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El TNC estrenarà el 2009 una obra
de Mankell crítica amb les oenagés

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L
a censura de l’escriptor Hen-
ning Mankell (Estocolm,
1948) al colonialisme pseu-
dohumanista –via oenagés–

dels europeus a l’Àfrica arribarà la
temporada que ve al Teatre Nacional
de Catalunya amb l’adaptació de la
seva obra teatral Antílopes. Magda Pu-
yo dirigirà el muntatge, que supo-
sarà el debut del dramaturg suec en
l’escena catalana.

Encara que són les peripècies de-
tectivesques de Kurt Wallander les
que li han donat fama mundial,
l’autor d’El tallafoc té al seu currícu-
lum altres excel.lents novel.les i pe-
ces teatrals, moltes de les quals es-
tan ambientades a l’Àfrica, conti-
nent que coneix a fons ja que des de
fa uns quants lustres resideix la mei-
tat de l’any a Moçambic, on dirigeix
el Teatre Nacional Avinguda de Ma-
puto. El seu últim llibre, Moriré, pero
mi memoria sobrevivirá –un crit pu-
nyent contra l’epidèmia de la sida–,
va partir de la seva trobada amb una
nena ugandesa òrfena.

Ha estat Sergi Belbel, director
artístic del TNC i gran admirador de
l’autor suec, qui li ha volgut obrir
les portes de l’escena catalana. «Man-
kell és un dramaturg excel.lent, i
sempre ha flirtejat amb el teatre,
però aquesta és una faceta que la
gent desconeix, sobretot en aquest
país», subratlla el director i també
dramaturg. «Serà la primera vegada
que una obra seva es representa a
Catalunya».

COOPERANTS I AMOS / A Antílopes –en
el seu text està treballant també el
traductor, poeta i dramaturg Feliu
Formosa– Mankell denuncia la coo-
peració que emmascara una nova
forma de colonialisme. «Més que cri-
ticar pròpiament la feina de les orga-
nitzacions, critica el sistema, les re-
lacions entre Europa i l’Àfrica, i
aquest sentit de superioritat nostre.
Però ho fa amb molta elegància, i
fins i tot amb humor. També retrata
la ingenuïtat dels que van carregats
d’il.lusions a ajudar els negrets»,
apunta Belbel.

En la trama, un matrimoni de
cooperants de mitjana edat, davant
l’arribada d’un jove substitut, fa ba-
lanç de la dècada passada al país
africà. «És una peça senzilla de tres
personatges. A través de les vivències
d’aquesta parella, Mankell evidencia
com els que van allà a treballar no
renuncien a la seva vida i costums

europeus. S’emporten fins i tot els
mobles d’Ikea, no s’integren», ad-
dueix el director.

ACTITUD COMPASSIVA / Per Magda Pu-
yo, que actualment dirigeix al Tea-
tre Romea Espectres, d’un altre autor
nòrdic, Henrik Ibsen, el text inci-
deix «en els conflictes entre els euro-
peus i un continent del qual ens
hem fet els amos econòmics i al qual
tractem amb una actitud compassi-
va, de pietat. Som incapaços de trac-
tar-los de tu a tu. Nosaltres no estem
preparats per relacionar-nos amb
ells».

«L’obra –revela Puyo– és bastant
obsessiva. Tracta aquesta frustració,
la incapacitat de ser humans, i ho fa
amb algunes pinzellades de thriller,
de terror, de surrealisme». Segons
ella, Antílopes és, en el fons, «una
crítica ferotge» a les oenagés que tre-
ballen a l’Àfrica. H

‘Antílopes’ denuncia la superioritat i la falta
d’integració dels cooperants europeus a l’Àfrica

«Som incapaços de tractar de tu a tu» el continent
negre, resumeix la directora, Magda Puyo

DEBUT D’UN CELEBRAT AUTOR SUEC A L’ESCENA CATALANA

¿Què se’n farà
de Wallander?

33 El compromís social de Man-
kell l’ha obligat a aparcar la seva
criatura més internacional, l’ins-
pector Kurt Wallander. L’escrip-
tor té previst fer-lo aparèixer
com a personatge secundari en
dues històries protagonitzades
per la filla del policia, Linda. I,
mentre està ultimant un llibre
ambientat a la Xina, dubta a re-
cuperar el personatge, amb qui
manté una relació d’amor i odi.
«Vaig deixar d’escriure sobre ell
per respecte a mi i els meus lec-
tors», ha dit. I també perquè ha
de trobar una bona raó perquè
torni.

EL PERSONATGE

COMPROMÍS CONTRA LA SIDA

L’ASSAIG

< «Si sentim algú que crida a
l’escala demanant ajuda, podem
fer dues coses: apujar el volum
del televisor o prestar-li auxili».
El dilema el planteja l’arquebisbe
sud-africà Desmond Tutu al
pròleg de Moriré, pero mi memoria
sobrevivirá (Tusquets), recent
assaig de Henning Mankell.
L’autor, testimoni de l’impacte
de l’epidèmia de la sida en un
continent africà privat de recursos
i fàrmacs, és, segons Tutu, dels
que «no apugen mai el volum de
la tele».

< A mitges crònica periodística i a
mitges faula, el llibre, escrit a peu
d’obra a Uganda, dóna nom i veu

a les persones que estan malaltes.
L’autor té accés als «llibres de
records» escrits per afectats que,
a través de les seves paraules,
però també de fotografies, de
dibuixos i de petits objectes
enganxats a les seves pàgines,
intenten que no es trenqui la vella
tradició de traspassar les històries
de viva veu de generació en
generació.

< Entre totes les històries,
Mankell segueix especialment
Aida, una nena que ha heretat un
d’aquests llibres i que planta un
arbre de mango, símbol de la vida
que s’obre pas en condicions
hostils.

DAVID RUANO / TEATRE ROMEA

UN HOME DE
TEATRE QUE
DIRIGEIX A MAPUTO

Henning Mankell, a la foto en un
camerino del Teatre Romea, el
febrer del 2007, dirigeix des de
fa 26 anys el Teatre Nacional
Avinguda de Maputo, la capital
de Moçambic. Entre les moltes

obres que hi ha representat
figuren Bodas de sangre, del
seu admirat García Lorca. Casat
amb una filla d’Ingmar Bergman,
l’autor va iniciar la seva carrera
literària com a dramaturg.

«Escriure i dirigir són coses
molt semblants. Totes dues
consisteixen a construir i ordenar
mons», diu Mankell, que assegura
que la seva «passió primera i
fonamental» és el teatre.


