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Una temporada treballant als serveis
secrets britànics ha estat una impa-
gable escola d’escriptura i de cons-
trucció narrativa de la qual han sor-
tit no només grans autors de no-
vel.la negra i en concret de novel.la
d’espionatge, sinó grans autors a se-
ques de la literatura. Graham Gree-
ne o John Le Carré van pujar a
aquest olimp des d’una feina en un
món en penombra i Somerset
Maugham, que ja havia après l’ofici
d’escriptor abans de ser reclutat
com a agent, el va perfeccionar. Ste-
lla Rimington (Londres, 1935) va ser

la primera dona que va dirigir l’MI5,
el servei d’espionatge interior
britànic. Ho va fer des del 1992 fins
al 1996, i va culminar d’aquesta ma-
nera més de 20 anys de carrera en
aquella organització.

Ara escriu novel.les d’espionatge,
of course, i La invisible és la seva prime-
ra obra (n’ha publicat tres més al
seu país, a més d’una autobiografia).
Una terrorista invisible, perquè com
que és britànica passa desapercebu-
da, guia un gihadista pels meandres
de la geografia i la cultura angleses
cap al seu destí, que consisteix a co-
m e t r e u n a t e m p t a t . L i z C a r -
lyle, una agent antiterrorista de
l’MI5 amb trets autobiogràfics se-
gons l’autora, ha de desbaratar el
pla a partir de la informació nascu-

da d’un error del terrorista.
El ritme trepidant de la carrera

dels uns i dels altres cap al seu objec-
tiu és un dels millors èxits de l’obra i
recorda la mestria de Frederick For-
syth en la creació d’una tensió que
no deixa ni respirar a El cuarto proto-
colo, i aquesta no és l’única sem-
blança entre les dues novel.les, sal-
vant les distàncies de l’època, la de
Forsyth, en plena guerra freda i la
de Rimington, enmig de la guerra
global contra el terror de matriu is-
lamista.

L’autora no s’entreté gaire en els
detalls psicològics dels personatges i
se li ha d’agrair que tampoc s’entre-
tingui en el conflicte sentimental de
la protagonista ni en la pugna entre
els diferents serveis d’intel.ligència,

latent des de la primera pàgina fins
a l’última. Tampoc aprofundeix en
els personatges secundaris, una mi-
ca estereotipats, com la parella de
mitjana edat en què ella es dedica a
la jardineria mentre al marit li agra-
da que li fuetegin les natges en un
antre londinenc durant les seves es-
capades a la capital. Cap a la meitat
del llibre desapareix tot el que és ac-
cessori. Els personatges de Riming-
ton no es plantegen els dubtes que
Greene o Le Carré sembren en els
seus. Aquí només queda la competi-
ció, i és verdaderament agònica. H

3 LA INVISIBLE
Stella Rimington. Traducció: Francis-
co Pérez Navarro. Ediciones B. 384
pàgines. 18 A

ROSA MASSAGUÉ

‘BEST-SELLER’

Una carrera agònica
L’excap dels espies britànics se submergeix en la guerra global contra el terrorisme islamista

El matrimoni suec format per
Maj Sjöwall i Per Wahlöö, inven-
tor de la novel.la negra moderna
al seu país, segons reitera l’inces-
sant flux d’imitadors que assalta
Europa, sabia molt de treballar
en equip. D’aquí que el seu
decàleg del crim, del qual El po-
licía que ríe (1968) és el tercer lli-
bre que RBA recupera en castellà
després de Roseanna (1965) i El
hombre que se esfumó (1966), mal-
grat consagrar-se a l’inspector
Beck, se sosté en gran part en el
detallat seguiment de la rutina
d’una comissaria d’Estocolm i en
la forma en què les indagacions
individuals encaixen o no en el
puzle col.lectiu en marxa.

La coordinació professional, o
la falta de coordinació, entre els
seus membres va revelant els
mètodes i la personalitat de cada
un, i les seves vides privades hi
surten poc, just per no interferir
en el tortuós i desesperant curs
de la investigació. Aquesta consis-
teix en el primer assassinat en
massa que sacseja la societat sue-
ca: 67 trets de metralleta que aca-
ben amb la vida dels nou passat-
gers d’un autobús. ¿Un psicòpata
amb ànsies de notorietat que va
triar les víctimes a l’atzar o un as-
sassí amb un objectiu específic?

EFICÀCIA / Com a periodistes de
raça, Sjöwall i Wahlöö no gasten
ni una paraula de més; els diàlegs
model partida de ping-pong, la te-
legràfica posada al dia de la situa-
ció i el constant pas del testimoni
entre detectius imprimeixen un
vertiginós dinamisme a un cas
que esdevé un atzucac.

Comunistes de cap a peus, els
autors no perden ocasió de pro-
testar, ja sigui contra les forces de
l’ordre («La policia és un mal ne-
cessari»), la ciutat («Només hi ha
violència, drogues, lladres i alco-
hol») o el consumisme, però dar-
rere d’aquesta filtració ideològi-
ca, que dibuixa una societat abo-
cada al desastre, es pot sentir el
jocós ressò de les seves rialles. Par-
lant d’això, el títol de la novel.la
arriba a tenir el seu complet sig-
nificat en la penúltima línia, por-
tant la distensió a una morbosa,
astuta i intricada història que ha
tingut els de dins i els de fora en
un permanent estat de sorpresa i
neguit. H

3 EL POLICÍA QUE RÍE
Maj Sjöwall i Per Wahlöö. Tra-
ducció: Martín Lexell i Manuel Abe-
lla. RBA. 288 pàgines. 14 A

ANTONIO LOZANO

Les vendes de
llibres per Nadal
van batre rècords
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ERNEST ALÓS
BARCELONA

L’auge de la lectura
com a regal en temps
de crisi fa que el 2008
superi el 2007

Q
ue la crisi ha deixat relati-
vament indemne el llibre,
almenys fins ara, i que
fins i tot podia potenciar

les vendes durant les passades festes
era un vaticini molt estès. Però les
primeres dades indiquen que s’ha
complert: el regal nadalenc s’ha des-
plaçat de productes més costosos (jo-
guines, videojocs, audiovisual) cap a
béns que si bé són apreciats resulten
més econòmics. Segons diversos lli-
breters consultats i els primers son-
dejos del Gremi de Llibreters, l’incre-
ment de vendes ha estat d’entre el
2% i el 15%, concentrat sobretot en
la literatura infantil i, en el temps,
en la segona quinzena de desembre
i la primera setmana de gener, amb
un 5 de gener que molts llibreters
han qualificat com «un segon Sant
Jordi».

Segons Eduard Garrell, secretari
tècnic del Gremi de Llibreters, «la
majoria de llibreters ens diuen que
ha anat bastant bé, entre un 2% i un
5% per damunt de l’any passat, però
amb alguns matisos. Podríem parlar
de percentatges superiors pel que fa
al llibre infantil i juvenil i al llibre

de regal, i de percentatges inferiors
en llibreries molt cèntriques». El
canvi d’hàbits de compra, assegura,
no només ha arribat al consum fa-
miliar: «Empreses que regalaven per-
nils han regalat llibres, i empreses
que regalaven llibres... no han rega-
lat res».

Jordi Grané, responsable de llibre-
ries de la cooperativa Abacus, confir-
ma el bon moment però també els
matisos que s’han de tenir en consi-
deració. La venda es va concentrar
en els últims dies, després d’ un inici
de desembre fluix; la literatura in-
fantil i juvenil pot haver incremen-
tat en un 15% les seves vendes; la
no-ficció menys, i la ficció es manté
plana, perquè cap llibre, ni tan sols
el supervendes Larsson, ha repetit
l’èxit de Ken Follett de fa un any. «I
s’han venut més llibres però més ba-
rats, amb una oferta de llibre de but-
xaca més cuidada que –diu Grané–
fa que els lectors els puguin escollir
com a regal».

UN BON ANY / Els editors no disposen
encara de dades fiables, fins que els
llibreters acabin les devolucions dels
llibres no venuts a finals de mes,
però fonts dels dos principals grups
espanyols, Planeta i Random House
Mondadori, avancen que s’haurà
tancat un 2008 millor, malgrat tot,
que el 2007. «Estem bastant contents
pel final d’any», confirma el secreta-
ri de la Federació de Gremis d’Edi-
tors, José María Ávila. H

GUILLERMO MOLINER

33 La Llar del Llibre de Barcelona la setmana passada.

NOVEL.LA NEGRA

Una història
morbosa
i astuta

Stilton, Meyer i Larsson, al podi
ELS MÉS VENUTS

33 Segons les dades del rànquing
dels més venuts d’EL PERIÓDICO
de les dues primeres setmanes de
l’any i amb permís de la sèrie ne-
gra Millennium, del suec Stieg
Larsson, el llibre infantil i juvenil
gaudeix de perfecta salut. El feno-
men Stilton, en totes les seves va-

riants de viatges al regne de la fan-
tasia, triomfa entre els petits lec-
tors, mentre que entre els adoles-
cents arrasa un altre fenomen, el
vampíric, gràcies a l’estrena de la
pel.lícula Crepúsculo, basada en la
saga de Stephenie Meyer. (Ràn-
quing a la pàgina 58.)


