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Presència del gran 
Nord: Indridason

ELS ELFS, COM LES 
‘MEIGAS’ 
L’agència Associated Press, prou se-
riosa, era capaç de transmetre al 
món, aquest mes de gener, una no-
tícia que semblava una broma: el 
Tribunal Suprem d’Islàndia havia 
acceptat un recurs que implicava la 
suspensió de la construcció d’una 
carretera en un dels suburbis de 
Reykjavík, la capital. Fins aquí, res 
d’estrany. El curiós eren les causes: 
l’alt tribunal trobava que la carrete-
ra podria presentar una amenaça a 
la vida dels elfs i petits follets invisi-
bles (a més de perjudicar el  
medi ambient).  

El 2007 una enquesta va revelar 
que el 54% dels islandesos no nega-
ven l’existència d’éssers com ara fo-
llets i elfs, el 8% hi creien directa-
ment i el 3% afirmaven haver-se’n 
trobat algun (unes 9.000 persones!) 
Encara més, tot un membre del Par-
lament, Árni Johnsen, va fer-se por-
tar fins al pati de casa seva una ro-
ca de 50 tones des de la muntanya 
Hellisheidi perquè deia que dintre 
hi vivia una família de follets: una 
parella d’avis, un parell de pares i 
tres fills. N’informava The Reykja-
vík Grapevine el 4 de juny del 2012. 
L’esmentat diputat hi declarava que 
els va conèixer després d’estavellar-
se contra la roca amb el cotxe a gran 
velocitat, el 2010. En va sortir il·lès 
(tot i que no se n’esmenten graus 
d’alcoholèmia ni xoc posttraumà-
tic) i a canvi va decidir endur-se els 
follets a casa, amb roca i tot, per te-
nir-ne cura. El tal diputat Johnsen 
acabava de sortir de la presó després 
de complir-hi dos anys de condem-
na per haver malversat i utilitzat en 
benefici propi fons públics. Potser 
es volia fer perdonar pels ciutadans. 

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

LLUÍS A. 
BAULENAS

A ‘Passatge de les ombres’, guanyadora de l’últim premi 
RBA de novel·la negra, Arnaldur Indridason presenta 
una història de misteri en què els elfs, pacífiques 
criatures del folklore nòrdic, hi són involucrats

NO EXISTEIXEN,  
PERÒ N’HI HA 
Tota aquesta introducció ve a tomb 
perquè, a la darrera novel·la d’Ar-
naldur Indridason, Passatge de les 
ombres (premi RBA de novel·la ne-
gra 2013), els elfs en tornen a fer de 
les seves. És una novel·la entretin-
guda en què es produeixen un parell 
d’assassinats en el passat i un en el 
present. Algú intenta involucrar-hi 
les pacífiques criatures del folklore 
nòrdic. I si ho fa és perquè creu que 
pot resultar una cortina de fum 
prou convincent. Al final, en una 
narració molt ben portada en dos 
plans temporals (l’any 1944 i l’actu-
alitat), amb aquests assassinats se-
parats per seixanta o setanta anys, 
es demostra que, tal com era de su-
posar, els criminals eren de carn i 
ossos. Però això no evita que els elfs, 
els trolls i els follets continuïn sent 
importants en la vida d’aquest pa-
ís, ple de llegendes antiquíssimes. 
Hi ha vegades –i aquesta n’és una– 
en què t’adones del gran valor de la 
novel·la negra a l’hora de difondre la 
realitat de les cultures en les quals 
han estat escrites.  

A Passatge de les ombres no és 
que l’argument no sigui interes-
sant, sinó que també ho és la des-
cripció de la Islàndia ocupada pels 
aliats durant la Segona Guerra 
Mundial. Igual que, gràcies a l’es-
clat contemporani de la novel·la 
criminal escandinava, avui en dia 
sabem molt més sobre les societats 
sueca, noruega o danesa: com es 
mouen, què fan, com és el seu dia a 
dia, quines són les seves creences… 
La novel·la negra xucla la realitat i 
la transporta fins als lectors. D’aquí 
que el seu valor documental sigui 
unànimement reconegut.✒
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EL NOM, EL MÓN

Que difícil parlar d’aquest 
nom! El nom més nostre, el 
nom del patró de Catalunya, 

el nom del dia més bonic de l’any. 
Ens ho sabem tot, de sant Jordi  
–aquest sant que sembla que no va 
existir mai– i de la seva llegenda. 
Expliquem als menuts que va ser 
un cavaller valent, que es va en-
frontar al mal per amor. Qui po-
dria resistir-se a una història així? 
Sembla que el primer a posar per 
escrit la llegenda a Europa va ser 
Iacopo da Varazze, al segle XII, tot 
i que l’essència del mite –el cava-
ller que mata el drac– acompanya 

des de sempre el desenvolupa-
ment de la civilització. Jordi és, 
doncs, el nom de l’heroi que qual-
sevol poble necessita, el nom del 
valent que pot i vol enfrontar-se al 
mal. Els catalans –tan romàntics, 
tan arrauxats quan volem– no po-
díem resistir-nos davant d’un sant 
que arrossega aquest simbolisme. 
Però no som els únics que hem cai-
gut rendits davant de sant Jordi. 
També ho han fet els anglesos i els 
portuguesos, i diverses ciutats 
d’arreu del món com Alcoi, Cáce-
res, Gènova, Venècia, Ferrara, Nà-
pols, Hannover, Istanbul i Beirut. 

Sant Jordi és un patró valent i ro-
màntic. També humil: Jordi ve del 
grec georgos, que deriva dels ter-
mes geo, terra i ergon, el que tre-
balla la terra, el pagès.  

Semblava que ja no es podia de-
manar més. Però resulta que sí, 
que l’atzar fa que el dia que supo-
sadament va morir el sant, el 23 
d’abril, sigui també la data de la 
mort del gran Shakespeare, l’any 
1616 (un dia abans havia mort Mi-
guel de Cervantes) i el sector del 
llibre té la feliç idea de lligar ro-
ses amb llibres. Més endavant mo-
ren un 23 d’abril Josep Pla i Maria 

Àngels Anglada. I aleshores tenim 
una diada perfecta: primaveral, 
romàntica, culta. I els catalans de-
cidim, any rere any, oferir la nos-
tra millor imatge i creure’ns, en-
cara que sigui per un dia, que real-
ment som aquest poble civilitzat 
que passeja, assedegat de literatu-
ra i que es mostra detallista amb la 
gent que estima. 

Molts catalans no resisteixen la 
temptació d’afegir encara un mo-
tiu de celebració a la diada i trien 
aquest nom per al seu fill. O filla. 
Tan bonic que és Jordina i encara 
n’hi ha poques!✒
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