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un encàrrec d’uns pares més o me-
nys preocupats. I un detectiu inves-
tigant. Però tot això servit, especiat i
triturat d’una manera poc conven-
cional. Gairebé sempre bones notí-
cies per part de l’autora. El detectiu
és Zarco, gai, més enllà dels 40 i
cum laude a ficar els dits a les nafres
que couen. És ell qui ens explica la
història (i la realitat) amb converses
telefòniques diàries amb la seva ex-
dona, Paula. Amb un estil al·lucina-
tori i hiperrealista que recorda el pri-
mer Antonio Soler. Amb una mirada
atrofiada i directa –a estones massa
embadocada per al lector– el detec-
tiu viu i investiga. Treu les seves
conclusions, s’enamora i beu Fanta.
I després truca i ho explica. Ens ho
explica. A veure si finalment fins i tot
Xahrazad feia novel·la negra. ❋

Humphrey Bogart va representar
un model de detectiu privat que ha
esdevingut tot un clàssic AVUI

ova Barakel té 20 anys. Viu a Estocolm, per-
tany a Greenpeace i s’interessa per la política.
Almenys així la defineix el seu perfil del Face-

book. Aquesta podria ser una descripció de qualsevol
noia de la seva edat, si no fos perquè la Nova no és re-
al. Som davant de la protagonista d’Àngel caigut, un
thriller de ressonàncies místiques escrit per Asa
Schwarz (Estocolm, 1973), nova incorporació al gène-
re policíac provinent dels països del fred, que va rere
la petja de Stieg Larsson i té en Mari Jungstedt, Asa
Larsson i Camilla Läckberg algunes de les veus feme-
nines més destacades de la nova edat d’or de la no-
vel·la negra.

Schwarz va obrir el perfil de la Nova a la xarxa so-
cial quan Àngel caigut s’editava a Suècia, atiant el de-
bat de si és lícita l’existència de personatges ficticis al
Facebook situant-los al mateix nivell que les persones.
És aquesta la via de la literatura 2.0?

Informàtica de carrera, l’autora és exper-
ta en hackers, virus i adreces
IP. Segurament per això,
sap com trenar literària-
ment el llenguatge tecnolò-
gic. Perquè una de les virtuts
d’Àngel caigut és la seva pro-
sa versemblant i planera,
que flueix de forma vertigi-
nosa. Altres aspectes que
juguen a favor de l’actuali-
tat del text són l’ús de
noms de gent i compa-
nyies existents i la des-
cripció del paisatge urbà
amb detalls i anècdotes
curioses. Estocolm com a
personatge. Una ciutat vi-
va com a rerefons d’una
trama que pivota entorn
de la jove activista, que
entra de forma il·legal al
luxós apartament del president d’una empresa per
omplir-li les parets amb pintades de denúncia contra
la contaminació que genera la companyia. Però quan
és dins de la casa, s’adona que l’empresari, la seva
dona i el gos han estat assassinats amb una brutalitat
esparverant. Ben aviat hi haurà un segon mort i la No-
va n’acabarà sent la principal sospitosa.

Als escenaris dels crims hi apareixen cites bíbliques
sobre els nefilims, uns sers meitat humans meitat àn-
gels, que Déu va voler eliminar amb el diluvi universal.
La barreja d’ocultisme i ecologia, una combinació que
Schwarz extreu de la connexió entre el diluvi i l’actual
creixement del nivell de l’aigua, converteixen aquest
thriller lleuger en un cant contra el canvi climàtic, amb
els crims entesos com a símptoma d’una societat en
descomposició.

Rere ‘Millenium’ i ‘El codi Da Vinci’
No cal ser cap llumenera per detectar similituds entre
Nova Barakel i Lisbeth Salander, la popular protago-
nista de la saga Millennium. Totes dues són noies for-
tes, rebels i inadaptades. Però si l’heroïna de Stieg
Larsson odiava els homes, la de Schwarz no suporta
aquells que maltracten el medi ambient. També resul-
ta fàcil la comparació amb El codi Da Vinci per la mito-
logia bíblica i els mòbils conspiratius. Amb aquests
dos best-sellers com a referents, s’entén que Àngel
caigut es presenti com el primer volum d’una saga
que pot tenir corda per estona. Encara més, Schwarz
ja en té escrita la segona entrega, en què la Nova se’n
va cap al mont Ararat. ❋
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