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Setmana de la literatura policíaca a Barcelona  LLL

«Sóc una espanyola en cos suec. Par-
lo massa alt, el meu riure és famós, 
moc massa les mans per ser sueca... 
¡i aquí la gent és com jo! Mai sóc tan 
feliç com quan vinc a Espanya. Tinc 
plans per mudar-m’hi la meitat de 
l’any ara que els meus fills són grans. 
M’agrada el sol ¡i no entenc com vaig 
néixer en un dels països més freds 
i foscos!». Mari Jungstedt no men-
teix: gesticula, és de riallada sonora 
i generosa i s’expressa en un gaire-
bé perfecte castellà, après fa 25 anys 
quan era guia turística, al parlar de 
L’art de l’assassí (Columna / Maeva).

–Mostra un tèrbol món de l’art. 
–Tenia al cap la imatge d’El dandi 
moribund, un quadro de Nils Dardel 
molt famós a Suècia i amb moltes 
interpretacions. Però, ¿com relaci-
onar-lo amb Gotland? Vaig investi-
gar i vaig descobrir que Dardel va 
dissenyar un jardí a l’illa perquè te-
nia una relació amb el fill de la casa. 
Era homosexual. Quan vaig visitar el 
lloc, la mestressa em va mostrar l’ha-
bitació on Dardel va pintar el qua-
dro el 1918. ¡Quasi em desmaio!

–Tracta sobre sortir de l’armari.
–Dardel estava casat i no va viure 
obertament la seva homosexualitat. 

‘L’art de l’assassí’, quarta 
entrega de la sèrie de l’illa 
sueca de Gotland, 
explora el món de l’art  
i l’homosexualitat.

En canvi, el seu amant Rolf de Maré, 
un famós col·leccionista d’art, sí, i ai-
xò al començament del segle XX. Pe-
rò és increïble que encara el 2011 hi 
hagi gent que no pugui sortir de l’ar-
mari per por de ser discriminada.

–¿Va investigar en un prostíbul gai?
–Vaig aconseguir que el cap d’un 
club d’Estocolm em deixés entrar al 
seu local. Primer només me’l va en-
senyar a l’ordinador, però després 
de parlar mitja hora em va dir ‘vine’ 
i vam creuar la porta ‘boys only’. «Ets 
la primera dona que hi entra», em 

va dir. Em vaig sentir molt honrada i 
vaig estar molt callada i vaig ser dis-
creta per no molestar. Ha, ha, ha.

–En alguns altres llibres parlava de 
l’assetjament escolar que va patir i 
del seu pare alcohòlic. ¿Què hi ha, en 
aquest, de vostè?
–Uff. Una cosa molt terrible de què 
no he parlat mai a la premsa abans 
per protegir la meva mare, que té 
Alzheimer. Al pròleg vaig traslladar 
al personatge com em vaig sentir jo 
quan la imatge que tenia d’ella es va 
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«La violència 
és quotidiana»

JONATHAN GREVSEN 

trencar en dos segons. De petita, el 
meu pare alcohòlic era l’horrible i 
ella la bona; deia que va renunciar a 
treballar a la televisió per criar tres 
fills gairebé sola. Però en realitat era 
molt egoista, centrada en si mateixa 
i et feia sentir culpable.

–Va fer de reportera de TV. ¿Ve d’aquí 
el periodista Johan Berg?
–Sí. Ell em permet mostrar els dile-
mes ètics amb què em vaig trobar, 
com el tractament informatiu de les 
víctimes de crims. 

–¿Tant han virat els mitjans suecs 
cap al sensacionalisme i el groguis-
me com planteja el llibre?
–Aquests últims 10 o 15 anys ha can-
viat molt. Ara tot és més agressiu, 
surten fotos de les víctimes, entrevis-
tes amb les famílies... És molt greu, 
gens bo, i els periodistes hi tenim 
una gran responsabilitat perquè la 
gent que entrevistem encara està 
en xoc i no veu les conseqüències de 
sortir als mitjans.

–Denuncia l’augment de violència.
–Els suecs hem viscut en una soci-
etat del benestar, molt tranquils, 
amb pocs crims, però això ha canvi-
at. La violència es veu com una cosa 
quotidiana i això és perillós.

–¿Què té la novel·la negra sueca?
–Té una cosa especial: la crítica de 
la societat. Molts autors volen anar 
més enllà del crim i explicar més co-
ses. I també és nou l’ambient en què 
transcorre, llocs aïllats, petits po-
bles i illes com Gotland, amb una at-
mosfera especial. H

«És increïble que el 
2011 encara hi hagi 
gent que no pugui 
sortir de l’armari per 
la discriminació»

Andreu Martín amaneix el premi 
Carvalho amb la seva sornegueria 
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A
ndreu Martín va confes-
sar ahir al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona 
la satisfacció per ser al fi-

nal de la cua d’un club de premiats 
que compta entre molts altres noms 
amb Henning Mankell, Ian Rankin, 
P. D. James i el seu gran amic Francis-
co González Ledesma, que ahir, no-
ta trista, no el va poder acompanyar 
en l’acte de concessió del VI premi 
Pepe Carvalho

   
 També va veure complert un vell 
desig i és que el llibreter i comissa-
ri de BCNegra, Paco Camarasa, li va 
fer una de les seves completes glos-
ses. La d’ahir va tenir una calidesa i 

La sisena edició 
del guardó va tenir 
una especial calidesa 
i proximitat 

L’autor de novel·la 
negra transforma 
l’acte en un llarg 
agraïment 

proximitat especials, però això no 
va impedir de descriure els traços  fo-
namentals del retrat de Martín, gui-
onista de còmic, autor teatral, direc-
tor i guionista de cine a més de dig-
nificador de la novel·la negra quan 
ningú no en donava ni cinc. De com 
és capaç de descriure les situacions 
més cruels amb increïble tranquil-

litat. De la seva fidelitat a l’hora 
d’adaptar els cànons del gènere. De 
ser un dels pocs que creuen la barre-
ra de la traducció del català al caste-
llà sense perdre lectors pel camí. I de 
no creure’s el mandat bíblic de «pari-
ràs amb dolor» i disfrutar amb la se-
va prolífica escriptura. 
 Camarasa es va oblidar de desta-

car l’humor entre tendre i sorneguer 
que aquest home mestre del hard-boi-
led (literalment, dur i en ebullició) 
va desplegar al seu discurs d’accep-
tació. Bàsicament una tirallonga, 
molt ben cosida d’agraïments, nas-
cuda del cèlebre eslògan: «¿Què es 
diu, nen? Gràcies». No es va oblidar 
de ningú. Començant per la que va 

ser per ell la santíssima trinitat. El 
trio que el va animar a continuar es-
crivint quan la seva primera novel·la 
Aprende y calla no va guanyar aquell 
concurs al qual s’havia presentat.  
Manuel Vázquez Montalbán, Perich 
i Juan Marsé, que aleshores treballa-
ven a la revista Por favor, el van aga-
far per banda i li van donar el reco-
neixement professional. «Marsé em 
va donar alguns consells per retocar-
la. Jo llavors em vaig dir: «Què cony 
sap Marsé de com he d’escriure les 

meves novel·les. Però he de dir que 
quan finalment la vaig poder publi-
car li vaig fer uns retocs que sorpre-
nentment van coincidir amb els que 
m’havia indicat Marsé». 
 I  més agraïments .  Als  col -
laboradors amb qui ha escrit novel-
les a quatre mans. A la seva mare, 
que ensenyava els escrits del Tete a 
la fornera i a la peixatera. I al seu pa-
re, que finalment va acceptar que es 
fes periodista: «Perquè entren gratis 
al futbol». «¿Què es diu? Gràcies».  H 

33 Andreu Martín, ahir al Saló de Cent, al costat de la seva dona, Rosa Maria Roca.
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perdiguer
“Gran aportació de Jaume 
Fuster a la normalització de 
la novel·la negra en català”
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