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Narrativa
Abans de la gelada
Henning Mankell
Traducció d’Ivette Miravitllas
Tusquets. Barcelona, 2006

Jordi Garcia-Petit

En una entrevista peri-
odística de fa tot just
un any Henning Man-

kell explicava que Linda, la
filla de l’inspector Kurt Wa-
llander, ja com a policia cri-
minal passaria a ocupar el
primer pla en el protagonis-
me de la nova sèrie i que el
seu pare –tan autèntic per
la seva perfecta inserció en
el medi social i cultural suec
que n’hi ha que creuen que
existeix realment– conti-
nuaria present a l’obra, pe-
rò com un personatge més.
No és així encara a Abans
de la gelada, la primera
novel·la que Linda havia de
protagonitzar i que ha estat
la més venuda a Suècia de
tota la sèrie Wallander, pot-
ser per haver estat també la
més esperada.

Mankell no arriba a posar
en un segon pla Kurt Wa-
llander. Sense ell, sense els
seus records, manies i intu-
ïcions professionals, la
novel·la no s’aguantaria.
Sens dubte, influeix en
aquesta percepció del lector
el fet que l’escenari geogrà-
fic i físic on es desenvolupa
l’argument és el mateix de
sempre: la ciutat i els afores
d’Ystad, el pis familiar de
Mariagatan, la vella comis-
saria al centre de la ciutat,
els col·legues tan coneguts:
Nyberg, Martinsson, Ann-
Britt Höglund... i la forta
personalitat no gens esmor-
teïda de Kurt Wallander.

Linda discorre per la
novel·la més com a víctima
potencial de l’assassí que
com a protagonista. I, so-
bretot, més com a filla que

Crítica

com a policia. En aquest
punt, un cop més, Mankell
aconsegueix recrear unes
relacions personals plausi-
bles. En els amors i desa-
mors, en les avinences i des-
avinences, de pare i filla
–deixant de banda el motiu
professional de la topada i el
retrobament– s’hi podrien
sentir identificats milions de
pares i filles, suecs o no. La
llibertat crítica amb què fa
viure a Kurt i Linda la seva
relació personal es veu res-
saltada per la submissió que
el cristià integrista, el mal-
vat de la novel·la, imposa a la
seva filla Anna, l’amiga de
Linda. Tot un tractat sobre
relacions paternes i filials!

L’altre encert de Mankell és la
detallada i convincent des-
cripció del món espiritual
malaltís del fanatisme religi-
ós. Encert doblement meri-
tori perquè no recorre al fo-
namentalisme en boga, l’islà-
mic, sinó al cristià, que
continua fluint per les clave-
gueres de la civilització euro-
pea i occidental. Algunes de
les reflexions i prèdiques de
l’assassí il·luminat il·lustren
a la perfecció la irracionalitat
de la ideologia del fonamen-
talisme. Segons ha precisat
Mankell, la sèrie policíaca
amb Linda constarà de tres
novel·les. Esperarem que la
faci madurar ràpidament en
el pròxim número.

Narrativa
Partir
Tahar Ben Jelloun
Traducció de Laura Escorihuela
Empúries. Barcelona, 2006

Joan Agut

Tahar Ben Jelloun
(Fes, 1944) és un
novel·lista d’ex-
pressió francesa

àmpliament conegut entre
nosaltres. La seva obra és ex-
tensa i, a més de novel·la, ha
publicat assaig, poesia, nar-
racions curtes i teatre. El
1987 va guanyar el premi
Goncourt amb La nit sagra-
da (Edicions 62) i el 1998 va
obtenir el premi Global Tole-
rance de l’ONU amb El ra-
cisme explicat a la meva
filla. Una absència enlluer-
nadora de llum va merèixer
el premi Impac de Dublín
2004. La seva penúltima
novel·la és L’últim amic, pu-
blicada per Empúries com la
majoria de la seva obra.

Partir narra la tragèdia
de l’emigració marroquina.
És un relat realista amb
tons que voregen el drama.
El nucli de la novel·la es
desenvolupa a l’entorn
d’Azel, un jove marroquí lli-
cenciat en dret i relacions
internacionals.

Malgrat la seva formació,
Azel pertany a la multitud
de joves sense feina que
viuen amb el suport de la
família i que somien emi-
grar a l’altra banda de l’es-
tret on els espera la paradi-
síaca Europa. Miguel, un
granat homosexual barce-
loní, farà possible la il·lusió
d’Azel, al qual s’endurà a
Barcelona com a amant i
secretari. A Azel, tot i
haver pogut fer realitat el
seu somni, la nova situació
no el satisfarà i gradual-
ment anirà caient en la de-
gradació i l’abisme.

La novel·la, a més d’en-
trar en la complexa relació
entre Azel i Miguel, incor-
pora altres personatges,

com la germana d’Azel,
amics i amigues, que actu-
en com a tornaveus del per-
sonatge central del drama.

Ben Jelloun amb Partir
ha volgut fer una obra am-
biciosa, que reflectís un
dels problemes més pu-
nyents del món contempo-
rani. La nostra opinió és
que no se n’ha sortit del
tot. La trama homosexual
desenfoca el problema dels
magribins a Europa, la seva
lluita per la subsistència i
tota la càrrega que com-
porta l’exili. Cal remarcar,
per altra banda, que la Bar-
celona de l’autor és una ciu-
tat de cartró pedra, inexis-
tent, sense sabor ni color.
Tant podria ser Barcelona
com Toronto.

Tot i tenir elements per a ser
una bona novel·la, el resul-
tat és una mica decebedor.
La tragèdia de la immigra-
ció africana a Europa conti-
nua sent una assignatura
pendent de la novel·lística
contemporània.

Paradís amarg

Linda Wallander
ha de madurar

El suec Henning Mankell.
CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

Assaig
Civisme per
la convivència
Diversos autors
Icària. Barcelona, 2006

Ferran Aisa

Aquest assaig de ra-
biosa actualitat re-
cull les intervenci-

ons de diversos ponents
en el debat obert per
l’Ajuntament de Barcelo-
na sobre el civisme i la
convivència. Hi analitza

l’espai comú de la ciutat, el
dret dels ciutadans i la lli-
bertat individual davant la
convivència. Els diversos
ponents es plantegen les
diferents problemàtiques
ciutadanes i intenten cer-
car el màxim de llum per
solucionar cada problema.

El respecte democràtic en el
valor intrínsec de la parau-
la de l’espai comú és difícil
d’aplicar perquè de vega-
des es fa una apropiació ar-
bitrària del que és de tot-
hom. La creixent densitat
urbana en algunes ciutats

i la creixent diversitat so-
cial i de demandes d’usos
sobre aquests espais ho di-
ficulten. El que és compar-
tit per tots mereix tan de
respecte com el que només
és d’un. Marina Subirats
ho exposa: “La societat de-
mocràtica s’ha proposat,
en aquest terreny com en
altres, combatre les jerar-
quies espacials, tendir a
igualar els valors simbòlics
dels diversos indrets, aug-
mentant la dignitat dels
marginals, i, pel que fa a
l’espai públic, garantir-ne
l’ús i l’accés a tothom. Això

suposa, bàsicament, esta-
blir normes reguladores,
perquè l’absència de nor-
mes suposa que, en cas de
conflicte d’interessos, s’im-
posen els més forts, sense
contemplacions”.

Cal fixar unes normes i obli-
gar la gent a complir-les?
O el respecte mutu sorgeix
espontàniament de l’inte-
rior de les persones? Els
altres ponents d’aquest as-
saig es pronuncien en
aquesta direcció mirant de
consensuar un nou marc
normatiu.

Marina Subirats, Manu-
el Castells, Jordi Borja,
Josep M. Terricabras, Nar-
cís Comadira, Salvador
Cardús, Victòria Camps,
Marta Selva, Joan Subi-
rats, Miquel Àngel Essom-
bra, Jordi Porta, Mohamed
Chaib i Pere Darder mos-
tren la seva visió del civis-
me a la societat actual.
L’ètica, la moral, la solida-
ritat, l’educació, la filosofia,
la llibertat, els valors de-
mocràtics es passegen per
les pàgines del llibre cer-
cant solució a la polèmica
del civisme i la convivència.

Debat obert sobre el civisme

El marroquí Tahar Ben Jelloun ha escrit novel·la, assaig, poesia, teatre... JOSEP LOSADA

Amunt i
més amunt

Jordi Roig. V.M.

Poesia
El melic
de les teranyines
Jordi Roig
Rourich-Malhivern. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

La coberta d’un llibre
de vegades no ens diu
res, però en alguns

casos resulta tan reveladora
com la cara d’un ésser humà.
La coberta del tercer poema-
ri de Jordi Roig, precedit per
Contraban de silenci i In-
tempèrie, representa una es-
cala ampla que abasta la
lluna plena, i a baix, al terra,
es veu una fulla verda a punt
de marcir-se. Els poemes que
s’amaguen darrere d’això de-
mostren que aquest disseny
no és casual. El títol, inusual,
fa que sigui difícil d’abste-
nir-se de fullejar el llibre, i un
cop fet això, el lector s’adona
que El melic de les teranyi-
nes es mereix una lectura
atenta i reflexiva.

El pensament, el llenguatge i la
imaginació de Roig, com
aquesta escala surrealista,
arriben molt amunt. En la
primera part del llibre, Esca-
la de grisos, fa un recorregut
pel seu passat infantil i juve-
nil i ret un homenatge com-
movedor als pares i els avis.
Parla d’aquestes èpoques i
d’aquests personatges d’una
manera clara, amb un afecte
que mai no cau en el senti-
mentalisme ni en la banali-
tat. La imatgeria que empra
és rica com la memòria con-
densada. Roig té un talent es-
pecial per trobar els detalls
més expressius, que perme-
ten reconstruir un paisatge o
tot un moment remot, cosa
que fa que la seva poesia tin-
gui un regust proustià.

Fets paral·lels, la segona
part del llibre, descriu la in-
fluència de la maduresa,
d’unes sensacions que es des-
perten nel mezzo del camin:
són les fulles que estan en el
punt àlgid de la seva existèn-
cia. Miniatures, l’apartat
final del poemari, és una
mena de puzle constituït per
impressions i metàfores di-
verses, escollides sempre
amb molt de criteri i una iro-
nia subtil. És un poemari im-
pregnat d’una intel·ligència i
unasensualitatexcepcionals.


