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Nou llibre d’una autora revelació LLL

A Sang vessada (Columna / Seix Bar-
ral), premi a la Millor Novel·la Negra 
Sueca 2004, que aquesta setmana 
arriba a les llibreries, Rebecka Mar-
tinsson intenta superar la greu de-
pressió que li va causar un any abans 
el desenllaç sagnant d’Aurora boreal, 
opera prima d’Åsa Larsson i prime-
ra entrega de la sèrie, que segueix a 
les llistes de best-sellers. Traduïda a 30 
països, a Espanya ha venut 156.000 
exemplars (17 edicions en castellà, 
4 en català). A Suècia, més d’un mi-
lió. Dues setmanes abans de viatjar 
a Barcelona per al festival BCNegra, 
Åsa Larsson respon des del seu país 
a les preguntes d’EL PERIÓDICO. No 
és parenta de l’Stieg Larsson de Mi-
llennium però li agraden els seus lli-
bres i els d’altres suecs il·lustres com 
Henning Mankell, Sjöwall i Wahlöö. 
S’identifica amb la solitària Rebecka 
i, com a mare, amb el personatge de 
la policia Anna-Maria Mella. Juntes 
descobreixen una Suècia fosca i gens 
idíl·lica. 

–La lloba és tot un personatge a 
Sang vessada. ¿Què significa? 
–Llops. ¿Oi que són criatures impres-
sionants? Sobreviuen a la calor del 
desert i al clima àrtic. Són molt soci-
ables. Un equip. Cacen i cuiden junts 
els cadells. ¿Però si a un se’l margina, 
què queda? Els llops sempre m’han 
fascinat, des de petita, quan el meu 
pare em va explicar que en va veu-
re un quan pescava a l’hivern. A Su-
ècia hi ha una gran discussió sobre 
els llops. Molts caçadors i grangers 
els odien. I hi ha molts mites sobre 
ells, com que mengen nens. Per uns 
són el diable reencarnat, per altres 
el símbol d’un esperit lliure i afec-
tuós.

La creadora de la sèrie de 
l’advocada Martinsson 
publica la continuació 
d’‘Aurora boreal’, tot un 
supervendes suec.

pensar així mai més. Si hi ha déu, si 
hi ha un cel, ens hi reunirem tots, 
n’estic segura. Vestir faldilles llar-
gues i aguantar un mal matrimoni 
no t’hi garanteix l’entrada.

–A Aurora boreal i a Sang vessada 
apareixen assassinats membres 
d’una església que és gairebé una 
secta. ¿Una obsessió seva?
–Tinc una dificultat amb les organit-
zacions piramidals, jeràrquiques, 
que asseguren que estan al costat de 
Déu. Mireu tot el mal que està fent 
l’església. Sé que també fa coses bo-

nes, però he tingut tantes reaccions 
de lectors sobre les coses dolentes 
que els han fet els sacerdots...

–Vostè, com Rebecka, va viure aquell 
ambient, la seva família pertanyia a 
una església. ¿Això la va influir?
–La meva mare i pare provenen de les 
famílies laestadianes, que és un mo-
viment religiós molt estricte dins de 
l’església. El meu avi va guanyar l’or 
olímpic el 1936, en la prova d’esquí 
de 18 km, i després d’abandonar la 
competició es va fer predicador. Te-
nia una posició molt elevada en la 
comunitat religiosa. El recordo com 
algú molt dur i estricte.

–Curiosament la seva compatriota 
Camilla Läckberg també ambienta 
la seva sèrie negra al seu poble na-
tal. Són petites comunitats aparent-
ment tranquil·les que tenen un cos-
tat fosc. ¿Un retorn als orígens?
–Els autors ho han fet sempre, tor-
nar als llocs on van créixer. Puc viu-
re en qualsevol part del món, però 
casa meva sempre estarà a Kiruna, 
la meva petita comunitat d’una ex-
plotació minera 200 quilòmetres al 
nord del cercle polar. Entenc el que 
la gent parla, com pensa. Conec els 
rius, els boscos i les pedres. On pes-
car, on collir baies.

–A Espanya l’han promocionat di-
ent que Stieg Larsson, creador de 
Millennium, es va passar una nit en 
blanc llegint-la. ¿Ho sabia?
–Tenim un autor a Suècia anome-
nat Stig Larsson a qui el meu llibre 
va agradar molt. No era aquest Stieg 
Larsson, ell va morir sense escriure 
sobre els seus col·legues.

–¿Què opina de Stieg Larsson i del 
que passa amb la seva herència i la 
seva viuda, Eva Gabrielsson?
–Conec Eva Gabrielsson. És molt ín-
tegra i afectuosa. Em pregunto com 
se sentirà la família de Stieg si hi 
ha una vida futura i el troben allà.  
¿Què diran? Eva va ser l’escut i la 
companya de Stieg durant tota la se-
va vida. H
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«Creia que la mare aniria 
a l’infern per ser lesbiana»

KJELL OBERJG

«Tinc dificultat amb 
les organitzacions 
jeràrquiques que 
asseguren estar al 
costat de Déu»

–Hi tracta temes com l’avortament, 
el lesbianisme, el maltractament i la 
discriminació de les dones. ¿Vol cri-
dar l’atenció sobre aquestes qües-
tions?
–Suposo que està en la meva agenda 
personal. Quan tenia 16 anys la meva 
mare va deixar el meu pare per una 
altra dona. Va mantenir una relació 
amb aquella dona durant 20 anys. 
M’havia unit a una església lliure i 
durant molt temps vaig pensar que 
la meva mare aniria a l’infern per ai-
xò. Quan vaig sortir de l’església em 
vaig sentir tan alleujada que no vaig 

Doble de crim

Åsa Larsson s’ha revelat com la gran 
sorpresa d’aquest Nadal. A poc a  
poc, progressant entre el previsible 
èxit de vendes de Dan Brown i l’enca-
ra inesgotat filó de la saga Millenium, 
aquesta autora s’obre pas en el mas-
culí univers del gènere negre. Sen-
se gairebé publicitat, i amb el risc 
de ser confosa amb el primer Lars-
son, la seva novel·la Aurora boreal s’ha 
consolidat entre els lectors aquest 
hivern. De raons perquè sigui així 
no en falten: Åsa Larsson no és una 
narradora més.
 Ara ens arriba Sang vessada, se-
gona entrega i continuació literal 
de l’anterior. A doble crim, podran 
gaudir el doble. Creadora d’una at-
mosfera en clarobscur, tant aten-
ta als hàbits dels humans com als 

seus odis, Åsa Larsson construeix les 
seves novel·les de misteri sense de-
fugir la visceralitat (diversos crims 
amb extrema brutalitat) però amb 
una mica de lirisme que la fan úni-
ca. Desviant la vista –un instant– 
de l’escena del crim, discreta, gai-
rebé imperceptible, i paralitzant la 
trepidant trama per alçar els ulls, 
la protagonista entreveu el seu en-
torn sense perdre el fil de la narra-
ció. El seu personatge percep el cicle 
del temps, el paisatge, la llum i les vi-
olentes persones.
 La natura i el clima àrtic matisen 
el crim, ressaltant la descripció des 
de tots els seus angles. Observado-
ra atenta, la novel·la llueix en pro-
funditat i humanitat. El nou llibre, 
Sang vessada, ens captivarà una altra 
vegada perquè no és –únicament– 
un relat policíac. Novel·la amb crim 
i no pas de crims, Åsa Larsson rosega 
passions i éssers estimats mentre de-

nuncia les conductes d’estúpid mas-
clisme.
 Calcant els paràmetres de la 
novel·la anterior, Sang vessada hi 
comparteix ambient, alcoholisme, 
supremacia violenta d’homes con-
tra dones i fanatisme religiós. Obra 
d’evident continuïtat temporal –18 
mesos després, mateixos actors i no-
ves dinàmiques–, per aquesta des-
coneguda comunitat nòrdica (una 
segona Suècia, més llòbrega, reclo-
sa, obsessionada amb la pregària i el 
pecat) hi transita ara un animal sal-
vatge: una lloba, de potes daurades, 
que és símbol de lliure i eterna femi-
nitat. Simplement, magnífica. H
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La magnífica ‘Sang vessada’ no és només un relat policíac

NOVEL·LA NEGRA
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