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Nesbo, 
ambaixador 
noruec 
L’esclat de la literatura nòrdica dels 
darrers anys ha produït èxits inter-
nacionals molt importants. La seva 
incidència no és la de fa deu o quin-
ze anys, quan Mankell va sacsejar-
ho tot, però déu-n’hi-do com aguan-
ta. És una moda de llarg recorregut. 
Deixant de banda la qüestió literà-
ria, l’èxit de les lletres nòrdiques ha 
servit per situar aquests països en 
l’imaginari europeu, almenys en el 
dels lectors de novel·la negra. Els 
fans del gènere i dels escandinaus 
en particular ens hem fet una visió 
parcial però clara de les societats su-
eca, noruega o islandesa, per exem-
ple. Sabem com són les seves ciu-
tats, les seves capitals, els seus po-
licies i, sobretot, els seus mitjans de 
comunicació i la incidència que te-
nen, per exemple, en la classe polí-
tica. Coneixem molt millor aspectes 
de la societat nòrdica que no pas de 
la francesa, la italiana, l’alemanya o 
fins i tot la portuguesa. La literatu-
ra té això. I si en parlem és perquè la 
nova novel·la de Jo Nesbo ens ho 
confirma un cop més. Es titula La 
set (traducció catalana de Meritxell 
Salvany i Núria Parés, Proa) i retro-
bem Harry Hole a la caça d’un assas-
sí que torna del passat. La història 
està bé, però un cop més, el més di-
vertit és que ens tornem a introdu-
ir en la societat noruega amb una 
tranquil·litat esfereïdora. 

A Noruega, com a casa 
Jo Nesbo ha fet més per Oslo i No-
ruega que tota la propaganda ofici-
al. En aquest sentit, aquest mateix 
autor va crear i produir la sèrie de 
televisió Occupied (2016). La idea fa 
molt per Nesbo: Rússia, sense 
l’oposició de la Unió Europea i amb 
el silenci dels Estats Units, envaeix 
i ocupa Noruega. El perill del can-
vi climàtic porta el govern noruec 
a abandonar la producció de petro-
li i gas i substituir aquest combusti-
ble d’origen fòssil per altres de més 
naturals. Per tant, paralitza el fun-
cionament de les seves plataformes 
d’extracció del mar del Nord. Els 
russos són els encarregats d’obligar 
els noruecs a tornar a la situació an-
terior per tal d’assegurar l’accés a 
l’explotació petrolífera i gasística. 
És una sèrie molt seriosa, molt a 
l’estil Nesbo, que indirectament 
ens permet visualitzar una bona 
part d’escenaris de les seves no-
vel·les. És increïble, però gràcies a 
la literatura, gràcies a Nesbo, molts 
hem situat Noruega al mapa.✒
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Festes a ritme de 
rumba. Persecuci-

ons. Ganivetades. La vi-
da turbulenta del Raval 
i el Xino barcelonins. 
Anagrama recupera la 
primera novel·la de 
Francisco Casavella, El 
triunfo. Publicada per 
primera vegada el 1990, 
es va convertir automà-
ticament en llibre de 
culte.

El triunfo 
FRANCISCO  
CASAVELLA 
Anagrama
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Aquesta era, en-
tre totes les seves 
novel·les, la pre-
dilecta de Selma 
Lagerlöf, la pri-
mera escriptora 
que va rebre el 

premi Nobel, el 1909, i també la pri-
mera que va ingressar a l’Acadèmia 
Sueca. Va néixer el 1858, el mateix 
any que Joaquim Ruyra. I va morir 
el 1940, només un any després que 
el pare de Jacobé. Davant un text 
tan colpidor com El carreter, sug-
gestiu i enigmàtic alhora, m’he pre-
guntat com és que fins ara no n’ha-
via sabut res. 

Tota la història passa en un dia i 
mig: un 31 de desembre i unes quan-
tes hores més de l’endemà. David 
Holm, el protagonista, una calami-
tat d’home, sempre ha donat molt 
mal viure a la seva dona i als seus dos 
fills. Borratxo impenitent, tortura-
dor sense esmena... La nit de Cap 

Un bell morir  
tota la vida honora

d’Any en què comença la història, 
s’està amb dos amigots que tenen, 
com ell, mala bevenda, i els explica, 
per enèsima vegada, la història del 
carro de la mort: el malaurat que la 
dinyi tal dia com avui s’haurà d’en-
carregar de conduir aquest carro si-
nistre –atrotinat que no ho pot es-
tar més, estirat per un vell cavall ar-
rossinat– durant tot l’any següent, i 
hi haurà d’anar carregant aquells 
que la vida ha abandonat. Una lle-
genda popular que l’autora sueca 
adopta com a punt de partida de 
l’obra i que converteix en un mite 
sobre la redempció. 

Ser víctima d’una llegenda 
Qualsevol lector familiaritzat amb 
els relats bíblics trobarà en El car-
reter ressons del Llibre. La història 
de Llàtzer el ressuscitat, per exem-
ple. Holm encara no havia acabat de 
relatar la tètrica llegenda que els 
dos companys de mam se li tiren a 

sobre i, després d’un ball de cops 
de puny, el deixen estassat a ter-
ra, mig mort. Fa un fred que pe-
la, i ell, el detestable, s’anirà con-
sumint sense que ningú li faci 
cas. Fins que arriba el carreter de 
la mort, el contracte del qual ex-
pira aquella mateixa nit. Holm, 
doncs, ha sigut víctima de la lle-
genda que tant ha contribuït a 
esbombar! A partir d’aquí, co-
mença una delicada novel·la de 
fantasmes: “El carreter allarga la 
mà, i David Holm veu que una 
gota d’aigua, menuda i clara, re-
galima i cau de les branques dels 
arbres que pengen sobre el seu 
cap, però la gota no s’atura, sinó 
que li travessa la mà i es desfà a 
terra”. I el protagonisme es re-
parteix: la pietosa Edit, enamo-
rada del protagonista; en Geor-
ges, el carreter que haurà de re-
llevar; algunes ànimes salvacio-
nistes, la dona i els dos fills... Ell, 
però, mort del tot, ¿tindrà una 
última oportunitat per redimir-
se d’una vida d’amargura i cruel-
tat? ¿Podrà tornar a l’avorrible 
presó del cos, intentar una últi-
ma acció –definitiva i ennoblido-
ra– per reunir-se amb la dona i 
corregir el rumb del destí? L’ob-
sedeix la pregària de l’any nou 
del carreter: “Déu, fes que la me-
va ànima arribi a la maduresa 
abans no sigui segada!” 

Esplèndid relat al·legòric, La-
gerlöf hi aborda la qüestió del 
penediment i la redempció. Hi 
ha moments que la història fa 
marrada, i llavors sembla que 
s’enredi amb algun personatge 
secundari que potser no fora im-
prescindible. En el darrer terç, 
però, avança ja sense vacil·laci-
ons, amb un ritme creixent i una 
atmosfera agònica, com la de les 
pàgines de La tempesta de neu, 
de Lev Tolstoi. La divisa inspira-
dora de la història podria haver 
sigut el cèlebre vers de Petrarca 
manllevat a Ciceró: “Ch’un bel 
morir tutta la vita onora”. Falta 
veure si l’ànima de David Holm 
ha aconseguit la maduresa. Si ha 
sigut bell el morir, i finalment 
honorable la seva vida. I si que-
da un bri de pietat dickensiana a 
casa seva.✒

EL CARRETER 
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ADESIARA 
TRADUCCIÓ  
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L’any 1976, l’equip 
dirigit per George 

Lucas rodava la primera 
pel·lícula de Star Wars. 
L’actriu Carrie Fisher, 
que feia el paper de prin-
cesa Leia, recorda que 
ningú podia imaginar 
que les seves vides canvi-
arien “de manera signifi-
cativa”. Aquest llibre re-
corda l’experiència i tot 
el que va venir després.

El diari de la 
princesa 
CARRIE FISHER 
Ediciones B

NO-FICCIÓ

Maria Carme Roca 
–autora de més de 

40 novel·les– publica 
Selfies al cementiri, amb 
la qual va guanyar el 15è 
premi Barcanova. Està 
protagonitzada pel Nils, 
un “mort reciclat” que 
viu al cementiri de 
Malmö i que es dedica a 
fer el que li agrada més, 
lligar. Tot canvia quan la 
Siri el descobreix.

Selfies al 
cementiri 
M. CARME ROCA 
Barcanova

JUVENIL

VICTOR SJÖSTRÖM VA ADAPTAR LA NOVEL·LA AL CINEMA L’ANY 1921. AB SVENSK FILMINDUSTRI


