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Novel·la

L’abellerol mort, obra de l’ escriptor histo-
riador, investigador i doctor en filologia cata-
lana Vicent J. Escartí, és una novel·la molt
acurada en quant al detall històric, darrere de
les seus pàgines hi ha una documentació es-
merada i pertinent, i coneixement exhaustiu
de l’època i un modelatge lingüístic sorpre-
nents. Així les coses, el lector detecta ben aviat
una harmonia i una riquesa expressives dig-
nes d’admiració. 

Ara bé, potser ni la millor ambientació his-
tòrica, ni la tasca de documentació més acu-
rada, ni el bagatge de coneixements més ex-
cepcional sobre l’època, siguen més que su-
ficient per garantir una bona novel·la, o al-
menys una novel·la fascinant, arrabassadora.

Calen altres ingredients, potser una història
captivadora, una intriga ben construïda, o una
acció que augmenta rítmicament, un fet his-
tòric trasbalsador... Ingredients que trobem a
faltar en L’abellerol mort. 

La història és la següent: una conspiració
política obliga el noble Arcàngel Gabriel de
Sant Esteve a fugir de l’illa de Xipre, seguint
el camí de l’exili que ja va patir el seu pare. El
viatge és llarg i difícil. La primera parada, a Gè-
nova, és acollidora i intrigant alhora. De mo-
ment tot el que sabem és que el nostre viat-
ger busca els assassins d’un crim, el del seu
pare, perpetrat a terres valencianes. A elles,
doncs, es dirigeix en una travessia esgotado-
ra en la qual un encontre amb un vaixell mig
fantasma, mig amenaça, ens col·loca en
aquest limbe amb què juga l’autor, a mig camí
entre el somni i la realitat, entre la possibili-
tat i la fantasia. 

Dolgut i humiliat per l’assassinat del seu

pare, en , l’objectiu vital de don Arcàngel
Gabriel serà trobar-ne el culpable, i és per això
que inicia un llarg viatge fins a Xàtiva, esce-
nari del crim. El destí, però, li guarda sorpre-
ses, i poc després d’arribar-hi, coneixerà Dol-
cina, una dona enigmàtica que es converti-
rà en la seua amant i que sap molt més del que
diu. En realitat, la recerca dels assassins del
pare respón a moltes qüestions, entre elles,  a
un conflicte vital, a un drama personal i fa-
miliar, i a una revenja per un passat dolorós,
simbolitzada aquí per un abellerol mort, el
qual només Dolcina podrà retornar a la vida.

Tota aquesta història transcorre embolca-
llada de sedes, afaites, perruques, pedres
oloroses, carruatges, tapissos i cambres fas-
tuoses, en un ambient dens i barroc, una èpo-
ca que l’autor coneix bé. De fet, Escartí (Al-
gemesí, ) ha publicat nombrosos estudis
i edicions de textos medievals i moderns va-
lencians, tot centrant el seu interés en la lite-
ratura antiga  i en l’estudi del Barroc valencià,
època de decadència i crisi econòmica i cul-
tural, a pesar de la fastuositat i el luxe amb què
els nobles vestien les seues vides i les seues ca-
ses, en la que l’autor ha ambientat L’abellerol

mort. Així, l’obra recrea una època de foscor
política i cultural per als valencians, un temps
de transició cap a una nova llengua, nous cos-
tums, i una visió del món distinta, imposada
per una cort estrangera, prepotent i intolerant.

És en aquesta foscor en la que navega el
nostre personatge, a la recerca d’una mica de
llum que puga esclarir el crim del seu pare i
venjar-lo, al marge de què les seues raons si-
guen encara més fosques.

PER LOURDES TOLEDO   

VICENT J. ESCARTÍ
L’abellerol mort

Premi Blai Bellver de Narrativa.
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De perruques i bandolers

Narrativa

El  es va promulgar el decret d’ex-
pulsió massiva de la població d’origen mu-
sulmà convertida a la força durant la guer-
ra de les Germanies. Aquesta ordre signifi-
cava exiliar violentament, i de colp, una ter-
cera part dels habitants del Regne de Va-
lència. El nostre país ja no tornaria a ser el
mateix, ni des del punt de vista nacional, ni
religiós, ni cultural, ni lingüístic, ni d’ocu-
pació del territori, ni de poblament o de pro-
ducció agrària. La crisi en què es va veure
sumit el país no es va superar del tot fins
quasi un segle després». Amb aquestes pa-

raules posades a la pestanya del llibre,  Joan
Francesc Mira et convida, amb la seua plo-
ma perspicaç i afilada, a endinsar-te dins la
fatal per devastadora, expulsió dels cent mil
moriscos valencians per reial decret de Fe-
lip III, instigat per l’arquebisbe Joan de Ri-
bera i d’altres polítics aliens als veritables
interessos valencians.

Mira ens subratlla la força  identitària —
fe religiosa, costums i lleis pròpies— dels mo-
riscos valencians davant l’assetjament i l’a-
tac continuat per part dels cristians al llarg
dels segles, des de la seua posició de sot-
mesos. Fins i tot, i de la mateixa manera que
els jueus, hagueren de patir el bateig a la for-
ça i la  nova condició de «nous cristians».
Tanmateix,  els moriscos valencians van so-
breviure perfectament a la «conversió» for-
çada, i van continuar tan fidels com al prin-
cipi a la seua identitat etnoreligiosa: conti-
nuaven sent allò que eren —i que mai dei-
xaren de ser-ho: «sempre moros».

D’aquesta devastadora expulsió, de ve-
gades amb dramàtiques conseqüències

per la incertesa en l’acolliment al nord del
Magreb, també els cristians i la seua aris-
tocràcia va haver de patir-ne els resultats.
Donat que el poder polític dels cristians era
un poder econòmic basat en bona mesura
en les terres pròpies treballades pels mo-
riscos, que a més havien de retre impostos
per tota mena d’activitat laboral dins les «al-
james» (l’espai de pervivència, dins l’estat
cristià, que ha perdut el poder polític en el
seu propi territori),  el sotrac i la frustració
econòmica de l’aristocràcia valenciana fou
ben notable durant algun temps. Com hi fa
veure Mira, gran part dels rendistes ur-
bans es van trobar condemnats a la ruïna
quan els senyors no van poder pagar els cen-
sos o interessos dels préstecs que havien
anat acumulant, en no comptar amb els in-
gressos dels moriscos.

El País Valencià, per tant, va perdre amb
aquesta nefasta decisió reial —i dels seus es-
taments de mandarins polítics, militars i ecle-
siàstics, bàsicament castellans— una mà d’o-
bra experta, autòctona, que coneixia a fons

els sistemes de producció agrícola i oficis ar-
tesanals de tota mena i que acceptaven
perfectament les regles de joc, sempre que
els deixaren en pau dins l’aljama. En suma:
un cas més en la història de neteja ètnica i
premeditada. Com els que hem pogut veu-
re contemporàniament en diverses parts del
món. Tant l’estil apassionadament divulga-
tiu i didàctic de Mira, com les magnífiques
il.lustracions històriques sobre l’expulsió
en els diversos ports valencians i certes
imatges i vestits dels moriscos fan d’aquest
llibre una veritable joia bibliogràfica.

PER LLUÍS ALPERA         

Mira convida, amb la seua ploma
perspicaç i afilada, a endinsar-se
dins la fatal expulsió dels cent mil
moriscos valencians

La devastadora expulsió dels moriscos

Novela

El inspector Kurt Wallander hace repaso
de su vida en el último libro de Henning
Mankell, El hombre inquieto. Con sesenta
años, ya abuelo, diabético y con los prime-
ros síntomas de alzhéimer, como se le dibu-
ja en esta entrega, no parece que el entraña-
ble policía sueco esté en condiciones de vol-
ver a protagonizar una nueva novela, lo que
no quiere decir que vaya a desaparecer de-
finitivamente de la imaginación de Mankell.
No, al menos eso es lo que esperan sus mi-
llones de seguidores en todo el mundo. Para

ello ahí está su hija, Linda Wallander, que
ya tuvo un papel estelar en Antes de que hie-
le y que en El hombre inquieto deja entrever
que seguirá resolviendo casos como policía
y que continuará estando muy cerca de su
padre, como antes éste lo estuvo del suyo,
aquel extraño personaje, pintor de cuadros
que repetía el mismo paisaje, con dos va-
riantes, con urogallo o sin él, y que tuvo gran
relevancia en los primeros títulos de la serie.

Mankell y su inspector de Policía de Ystad,
en el sur de Suecia, han investigado y han des-
entrañado asesinatos, pero también
han relatado la realidad, el día a día
de un país envidiado por muchos
pero con muchas sombras y
carencias, más patentes si son
contadas por un personaje tan
pesimista en ocasiones y tan
raro e imprevisible en otras —
aunque, eso sí, siempre intere-
sante e impredecible— como
es Kurt Wallander. Mankell

ha puesto trama a la vida sueca, al menos a
la de la parte más meridional del país.

Con El hombre inquieto Mankell da car-
petazo a dieciocho años de existencia de Wa-
llander como policía —lo dice en las últimas
líneas del libro: «Los años que le queden por
vivir, diez o quizás algunos más, le pertene-
cen a él, a él y a Linda, a él y a Klara [su nie-
ta]. Y a nadie más». Por eso aprovecha el au-
tor para recordar momentos clave de la vida
del inspector y ponerles un final. Y así salen
a relucir, no de refilón, sino con peso espe-
cífico, su ex mujer, sus compañeros de trabajo
y, sobre todo, la letona Baiba Liepa, con la que
en Los perros de Riga estuvo a punto de ca-
sarse, que sirve para darnos a conocer en esta
ocasión al Wallander más emotivo.

Wallander no es un policía al uso. Todo lo
contrario. Mankell no quiso que lo fuera. Sí

deseó y planificó que gran parte de las
novelas protagonizadas por el ins-
pector estuvieran dedicadas a él mis-
mo, a sus andanzas, a sus alegrías y
tristezas, sobre todo, en este último ca-

pítulo, en el que hasta los crímenes
que investiga son los de los sue-

gros de su hija.
Pero la biografía de Wa-

llander no debe hacer-

nos olvidar que El hombre inquieto tiene su
parte policiaca. Mankell enlaza política sue-
ca, con Olof Palme en el punto de mira, y cri-
men, como ya hizo en otras ocasiones, para
desarrollar una trama —más creíble o me-
nos, es cuestión de gustos— que no decae en
ningún momento, y además, sin acudir a la
sangre o las vísceras, recurso ya tan habitual
en el género; pero lo que no deja lugar a du-
das es que la imaginación conjunta de Hen-
ning Mankell y Kurt Wallander sigue al alza.
Es una pena que llegue a su fin, haya o no
continuidad a través de Linda Wallander.

POR ALBERTO MENÉNDEZ

HENNING MANKELL
El hombre inquieto 

Traducción de Carmen Montes
TUSQUETS, BARCELONA, 2009
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Suecia con trama
Al margen de la biografía de
Wallander, «El hombre inquieto»
tiene una trama policiaca que no
decae (y sin acudir a vísceras)

JOAN FRANCESC MIRA 
Vida i final dels moriscos valencians

Col·lecció Grans Obres
EDITORIAL BROMERA, ALZIRA, 2009
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Henning Mankell


