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a molt poc era habitual dir que Stieg
Larsson havia mort abans d’hora.
Ara ja no ho tinc clar. I davant l’epi-

dèmia editorial nòrdica, crec que va trigar
una trilogia a morir-se. Més enllà, qui diu
que no va ser assassinat? Sí, per algú que
va veure que la seva obra literària obria
una porta que no havia d’estar ni tan sols
ajustada. Són elucubracions, tesis deli-
rants, potser, però vas a la llibreria, encens
la tele o obres un diari i allà estan. Ells i
elles amb els seus accents estranys sobre
consonants impossibles i cognoms de
mobles d’Ikea. Amb els seus milions de
lectors, els crims brutals a la primera pàgi-
na i les tasses de cafès fumejants en cui-
nes enormes a capítols senars.

També pot ser que Suècia sigui un es-
tat mental. Però no. Surt al mapa. Ho he
comprovat. Són nou milions i mig d’habi-
tants. Set suecs es dediquen a la música
(Abba, Roxette i Club 8). Un és futbolista.
Dotze són assassins en sèrie. Cent mil es-
criuen novel·la negra inspirada en els dot-
ze anteriors i la resta, en concret
9.399.980, són lectors. De novel·la negra,
per descomptat.

En fi. Què fem? Si després del suecs,
ens vénen les sueques i l’imaginari landis-
ta s’esmicola de dalt a baix? Resistir, llegir
en diagonal, tractar de veure més enllà
dels fiords? La culpa no és del tot seva, si-
nó d’una indústria que quan ensuma sang
ataca al coll, als budells, pertot arreu. El
problema és que ens carregarem el públic
de novel·la negra omplint els carrers amb
tanta droga barata. A qui li importa, això?

L’investigador i l’escriptora
Camilla Läckberg (Fjälbacka, 1974) és
l’autora d’Els crits del passat. També ha
jugat al Sims i ha mirat quin investigador
quedava lliure per triar el seu. Aquí és una
parella. Matrimoni. Ell és investigador, Pa-
trick Hedström i ella, Erica Falck, escripto-
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ra d’èxit (uau!). Hi ha sèrie (La princesa de
gel, Les filles del fred i Crims en directe) i
en aquesta novel·la l’encisadora Erica està
prenyada de vuit mesos. Läckberg situa
les seves històries a la seva ciutat, un po-
ble d’estiueig, Fjälbacka. En aquesta obra
apareix una jove motxillera alemanya, tor-
turada fins a la mort. Però quan troben el
seu cadàver també troben les restes de
dues joves que van ser assassinades al
poble vint anys abans. Totes les sospites
es dirigeixen cap a la família Hult, que té
de tot, com a les bones famílies sueques.
Traïdors, corruptes, víctimes, sàdics i gent
que votava –suposo– Olof Palme.

Mari Jungstedt (Estocolm, 1962) ens
porta L’art de l’assassí. Ha treballat com a
periodista de ràdio i televisió. A la solapa
del llibre ens diu que viu a Estocolm amb
el seu marit i els seus dos fills. Suposo que
és informació literària de primer ordre, pe-
rò no l’entenc. El protagonista de la sèrie
és el comissari Anders Knutas. No hi ha
escriptora trencant aigües, sinó el reporter
Johan Berg, col·lega inseparable del co-
missari. L’art de l’assassí és la quarta en-
trega. Abans han publicat Ningú no ho ha
vist, Ningú no ho ha sentit i Ningú no ho sa-
bia. En aquesta l’assassinat és un marxant
molt conegut del municipi. Massacrat i ex-

hibit a la porta medieval del poble costa-
ner de Visby. Però tot això serà l’inici de
les indagacions de robatoris i morts dins
del món dels col·leccionistes d’art.

En fi, llibres d’una eficàcia gairebé man-
drosa. Útils per acompanyar la revista Al-
taïr, sense ham ni dinamita, d’hora de te i
post taller de ioga. Només l’ofici d’un bona
mecanògrafa i una bona cuinera que sap
què vol la clientela. Això sí, entre les dues
autores, tot un país més gran que Catalu-
nya va estar llegint alhora les seves novel-
les. Però també hi va haver un dia que ens
agradava La Trinca, Dominique Lapierre i
Lloll Beltran. ❋

Novel·la Carlos Zanón

Que vénen les sueques!
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ui recorda el cas Scala?
Aquesta novel·la s’ocupa
d’aquell atemptat contra la

sala de festes, encara ple de cla-
robscurs, que va recaure sobre la
CNT. L’autor relligarà molts mo-
ments de la història del segle XX, pe-
rò se centra en els dies convulsos de
la transició i, més concretament, en
les intrigues d’aquella acció que es
va cobrar quatre vides.

Un professor troba en un llibre
una foto en què hi ha tres individus,
un dels quals està ratllat amb una
creu. Viatja a la vila inventada de
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Sarmenta, i allà, provant de trobar
els personatges de la foto, prendrà
consciència del nostre passat
recent. “No sé si aquest país té me-
mòria històrica, però el que no té es
vergonya”, ens diu.

Aquesta novel·la és un fals thriller.
No importa tant la investigació com
el perfil dels personatges i l’atmosfe-
ra melancòlica, a la manera de les
novel·les de Simenon. A ningú li im-
portarà què va passar al vell trompe-
tista i al boxador guillat que vivien a
Sarmenta, els paios de la foto. El bo-
xador, segons sabrem, va conèixer

Gambín, personatge real que va infil-
trar-se entre els anarquistes.

La novel·la no es defineix en la in-
vestigació convencional ni la dada
social. Cert extraviament del llen-
guatge, l’enumeració veloç i la juxta-
posició temporal formen el correlat
d’uns personatges que, tangencial-
ment, van transitar pels fets de la
història, però el sentiment últim dels
quals està marcat per la grisor i el
fracàs. I és justament aquesta ab-
sència d’èpica, el no-res de la inves-
tigació, el que fa que el professor
s’acabi retrobant ell mateix, i sobre-

tot gràcies a la trobada, a Sarmenta,
amb la locutora Berta. Bona part del
clima de la novel·la l’aconsegueixen
els monòlegs per la ràdio d’aquesta
dona, menys profunds que densos.
En aquest sentit, la referència musi-
cal (el jazz, el blues, el rock) forma
un mur acerat i harmònic.

La novel·la es llegeix bé, sostingu-
da per capítols breus i una escriptu-
ra tibant i nerviosa, plena d’intenció.
Cesc Martínez (Manresa, 1974) de-
buta amb una novel·la recomanable,
que obre una perspectiva immillora-
ble per confirmar-se com a autor. ❋

El cas Scala, encara
Novel·la Pere Guixà


