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Adéu-siau, Wallander
J O A N A G U T

N A R R A T I V A

Henning Mankell, La piràmide.
Traducció d’Ivette Miravitllas.

Tusquets. Barcelona, 2005.

H
enning Mankell (Es-
tocolm, 1948) ma-
nifestava recent-
ment davant la
premsa internacio-

nal que havia decidit jubilar el
cèlebre inspector Kurt Wallan-
der, protagonista de les no-
vel·les Els gossos de Riga, La lleona
blanca, L’home que somreia, La
falsa pista, Amb l’alè al clatell i El
tallafoc, publicades per Tus-
quets.

No és el primer cas en què
un autor es cansa d’un perso-
natge (recordem el cas de
Malaussène, de Daniel Pennac)
per més que el seu heroi de fic-
ció hagi gaudit d’un conside-
rable èxit entre els lectors.

Mankell diu adéu-siau a Wa-
llander quan aquest voreja la
cinquantena, manté una im-
possible història d’amor amb
una russa i té una filla que no
sap a quina professió dedicar-
se. La seva activitat com a po-
licia a la petita població sueca
d’Ystad haurà anat minant la
seva moral professional, fins a
esdevenir un home escèptic,
més aviat pessimista, sobre el
futur de la policia i del seu
país.

Henning Mankell, a través
del seu personatge, ha fet una
de les crítiques més demoli-
dores de la societat postsocial-
demòcrata sueca; el paradís
nòrdic dels anys 60 i 70 ha re-

sultat una pura il·lusió. No en
va Mankell es pregunta: “¿Què
passa amb l’Estat de dret suec
durant els anys 90? ¿Com so-
breviurà la democràcia sueca
si les bases de l’Estat de dret ja
no romanen intactes? ¿Té la
democràcia sueca un preu que
un bon dia es considerarà mas-
sa car i, per tant, un preu que
no val la pena pagar?”.

La piràmide recull cinc nar-
racions en les quals apareix

Kurt Wallander als inicis de la
seva carrera professional. La
primera, La punyalada, i la dar-
rera, que dóna títol al llibre,
són les més llargues i, per tant,
les més elaborades. Totes dues
constitueixen veritables no-
vel·les curtes, de gairebé un
centenar de pàgines. En les
cinc històries trobem l’inspec-
tor Wallader al final dels 60,
quan era un jove policia sagaç,
amb ambició professional i

El narrador Henning Mankell va néixer a Estocolm el 1948

‘Horror vacui’
Ò S C A R M O N T F E R R E R

N A R R A T I V A

Mark Winegardner, El padrí. El
retorn. Traducció de Joan Solé.

Columna. Barcelona, 2005.

M
ario Puzo va rega-
lar a la humanitat
una novel·la, El
padrí, i un perso-
natge, Don Vito

Corleone, que Francis Ford Cop-
pola, en fer-ne la versió cine-
matogràfica, va dur als límits
de l’excel·lència –amb el con-
curs d’un Marlon Brando inter-
pretativament immens i d’un
reguitzell d’actors el menys des-
tacat dels quals pot ser titllat
d’eficaç–. Però la història no
tenia dret a acabar-se amb el
Padrí despatxant la vida a l’hor-
tet. Així, en dues ocasions,
l’autor de títols com ara Apo-
calypse Now i La ley de la calle va
reprendre el fil corleonià –en
aquell moment ja es feia im-
possible de discernir què era de
Puzo i què era de Coppola– per,
amb Al Pacino fent de Michael
Corleone, el nou Padrí, enriquir
la Història del Cinema –amb
majúscules– amb dos nous lliu-
raments que mantenen el ma-
teix nivell de qualitat que el títol
que els va precedir i que supor-
ta bé tantes revisions com se’n
vulgui fer.

A grans trets –perquè el con-
junt Corleone és un univers en
ell mateix i unes quantes líni-
es descriptives no poden tenir
cap mena de pretensió defini-

tòria–, aquesta és la història
que ha seguit la creació de
Puzo, que al seu torn, ha man-
tingut l’activitat literària, bran-
ca omertà, amb novel·les de
menys ressò com ara L’últim
Don, que si bé ha arribat a la
pantalla –dels televisors–, no
ha anat tan lluny com les obres
referenciades fins ara.

ELS PARES DE LA CRIATURA
En qualsevol cas, queda clar
que tant l’escriptor com el di-
rector de cinema són els pares
convençuts d’unes criatures
que segur que els han dut més
d’un maldecap –tots els emba-
rassos són processos delicats;
també els artístics– però que
han pogut veure créixer i tri-
omfar: cal considerar-los,
doncs, pares satisfets de la res-
ponsabilitat amb què ha exer-
cit la seva tasca.

I, en aquest punt, apareix un
tiet –Mark Winegardner, pro-
fessor i director del programa
d’escriptura creativa a la Uni-
versitat de l’Estat de Florida, se-
gons la descripció amb què el
presenta l’editorial– que, em-
peltat de l’esperit de Pepe Go-
tera i Otílio, els de chapuzas a do-
micilio, considera que no s’ha dit
tot i que hi ha més coses a dir.
I s’hi posa i les diu. I les hi pu-

nomia– inclou explicacions ur-
gents, algunes de les quals són
del tot innecessàries si es tenen
en compte l’evolució i la lògica
del text –per no dir que són pe-
gats–: amb elles, l’autor des-
patxa en un tres i no res els vin-
cles que hi ha entre els fets que
ell proposa i els fets que li han
servit de referent –els que pro-
venen del tàndem Puzo-Cop-
pola–. Aquests passatges gene-
ren una certa sorpresa, una
certa molèstia estètica, com si
es veiés un pop amb els tenta-
cles fets malbé, molt fets
malbé...

633 PÀGINES DE DISTRACCIÓ
Si el lector no ha tingut tirada
pels Corleone i el seu món, em-
passar-se El Padrí. El retorn no li
semblarà una mala manera de
distreure’s unes quantes estones
–que són 633 pàgines...–, espe-
cialment en aquestes setmanes
postestiuenques en què els que
han estat tocats pel dit de la for-
tuna i han fet vacances tenen
necessitat de distreure’s per
oblidar els rigors de la tornada
a la normalitat laboral.

Si el lector sí que ha tingut ti-
rada pels Corleone, el judici
sobre l’obra de Winegardner de-
pendrà del seu grau d’exigèn-
cia: si és bonhomiós, no en farà
un gra massa perquè, fet i fet,
haurà estat distret; si no ho és,
començarà a pensar de quina
manera pot fer que sembli un
accident si en Winegardner –si
mai se’l troba– no accepta una
oferta d’aquelles que no es
poden refusar.

CRISTINA CALDERER

bliquen i les hi tradueixen –cal
esperar que tot això s’hagi pro-
duït sense necessitar de deca-
pitar cap cavall, que les coses ja
no són el que eren!–. El cas és
que, si es deixa al marge el valor
intrínsec d’El Padrí. El retorn, la
pregunta és clara: literatura de
gènere best seller –tan digne com
qualsevol altre, potser més
digne, i honest, que alguns que
sí que són considerats dignes–
o mercadotècnia? La resposta
potser es troba en el text, que,
per submergir-s’hi, no demana
un bloc de ciment afermat als
peus: el text de Winegardner no
està mal escrit, i això fa que tin-
gui una lectura passadora,
d’aquelles tipus compresa: no
molesta, no es nota i no es mou,
però, és clar, tampoc deixa pas-
sar –traspuar, emergir...– res: és
un text que no emociona.

La causa de l’asèpsia cal bus-
car-la, potser, en la planificació
prèvia que s’hi endevina: el
professor universitari opta per
tapar el que ell potser consi-
dera que són uns foradets –con-
cretament, els períodes com-
presos entre el 1955 i el 1958
i entre el 1959 i el 1962, amb
miradetes al tram 1920-1945–
i es dedica a emplenar-los a
cops de brotxa i sense gaire ale-
gria per esvair un horror vacui

que també pateixen algunes
cultures orientals i que, en ge-
ografies properes, va produir,
al seu moment, els empatxos
xoriguerescos que van embarro-
car el Barroc, cosa que tindria
mèrit si no fos tan espantós
allò que va produir.

El Padrí. El retorn té tot el que
se suposa que ha de tenir una
novel·la ambientada en el món
de la màfia: traïcions, assassi-
nats, desconfiança, pactes in-
complerts, fidelitats empedreï-
des, cuina italiana, aparicions
del catolicisme com a sistema
de creences... però la sang dels
personatges que hi transiten no
bull: tot el que hi passa és es-
quemàtic, previsible i notable-
ment artificiós, cosa que cal
creure que no hauria passat si
Mark Winegardner s’hagués
lliurat a una creació veritable-
ment pròpia –se suposa que és
expert en escriptura creativa– i
hagués deixat de banda les pos-
sibilitats que ofereix el fet de
tirar de beta d’una manera una
mica pocavergonya –i disfres-
sar-ho d’homenatge!

A més, per arrodonir el qua-
dre –i ja se sap que de quadres
rodons no n’hi ha gaires–,
aquesta novel·la –en un intent
de justificació que encara fa
més evident la seva poca auto-

una vida privada més aviat in-
estable.

En la primera narració, un
inexpert Wallander de 21 anys
investiga un suposat cas de su-
ïcidi i acaba amb una ganive-
tada al pit. En la segona histò-
ria, L’esquerda, l’inspector és
casualment testimoni d’un
atracament amb assassinat in-
clòs, i l’assassí, un negre exi-
liat sud-africà, acabarà segres-
tant Wallander. A L’home de la

platja un taxista du al centre
de la ciutat un passatger que
ha agafat als afores i resulta
que en acabar la carrera
l’home era mort. Suïcidi? As-
sassinat? Però, qui i com? La
mort del fotògraf és l’enigmàti-
ca història de la mort d’un pa-
cífic retratista, que no és el que
aparenta ser. Darrere seu hi ha
un misteri que pagarà amb la
vida i que la perspicàcia de Wa-
llander descobrirà. La piràmide
tanca el cicle. Una avioneta
desconeguda, sense cap con-
trol de les autoritats aèries, pe-
netra en territori suec i s’esta-
vella. L’accident deixa dos
morts. Simultàniament dues
germanes ja grans han apare-
gut cremades i amb un tret al
cap. Quan Wallander comença
a investigar els dos fets, que
aparentment no tenen cap re-
lació, ha de viatjar al Caire, on
el seu pare ha estat detingut
per voler-se enfilar en una pi-
ràmide. Al final, com era d’es-
perar, el pare de l’inspector
serà alliberat i el doble enigma
serà resolt.

UNA IMAGINACIÓ FECUNDA
A La piràmide, Henning Mankell
posa de manifest la seva fecun-
da imaginació i la traça en el
desenvolupament de les trames
que construeix. Pel que fa al seu
personatge, l’autor el deixa ben
perfilat, amb les característi-
ques principals, que ampliarà
en les novel·les posteriors. Mèrit
considerable si tenim en comp-
te que els cinc relats de La pirà-
mide són anteriors a les novel·les.
La traducció d’Ivette Miravitllas,
feta directament del suec, és im-
pecable.


