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robablement,
un dels casos
més coneguts
d’èxit postmor-
tem d’un es-
criptor és el de
John Kennedy
Toole, autor de

la novel·la (sobrevalorada?) Una
conxorxa d’enzes. La llegenda,
amb més veritat que fantasia, ex-
plica que aquest noi nascut a
Nova Orleans el 1937 es va suïci-
dar el 26 de març del 1969, als 31
anys d’edat, en no aconseguir pu-
blicar la seva novel·la de cap de
les maneres. Com en un conte
moral, la seva mare va prendre el
relleu a la recerca d’editorial, però
sense cedir espai al desànim. El
1980 ho va aconseguir i l’obra va
triomfar, fins al punt de guanyar
el premi Pulitzer de ficció el 1981.
Kennedy Toole ja era mort, però
encara es va poder rescatar del
calaix una obra anterior, La bíblia
de neó, que va ser publicada
sense tant de rebombori.

El cas de Stieg Larsson és dife-
rent, tot i que el resultat final és
idèntic: un autor que aconse-
gueix un èxit estratosfèric però
que no en pot gaudir perquè ja és
mort. Però esbrinem una mica
qui és Stieg Larsson.

Karl Stig-Erland Larsson va néi-
xer a Västerbotten el 1954 i va
morir a Estocolm el 2004, d’un
atac de cor. Va créixer al
camp, criat pels seus avis fins
al 1962. Durant més de
20 anys va treballar
de dissenyador grà-
fic per a l’agència
de notícies
Tidningarnas Te-
legrambyra.
Com el periodis-
ta que protago-
nitza la trilogia de
Millennium, Mikael
Blomkvist, Larsson
va investigar els
grups nazis
suecs i les con-
nexions entre
l’extrema
dreta i els
poders polí-
tic i financer.

Abans de dedi-
car-se a escriure assajos de
periodisme d’investigació
en què feia denúncia social,
va ser militant de la Lliga
Comunista de Treballadors
i va estar molt relacionat
amb la lluita contra el racis-
me i contra la ultradreta anti-
democràtica. El 1995 va fun-
dar el projecte Stop the Racism
i va ser un dels promotors de la
Fundació Expo (també dedicada
a l’estudi i denúncia de movi-

Text:Reportatge❚ Lluís Llort

El 2001
Larsson va
iniciar la
redacció
de la
trilogia

Totes tres protagonitzades (tot i
que en la segona es pot dir que
gairebé no comparteixen esce-
nari) pel tàndem format pel pe-
riodista Mikael Blomkvist, con-
trapunt equilibrat de la hacker
d’aspecte alternatiu, tan dur
com el seu tarannà, Lisbeth Sa-

ments d’extrema dreta), i a partir
del 1999 va dirigir la revista de la
fundació, Expo.

Seguint l’estela de compatrio-
tes seus, com el reverenciat Hen-
ning Mankell i la no tan prolífica
però també valorada Mari Jungs-
tedt, el 2001 Larsson es van llan-
çar a l’aventura de les obres de
ficció, escrivint durant les nits
“per passar-s’ho bé”, segons va
declarar. Es va dedicar a la novel·la
policíaca, però com sol passar en

el gènere, amb un fons de
denúncia, en aquest cas
per mostrar el costat
més fosc de l’aparent-
ment perfecta socie-
tat sueca. Larsson va

utilitzar una me-
na d’alter ego

per perseguir i
castigar sen-

se travesde
cap mena
(la ficció
té aques-

tes virtuts)
els nazis incrus-
tats en el poder,
els tripijocs eco-
nòmics d’alt ni-
vell, tot plegat
amb l’afegit d’uns
quants maníacs
sexuals, xarxes
de prostitució,
motoristes vio-
lents, teories
matemàtiques i
traumes derivats
de les relacions
familiars confuses

o fràgils, entre al-
tres temes igualment

sucosos com, no ho
oblidem, uns serial killers

especialment efectius.
En només tres anys va

enllestir les 2.500 pàgines
que, aproximadament,
formen la trilogia Mil-

lennium: Els homes que no esti-
maven les dones, La noia que
somiava un llumí i un bidó de
gasolina i la que es posarà a la
venda el 18 de juny, La reina al
palau dels corrents d’aire. Totes
tres publicades en català per Co-
lumna i en castellà per Destino.

Actualment, el suec Henning
Mankell és un dels autors més
populars de novel·la policíaca,
però aquest èxit internacional té
un origen que ell (i Larsson en el
seu moment) ha confessat en més
d’una ocasió: Maj Sjöwall i Per
Wahlöö, un matrimoni (ella és Maj,
ell Per) format per dos periodistes
(ell especialitzat en notícies de
crims) i novel·listes, tots dos
d’esquerres, que escrivien a
quatre mans obres com ara
Roseanna i L’home que es va
esfumar, totes dues traduïdes al
català recentment per Columna.
Entre el 1965 i el 1975 van publicar
deu novel·les, però la prematura
mort de Per, als 48 anys, va
esguerrar la fructífera
col·laboració (després de la mort
del seu marit poc abans de la
publicació de l’última novel·la,
Maj Sjöwall no va tornar a

escriure cap més novel·la
policíaca i es va passar a la
traducció, camp en què té una
gran reputació en el seu país).
La característica comuna de les
seves obres són uns elaborats
retrats psicològics dels
personatges i els detalls que
ofereixen sobre la investigació en
curs del protagonista que van
crear, l’inspector Martin Beck
(referent del Wallander de
Mankell, pel que fa a un marcat
tarannà d’antiheroi). En una
dècada i amb deu llibres Maj
Sjöwall i Per Wahlöö van
revolucionar el gènere de novel·la
policíaca, no només a Suècia, sinó
a tot Europa, i com han fet els seus
successors, també es van mostrar
crítics amb l’aparent benestar del
seu país. De fet, van ser els primers
a escriure aquesta mena d’obres a
Suècia. Per sort, no els últims.❋

L’origen del gènere a Suècia

L’aparentment estable societat
sueca ha estat qüestionada per
Larsson en textos i Niels Arden
Opley en imatges
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La veritat és que no sóc un
lector fanàtic de la novel·la
negra, però sí que fa molts

anys que m’agrada Henning
Mankell, que és suec, com Stieg
Larsson.

Fa un parell d’anys llargs que un
amic danès, en saber que m’agra-
dava el Mankell, em va recomanar
el Larsson però, esperant la tra-
ducció, me’n vaig oblidar.

Són unes novel·les, les dues pri-
meres (la tercera estic desitjant lle-
gir-la), que t’atrapen, amb un
ritme àgil i mantingut, una clara in-
fluència cinematogràfica i un estil
amb què sempre vas endavant, no
t’obliga a rellegir res. Tot sigui dit,
en llegir-les tampoc buscava una
qualitat literària, vaig llegir Lars-
son com a literatura d’evasió.

Però hi ha un fet que tinc clar
que és el que realment m’ha en-
ganxat: el personatge de la Lis-
beth Salander. Sense ella, possi-
blement l’obra hauria funcionat,
però com una novel·la negra més.

La Salander és el primer perso-
natge de dona del segle XXI que he
llegit, i per molts motius, com ara
perquè és freda i amb un passat
conflictiu, fins i tot tortuós, per la
relació desacomplexada que
manté amb el sexe, pel seu aspec-
te alternatiu i dur, però tot plegat
guanyavalorperquè téuncodiètic
molt potent i estricte. És un perso-
natge al marge, però molt ètic.

Ambellaemvapassarcomamb
l’Anibal Lecter, d’El silenci dels
anyells, és un personatge aparent-
ment negatiu però que acaba sent
el més positiu perquè, d’alguna
manera, fa allò que tu voldries fer...

A més, la Salander entronca
amb el segle XXI per la banda tec-
nològica, és una hacker experta, i
és superdotada, una facultat que
sempre captiva el lector.

Finalment, també l’obra de
Larsson m’ha agradat per la ven-
jança, una mica atàvica, i per la
inversió dels rols habituals entre
homes i dones.

El més curiós de tot és que
no sóc lector habitual de
novel·la negra. Per això

estic sorprès que m’hagin engan-
xat tant les novel·les de Larsson.
Crec que el fet que hagi enganxat
tanta gent no és fruit de cap
atzar. De l’estil literari de Larsson
una de les coses que més admi-
ro és la capacitat, a través de les
el·lipsis, de remetre a pors que
tots tenim en el més profund del
nostre subconscient. Això es veu
en la manera que té de descriu-
re els actes violents. Mai et dóna
detalls morbosos i en canvi en el
que no diu resulta extremada-
ment pertorbador.

Admiro també la manera de
denunciar la falta de moralitat del
sistema en què vivim. Malgrat
que la sèrie es va escriure molt
abans de la crisi econòmica, és in-
creïble com Larsson fa una anàli-
si mordaç i encertada, absoluta-
ment premonitòria. Tenia un co-
neixement molt profund del
sistema. Denuncia un sistema de
vida pervers.

Un altre tema que em va sor-
prendre és com demostra com és
de vulnerable tot el sistema de
comunicació en què vivim, sobre-
tot a través de la noia protagonis-
ta, la hacker. I també la denúncia
de la falta de valors com la manca
d’independència i d’intimitat.

I de vegades hi ha coses extra-
literàries que t’acaben marcant.
Mentre llegia tant el primer com
el segon volum vaig viure una
sèrie de coincidències en les
dates en què succeïa l’acció i la
meva vida. Va passar diverses ve-
gades. Recordo, per exemple,
que llegia un capítol que passava
durant el Diumenge de Rams, just
quan era Diumenge de Rams.

Doncs jo vaig conèixer l’exis-
tència d’aquest autor i de la
primera novel·la en una re-

unió al Lliure, perquè vaig escoltar
una conversa animada entre Lluís
Pasqual i Anna Lizaran. Tots dos
n’estaven encantats!

Llavors em vaig comprar el pri-
mer volum i la trama de seguida
em va resultar hipnòtica, amb
aquella força que no et permet
deixar de llegir, que t’obliga a en-
golir les pàgines... Fins i tot, recor-
do que era una època en què es-
tava molt concentrada estudiant
els guions de la sèrie Infidels, i
així que podia deixava d’estudiar
per poder llegir una estona.

La protagonista, la Salander,
em va encantar, és una antiheroï-
na, un personatge perdedor que
al final es converteix en una mena
de superwoman; fins al segon
volum no coneixes amb més pre-
cisió quin és el seu passat, allò
que marca els bons personatges. I
ell, el Blomkvist, és com més nor-
mal, com el veí del costat, un per-
sonatge del qual et podries ena-
morar... Bé, però això ja els passa
prou als personatges femenins
que l’acompanyen en la novel·la!

El que admeto que no em va
agradar, que fins i tot em saltava o
llegia en diagonal, són les escenes
de violència o d’abús sexual. Sí que
em van funcionar bé les diferents
trames que es desenvolupen de
manera simultània, mantenint
l’atenció i la tensió del lector. Em
van sorprendre les dades sobre els
maltractaments a les dones... No
m’ho esperava d’aquell país, però
és evident que aquests fets desa-
gradables passen i tinc entès que
Stieg Larsson va ser un activista en
aquesta i altres causes justes.

No sé si ha influït gaire el fet
que ell sigui mort, suposo que sí,
però no de manera determinant.
En qualsevol cas, estic esperant
el tercer per llegir-lo volant!

lander, inspirada en un perso-
natge de ficció també suec: la fa-
mosa Pippi Langstrumpf (crea-
da per l’autora Astrid Lindgren),
però actualitzada, molt actualit-
zada. Totes tres obres són absor-
bents i addictives.

Poc després de lliurar el tercer
volum al seu editor, i poc abans
de ser publicat el primer, Stieg
Larsson va morir. Va deixar les
trames tancades, però no prou,
si tenim en compte que tenia
previst que la sèrie fos de set vo-
lums, sí, com els de Harry Potter,
un altre fenomen literari.

Però quins poden ser els mo-
tius d’aquest èxit? La qualitat li-
terària és funcional, sense cap
mena de filigranes tècniques. El
ritme sostingut, amb acceleraci-
ons agraïdes. La versemblança,
relativa (tot i que això és molt
subjectiu). La creació de perso-
natges, rica. El morbo, abun-
dant, tot i que, segons com, més
suggerit que mostrat de manera
pornogràfica. La satisfacció que
aconsegueix el lector en ser tes-
timoni d’una presumpta justícia
social, molt alta. ¿N’hi ha prou
amb això per convertir-se en un
èxit de la magnitud que actual-
ment és? Sembla que sí, o això
pensen els compradors dels més
de deu milions d’exemplars a tot
el món d’aquesta trilogia (en ca-
talà, 150.000 dels dos primers, i

la xifra augmenta de manera
constant). ¿Hi té a veure que
l’autor sigui mort? Esperem que
no, o no de manera definitiva,
perquè l’allau de suïcidis (no
exemplars, com els dels contes
de Vila-Matas) pot ser devasta-
dora! I ens referim a autors
morts abans de veure una obra
seva publicada, perquè d’autors
coneguts morts per voluntat
pròpia n’hi ha un munt, i tot i
això no hem d’oblidar que fer de
kamikaze literari només és un
bon negoci... per als editors.❋

Com en tot
fenomen,
ningú sap
el motiu
concret
de l’èxit

Sergi Belbel
Director TNC

Carles Duran
Galerista

Montse Guallar
Actriu
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