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CONFITURA
de nabius vermells

uècia, a l’hivern, potser
no és tan blanca com
pensaríem des d’una
mentalitat mediterrà-

nia. Pot ser que es tenyeixi més
de sèpia i ocre en un paper
d’aquarel·la xop per la pluja.
Potser els troncs dels arbres,
negres i molls, esquitxen el pai-
satge amb un ambient gairebé
fantasmagòric. I potser Åsa
Larsson és una veritable mani-
puladora –en el sentit literari,
no pas literal– de la novel·la ne-
gra, i l’arrossega cap a l’estudi
del mal, però ho fa des del punt
de vista d’un personatge, l’advo-
cada Rebecka Martinsson, lluny
de la figura d’una heroïna, d’una
detectiu amb aureola d’aventu-
ra i glamur detectivesc. Tot al
contrari: Martinsson es mou
per l’avorriment –una picada
d’ullet evident al passat de l’au-
tora–, i trepitja els límits fràgils
de la bogeria, la soledat i el tre-
ball compulsiu com a fugida en
un entorn vestit de flocs de neu,
de ràfegues de vent que, com un
flagell blanc, esquincen la pell i
potser l’ànima.

De fet, a El camí fosc –tradu-
ïda per Marc Delgado–, Mar-
tinsson està desesperada per
tornar a treballar després d’un
cas (el que relata a Sang vessa-
da) que gairebé la destrueix i
que fins i tot la reclou en un psi-
quiàtric. La contracten per fur-
gar en temes de delictes econò-
mics a l’empresa minera Kallis
Mining, però aviat s’hi barrejarà
un assassinat estrany, el d’una
dona torturada en una cabana a
la vora d’un llac glaçat i vestida
amb xandall i roba interior so-
fisticada. La víctima és Inna
Wattrang, una peça clau en
aquesta empresa que, des del
fred nòrdic, estén els seus ten-
tacles a tot el món.

Vides divergents
El pes de la investigació recau
en els inspectors Sven-Erik
Stålnacke i Anna-Maria Mella. I
si Martinsson deixa clar que “no
tinc fills, ni família, ni tan sols
plantes”, Mella conviu amb qua-
tre fills, amb plats bruts i amb la
rutina de veure la tele des del
sofà, aspectes que Larsson va
escampant al llarg de la història
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fins que guanya protagonisme, i
la dur-la al terreny de la quoti-
dianitat, reptant tot un gènere
sovint ple de tòpics.

El subjecte principal de la in-
vestigació és l’empresari d’èxit

Mauri Kallis, un d’aquells espè-
cimens odiosos, triomfadors,
exemplars i sense escrúpols al
mateix temps, maltractats per
un passat humil i d’orfenat però
que no té gaires manies per

aprofitar-se d’explotacions d’or
a l’Àfrica i, si cal, de donar su-
port a militars corruptes. Kallis
es vesteix de decadència, de lu-
xe forassenyat, de relacions fa-
miliars malaltisses; un nen pro-

digi de les finances que el siste-
ma fa servir com a titella per en-
sabonar el suec que ha imitat el
model del somni americà, amb
un rostre que sembla il·luminat
pel sol radiant que reflecteix un
bon gruix de neu, però que en
realitat és de l’or tacat de fang i
de sang del Congo, de Somàlia,
d’Uganda.

Larsson trena les pors i els
desitjos de Martinsson, de Ka-
llis, de Watrang, de Mella, de qui
faci falta. I ho teixeix amb una
trama plena de secrets i obses-
sions, una trama que arrenca
amb força, llisca com una flas-
sada damunt el llit acabat de fer
i, en la part final, prem l’accele-
rador per, fins i tot, canviar de
registre i endinsar-se en un llen-
guatge gairebé cinematogràfic,
visual. És una novel·la amb vo-
cació de gènere, però amb àni-
ma fugissera, embolcallada
d’una normalitat que Martins-
son vincula amb les farinetes de
civada amb confitura de nabius
vermells que pren cada matí,
més per rutina que per gaudi.

No és cap descobriment que
Martinsson és l’alter ego de
Larsson, que va exercir com a
advocada abans de dedicar-se a
la literatura, que va descobrir
com n’era d’avorrida la seva vi-
da durant una baixa maternal, i
que tenyeix allò que escriu de
les històries bíbliques que va
viure en la seva infància marca-
da per un entorn luterà a prop
del Cercle Polar Àrtic.

La literatura de Larsson, tam-
poc cal fer-se pesat però ho repe-
tiré, transcendeix els clixés de la
novel·la negra, aplica un filtre de
tons difuminats per parlar-nos de
fantasmes, de desesperació, de
cors blancs i d’altres de negres,
com volent circular en una carre-
tera secundària tot i que l’èxit de
vendes l’ha dut a l’autopista dels
best seller. Ella, però, insisteix i
ens obliga a endinsar-nos en una
drecera fosca, de la qual surts es-
garrinxat però content. Com si
en territori MTV, ella preferís fer
girar un vinil dels Jayhawks, ple
de tristesa bella i de llacs conge-
lats en què, tot i que si hi caus ets
home mort, no pots evitar ficar-
hi el nas per buscar-hi ombres i
restes de vida. ❋

Columna presenta ‘El camí fosc’, la darrera
novel·la de la sueca Åsa Larsson, que fuig
del format de novel·la negra més estricta

La novel·lista sueca Åsa Larsson manté ben viva la protagonista de les seves obres, l’advocada
Rebecka Martinsson, una versió crítica i literaturitzada d’ella mateixa ANDREU PUIG


