Ex-
pediente X, el marit parla amb
un amic científic i assegura que

ell ja sap que hi ha una cons-
piració del govern dels Estats
Units, que aquest amaga el se-
cret de la clonació humana i
que fins i tot podria ser que ja
hi hagués “persones clòniques
sense saber-ho elles”. El científic
–de qui el marit coneix un se-
cret especialment vergonyós i
que amenaça de fer públic si no
l’ajuda–, admet tàcitament la
conspiració i de seguida passa a
clonar la senyora com si la cosa
no tingués gaire més dificultat
que empastar un queixal. Els
despropòsits narratius no min-
ven al llarg de tota la novel·la i
arriben al paroxisme quan
apareix –amb la mateixa natu-
ralitat que un conill surt d’un
barret– una segona noia clòni-
ca, desapareix un personatge
que fa nosa al narrador i tot
acaba d’una manera que vol ser
tremebunda.

L’argument té molt de deli-
rant per pura mala traça de
l’autor, però sobretot per la
falta de consistència dels per-
sonatges. Un és l’obsés i ho és
tota la vida, sense cap vacil·lació
i sense cap motiu comprensi-
ble. Un altre és el covard i ho és
de la mateixa manera incom-

prensible i inalterable. Hi ha
una dona de qui només sabem
que és molt guapa i que té un
trauma, i un cop revelat el
trauma (de jove, la van violar) ja
representa que ho sabem tot
d’ella i és evident que a l’autor,
de sobte, li sobra –i li fa tenir
un accident de cotxe–. L’estil
empitjora, més enllà del des-
criptible, el desgavell. És tan
desguitarrat que, quan arribem
a la pàgina 201, ja gairebé no fa
estrany trobar-se amb una frase
com aquesta: “Les seves mans
semblaven tentacles escanejant
de dalt a baix l’esquena i... el
cos de la Clot” (els punts sus-
pensius no indiquen supressió,
són de l’original).

En fi, tot indica que l’autor
s’ha llançat a escriure un llibre
sense tenir una idea clara dels
recursos narratius i estilístics
que li calien. La seva pretensió,
sens dubte, era fer una obra
ambiciosa, a cada pas podem
intuir quina era la novel·la que
l’autor volia escriure, i a cada
pas veiem com s’estavella sense
que mai arribi a emprendre el
vol. La lectura d’aquest llibre no
és pas una experiència que pu-
guem recomanar.


