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Humor sota zero
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Arto Paasilinna,
El bosc de les guineus.

Traducció d’Emma Claret
Pyrhönen. Edicions 62 i

Anagrama. Barcelona, 2005.

S
i de les literatures da-
nesa, sueca o noruega
no en sabem gaire
cosa, de la literatura
finesa encara en

sabem menys. L’any passat la
novel·la El moliner udolaire (Edi-
cions 62) va quedar finalista del
premi Llibreter. L’autor era un
autèntic desconegut en les nos-
tres latituds. Ara ens arriba
d’Arto Paasilinna (Kittilä, Fin-
làndia, 1942) una segona
novel·la publicada original-
ment en finès el 1983.

Segons la nota biogràfica que
publiquen els editors, Paasilin-
na fou guardabosc, periodista i
poeta i se’ns presenta com
l’autor més important de la li-
teratura finesa actual. Ha pu-
blicat més de trenta obres i ha
estat guardonat amb nombro-
sos premis.

UNA NOVEL·LA AMABLE
El bosc de les guineus és una
novel·la amable centrada en dos
personatges que viuen una es-
pecial relació aïllats en un bosc
de Lapònia. Oiva Juntunen és
un gàngster que roba un carre-
gament d’or procedent d’Aus-
tràlia. Dos dels seus còmplices,
que han intervingut en el ro-
batori, són empresonats i Oliva
espera tranquil·lament mentre
gaudeix de la bona vida en un

luxós apartament d’Estocolm.
Però els temps feliços s’acaben.
Els seus sequaços surten de la
presó i volen la seva part del
botí. Com que el gàngster no
vol compartir l’or amb ningú
fuig cap al nord i s’amaga, ell
i l’or, en un bosc de Lapònia.

Sulo Remes és un comandant
alcohòlic de l’exèrcit finlandès
que decideix prendre’s un any
sabàtic. El militar i el gàngster
es troben al bosc i decideixen
compartir un refugi de llenya-
taires. Tota la història gira en-
torn de les relacions entre

aquests dos homes amb algunes
complicacions afegides. Per
exemple, l’arribada d’una vella
lapona de 90 anys, fugitiva de
les autoritats que volen inter-
nar-la en un asil. La parella,
doncs, es convertirà en un ter-
cet ben singular. La presència
d’un policia venal i de dues pros-
titutes trameses des d’Estocolm
acaben de construir l’escenari.

Tota la història està narrada
en clau d’humor, d’un humor
bon jan, gens mordaç, sinó més
aviat ingenu. En aquest sentit
l’autor ens recorda escriptors

Homenots (i alguna donassa)
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Josep-Lluís Carod-Rovira, Noms
que perduren. Seixanta

personatges, seixanta retrats.
Moll. Palma, 2005.

P
aral·lela a la seva acti-
vitat política, tot i que
els últims nou anys
força més condiciona-
da per aquesta, Josep-

Lluís Carod-Rovira ha fet carre-
ra d’escriptor. Abans de ser un
polític, es va llicenciar en filo-
logia als 70. Els lectors d’aquest
diari fa anys que poden llegir-
lo cada dimecres a Diàleg.
Abans, havia col·laborat al Diari
de Tarragona, entre altres cap-
çaleres. Aquest volum conté un
recull d’articles publicats en
aquests dos diaris (més d’altres
de publicats a Nou Diari, El
Temps, Catalunya Nova) d’uns
vint-i-cinc anys ençà. El gruix,

però, el conformen els articles
de l’AVUI. El que tenen en comú
és que tots tracten sobre ho-
menots del país. Figures im-
portants del camp polític (Mar-
cel·lí Domingo, Rovira i Virgili,
Ventura Gassol, Companys, Irla,
Jordi Pujol, Jordi Carbonell),
personalitats del terreny cul-
tural (Joan Oliver, Tísner, Cal-
ders –les anècdotes que explica
sobre aquests tres, de les mi-
llors–, Fer, Celdoni Fonoll) i
noms destacats del civisme o de
l’agitació cultural (Eliseu Cli-
ment, Antoni Deig). Cal sumar-
hi la glossa d’homenatge a per-
sones destacades de la ciutat de
Tarragona (el metge Battestini,
la relligadora Carme Estela), o
bé a prohoms que han desen-
volupat la seva activitat en
aquella part del país “on no
diem aquest any, ni noi, ni vas, ni
mongeta tendra, sinó enguany, xi-
quet, got i bajoca”.

Dels seixanta retrats col·lec-
cionats, només n’hi ha dos

més o menys d’acord, o gens.
Una ironia deferent i bonho-
miosa s’alia, noblesse oblige, amb
el reconeixement dels indiscu-
tibles mèrits polítics del per-
sonatge.

De les idees importants del
llibre, caldria subratllar la re-
ivindicació que fa dels dos pre-
sidents de les “hores amar-
gues”: Irla i Companys. Em
sembla una de les idees força
de l’aplec. Segurament la tria
també ha tingut en compte cri-
teris de coherència. Vull dir
que del total de semblances
se’n desprèn un retrat força
nítid del mateix personatge: un
patriota de pedra picada, re-
publicà convençut, laïcista de
cap i de cor. La qüestió social,
com se’n sol dir ara, és present
també en l’aportació de tots
aquests homenots i donasses
que han fet d’aquest racó del
món un país una mica més
digne i més ben equipat mo-
ralment i intel·lectualment.

d’escrits sobre personatges que
no són catalans. Bassiri, el
líder independentista sahrauí
assassinat per l’Estat espanyol,
i Mário Soares, l’expresident
de Portugal.

Com a polític, Carod treballa
amb el present i va preparant
amb tenacitat el futur. Com a
escriptor, està interessat sobre-
tot en el passat. El preocupa
mantenir viva la memòria d’un
país; contribuir, amb la seva li-
teratura, a fer encara més per-
durable el record d’aquestes
personalitats. De retrats, n’hi
ha de fets damunt personatges
històrics, i d’altres que el de
Cambrils esbossa del natural.
Aquests darrers li surten amb
més gruix humà. Quan il·lustra
el tarannà de Fer, el ninotaire
de la pàgina tres, posem per
cas, la peça resulta més acolo-
rida que no pas quan ens parla
d’algú que ja fa dècades que fa
malves. Podria dir el mateix, si
de cas encara reforçat, d’ho-

menots com ara Eliseu Climent
(“Compte, però, amb l’Eliseu,
aquest home de posat inofen-
siu, perquè és un individu pe-
rillós, que no ha estat encara
desarticulat, capaç de ressusci-
tar el mort i qui el vetlla”), el
bisbe Deig i Jordi Pujol.

L’ARTICLE SOBRE PUJOL
Justament l’article que dedica
a Pujol té una gràcia una mica
enverinada. Carod remarca la
proximitat del personatge (“la
normalitat física esdevé aquí
un factor de proximitat abso-
luta amb la gent. A més, riu
amb naturalitat, somriu de ma-
nera espontània, s’equivoca en
públic i ho reconeix, tus i es-
cura la gorja, i no es desprèn
d’uns tics facials característics
que, en realitat, no fan res més
que humanitzar-lo”). Dit això,
però, Carod propina un calbot
als hereus escampa del pujo-
lisme. Es tracta d’una de les mi-
llors semblances, s’hi estigui

passats de moda com ara Jero-
me K. Jerome i P.G. Wodehouse.
La immensitat de la salvatge na-
tura nòrdica també té el seu
protagonisme, com les guineus
i els llops que envolten el refu-
gi dels protagonistes.

Com dèiem més amunt, El
bosc de les guineus és una novel·la
amable, que intenta ser diver-
tida. Sense cap mena de dubte
és una narració amena que es
fa llegir, però sense calat pro-
fund ni en el personatge ni en
la mateixa història. Al nostre
entendre, el personatge més

aconseguit és el de la vella la-
pona que, per altra banda, té
una intervenció secundària en
l’obra. Dit això, es desprèn que
des del punt de vista literari el
llibre de Paasilinna no té gaire
transcendència. L’autor finès es-
criu una prosa fluida i la nar-
ració es desenvolupa amb la re-
gularitat de les agulles d’un re-
llotge fins al desenllaç feliç.

El bosc de les guineus és, en de-
finitiva, una novel·la llegible,
per passar-hi una bona estona,
que pot agradar a un espectre
molt ampli de lectors.

Arto Paasilinna, últim finalista del premi Llibreter, va néixer a Finlàndia el 1942
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