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Sesigui, o no, partida-
ri de Stieg Larsson i
la seva notòriament
opinable trilogia Mi-

llennium, hi ha una cosa que
se li ha de reconèixer: la
novel·la negra d’origen nòrdic
viu ara com ara un enlluerna-
dor moment d’esplendor. Un
tombet distret pels grans ma-
gatzems en què hi ha cosa im-
presa deixa el vianant tafaner
amb les retines multiimpres-
sionades amb cognoms d’es-
criptors i escriptores que aca-
ben en -sson i en -ssen. Coses
de la mercadotècnia, per des-
comptat.

Una de les coses que un
èxit editorial té la capacitat
de generar és una notable
quantitat de gasòfia que s’in-
tenta vendre amb una eti-
queta que la relacioni amb
allò que ha triomfat, però
una altra cosa que té la capa-
citat de generar és un siste-
ma d’amplificació útil a l’hora
de donar a conèixer escrits
que sí que val la pena de lle-
gir i que, sense el referent co-
mercial, haurien quedat con-
finats a cercles reduïts.

En el cas de la sueca Asa
Larsson, el seu cercle hauria
estat el Polar, tal com asse-

nyala l’editorial Columna en
la coberta de la novel·la Sang
vessada, amb copyright del
2004 –Stieg què?, aleshores–
i que ara ha sortit en català.

Sang vessada és la segona
novel·la d’Asa Larsson –Auro-
ra boreal va ser la primera– i
tot iquehihapersonatgesco-
incidents, no hi assoleixen la
categoria de protagonistes.
De fet, a Sang vessada, que
està construïda amb molta
habilitat i que és capaç
d’atraureiretenir l’atenciódel
lector, es fa difícil parlar de
protagonisme, perquè la tra-
maesdibuixaabasedepinze-
llades:hihaelselementsfísics
–elspersonatges,elsvehicles,
els habitatges, els animals...–
i els morals –amors, enveges,
gelosies, pors...

Amb els uns i amb els al-
tres, amb una presentació
mesurada, fins i tot freda, cer-
tament distant tot i que la for-
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Se sabrà tot, premi Sant
Jordi 2009, comença amb
el discurs de comiat com a
director del diari Crònica

del narrador protagonista, Dani San-
tana. Així, en el primer parell de pà-
gines el lector ja s’assabenta de tres
informacions decisives, impactants.
Que Santana, un periodista encara
jove però ja reconegut, ha dimitit tot
just un any després d’haver acceptat
el càrrec per discrepàncies amb el di-
rector general del grup propietari
del periòdic, que un dels reporters
que hi treballaven ha mort en un es-
trany accident, i, tercera, que s’ha
destapat un escàndol considerable
que ha esquitxat de ple el rotatiu.

“Ens ha succeït el pitjor que li pot
passar a un diari –conclou Santana–.
En comptes d’explicar notícies ens
hem convertit en una d’elles”. La
novel·la és el relat, distret i àgil, de
tot el que s’ha esdevingut durant
aquest any tan tempestuós.

L’anunci de la concessió del Sant
Jordi a Se sabrà tot –un títol intel·li-
gent, ben trobat, amb grapa– va
suscitar una certa expectació per-
què el seu autor és Xavier Bosch
(Barcelona, 1967), que, si bé havia
publicat un parell de reculls de con-
tes i una novel·la breu durant la dè-
cada dels 90, sobretot és conegut
pel públic gràcies a la seva faceta de
periodista, tant a la televisió com a

la ràdio i, també, com a director de
l’AVUI entre els anys 2007 i 2008,
quan va dimitir al cap d’onze mesos
d’arribar-hi.

Equívoc comercialment rendible
No cal donar-hi gaires voltes: l’equí-
voc de fons o la possible confusió en-
tre ficció i realitat són ben evidents i,
amb tota probabilitat, resultaran co-
mercialment molt rendibles; es digui
el que es digui, és inevitable que el
lector curiós es pregunti si Se sabrà
tot es pot llegir com un roman à clef
en què l’autor aprofita per passar
comptes amb alguns dels seus dimo-
nis professionals. Sigui quina sigui la
resposta, però, al capdavall no té gai-

re importància. En literatura, la tafa-
neria i les anècdotes trivials, per su-
coses o sagnants que siguin, tan sols
prenen valor si l’autor és capaç de
transcendir-les o de revestir-les
d’universalitat. Bosch, deixem-ho
clar d’entrada, n’ha sabut.

Segurament a causa de la forma-
ció i la trajectòria professionals del
seu autor, Se sabrà tot és una no-
vel·la que s’alimenta de la més viva
actualitat –per dir-ho amb un tòpic
periodístic imperdonable–. Ambien-
tada en la Barcelona d’avui, hi apa-
reixen la majoria dels temes i dels
personatges que durant aquests úl-
tims anys han acaparat molts dels
minuts i de les pàgines dels mitjans
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“Res no és mentida i tot és irreal”, diu el prin-
cipal protagonista de la novel·la Olor de vi-

oletes, una història que respira innocència, ingenu-
ïtat, sinceritat i perfils poètics però que, en el fons,
és prou crua, dura i a voltes violenta. És com la veu
d’un nen que no s’està de dir mai el que pensa i veu,
i el que somia i el que no li agrada de la vida. Una
sinceritat que avergonyeix els adults que l’envol-
ten, ja que posa en evidència l’engany, i la hipocre-
sia i la violència de la vida madura: el món estram-
bòtic de les persones considerades normals.

Una novel·la que s’inicia quan uns pescadors tro-
ben el cadàver d’una dona surant sobre el mar “pan-
xa enlaire, ben mort, però content”.

L’entrellat d’un amor alegre es va desgranant
amb la veu desfermada i
impetuosa del narrador,
un malalt intern d’un hos-
pital psiquiàtric que inicia
cada capítol de la seva
existència dient el que vol
fer i ser en la vida. És un
pacient particular perquè
considera que està ben
sa, però representa tant a
fons la malaltia “que fins
i tot jo mateix, algun cop,
he arribat a creure-me’n
el rol”.

Amb els seus desitjos,
recels, anhels, amors,
odis, fracassos i frustra-
cions, el protagonista va
conformant una història
realment embogida que
es va enfortint amb les
imatges del món oníric i
a voltes màgic del narra-
dor. És un doll de vivènci-
es, imaginacions i desit-
jos que embolcalla sense
parar realitat i ficció, per
acabar explicant tot el sentit de la seva existència i
de totes les existències que l’envolten. Si és que en
tenen, perquè del seu diari se’n pot desprendre que
en pot tenir ben poc, de sentit, la vida, quan fins i
tot la mort pot deixar una despulla somrient sobre
el mar.

Els somnis de la dona misteriosa
I entre les persones més pròximes al protagonista hi
ha una dona misteriosa que també va explicant els
seus somnis i que acaba ingressant en el mateix sa-
natori mental per ser a prop del narrador, ja que ha-
via estat una persona cabdal en la seva existència.
Els encontres i desencontres d’aquests dos perso-
natges permetran entendre un desenllaç tràgic però
que deixa una imatge de satisfacció a la víctima.

Amb l’afegitó que el protagonista encasta enmig
del seu diari diferents poemes breus i un sonet que
ell mateix ha copiat del bloc robat a una infermera
de l’hospital i que acaben d’afegir més olors i tons a
una història ja en si prou pintoresca. Però com en la
vida, en la narració predomina l’olor de violetes que
fins i tot aporta el perfil definitiu del llibre.❋

Xavier Bosch ha guanyat
l’últim premi Sant Jordi
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de comunicació. El resultat és un re-
trat complet de la realitat de la capi-
tal catalana –un retrat que, més en-
llà dels fets específics i dels escena-
ris concrets, podria ser, també, el de
qualsevol capital europea.

En aquest retrat, Bosch hi barre-
ja, d’una banda, els interessos eco-
nòmics i els tripijocs empresarials
dels grans grups mediàtics, les mes-
quineses i les corrupteles de la po-
lítica i una obscura operació urba-
nística i, de l’altra, un seguit d’esce-
naris i situacions simptomàtiques
de la Barcelona de principis del se-
gle XXI, la que en molt poc temps ha
sofert un canvi estructural a causa
de la globalització, un canvi que s’ha

Un boig
de sinceritat

Novel·la
Jordi Capdevila

ça de les manifestacions hu-
manes és omnipresent i trava
el conjunt de manera ferma,
Larsson du el lector a una co-
munitat petita, pràcticament
tancada, en què l’assassinat
d’una rectora actua com a
guspira d’un foc que crema
de manera subterrània. En
comptes de pintar amb un
pinzell, l’escriptora ho fa amb
un bisturí. Les seves línies
obren i esquincen el teixit
amb què treballa: l’encerta
quan empra, com a eines nar-
ratives, tot allò que, general-
ment, es pensa i es malpensa
i no es diu. Així, amb calma,
esberla la closca d’un paisat-
ge tècnicament idíl·lic –un po-
ble petit, amb casetes endre-
çades, amb una natura domi-
nada, amb la confiança
pròpia de les poblacions en
què no hi ha forasters– i hi fa
aparèixer tot allò que s’asso-
cia al lliure exercici de la mes-

quinesa, l’egoisme i una cer-
ta curtesa moral.

A tot això, paga la pena de
remarcar que hi ha un ele-
ment que afegeix interès a la
trama si es llegeix en àrees
sotmeses a la influència del
catolicisme romà. La presèn-
cia de representants de l’Es-
glésia protestant aporta una
manera de fer poc habitual a
les contrades meridionals
que els habilita, amb un cert
exotisme, amb unes caracte-
rístiques que els allunyen
dels estereotips associats als
usuaris de la mediterrània
sotana.

Mirada femenina eficaç
D’altra banda, Sang vessada,
que té els ingredients de la
novel·la negra –morts violen-
tes, passions poc confessa-
bles, policies...–, rep bona
part de la seva eficàcia com a
narració del fet que ha estat

escrita per una dona. Sense
que calgui entrar en debats
de sobretaula, es pot dir que
la mirada femenina, quan ar-
riba al paper, té unes caracte-
rístiques que no s’acostumen
a trobar en els productes de
la mirada masculina. No es
parla de literatura per a les
unes o per als altres –no aquí,
no ara–, però sí de maneres
de fer: la segona novel·la de
l’escriptora sueca manté un
ritme narratiu continu en què
els fets se succeeixen sense
els temps morts que delaten
els textos prefabricats, però
en què no hi ha pàgines sen-
ceres dedicades a accions es-
pectaculars que trasbalsen
tothom i ho capgiren tot. Les
morts són discretes, quasi in-
existents..., són gairebé no-
més algunes de les petites co-
ses que s’endrecen per ordre
divina, si s’atorga a l’escripto-
ra la qualitat d’ens creador.❋

Asa Larsson en
una estada recent
a Barcelona
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concretat en l’arribada massiva de
nous immigrants i, després de l’11-S
i de l’11-M, en la paranoia provoca-
da pel terrorisme islàmic.

En qualsevol cas, ni tots els conei-
xements directes de la realitat de
què disposa Bosch ni tampoc tota la
seva sagacitat sociopolítica haurien
servit de res si, a l’hora de la veritat,

nohaguéssabut integrar totselsele-
ments abans esmentats en una tra-
ma novel·lística coherent i ben arti-
culada, poblada per uns personat-
ges que experimenten en la pròpia
pell els efectes de l’entorn –laboral,
social, ideològic– en què viuen.

Les dues virtuts principals
Dues són, fonamentalment, les vir-
tuts de Se sabrà tot. En primer lloc,
la galeria de personatges, prou di-
versa, rica i ben dibuixada per ofe-
rir un mostrari notablement repre-
sentatiu de la gent que es mou per
les diferents esferes de la societat
descrites en la novel·la. Aquest
mostrari inclou polítics honestos i
corruptes, empresaris espavilats o
sense escrúpols, una colla de peri-
odistes en què n’hi ha de vulgars, de
brillants i de desganats, una astuta
agent dels Mossos d’Esquadra, uns
quants immigrants honrats i labori-
osos, i dos joves musulmans captats
per la ideologia jihadista. L’altra vir-
tut important de la novel·la és l’ha-
bilitat amb què Bosch ha ordit un ar-
gument en què les evolucions dels
personatges i els diferents plans de
l’acció –l’especulació immobiliària,
el tràfec periodístic i la preparació
d’un atemptat– acaben encaixant
com peces d’un trencaclosques,
sense grinyolar.

El resultat és una novel·la consis-
tent i assequible, amb reflexions in-
teressants i escrita amb un estil net,
directe, positivament vivaç.❋

És una obra
consistent

escrita amb un
estil net i directe
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