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EL NOVEL.LISTA COMPROMÈS
3 Larsson va usar la ficció per de-
nunciar el que repudiava. «Les seves
novel.les, plenes de suspens i acció,
mostren la possibilitat d’anar contra
les injustícies i maldats», opina Elin
Sennerö, de l’editorial sueca de Lars-
son, Norstedts. Gabrielsson hi coinci-
deix: «Creen l’esperança que es pot
guanyar la ‘gent dolenta’». Així, si la
primera entrega denunciava l’abús
de poder econòmic i els neonazis i
defensava les dones, la segona ataca
el tràfic de dones dels països de l’Est
i les xarxes de prostitució.

Larsson, a qui apassionava la cièn-
cia-ficció i la novel.la ne-
gra, tenia, segons Baksi,
«material per escriure 10
llibres» de Millennium,
però només va poder en-
tregar el tercer manuscrit
a l’editorial poc abans de
morir, sense veure encara
publicat el primer volum,
que va sortir el 2005. A
Norstedts «sabíem que
eren una cosa fora de
sèrie», explica Sennerö.
Baksi, a qui Larsson va
convertir en personatge
en el tercer llibre, recorda
una trucada en què li
anunciava que havia fir-
mat un contracte «feno-
menal» per tres llibres i
que acabaria el quart: «Em
va dir ‘en 6 mesos seré un
home milionari’». «Per a
ell els diners no eren im-
portants, sempre s’oblida-
va d’anar al banc a cobrar
els xecs que li pagaven per
articles i seminaris», afe-
geix Baksi.

L’HERÈNCIA
3 El quart llibre a què
al.ludeix Baksi és una al-
tra font d’enfrontament
entre Gabrielsson i el pare
i Joakim, el germà. ¿Quin
és l’origen de la baralla?
Com que Larsson va morir
sense fer testament i sense
casar-se, la legislació sueca
va donar l’herència i els
drets d’autor a la família
biològica deixant la seva
companya sense un cèn-
tim. Després de quatre
anys, el conflicte segueix
viu als mitjans suecs i se-
gur que continuarà do-
nant titulars perquè Ga-
brielsson està escrivint un
llibre denunciant tot el
que ha passat després de la mort de
Larsson. «Vull canviar les lleis sue-
ques», afirma. «Stieg no s’hauria
imaginat mai morir tan aviat, l’èxit
de Millennium encara no era evident,
no va pensar que el seu pare i el
germà s¡’ho quedarien tot. Poques
persones fan testament, ell n’era un
més. Vam decidir que els ingressos
dels tres primers llibres serien per a
nosaltres, els del quart per a Expo i
els del cinquè per a dones maltracta-
des», explica Gabrielsson, que afe-
geix: «Els Larsson em van dir que em
podia casar amb el pare si volia solu-

cionar el problema». Per la seva
part, Joakim assegura que ni ell ni el
seu pare l’han exclòs: «Vam voler ad-
ministrar el patrimoni conjunta-
ment amb ella. Eva és un membre
de la nostra família i volem tenir-hi
una bona relació, però lamentable-
ment ella no vol parlar amb nosal-
tres per arribar a cap acord».

«Stieg em va escriure dues setma-
nes abans de morir i em va dir que
el quart llibre estava gairebé acabat.
Després de la seva mort, el meu pare
va tenir el manuscrit a les mans i
l’hi va deixar a Eva. Després el ma-
nuscrit va desaparèixer al seu ordi-

nador de manera misteriosa», afir-
ma Joakim. Gabrielsson ho desmen-
teix: «No està acabat. El manuscrit
no es va imprimir mai i ningú l’ha
tingut a les mans».

Va afegir llenya al foc un testa-
ment que Larsson va fer el 1997
abans de viatjar a Etiòpia, d’on te-
mia no tornar viu; cedia els seus es-
cassos béns a un grup comunista. Se-
gons Gabrielsson, no és legal perquè
no està firmat per testimonis.

Les desavinences familiars no es
queden només en el tema econòmic.
Si Joakim diu que parlava cada set-

mana per telèfon amb el seu germà,
que s’escrivien e-mails i es veien un
parell de cops a l’any (vivien a
Umeå), Gabrielsson afirma que Joa-
kim no havia anat mai a casa seva,
que la majoria dels seus amics no sa-
bien que tenia un germà i que «Stieg
va mantenir les distàncies amb el
seu pare i sobretot amb Joakim».

PIPPI AMB PÍRCINGS
3 Larsson va encertar el blanc a l’en-
gendrar el personatge de Lisbeth Sa-
lander. Ella és aparentment vulnera-
ble –menuda: metre i mig, menys de
50 quilos–; porta pírcings i tatuatges

(entre ells, un drac a l’es-
quena que dóna títol a
l’edició anglesa del pri-
mer llibre, The girl with the
dragon tattoo); és una hac-
ker brillant, venjativa, es-
querpa. Víctima i botxí, li
sobren motius per no re-
fiar-se de la llei ni de la po-
licia i no dubta a fer jus-
tícia pel seu compte. Sota
tutela de l’assistència so-
cial, gràcies a la seva feina
de freelance per a una agèn-
cia d’investigació, coneix
Mikael, amb qui té una re-
lació molt especial.

«És un personatge que
creix, que es fa enorme,
immens, que t’enamora i
s’allunya de les conven-
cions, diferent de qualse-
vol heroi contemporani;
una dona molt fràgil d’as-
pecte però molt autosufi-
cient de personalitat, no
compleix cap de les regles
socials», explica Sílvia
Sesé, editora de Destino.
«Lisbeth Salander era la
dona que no estimava els
homes que no estimaven
les dones», escriu Larsson
a La noia que somiava un
llumí i un bidó de gasolina.
Per Baksi, «és un símbol
de les dones maltractades
de tot el món. Una barreja
de Dulcinea del Toboso
(Mikael es forma una
imatge d’ella), dalai-lama,
guerrera kurda amb ka-
laixnikov i Pippi Langs-
trump». Larsson es va ins-
pirar justament en Pippi
Langstrump, així l’anome-
na més d’una vegada al se-
gon llibre, i així ho va ex-
plicar al diari Svensk Bo-
khandel: «Vaig pensar:
‘¿Quin aspecte tindria ac-

tualment? ¿Quina mena d’adulta se-
ria? ¿Com la qualificarien? ¿Una so-
ciòpata? ¿Una autista? [...] No obser-
va la societat de la mateixa manera
que la resta de la gent. La vaig con-
vertir en Lisbeth Salander, de 25
anys, una noia que se sent com una
extraterrestre entre la gent». El cine
i la TV ja li han posat cara, la de Noo-
mi Rapace. La pel.lícula, dirigida
per Niels Arden, i amb Michael Nyq-
vist com a Mikael, s’estrenarà al fe-
brer a Suècia.

S’hauria veure què en diria Lars-
son, de tot plegat, si encara visqués.

FAMÍLIA MAL AVINGUDA 3 Eva Gabrielsson (a dalt),
parella de Larsson, i Joakim i Erland Larsson, germà i
pare, respectivament, de l’escriptor (a sota).

ANTONIO LOZANO

[libros@elperiodico.com]

LA CRÍTICA

El xou de Lisbeth

U
n apunt previ: la conver-
sió d’un autor en feno-
men de masses desperta
la instintiva reacció en

el crític d’intentar buscar en la se-
va obra motius a favor i en contra
de l’èxit aconseguit. Una tempta-
ció a evitar, doncs, quan una no-
vel.la es converteix en producte
de moda és perquè entren en joc
una sèrie de factors, des del me-
surat càlcul dels editors fins al
més capritxós dels atzars, que re-
sulten completament aliens als
(de ) mèr i t s de
l’obra.

A la sèrie Mi-
llennium, de la
qual La noia que
somiava un llumí i
un bidó de gasolina
és la segona en-

trega, li va tocar
l a l o t e r i a . D i t
això, s’ha d’apun-
tar que el suec
Stieg Larsson es
v a p r o p o s a r
manllevar alguns
dels recursos de
la novel.la detec-
tivesca amb l’objectiu de subver-
tir-los, d’enderrocar la paret mes-
tra dels seus estereotips. Lle-
gint-lo salta a la vista la seva ne-
cessitat de donar sortida creativa
a la indignació que la seva exacer-
bada consciència crítica i sentit
de la justícia sentien davant dels
abusos del poder i, sobretot, el
maltractament a les dones.

En la seva agenda de prioritats
també constava la glorificació del
periodisme d’investigació, que va
definir la seva carrera professio-
nal, així com forçar el lector a re-
plantejar-se la línia divisòria que
la societat estableix entre perso-
nes «normals» i «diferents».

L’encadenament de tants ele-
ments plantejava serioses dificul-
tats temàtiques i tècniques que
l’escriptor només va solucionar a
mitges, creant híbrids descom-
pensats i tendents a la dispersió.
El més curiós és que, d’alguna
manera gairebé tan inapreciable
com el que va determinar el seu
triomf global, les dues entregues
de Millennium funcionen, són un
clar exemple de com un conjunt

pot ser millor que la suma de les
parts, una il.lustració de la manera
en què la intercalació de virtuts cor-
regeix una fràgil estructura general.
L’explicació potser es troba en l’in-
gredient secret.

Vegem-ho. A La noia que somiava
un llumí i un bidó de gasolina tornen a
treure el cap algunes de les debili-
tats d’Els homes que no estimaven les do-
nes: a l’acció li costa molt arrencar,
es tendeix a la sobresaturació de per-
sonatges i a l’embolic de línies argu-
mentals, el narrador deixa notar
massa en quines de les seves criatu-
res diposita les seves simpaties i sub-
ratlla el seu ànim justicier... Però,
quan la intriga comença a bullir, to-
ta la màquina es greixa i agafa una
excitant velocitat de creuer. Igual
que un condiment pot camuflar
l’acabat d’un plat, aquest do de Lars-
son per dinamitzar l’acció en el mo-
ment just aconsegueix fer oblidar
les pegues anteriors.

Si en l’entrega prèvia se centrava
en la figura de l’empestat periodista
Blomkvist, aquesta vegada el lector
assisteix a un one woman show (una

picada d’ull aquí a l’autor, aficionat
a colar termes en anglès), el de Lis-
beth Salander. Un article i un llibre
d’investigació sobre el tràfic de do-
nes de Suècia, que promet esquitxar
les altes instàncies del país i que dei-
xa una reguera de morts, són els pre-
textos per anar coneixent el traumà-
tic passat de la hacker sociòpata. El
degoteig d’escabroses dades sobre la
seva vida se sobreposa a la revelació
de fètids secrets d’intel.ligència esta-
tal. En l’interstici entre les dues
exhumacions sorgeix un nom, Zala-
chenko, que passa de tenir l’estatura
embruixadora del Keyser Soze de
Sospitosos habituals a servir un final de
terror de sèrie B amb notes fulleto-
nesques que fan enrojolar-se. Menys
compacta i més esbojarrada que la
seva predecessora, cedeix al tercer i
últim títol de la interrompuda sèrie,
la responsabilitat de dictar si Lars-
son va ser un malaguanyat autor de
temporada o una creixent llegenda
d’un gènere negre al qual va carre-
gar de munició ètica.

3 L’actriu Noomi Rapace serà Lisbeth al cine.

33 Portades de l’edició sueca i anglesa d’Els homes
que no estimaven les dones.

PACO CAMARASA (LLIBRERIA NEGRA Y CRIMINAL)
«Era un periodista darrere del qual hi ha un lector de
novel.la negra. Recupera els fulletons i atrapa perquè
ofereix milers d’històries sense perdre el fil de la principal».

DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS (ESCRIPTOR)
«Vaig començar el primer llibre amb reticències però no
el vaig poder deixar. Té una estructura intel.ligentíssima
i és difícil que els personatges no et captivin».


