
L’arribada de ‘Millennium 3’ reobre 
les incògnites sobre el quart llibre 

Demà es posen a la venda 575.000 exemplars 
del tercer volum de la sèrie de Stieg Larsson

La família i la viuda del desaparegut escriptor 
suec difereixen sobre el manuscrit inacabat
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H
o explicava el mateix Sti-
eg Larsson en una entre-
vista del 27 d’octubre del 
2004 al Svensk Bokhandel, 

14 dies abans de morir prematura-
ment d’un infart als 50 anys: «No és 
fins al tercer llibre quan es lliguen 
tots els caps i s’entén el que ha pas-
sat. Els tres llibres són històries au-
toconcloses. Però hi ha alguna cosa 
més. A les novel·les de detectius cor-
rents no hi apareixen mai les conse-
qüències del que passa en les històri-
es del llibre següent. A la meva sí». I 
és potser aquest plus un dels motius 
que explica que  les obres de Larsson 
provoquin addicció i que molts lec-
tors esperin amb ansietat devorar 
les 850 pàgines d’aquest tercer llibre 
de la sèrie Millennium, La reina al pa-
lau dels corrents d’aire, que arriba de-
mà a les llibreries. 

EL CAP PER LLIGAR / En ell sí que es lli-
guen caps, molts, però no tots. I per 
això els addictes a Larsson desitja-
rien que algú tragués del barret de 
copa, o més ben dit, de l’ordinador 
de l’escriptor, aquest altre cap que 
falta per lligar: el quart manuscrit 
de la sèrie, suposadament inacabat 
i que potser un dia arribarà a veu-
re la llum si arriben a un acord les 
dues parts avui agrament enfron-
tades en el conflicte per l’herència, 
que la llei sueca concedeix a la famí-
lia de l’autor, que va morir sense tes-
tar, excloent l’arquitecta Eva Gabri-
elsson, que va compartir 30 anys de 

33 Volums de la tercera entrega de Millennium, ahir al magatzem de la llibreria Bertrand de Barcelona.
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la seva vida amb Larsson sense ca-
sar-s’hi. «Stieg em va escriure dues 
setmanes abans de morir i em va 
dir que el quart llibre estava gaire-
bé acabat. Després de la seva mort el 
meu pare va tenir el manuscrit a les 
mans i l’hi va deixar a l’Eva. Després 
el manuscrit va desaparèixer al seu 

ordinador de forma misteriosa. Te-
nim un acord verbal amb l’Eva per 
no publicar-lo», ha afirmat a aquest 
diari Joakim Larsson, germà de l’es-
criptor. Gabrielsson, no obstant, res-
pon categòrica:  «El llibre està lluny 
d’estar acabat. Té unes 200 pàgines, 
escrites a finals d’agost del 2004, 

dos mesos abans que  Stieg morís.  
El manuscrit no es va arribar a impri-
mir mai, ningú el pot haver tingut a 
les mans. El pare de Stieg deu estar 
molt confós. No s’ha arribat a cap 
acord amb els Larsson sobre el llibre». 
El germà afegeix: «L’Eva ens ha ofert 
el 50 % dels ingressos si deixem que 

l’acabi», oferta que ella replica que 
l’hi van fer els Larsson a través dels 
seus advocats. Haurem d’esperar.      
 La reina al palau dels corrents d’aire, 
del qual Destino posa en circulació 
mig milió d’exemplars en castellà 
i Columna, 75.000 en català, arriba 
envoltat de tanta o més expectació 
que la seva antecessora, La noia que 
somiava un misto i un bidó de gasolina. 
Les xifres avalen l’interès: d’aquest 
segon volum, juntament amb el pri-
mer, Els homes que no estimaven les do-
nes, se n’han venut 1.200.000 en cas-
tellà i 180.000 en català; tots dos fa 
mesos que lideren les llistes de best-
sellers; la trilogia, que ha estat pu-
blicada en 40 països, ha col·locat 
12.600.000 exemplars; la versió ci-
nematogràfica de la primera part ja 
ha recaptat en únicament tres set-
manes a les sales espanyoles quatre 
milions d’euros i l’han vist 657.000 
espectadors... 

EL DESPLEGAMENT / Així no ha d’estra-
nyar que TV-3 i Antena 3 faci una set-
mana que escalfen motors oferint 
el primer capítol del tercer llibre 
a les seves webs (www.3cat24.cat i 
www.antena3.com) i que les llibreri-
es ultimin espais privilegiats per als 
gruixuts volums de La reina... i pro-
mocions especials per demà: els cen-
tres Fnac editen un díptic amb un 
qüestionari per a larssonians i passa-
ran pel·lícules, igual que la llibreria 
barcelonina Negra y Criminal, que 
obrirà les portes, des de les 8.00 del 
matí, a una jornada intensiva de ce-
lebració amb vodka suec. H

Per treure’s el barret

Baixa el teló i és hora de treure’s el 
barret. El tercer  volum de Millenni-
um, La reina al palau dels corrents d’ai-
re, arrenca en el punt exacte on el 
va deixar el segon –Salander i Za-
lachenko són hospitalitzats des-
prés de la salvatge batalla filial que 
posava la guinda gore a La noia que 
somiava un misto i un bidó de gasolina– 
i es tanca amb unes pàgines tan ro-
dones que donen un sentit de ver-

tebració i encaix al conjunt difícil-
ment superable. No fa concessions 
aquest acte final de Larsson. Amb di-
ferència el títol més enrevessat, exi-
gent i prolix de la saga, en ell no hi 
ha fil negre com el cas Vanger del pri-
mer, tampoc l’acció bàrbara a base 
de flames i cops de destral del segon 
(sí una episòdica pistola de claus). 
És la constatació que el Larsson pe-
riodista d’investigació sempre va 
dominar el fabulador. Aquí domina 
un complex entramat d’espionat-
ge i contraespionatge, una guerra 
en general tàctica entre defensors i 

violadors de la llei, que implica un 
ball de noms i organitzacions que 
repta el lector escapista. 
 Breument: dins de la policia se-
creta sueca o Säpo es va formar als 
anys 70 un grup, la Secció, dedicat 
a tota mena de pràctiques delicti-
ves, inclòs el reclutament del dissi-
dent rus Zalachenko. Temorós que 
la seva filla, Lisbeth Salander, des-
cobreixi el pastís, la Secció mourà 
tots els fils perquè en el judici que 
l’espera se’n declari l’internament 
en un manicomi, alhora que inten-
tarà neutralitzar tots els seus aliats 

tigació i perícia per estructurar i 
acoblar el cabalós material. Millen-
nium perdurarà per la seva denún-
cia dels abusos del poder i de la vi-
olència de gènere; per la seva vin-
dicació del periodisme com a quart 
poder; i per Blomkvist i Salander, 
disfuncionals esperits lliures que 
no suporten la idea d’estimar-se 
tant. I dirigint el  tinglado, la irre-
sistible personalitat del desapare-
gut autor, que segur que canviaria 
les seves tones d’èxit per un gram 
més de justícia. H
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El treball de l’autor com a periodista d’investigació domina la seva faceta de fabulador
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i efectuar una sanguinària neteja 
interna. El malson d’Erika Berger 
en el seu nou destí laboral, l’idil·li 
de Blomkvist amb una vigorèxica 
agent i la Hacker Republic són líni-
es secundàries davant d’aquest pols 
entre la branca podrida de la intel-
ligència i els seus heroics fumiga-
dors. 
 Malgrat la desmesura de cada 
novel·la del cicle, la suma de totes 
revela l’ambició de Larsson, enca-
minada a llançar una agenda de te-
mes socials i polítics rellevants a de-
batre, la seva ingent tasca d’inves-
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‘El trencanous’
CONDAL (21.30 HORES)

El prestigiós Ballet Imperial Rus 
interpreta la mítica coreografia, a 
la qual seguirà, a partir del 24 de 
juny, El llac dels cignes.


