
Henning Mankell diu adéu per 
sempre al detectiu Wallander

L’escriptor suec publica ‘L’home inquiet’, l’11a
i última obra protagonitzada pel seu antiheroi

Després de dos intents d’enterrar-lo, la trama de
la novel·la fa irreversible la retirada del personatge

ERNEST ALÓS
BARCELONA

A
questa vegada sí: Henning 
Mankell, que va popularit-
zar internacionalment la 
novel·la negra escandina-

va amb les novel·les protagonitza-
des pel desil·lusionat, obès i entra-
nyable inspector Kurt Wallander, 
ha dit adéu per sempre a la seva cri-
atura. L’11è llibre de la sèrie Wallan-
der, L’home inquiet, «fa impossible 
que n’hi hagi un altre». Ho va anun-
ciar fa un any a aquest diari. Però, 
ha revelat després, «no mor». Per un 
costat, la novel·la que arriba aquesta 
setmana a les llibreries agafa com a 
punt de partida la desaparició d’un 
oficial de la Marina, sogre de la seva 
filla Linda, i remet a l’espionatge du-
rant la guerra freda i a les incursions 
de submarins als anys 80. Però L’ho-
me inquiet és sobretot un llarg i pro-
gressiu adéu a un personatge des-
trossat per l’envelliment.

ELS MOTIUS / L’afany de Mankell per 
deixar enrere el seu personatge  
–«per no avorrir-me», ha dit, però 
també per deixar pas a les novel·les 
compromeses amb l’Àfrica– ve de 
lluny. La data de publicació de l’úl-
tim Wallander a Suècia és el 1999: 
llavors va publicar La piràmide, cinc 
contes dels quals va dir que eren les 
últimes pinzellades i que anirien se-
guides d’«el silenci». A continuació 
va arribar l’èxit internacional (Tus-
quets va començar a publicar les 
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novel·les de Mankell el 2000, i només 
les protagonitzades per Wallander 
han sumat des de llavors 596.000 
exemplars) i el 2002 va fer un segon 
intent amb Abans de la gelada: obrir 
una nova sèrie protagonitzada per 

la filla de l’inspector, Linda, que des-
prés d’ingressar a la policia aniria 
deixant en segon terme el seu pare.
  L’èxit de l’última adaptació televi-
siva sobre Kurt Wallander, una pro-
ducció per a la BBC a càrrec de Ken-

neth Brannagh estrenada a finals 
del 2008 i guardonada en els premis 
Bafta, ha estat probablement l’em-
penta que ha necessitat Mankell per 
tornar per últim cop al seu personat-
ge i tancar-ne la història irrevoca-

blement. Però la de Brannagh no ha 
estat l’única adaptació. Poden tro-
bar-se fins a tres sèries de telefilms 
basats en les novel·les de Mankell. La 
primera, produïda per la televisió 
pública sueca i amb l’obès i ros Rolf 
Lassgård com a Wallander –l’actor 
que segons Mankell reflecteix més 
bé la seva criatura–, va traslladar en-
tre el 1994 i el 2007 les nou primeres 
novel·les sobre l’inspector.

ÈXIT DE BRANNAGH / La segona adapta-
ció, a càrrec de la mateixa produc-
tora de Millenium i que emet BTV, es 
compon de 13 episodis (i 13 més en 
producció) basats en guions de Man-
kell, i amb l’actor Krister Henriks-
son de protagonista. Però la versió 
definitiva, novel·la a novel·la, sembla 
que serà la produïda i protagonitza-
da per Brannagh: la BBC ha emès les 
tres primeres TV movies i n’està pro-
duint tres més.
 L’adéu final a Wallander, doncs, 
encara es farà esperar, però serà tele-
visiu. Fora que Mankell aprofiti la fi-
nestra que deixa oberta en la novel·la 
per recuperar una Linda Wallander 
que cada vegada s’assembla més al 
seu pare com a protagonista i man-
tenir Kurt, això sí, limitat a ser una 
fantasmagòrica presència. Difícil-
ment hi haurà més que això. «Wa-
llander (...) no volia ser un vell que es 
repetia», deixa anar l’autor a la pà-
gina 64. «El relat de Kurt Wallander 
acaba aquí, irrevocablement», sen-
tencia com com a colofó. H
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33 L’escriptor suec Henning Mankell, fa dos anys, durant una visita a Barcelona. 
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Una comèdia espanyola
SALA GRAN DEL TNC (20.00)

L’obra dirigida per Sílvia Munt (foto), a 
partir d’un text de Yasmina Reza, obre la 
temporada a la Sala Gran del TNC. Ramon 
Madaula encapçala un repartiment coral.

Un comiat magistral

Més d’una vegada, els agrans autors 
han liquidat els seus personatges: 
impulsats per sentiments indesxifra-
bles, han conclòs meravelloses crea-
cions duent-los fins a la fi en una últi-
ma, letal i magnífica novel·la. L’obli-
dat Ellery Queen a L’últim cas de Drury 
Lane, Arthur Conan Doyle i Sherlock 
Holmes a El problema final o Agatha 
Christie i Hèrcules  Poirot a Teló. I ara 
Henning Mankell (Estocolm, Suècia, 
1948) amb L’home inquiet. Avui, aquí, 
s’acaba l’inspector Kurt Wallander. 

Sobreposats a la justa indignació (de 
tots els que estimen Wallander) el 
lector descobreix que L’home inquiet 
és el millor dels seus casos. Avançant 
des d’una sospita («No estic buscant 
la clau –intueix l’inspector– només 
el llunyà dringar del clauer») i bro-
llant d’entre les investigacions i es-
corcolls que el dia a dia li brinda, sor-
geix una intriga magnífica d’agents 
secrets, esquitxada per espurnes de 
la política i el crim.
 Wallander és sancionat per obli-
dar-se –ebri– la pistola en un restau-
rant, roben i maten un antiquari 
d’armes, una dona assassina els seus 
pares i una muller, el seu marit, amb 

una destral; i aleshores el seu con-
sogre, destacat oficial de la marina 
sueca, desapareix sobtadament. Un 
suïcidi aparent, les mentides d’una 
família rica, l’afer Olof Palme i els di-
monis reaccionaris de l’oculta his-
tòria sueca s’entrecreuen amb no 
pocs cadàvers: solament els de la vi-
da trastocada.

‘THRILLER’ I INTIMISME / Vorejant el thri-
ller d’espies, Mankell es mostra amb 
la brillant maduresa d’un narrador 
esplèndid, fluid i misteriós. Com en 
els primers compassos d’una òpera, 
puntualment, van desfilant pel lli-
bre apunts de les anteriors novel·les 

i els seus personatges, presentant els 
temes d’aquesta gran composició 
simfònica (tràgica i vital) que són les 
novel·les protagonitzades per l’ins-
pector Kurt Wallander. L’home inqui-
et és un llibre extens, terriblement 
captivador i més pausat. Magnífic 
en els diàlegs (molts d’ocults en-
tre la narració), destaca per un tim-
bre molt particular, una subtil sen-
sibilitat. I pel seu ritme: el d’un de-
tectiu individualista. Mankell ha 
temptejat altres estils i opcions (les 
novel·les infantils, les africanes, els 
detectius alternatius, etcètera...) pe-
rò sens dubte el més afinat de tots és 
Wallander.
 Una novel·la a dues revolucions 
en un conjunt magníficament me-
canitzat: l’autor alterna escenes 
breus (marcades pel pas accelerat 
de setmanes o mesos) i grans capí-
tols on tot succeeix a ritme d’esdeve-
niment. Així basteix una trama que, 
fugissera, Kurt Wallander entreveu 

Mankell es mostra amb la brillant maduresa d’un narrador esplèndid
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i finalment resol.
 Es trata d’un thriller èpic, però no 
crepuscular, sota la convicció i el re-
cel que algú menteix.
 Mentrestant –sobre Wallander– 
plana una ombra fosca, una més so-
bre aquest ésser envellit, vulnera-
ble, desmanegat, pacient, romàn-
tic, intuïtiu, just i sorprenent.
 Relat en part rural, ocasional-
ment urbà i sobretot costaner, L’ho-
me inquiet és una particular novel·la 
d’espies (¡esplèndida!) entre l’ànsia 
vital dels protagonistes i el millor 
Mankell, sens dubte. A ells hem 
d’agrair el plaer de les 11 narracions 
protagonitzades per l’inspector, pe-
rò que el liquidi... no l’hi perdonem. 
Per a Wallander, cau el teló. H

3 L’HOME INQUIET (novembre)  
EL HOMBRE INQUIETO 
Henning Mankell  
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