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El novel·lista i dramaturg suec Henning Mankell

El cinisme
i la paciència
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A
mb agudesa corrosi-
va, el brillant perio-
dista Ambrose Bierce
va definir els cínics
com aquelles perso-

nes que, amb la seva visió de-
fectuosa, veuen les coses tal
com són i no tal com haurien
de ser. De ben segur, els lec-
tors que hagin desenvolupat
l’estranya habilitat del cinis-
me no podran evitar un som-
riure de suspicàcia davant el
tema que proposa Comèdia in-
fantil, l’última novel·la de l’es-
criptor suec Henning Mankell.
En efecte, escollir com a pro-
tagonista d’una història un
nen del carrer que, moribund,
explica els seus deu anys de
misèries en una ciutat africa-
na postcolonial és una estra-
tègia narrativa que d’entrada
fa pensar en un recurs fàcil
per suscitar la compassió i el
sentimentalisme, en una ex-
cusa per practicar la moralina
de denúncia.

Per sort, el cinisme i el dis-
tanciament no són les úni-
ques qualitats que distingei-

xen un bon lector. Per norma
general, els grans lectors solen
abocar-se a la literatura ar-
mats amb una mica de paci-
ència i disposats a no deixar-se
vèncer per una impressió ini-
cial. Així, el mateix cínic que
passa la primera pàgina de
Comèdia infantil amb un cert
aire de displicència, si persis-
teix, acabarà tancant el llibre
completament captivat i amb
la sensació d’haver llegit una
bona obra literària.

La novel·la comença dalt
una teulada d’una fleca on,

sota el cel estrellat del tròpic,
l’exformer José Antonio María
Vaz recorda les nou nits d’a-
gonia d’un nen del carrer a
qui va recollir i cuidar després
que li disparessin dos trets al
pit. En aquelles nou nits abans
de morir, l’infant, que respon
al nom de Nelio, li narrarà
tota la seva vida: l’atac d’uns
bandits al seu poble que van
obligar-lo a separar-se de la
seva família, el seu viatge al
costat d’un nan albí i les peri-
pècies per sobreviure a la ciu-
tat juntament amb una banda

de criatures abandonades, en-
tre les quals el jove Nelio aca-
barà assumint el paper de lí-
der. Així, el que en un primer
moment pot semblar una no-
vel·la que es recrea en el
fatalisme de les víctimes es
transforma en tot el contrari,
és a dir, en un relat que ex-
plora l’actitud del lideratge i
la responsabilitat que suposa
fer-se càrrec d’altres persones.

Un dels millors encerts de
Comèdia infantil és l’entrecre-

uament de punts
de vista amb els
quals es narra la
història. En el relat
es conjuguen dues
veus, la de l’antic
forner, captivat per
l’extraordinària
personalitat d’a-
quell nen de deu
anys que sembla
un vell, i la del
mateix Nelio, que,
dalt de la teulada
on s’està morint,
ofereix una narra-
ció al mateix temps
madura i naïf de la
seva vida. A tal
efecte, l’autor ha
aconseguit trobar
el to de llenguatge
oral que fa versem-
blant el relat de
l’infant i que ens

transporta ràpidament a un
món en què tot s’estructura a
partir de l’oralitat. A més,
l’obra té la virtut de crear un
univers personal en el qual
s’alternen els patiments des-
carnats de Nelio amb les seves
aventures gairebé fantàsti-
ques al capdavant d’uns
amics que tenen visions del
món tan originals com els
seus noms: Alfredo Bomba,
Pecado, Nascimiento, Cosmos
i Mandioca.

Potser amb la intenció de
suggerir que aquesta història

pot ser compartida en qual-
sevol punt del planeta, l’au-
tor evita precisar amb exacti-
tud el temps i el lloc on pas-
sen els fets, però és fàcil ado-
nar-se que Henning Mankell
s’ha inspirat en Maputo, la
capital del Moçambic postco-
lonial. Les referències a uns
antics colonitzadors portu-
guesos i als joves revolucio-
naris, el clima calorós i les
brises que arriben de l’oceà
Índic traslladen el lector a
aquesta ciutat prop del tròpic
de Capricorn que Henning
Mankell demostra conèixer a
fons, ja que actualment fa de
director d’un dels seus teatres.
De fet, aquest escriptor va co-
mençar la seva carrera literà-
ria com a dramaturg i la seva
debilitat cap al teatre té una
empremta constant al llarg de
tot el llibre.

ESTRUCTURES SÒLIDES
Nascut a Estocolm el 1948,
Henning Mankell és conegut
sobretot per les seves novel·les
d’intriga, entre les quals des-
taca la trilogia integrada per
La quinta mujer, Asesinos sin ros-
tro i La falsa pista. A part de re-
portar-li prestigiosos premis
anglesos, el domini del gènere
del suspens converteix Man-
kell en un hàbil constructor
de trames narratives de sòlida
estructura que, ja sigui amb
un detectiu suec o amb un
rodamón africà com a prota-
gonista, obliguen el lector a
devorar el text sense pausa.

En definitiva, amb tots
aquests atributs, Comèdia in-
fantil és una novel·la que sor-
prèn i que trenca expectatives.
Ni tan sols una traducció al
català que, sens dubte, podria
estar més treballada, aconse-
gueix enfosquir la qualitat li-
terària que, de ben segur, fins
i tot els lectors més cínics es-
taran satisfets de saludar.

Artefactes buits
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David Plana, Després ve la nit.
Arola. Tarragona, 2002.

Beth Escudé i Gallés, Les nenes
mortes no creixen. 2n premi de
Teatre Joaquim M. Bartrina.

Arola. Tarragona, 2002.

L
es escriptures dramà-
tiques d’avui creen
estructures sòlides i
gosen insinuar temes
d’un cert interès des

de plantejaments desacom-
plexats i valents. Els textos
són escrits amb el cap posat
en l’escena i respiren una ex-
periència teatral viscuda, una
considerable destresa narra-
tiva i unes ganes d’explicar
des d’una indefugible indivi-
dualitat. No aconsegueixen,
tanmateix, llevat de casos ex-
cepcionals, d’anar més a fons,
de furgar en la ferida i d’es-
prémer amb força i ràbia les
seves històries. Malgrat que es
refien de la paraula com a
constructora de paisatges,
tampoc no treballen en pro-
funditat les infinites possibi-
litats de la llengua, com si
aquest do no els calgués o,

pitjor encara, n’anessin so-
brats.

Malauradament, les noves
creacions acostumen a tenir
el regust agre d’exercicis
d’estil, treballats amb recur-
sos d’escola i idees massa
simples. La manca d’imagi-
nació se supleix sovint amb
l’exhibició gratuïta d’una vi-
olència verbal artificiosa o
d’una genialitat autocompla-
ent. La primera aspira a ser
provocativa, la segona té pre-
tensions de transcendència.
Ni l’una ni l’altra són radi-
cals. Després ve la nit, de David
Plana (Manlleu, 1969) i Les ne-
nes mortes no creixen, de Beth
Escudé (Barcelona, 1963)
s’inscriuen, com la majoria
de textos dels seus col·legues,
en aquesta poètica de la in-
nocuïtat: són peces formal-
ment ben fetes, però balma-
des; artefactes elaborats, si
bé, de dins, en bona part buits
de continguts.

Després ve la nit planteja un

cas patològic: l’obsessió ma-
laltissa de Laura, una dona
d’una trentena d’anys, biblio-
tecària d’ofici, envers una ac-
triu d’èxit amb qui, en la in-
fantesa, havien estat amigues.
Laura reuneix a casa seva els
fans de l’estrella per home-
natjar-la. Els exposa els senti-
ments contradictoris de la se-
va idolatria fetitxista i arriba a
imitar l’actriu i a suplantar-la
en cos i ànima. El pseudomo-
nòleg de la protagonista s’a-
dreça a l’atenció del públic i,
de tant en tant, s’interromp
amb actuacions de l’actriu ve-
nerada, la qual interpreta, en
diferit, fragments d’autors
com ara Shakespeare, Strind-
berg, Lorca i Genet. L’estrata-
gema metateatral, per més
que tingui nivells de comple-
xitat, és mecànic i reiteratiu. I
el joc entre realitat i ficció,
característic de la dramatúr-
gia de Plana, frega la inver-
semblança, la recurrència i el
tòpic.

A Les nenes mortes no creixen,
Escudé enfronta la innocència
d’una nena difunta amb la del
seu pare necrofílic que la re-
viu en el deliri. L’acció té l’a-
tractiu de situar-se en un espai
dantesc que, tot i el referent
real, encobreix una dimensió
irreal. La filla morta traspassa
el llindar per retrobar-se amb
el seu pare i rebre’n les lliçons
impossibles que hauria après
si hagués crescut. La nena
capta de seguida les consignes
paternes entorn dels envitri-
colls del sexe, l’amor, l’engany
i la mentida. Els diàlegs entre
tots dos, pautats musicalment
per les Cançons per als nens
morts, de Gustav Mahler, in-
tenten de recrear la ingènua
cruesa de l’univers infantil i
capgirar-ne els clixés literaris.
La teranyina enigmàtica que
envolta la història –i que
captiva l’atenció en les prime-
res escenes– es desfà a poc a
poc per mostrar la seva vacuï-
tat: els espais d’irrealitat i els

tocs surrealistes naufraguen
en la futilesa, les relacions
perverses entre els personat-
ges es tornen postisses i el
desenllaç de la trama deriva
cap al grotesc més anodí.

AMBIVALÈNCIA ÈTICA
Les dues peces juguen, ni que
sigui de manera vaga, amb
l’ambivalència ètica entre els
límits d’allò que és admirable
i allò que és odiable (a Després
ve la nit) i entre els d’allò que és
bell i allò que és terrible (a Les
nenes mortes no creixen). Amb
tot, l’anècdota de totes dues és
molt prima i es queda en la
superfície, escudada en l’es-
quelet de la ficció, sense om-
plir l’artifici. Els seus ninots
acusen en excés la condició
teatral d’éssers construïts des
de les alçades, sense cap espe-
rit de revolta ni aquella car-
nalitat o sensualitat que els
faria més humans. Als textos
d’Escudé i Plana, s’hi troben a
faltar idees més potents que
facin regirar els cervells esta-
mordits dels espectadors. Ca-
da vegada és més flagrant, tal
com va tot, que el teatre actual
necessita, amb urgència, una
dramatúrgia més plena d’ide-
es, més creadora de mites, més
subversora de dogmes, més
carregada d’humanitat.


