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Quan vaig anar a viure al nú-
mero 52 de l’avinguda de 
l’Hospital Militar, deu fer 

aviat 50 anys, aquest nom li corres-
ponia ben poc a una riera que sem-
blava desaparèixer sota terra poc 
abans d’arribar a la Casita Blanca, 
que ja tenia els accessos miraculo-
sament asfaltats. Hi vaig viure du-
rant 20 anys i ni un sol dia vaig dei-
xar de veure al terrat els llençols 
blancs del meublé potser més polit 
de Barcelona. No fa gaire em vaig as-
sabentar que tirarien a terra aquest 
edifici que semblava més una resi-
dència de l’Opus que el refugi de tan-
tes parelles il·lícites i animades en 
uns anys en què no era de bon gust 
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 –ni tampoc recomanable– fer gala 
de les alegries carnals.
 Avui, per anar al centre de la ciu-
tat, he de baixar sovint per l’ara ano-
menada avinguda de Vallcarca. Fa 
uns dies, des del cotxe aturat davant 
el semàfor, em va sorprendre veu-
re un bon home plàcidament asse-
gut en la que havia estat l’entrada 
de la Casita Blanca. ¿Un antic guar-
da, per fi a cara descoberta? Indife-
rent al trànsit intens i a les excavado-
res de les obres en curs, llegia absort 
un llibre. No sé per què, vaig recor-
dar un amic poeta que afirmava que, 
per unes quantes pessetes més, a la 
Casita Blanca només li faltava al fi-
nal de la visita el que ell anomenava  

un «servei complet»: o sigui un cape-
llà i un confessionari per sortir-ne 
lleuger, net i satisfet tant de cos com 
d’ànima... 
 A l’Espanya d’aquells anys, les pa-
relles que no tenien llibre de família 
només van poder disfrutar a gust del 
seu cos en la càlida clandestinitat 
dels múltiples meublés de Barcelona. 

N’hi va haver per a tots els capritxos 
i butxaques. Aquests palaus del pla-
er són part de la nostra memòria his-
tòrica i, en efecte, mereixerien un 
homenatge pel servei prestat sota el 
franquisme a tants ciutadans de to-
tes les classes socials. Però, al meu 
voltant, sols percebo indiferència.
 I és que avui, amics, la vida 
–la vida en carn viva–, tant la de 
l’amor com la de l’odi, està en una 
altra part.
 ¿Com en direm, doncs, d’aquesta 
carrera en què estem tots ficats cap a 
un món escarransit, asèptic, en què 
les passions es resolen en la gèlida 
pell del plasma que ens serveix de co-
municació? H
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El nou ‘thriller’ de Lars Kepler 
denuncia el tràfic d’armes 
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ESTOCOLM  ENVIADA ESPECIAL

I
mposible que a un no se li po-
sin els cabells de punta quan 
després de patir els set graus so-
ta zero que regnen als carrers 

d’una nevada Estocolm la novel·lista 
Alexandra Coelho es presenti a l’ho-
tel lluint una finíssima camisa de 
màniga curta amb primaverals flors 
blaves. No és l’únic motiu per sentir 
calfreds davant aquesta simpàtica 
mare de tres fills i el seu agradable 
marit, Alexander Ahndoril, ja que 
darrere d’ells s’amaga el pseudònim 
de Lars Kepler. Tots dos són autors 
d’adrenalítics thrillers amb missatge 
que molt han heretat de Stieg Lars-
son i que, segons confessa ella, són 
«llibres violents» on el lector perd el 
compte dels morts.
 Si l’any passat entraven per la 
porta gran del gènere negre suec 
amb L’hipnotista (80.000 exemplars 
venuts a Espanya i prop de mig mi-
lió al seu país), en aquesta ocasió de-
nuncien l’exportació il·legal d’ar-
mes a l’Àfrica a El contracte (Amster-
dam / Planeta), la segona novel·la 
d’una sèrie de vuit protagonitzada 
pel comissari Joona Linna, aquell 
«heroi» que arrossega un secret «pas-
sat difícil i complicat». Aquesta vega-
da està acompanyat de Saga Bauer, 
una bella «nimfa» rossa, discrimina-
da pels seus companys homes de la 
policia secreta, la Säpo.
 Traficants i fabricants d’armes i 
governs i funcionaris corruptes fir-
men un pacte diabòlic segons el qual 
qui decideixi trencar-lo haurà d’ate-
nir-se a viure el seu pitjor malson. 
D’aquí ve el títol original de la novel-
la, El contracte Paganini que, segons 
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els Kepler, es refereix «a la llegenda 
que el compositor es va vendre l’àni-
ma al diable a canvi del seu talent 
musical i és a la vegada un sinònim 
de l’exportació d’armes». «Suècia es-
tà entre els nou països del món que 
més armament exporten», recorda 
aquesta parella literària. «I de la ma-
teixa manera que al llibre, al Govern 
suec existeix la persona real del di-
rector de la Inspecció de Productes 
Estratègics, que mitjançant la seva 
signatura decideix si s’exporten ar-

mes o no. Hi vam parlar i ens va dir 
‘Jo no sóc corrupte però algú en el 
meu lloc podria ser-ho’», revela Ahn-
doril.
 «Vam partir de dues posicions ex-
tremes de l’ésser humà –especifica–. 
Per un costat la producció d’armes, 
amb què destruïm altres persones, 
i per un altre, que aquest mateix és-
ser humà sigui capaç de crear art, en 
aquest cas, música». Música que pla-
na al llarg de la trepidant trama amb 
virtuosos intèrprets i violins Stradi-

varius que van pertànyer a Pagani-
ni. «La música i els sentiments que 
aquesta pot transmetre han d’estar 
presents en un món de malsons», 
apunta Coelho. 
 I el malson arriba primer en for-
ma d’un fred assassí per encàrrec, un 
«netejador professional» que sem-
bra les pàgines de cadàvers. «No se’l 
descriu mai, no se’n sap res i el que 
més terroritza és que està d’acord 
a ser l’instrument del mal. No té lí-
mits», el descriu Ahndoril. «Els lli-
bres han d’espantar perquè funcio-
nin. Volem que ensenyin el que ens 
fa por, el que no ens deixa viure. La 
realitat és el que ens produeix hor-
ror», sentencia l’autora, que afegeix 
que també han de transmetre mis-
satges, en aquest cas la lluita per la 
pau.

LA  ZONA MÉS FOSCA / Aquesta idea, ori-
ginada quan el 2009, en ple conflic-
te bèl·lic a Darfur, el Tribunal Penal 
Internacional de l’Haia va acusar el 
president del Sudan de la respon-
sabilitat de les matances al seu pa-
ís, l’encarna Penélope Fernández, 
una pacifista de 24 anys perseguida 
per l’assassí, «que estima la pau pe-
rò es veu obligada a lluitar per po-
der sobreviure». Aquest personatge 
s’inspira en part en la presidenta re-
al d’una oenagé sueca que treballa 
per la pau i en part en una noia nas-
cuda en una presó del Salvador els 
pares de la qual van ser torturats. Se-
gons l’escriptora, «a Suècia hi ha ar-
ribat molta gent amb experiència 
amb la tortura. La tortura és espan-
tosa, fa por només sentir aquesta pa-
raula. Ens interessa abordar la bru-
talitat i les parts més fosques de l’és-
ser humà».
 Admiradors i deutors de Stieg 
Larsson –«va renovar la literatura 
policíaca sueca i hi compartim el 
seu feminisme i la lluita contra el ra-
cisme»–, opinen que la novel·la ne-
gra d’avui al seu país «és una forma 
de mostrar, amb suspens i entrete-
niment, les coses que hi ha sota la 
superfície d’una societat que abans 
era ideal i segura». I per si al lector li 
quedava algun dubte, Coelho rema-
ta: «El sistema del benestar suec s’es-
tà desintegrant». H

33 Alexander Ahndoril i Alexandra Coehlo, ahir a Estocolm.
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L’escriptora Marta Pessarrodo-
na, el dibuixant Javier Mariscal, 
l’Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APdC) i 
els autors de còmic Alfons López, 
Pepe Gálvez i Joan Mundet van 
ser reconeguts ahir amb els Pre-
mis Nacionals de Cultura 2011 en 
les respectives categories de Lite-
ratura, Disseny, Dansa i Còmic. 
Els premis, que concedeix des de 
fa un parell d’anys el Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts 
(Conca), són el màxim reconeixe-
ment institucional a la cultura i 
la creació a Catalunya i estan do-
tats amb 18.000 euros. Els premis 
seran entregats el 2 d’abril al Pa-
lau de la Generalitat. 
 El guardó a Marta Pessarrodo-
na es dirigeix a la seva trajectò-
ria que ha culminat recentment 
amb el poemari Animals i plantes 

i els assajos  França: gener 1939. i 
L’exili violeta. 
 El premi Nacional de Disseny 
distingeix el valencià Javier Ma-
riscal en l’any de la seva exposició 
retrospectiva a l’espai d’exposicó 
de la Pedrera i de la seva partici-
pació en la pel·lícula d’animació 
Chico y Rita, dirigida per Fernan-
do Trueba. Segons valoren els 
membres del jurat, el dissenya-
dor mostra una especial qualitat 
per unir joc i humor, «però im-
pregnat d’una gran intel·ligència 
visual i narrativa».
 Respecte a la feina de l’APdC, 
creada el 1987, el premi aprecia 
«el nou impuls amb què ha intro-
duït millores en l’àmbit de les no-
ves tecnologies». Els autors del 
còmic Miguel Núñez. Mil vidas más 
han aconseguit, segons el jurat, 
un «llibre commovedor que recu-
pera part de la nostra memòria 
històrica». H 
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