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El novel·lista i dramaturg Henning Mankell

La síndrome de Conan Doyle
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Henning Mankell, El tallafoc.
Traducció de Carolina Moreno.

Tusquets Editors. Barcelona, 2004.

H
enning Mankell s’ha cansat
de Kurt Wallander. Ha co-
mençat a perdre-hi interès i
la consideració que qualse-
vol autor ha de tenir pels

seus personatges –i més quan aquests
li han permès sortir de l’anonimat li-
terari i econòmic– i ha patit els pri-
mers símptomes de la perniciosa sín-
drome de Conan Doyle, que comença amb
un desmenjament generalitzat, conti-
nua amb un odi evident i acaba amb
l’assassinat immisericorde del comis-
sari, detectiu, inspector o policia (rat-
lleu el que correspongui) de torn. La
majoria de vegades el germen d’a-
questa malaltia és el cansament que
sobrevé després dels tímids primers
passos cap a la popularitat, l’eufòria de
l’èxit i l’agraïment públic de l’autor al
seu personatge i a la fidelitat dels lec-
tors. Un cansament atiat per un di-
moni petitó que s’enfila a l’espatlla
esquerra de l’escriptor i li xiuxiueja a
cau d’orella que és llàstima que mal-
guanyi el seu talent amb una novel·la
de lladres i serenos quan hauria d’es-
criure literatura de debò i que un àngel
petitó enfilat a l’espatlla dreta de l’es-
criptor intenta contrarestar dient-li
que empescar-se noves aventures, crear
nous personatges i noves relacions
amb el seu heroi és tot un repte que no
hauria de menystenir.

Mentre dura la batalla entre l’àngel
i el dimoni, l’escriptor va publicant
noves (poques i comptades) entregues

del seu personatge, en les quals els
lectors comencen a entreveure els pri-
mers senyals d’una mort anunciada:
una amenaça de jubilar el policia tal,
una crisi depressiva amb baixa mèdica
posterior del comissari tal altre, un
accident que pot apartar indefinida-
ment l’inspector daixonses del servei o
aquell tan famós de fer caure el detec-
tiu dallonses i el criminal que perse-
guia daltabaix d’una cascada suïssa.
Tard o d’hora li passa a tothom (ex-
ceptuant Hercules Poirot i Miss Mar-
ple, que tenien una mare que vetllava
molt per ells, i Philip Marlowe i alguns
investigadors privats nord-ameri-
cans, que van establir una profitosa
relació laboral amb els seus crea-
dors) i sembla que ara li està arri-
bant el torn a Kurt Wallander.

RÈQUIEM ANUNCIAT
En aquest cas potser els ítems
plantejats més amunt no concor-
den al cent per cent amb la realitat
(Mankell és un dramaturg recone-
gut que no ha de demostrar a nin-
gú que sap fer literatura de la bona)
però després de llegir El tallafoc i
prestar especial atenció als fets de
l’últim capítol (que naturalment
no puc revelar) cap lector intel·li-
gent dubtarà que els voltors estan
començant a volar en cercle sobre
el pobre Wallander, immergit en
una investigació sobre un crim de
conseqüències globals que es pre-
senta als seus ulls (i als del lector)
com un iceberg del qual només veu
el deu per cent que surt del mar. I
és que hi ha altres elements que
anuncien el rèquiem: la mateixa
estructura de la novel·la, allargas-
sada absurdament fins a 491 pàgi-
nes per a una història que, tal com

està explicada, no hauria necessitat
més que la meitat; l’actuació dels per-
sonatges, estàtica, desencantada, que
no s’avé amb la gravetat de l’amenaça
criminal que plana sobre ells; la malè-
vola transformació de les relacions
entre Wallander i alguns companys
(Martinsson, Lisa Holgersson, Ann-Brit
Höglund...), en alguns casos incohe-
rent i forçada per augmentar la sensa-
ció de decepció del protagonista, i l’a-
bús repetitiu de situacions que alen-
teixen el ritme de la novel·la fan l’e-
fecte que els personatges no saben on
van i avorreixen el lector, que només

aguanta per veure com s’acaba tot
plegat (la tardor passada Barbara Nadel
declarava, en una entrevista de pre-
sentació de La hija de Baltasar, primera
novel·la del seu inspector Ikmen, que la
descripció d’un intercanvi de trets pot
ser molt avorrida, i té tota la raó, però
no es creguin que és gaire més divertit
assistir a un interminable seguit de
reunions d’un equip investigador que
sempre parla del mateix i no avança de
cap de les maneres en l’aclariment de
la trama).

L’OPINIÓ D’ANDREA CAMILLERI
No fa gaire, Andrea Camilleri, el pare
de l’inefable Montalbano, comentava
en una entrevista una carta que havia
rebut d’un lector que el comminava a
no transferir les seves idees al comis-
sari “perquè el personatge pertany als
lectors” i, arran d’això, el mestre sicilià
defensava el seu dret a fer el que li
vingués de gust amb el personatge,

que per això era seu. Un dret in-
negable aquest de “jo el creo, jo el
transformo, jo el destrueixo i nin-
gú n’ha de dir res”. Però potser la
diferència rau en l’actitud. I és
possible que el que diré a continu-
ació no sigui gaire catòlic, però
Montalbano pot abandonar la po-
licia per fer-se frare, si Camilleri
vol, i no grinyolarà. Fins i tot rebrà
l’acceptació de la majoria de lec-
tors, perquè saben que l’autor sici-
lià s’estima el seu personatge i les
transformacions a què el sotmet es
mouen dins de la coherència i el
respecte. En canvi, el pobre Wa-
llander ho té més cru. El seu pare
Mankell l’ha començat a avorrir, i
el pot jubilar, buscar-li una dona i
enviar-lo a fer turisme per països
càlids o apartar-lo de l’acció per
encetar una carrera com a brillant
conferenciant de la policia, que
potser serà coherent, però també
serà una evolució nascuda del
cansament i les ganes de desem-
pallegar-se’n. I, tot i que personal-
ment l’inspector Wallander no és
sant de la meva devoció, crec que es
mereix un destí millor.

El temps d’Abraham

P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Pere Perelló i Nomdedéu, La llei.
Editorial Moll. Palma, 2004.

P
ere Gimferrer, en la seva Art
poètica, deixa clar que el poe-
ma neix de la síntesi i que la
poesia consisteix a “veure en
la llum el trànsit de la llum”.

Una cosa que no tots els poetes són
capaços d’assolir i que tampoc no tots
entenen; més difícil encara quan la
condensació emergeix d’idees filosòfi-
ques, de l’abstracció. Pere Perelló (Pal-
ma, 1974) n’és conscient i en el seu
primer llibre, La llei, demostra que vers
i pensament poden retrobar-se, ali-
mentar-se. I sap de què parla: T.S. Eliot
i Ramon Xirau, per citar dos autors
d’entre els clàssics, diuen que no es
poden mesclar poesia i filosofia, però
que això no significa que no es pugui
escriure poesia a partir de la filosofia,
de la síntesi filosòfica. Hölderlin, Riba
i Celan són tres exemples clars.

Perelló, des de la primera pàgina del
volum, ens mostra les seves cartes:

Màrius Torres, Andreu Vidal i Herà-
clit. Una combinació que ens diu cap
a on es decanta el seu vers (Torres),
model literari (Vidal) i sistema filosò-
fic (Heràclit). És a dir, una poesia que
mescla risc i ortodòxia formals, abs-
tracta i amb els elements naturals (la
mar, la llum, el desert) i essencials (el
temps, l’amor, el desig, la mort) com
a fonts. Ell mateix es declara un “so-
fista esclau”.

EL SILENCI I EL DESERT
La primera de les vint-i-quatre compo-
sicions, alhora, representa el desple-
gament del seu programa literari. El
silenci i el desert se’ns apareixen com
la base des d’on parteixen els àngels
oblidats en el moment de la creació.
Un escenari immòbil en un temps que
és de submissió. El temps d’Abraham,
ens diu Perelló, que més tard, a Gènesi
de fang, el contraposarà al de Sísif, es-
tendard de la rebel·lió dels homes
contra els déus. El poeta, doncs, es
veurà obligat a triar i, davant del dub-
te, prefereix anar a les arrels, concen-
trar-se en la música que produeixen els
astres en moviment i que, segons Pità-
gores, deixem d’escoltar quan naixem.

D’aquesta manera, lluny ja del món
sensible, es prepara per a l’observació
d’un univers essencial, de “la secreta
mort / d’una estrella inapreciada”.

No és d’estranyar que Perelló citi el
Faust de Goethe, ja que el poeta sembla
cridar durant el seu viatge: “Sóc aquí!
Visc el present!”, com Helena en de-
clarar el seu amor a Faust. Això, tot i el
desconcert del món actual que l’autor
té al davant. Com Dante a través de la
Divina comèdia, busca Déu, però, a dife-
rència de l’italià, que troba la llei en
cada indret del seu periple per l’altre
món, el jove escriptor mallorquí no
sap on localitzar-la. A Lluny de l’esbart
dels cossos es demana: “A quin déu, o a
quina llei, puc jo, humil, dirigir-me?”.
Per acabar confessant: “Vull un déu i
no el trob”. Una presència que no hi és
ni en el punt ni en la ratlla –les coses
més simples– ni en els records més
essencials. Perelló busca, però no tro-
ba i acabarà apostant per la immi-
nència –tan ben descrita per Màrius
Sampere– davant el que és transcen-
dent. Assegura que la llei és el temps
i no déu, i que l’únic refugi es troba en
l’amor, en l’art, en què la font de cre-
ació és l’home.

L’home ens és presentat com un
ens superflu, tan prescindible com
aquest mateix déu i la seva llei, creats
per la nostra mà. I ens proposa, així,
construir uns nous fonaments –d’a-
quí l’interès del poeta pels presocrà-
tics, per l’inici del pensament– tot
assumint, primer, els límits. Per això
La llei juga amb les nostres contra-
diccions. A la ja esmentada entre el
mite d’Abraham i el de Sísif, hi tro-
bem les existents entre la idea i la
forma, el nom i el cos, el silenci i la
paraula...

L’opera prima de Perelló és molt in-
teressant no només per l’aparició
d’un autor jove que s’acosta contem-
poràniament a la poesia culta, sinó
també per l’intent de renovació del
vers. En català, per exemple, les
composicions pentasil·làbiques han
estat utilitzades per autors com ara
Carner, Verdaguer i Sagarra per
abordar temes de tall popular. Pere-
lló, en canvi, les empra amb soltesa,
com també ho fa amb les hexasil·là-
biques, més comunes per conrear el
tipus de poesia de l’autor mallorquí.

La llei és un llibre excel·lent, que va
més enllà del que podria esperar-se
d’una primera obra, tot esdevenint
una molt bona aposta de l’editorial
Moll en el seu setantè aniversari. Pocs
són els segells, desgràciadament, que
introdueixen un volum com aquest
coincidint amb una data tan signifi-
cada, cosa que haurien de fer-se mi-
rar amb seriositat i una fonda preo-
cupació.


