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’Allan fa cent anys. A la
residència on viu a
Malmköping, a Sörm-
land (Suècia), es dispo-

sen a celebrar-ho amb tots els
honors; un regidor de l’Ajunta-
ment està convidat a la festa.
També vindrà el diari local.
L’Allan, però, no està per falòr-
nies i decideix escapar-se.
Aquest és el punt de partida de
L’avi de 100 anys que es va es-
capar per la finestra (La Cam-
pana/Salamandra), una novel-
la que ha catapultat a la fama
Jonas Jonasson (1962), un pe-
riodista de llarga carrera que ha
venut els drets del llibre a més
de trenta països i ja es frega les
mans en vista de l’adaptació ci-
nematogràfica que s’està prepa-
rant. Entre picaresca i comèdia
negra, L’avi de 100 anys propo-
sa un recorregut hilarant per
tot el segle XX, amb personat-
ges com Franco, Churchill, Mao
o el mateix Stalin, barrejats
amb d’altres d’inventats com
l’Herbert Einstein, el germà
bastard del gran físic. La vida
del murri Allan s’explica en pa-
ral·lel a la seva fugida del gerià-
tric, una aventura que el duu a
conèixer una sèrie d’individus
d’allò més estrafolaris.

Com se li va acudir aquesta
trama tan esbojarrada?
Sóc una persona molt especial.
Tota la meva vida adulta he es-
tat rodejat de personatges o his-
tòries especials per la meva fei-
na de periodista i productor te-
levisiu. Tot va sortir del títol, em
vaig enamorar d’ell i volia expli-
car la història que s’hi amagava.
De fet, estic molt orgullós d’ha-
ver guanyat el segon premi al tí-
tol més original en un concurs a
Alemanya. El títol promet que,
al costat dels personatges, el
lector també pot experimentar
una certa forma d’escapisme.
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“No és del tot cert
això que no aprenem
mai de la història”

De què s’escapa l’avi de 100
anys?
Per a l’Allan era molt fàcil la de-
cisió de saltar per la finestra:
troba molt avorrit quedar-se al
geriàtric i participar a la festa
del seu cent aniversari amb el
regidor i tota la pesca. Va arri-
bar un moment en la seva vida
que seria massa avorrit morir-
se, i per tant va inventar-se una
altra cosa: fugir. Com diu ell ma-
teix, pot morir un altre dia i en
qualsevol altre lloc.

L’Allan és un personatge
apolític i immoral. Sembla
que el seu únic lema és un
principi que li ensenya la se-
va mare: “Tot és com és i tot
serà com serà.”
Sí, aquesta és la seva ideologia i
per això ens agrada tant. L’Allan
té aquesta falta de moralitat, de
preocupacions, de sentiments,
de consciència... assumeix que
les coses són com són i es queda
tan tranquil, com Winnie the
Poo i Pipi Calcesllargues. Alhora
el converteix en un ésser peri-

llós, ja que és un idiota polític. Si
tots fóssim com l’Allan, déu nos
en guard! Potser això és el que
estan fent amb Grècia, però no
sabem encara si això tindrà un
resultat gaire bo.

De bon principi, amb la dedi-

catòria que fa al seu avi, ja
deixa ben clar que tot ple-
gat és una faula.
Encara que sigui una faula és
obvi que ha aconseguit semblar
força versemblant. Per exem-
ple, quan el llibre va sortir a Di-
namarca, un diari va publicar
una ressenya en què es lloava la
‘gran lliçó d’història’ que donava
la novel·la sobre la Guerra Civil
espanyola, sobre com es va
construir la bomba atòmica, so-
bre com es va cremar Vladivos-
tok... Malgrat la gran part de
faula, he sigut molt curós a l’ho-
ra d’ajustar-me als períodes i als
fets reals que apareixen perquè
si vull que aprenguem una mica
de la història i que això ens faci
actuar de manera més intel·li-
gent, no t’ho pots inventar tot.

S’ha dit que ha seguit ‘El
Quixot’ de model. És cert?
El vaig llegir de jove en espa-
nyol. A vegades em pregunten si
m’inspiro en la pel·lícula For-
rest Gump. Penso que tant
aquesta pel·lícula com El Qui-
xot  pertanyen a un mateix
grup pel que fa als personatges,
mentre que l’avi dels cent anys
i Les aventures del bon soldat
Švejk, del txec Jaroslav Hašek,
a un altre. Però és impossible
dir sobre Švejk si va ser la
persona més estúpida de
tota la primera guerra
mundial o si, al contra-
ri, va ser l’únic que va
entendre alguna cosa.
Passa el mateix amb el
personatge de l’Allan, men-
tre que al Quixot i a Forrest
Gump els passen coses per-
què senzillament els falta
un bull.

Per què va fer l’Allan ex-
pert en explosius?
Perquè necessitava algú a
qui poder enviar a Los Alamos,
als Estats Units, per explicar la
història de la bomba atòmica, i

donar-li l’oportunitat de ser la
persona que indirectament se la
inventa. Per a mi la bomba atò-
mica personifica la màxima es-
tupidesa humana. En el llibre
dic subtilment que la Unió So-
viètica tenia en un moment de-
terminat prou bombes atòmi-
ques per fer esclatar els Estats
Units tres vegades, i a continua-
ció l’Allan diu –en la seva línia–
que fer-los esclatar una vegada
ja seria prou terrible!

De fet és cert que en plena
guerra freda els russos fe-
ien desfilades amb arma-
ment que només era carcas-
sa buida...
No ho sé, no sóc historiador. El
que volia destacar és que la vida
és força atzarosa i molt poques

coses estan predeterminades.
Totes aquestes incidències de
l’atzar també afecten els pre-

sidents i els primers minis-
tres, i per exemple estan
darrere de la crisi de la ba-
dia de Cochinos a Cuba.

Per què va començar la
història diguem-ne inter-
nacional de l’Allan amb
Franco?
No és tant per Franco en si, si-

nó per la Guerra Civil. Tro-
bo que hi ha una dimensió
molt tràgica en el fet que
un poble es mati entre si.
Variants d’això les tro-
bem a la guerra de l’ex-Iu-
goslàvia, a Ruanda,
aquesta tragèdia em va
portar cap a Franco.

Un dels personatges
que més apareixen és
Stalin. Es devia que-
dar a gust l’Allan –i de
retruc vostè–, dient a

Stalin que s’afaités el
bigoti...

Ha, ha! He de confessar que en-
cara avui dia quan em torno a
mirar el llibre em vénen ganes

No vaig
escriure
el llibre
pensant en
les novel·les
de Larsson

En el llibre
el lector
també pot
viure una
forma d’es-
capisme
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de riure pels petits detalls que
són realment graciosos. Penso
en el passatge en què l’Allan es
troba un comunista iranià a les
muntanyes del Tibet que fa un
discurs de vint minuts sobre les
meravelles del comunisme i
Allan es limita a demanar-li si
no li sobra aiguardent. Trobo di-
vertit això que no doni cap me-
na d’importància a la política.

Què queda del segle XX?
De bo o de dolent?

De dolent!
Gairebé tot! Una de les meves
tesis, quan vaig començar a es-
criure el llibre, era que no apre-
nem mai res de la història, però
no és del tot cert. A la primera
meitat del segle passat es van
morir cinquanta milions de per-
sones per les guerres, i a la sego-
na meitat se’n van morir cin-
quanta mil pels mateixos moti-
us. Podem pensar el que vul-
guem de la Unió Europea, però
des d’un punt de vista objectiu
és una bona forma de mantenir
la pau. Ara Grècia és un repte i
moltes persones, fins i tot jo
mateix, pensen que és millor
que abandoni Europa, però és
clar que aquesta no és la solu-
ció. No passaria gaire temps
abans que Grècia tornés a tenir
una junta militar i aleshores:
què passaria entre Grècia i Tur-
quia? Per tant, si llegim i apre-
nem de la història almenys po-
dem tenir esperança.

Com es pot escriure sota
l’estela de Stieg Larsson a
Suècia?
No vaig escriure el llibre pen-
sant en les novel·les escandina-
ves o sueques, només va ser
després, quan vaig presentar-lo,
que vaig veure que era més inte-
ressant per als periodistes i el
públic en general, així que li do-
no les gràcies.

Però l’ha llegit?
Sí i amb gran plaer.

Està d’acord amb l’etiqueta
que li han posat d’anti-Lars-
son perquè la seva novel·la,
contrariament a la de Lars-
son, no és gens depriment?
Em fa riure això, però sobretot
el fet que la gent, llegint les no-
vel·les de Larsson, es queda amb
una imatge de Suècia molt ne-
gativa. Són novel·les! Històries
inventades! Encara que tinguin
pinzellades de crítica social. ❋

Jonas Jonasson va venir a
Barcelona per presentar
la seva novel·la
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