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J a hem apuntat alguna ve-
gada que una literatura no 
és només allò que es llegeix 

escrit en la pròpia llengua sinó 
també el que es llegeix en aques-
ta llengua traduït venint d’al-
tres. En aquest sentit, el català té 
la sort paradoxal de ser (relativa-
ment) petit i d’haver-hi relligat de 
fa temps una clara vocació d’anos-
trament de la producció més sig-
nificativa de les altres grans lite-
ratures. Les més llunyanes, com 
ara la russa, incloses. Els nostres 
llibres russos (en el sentit tot just 
apuntat) tenen un referent indis-
cutible a principis dels anys tren-
ta del segle passat amb les traduc-
cions per a la Biblioteca a Tot Vent 
d’Edicions Proa d’Anna Karenina 
i Crim i càstig per part d’Andreu 
Nin, però al seu costat llavors, per 
exemple, hi havia també el giro-
ní Francesc Payarols versionant 
Turguéniev, Tolstoi o Txékhov. 
Després, fins a arribar a la jove 
poetessa Xènia Diakonova (que ja 
ens ha dut Mandelxtam, Txékhov 
i Kuixner), destaquen la simbio-

si Monika Zgustova/Maria-Mer-
cè Marçal per versionar Akhmà-
tova i Tsvetàieva, el nom d’He-
lena Vidal (traductora de Gorki i 
Puixkin) i sobretot la tasca infa-
tigable del professor Ricard San 
Vicente.
 Però parlar de literatura rus-
sa és parlar d’un oceà. I d’aquest 
oceà ens n’arriba ara, gràcies 
a l’aposta d’una petita editori-
al agosarada (LaBreu Edicions), 
una onada de fons titulada La zo-
na. Apunts d’un vigilant de camp sig-
nada per Serguei Dovlàtov. No és 
aquest l’espai per a una ressenya, 
ni voldria que les meves parau-
les sonessin a cap mena d’eslògan 
(poques coses serien més injustes 
amb l’autor). Llegeixin, però, Do-
vlàtov. Si els interessa, com a mi, 
la literatura concentracionària, 
trobaran en aquest llibre un punt 
de vista interessant: el del vigilant 
enfront del pres. Si no els fa por la 
fosca, seran enduts en una baixa-
da en espiral a un infern (més per-
sonal que social) difícil d’oblidar. 
Si els repugna com a mi seguir les 
noves del cas Politkóvskaia enten-
dran (i celebraran) que l’autor de 
La zona fos convidat a abandonar 
l’URSS i que l’edició del llibre tin-
gués una història estil Arxipèlag 
Gulag. 
 Felicitem-nos perquè Dovlà- 
tov sigui des d’ara ja un altre dels 
nostres russos. I perquè amb ell 
la tendra ànima catalana hagi 
d’aprendre una varietat més de 
la tremolor. H
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A Dovlàtov hi 
trobaran el punt 
de vista del vigilant 
davant del pres

Rere els passos de Mankell i Larsson LLL

Una nova sèrie se suma al
‘boom’ de la novel·la negra sueca
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E
ls lectors, cada vegada més 
nombrosos, de literatura 
de suspens, intriga o policí-
aca i, especialment, els se-

guidors del gènere en la seva  versió 
nòrdica, tenen un nou inspector de 
policia per sumar a la galeria de fic-
ció. Es diu Anders Knutas, és suec, 
concretament de la idíl·lica i turísti-
ca illa de Gotland, i ha nascut de la 
imaginació de Mari Jungstedt (Esto-
colm, 1972).
 Mentre al seu país s’anuncia la 
setena aventura de Knutas, a Espa-
nya s’acaba de presentar la primera, 
Ningú no ho ha vist (Columna), de la 
qual a Suècia es van vendre més de 
850.000 exemplars i en què l’auto-
ra, periodista de televisió fins fa tres 
anys, bolca no només la seva experi-
ència professional en un dels perso-
natges sinó que aborda un problema 
social de molta actualitat en els úl-
tims anys: l’assetjament a nens per 
part d’altres nens.

NENS ASSETJATS / «Els nens que n’as-
setgen d’altres –explica Jungstedt– 
tenen problemes a casa». Ella va pas-
sar per aquesta experiència desco-
neixent la causa que la va provocar 
quan era una nena, però no li ha dei-
xat seqüeles, no s’ha convertit en 
una assassina, com explica ella ma-
teixa en un bon castellà i fent-se un 
tip de riure.

L’autora trenca 
l’estereotip de
policia creant un  
personatge feliç  

‘Ningú no ho 
ha vist’, de Mari 
Jungstedt, es publica 
en català i castellà

 No obstant, Jungstedt no va fer 
el salt del periodisme a la literatura 
per desfogar-se. Ja tenia la curiositat 
al cos al ser àvida lectora del gène-
re, del qual l’atrau especialment la 
capacitat dels autors per enganxar 
el lector des de la primera pàgina. 
I també com un desafiament perso-
nal per saber «si podia escriure més 
extens que a la televisió». En tot cas, 
li interessa el gènere perquè és ter-
reny adobat per a les «preguntes psi-
cològiques».

LES RAONS DE L’ASSASSÍ / Al llibre, hi 
ha un monòleg interior de l’assas-
sí amb el qual l’escriptora ha volgut 
fer una reflexió adequada per a un 
gènere que no s’alimenta precisa-
ment de personatges transparents. 
«El que vull descriure és que, quan 
passen coses terribles, es poden en-

tendre les claus d’un assassí», afir-
ma. «La infància ens influeix molt i 
m’agrada bolcar als llibres les coses 
importants».
 Tot això ho investiga Anders 
Knutas, un policia que s’assembla 
ben poc a altres que han creat autors 
nòrdics, com ara Henning Mankell, 
el noruec Jo Nesbo o l’islandès Arnal-
dur Indridason. Knutas està inspirat 
en un autèntic agent, també de l’illa 
de Gotland, on l’autora té una casa. 
«No volia reproduir l’estereotip: di-
vorciat, solitari, bevedor. Jo volia un 
comissari feliç», assenyala.
 A Jungstedt li interessa el que pas-
sa en la vida quotidiana i considera 
que la gent «li agrada identificar-se 
amb aquestes coses». D’aquí ve que 
els seus personatges responguin, en 
aquest cas sí, al prototip de suec aco-
modat. H

J En alguns països europeus les 
trames policíaques de paper han 
estat adaptades a la televisió 
amb gran èxit. Els sis llibres 
escrits per Mari Jungstedt han 
estat o estan sent adaptats a 
pel·lícules de televisió de 90 
minuts per part d’una cadena 
alemanya, com en el cas dels 
llibres de Mankell. Les primera 
emissions de l’inspector 
Knutas han arribat a sis milions 
d’espectadors. I com diu la seva 
creadora, «encara li queda molta 
vida».  

ÈXIT TAMBÉ A 
LA TELEVISIÓ
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tres setmanes de maldat

Abans de descobrir Henning Man-
kell i Stieg Larsson, si un pensava 
en Suècia, tres imatges li venien al 
cap: August Stringberg pels més lle-
gits, Pippi Langstrump pels de més 
de 40 anys i el catàleg d’IKEA per a 
la majoria. Ara no hi ha excusa: des-
prés d’anys creixent a l’ombra dels 
mestres americans, ha sorgit a Eu-
ropa una novel·la policíaca nòrdica 
amb veu pròpia. Potent, social, cap-
tivadora i plena de personatges in-
quietants. Estructures de suspens 

ben construïdes, on el contrast en-
tre una societat lliberal i els seus 
fantasmes no és incompatible amb 
un reguitzell de crims ben tramats. 
Mari Jungstedt (Estocolm, 1962) es 
mereix tots els elogis i alguns de 
més.
 Ningú no ho ha vist és el primer 
d’una saga de misteri i assassinats 
a la turística illa de Gotland (un 20% 
més petita que Mallorca), al sud-est 
de Suècia; aïllada i idíl·lica però no 
immune a l’homicidi. Sis thrillers 
competents que es divideixen en-
tre els ambientats a l’estiu (l’actual, 
i els altres senars) i els de crim d’hi-
vern (els parells) i que graviten sobre 

dos personatges molt més conven-
cionals que els famosos Wallander 
(el detectiu de Mankell) i Blomkvist 
(el periodista de Larsson): el comis-
sari de Gotland Anders Knutas i Jo-
han Berg, el reporter de la televisió 
d’Estocolm. I malgrat que el decorat 
principal és la petita illa bàltica (un 
escenari ideal per a l’assassinat, se-
gons l’autora) n’hi ha un de secun-
dari, i sempre molt present: la inevi-
table capital.
 De ritme sostingut, bona recrea-
ció espacial i la justa psicologia per 
percebre els personatges, l’autora 
ofereix una trama que desplega de 
manera progressiva, amb bocinets 

d’informació, fent-nos avançar en la 
lectura sense especulació i en canvi 
amb molta expectació: Jungstedt no 
pretén tant sorprendre com trobar 
la complicitat del seu públic.  Ningú 
no ho ha vist provoca reaccions, i no 
només per l’evident violència: són 
relats de terra fèrtil per a l’homicidi 
i pins malgirbats, de boira, vent i –
sobretot– víctimes.
 Per la seva humanitat, Jungs-
ted és la vessant detectivesca de les 
novel·les de Marianne Fredriksson, 
compatriota i gran autora, dins 
d’una trama que creix tensa, pau-
sada, fins a la revelació final després 
de tres setmanes de sospites, històri-
es quotidianes i cossos profanats. H
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Arriba la primera entrega de la inquietant sèrie de l’inspector Knutas 
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