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“Capautor no es
mereix vendre tretze
milions de llibres”

Una experiència de les que no
s’obliden: aterrar a l’illa deGotland
al’hivernllegint lesúltimespàgines
de la nova novel∙la de Jonas Jonas
son, que transcorren precisament
en aquest racó del món la llum del
qualvaenamorarIngmarBergman.
L’autordelsbestsellerL’avidecent
anysqueesvaescaparper la finestra
i L’analfabeta que va salvar un país
publica ara la seva tercera i no
menyseixalabradaentrega, ambun
títol en la línia –quilomètrica– del
que es porta a Suècia des de la saga
Millenium de Stieg Larsson: L’as
sassíquevasomiarambunllocalcel.
L’assassíesdiuAnders i ésunex

presidiari i delinqüent que se sent
empèsadifondre la fecristiana, cir
cumstància que aprofiten una es
trambòtica predicadora desenga
nyada i un recepcionista de motel
temorósdeDéu,quehàbilmenttre
uenpartitdelasevafeideladetants
feligresos. Humor blanc, molt
blanc, a costa dels mites bíblics,
l’homilia i la caritat, però de tan
amable irreverència que sembla
més digne d’un proselitista que
d’un exempresari del sector audio
visual condemnat a vendremilions
de llibres.
Veu justificatel seupropièxit?
“Tretze milions d’exemplars és

més del que ningú es mereix”, ad
met sense necessitat de posarse la
màalcor.Irecordaelquelivadirun
llibreter: “Tant se val que sigui
avorrit, el teu Avi centenari. Està
sempreesgotat”.
D’aquest últim llibre, traduït ja a

28 idiomes i del qual es rodarà una
minisèrie, n’ha venut en 4 mesos
101.600 exemplars al seu país. Ara
arribaencatalà,editatperCatedral,
iencastellàperSalamandra.Hoex
plica l’autor durant un sopar a Vis
by, la capital emmuralladad’aques
ta Mallorca sueca que a l’estiu deu
ser increïble, especialment si tra
vesses l’illa fins aFarö i arribes a les
platges del nord onBergman va ro
dar,perexemple,Persona.
A Visby l’autor hi té un hotel en

propietat–“Elsoterraniésdel segle
XIII”, es vanta– i amés hi sol venir
per seure a la biblioteca pública a
escriure. “Em tenen reservada una
butaca vermella, tot i que jo puc te
clejaraqualsevol lloc”.Només li cal
posarseMozart o Schubert als au
riculars,diu.

Però la vida diària del tímid Jo
nasson transcorreenun llocencara
méstranquil:unagranjacentenària
situada al bell mig de l’illa –“Sóc
d’interior”, somriu per sota el nas–,
on conviu amb el seu fill de vuit
anys. Allà és on ens rep l’endemà al
matí gairebé enmànigues de cami
sa.L’homenosemblanotarque co
mencenacaureflocsiinsisteixaen
senyarnos l’indret tot trepitjant la
neu:allàhi té l’habitatge; aquellaal
tra casa de fusta desmuntable data
del1850,iallàhihaelcorralonhite
niaentrealtrescoseslagallinaqueli
va regalar l’editora IsabelMartí. La
vanbatejar Sant Jordi, però “la gui
neu se les ha cruspit totes i s’ha de
començardezero”.
L’entrevista transcorre –per fi!–

a l’abric de la seva cuina, amb am

ples i envejables terres de fusta. Té
previst reformarla, demanera que
la taula no serà de menjador sinó
una illa central, més elevada, per
poder cuinar sense deixars’hi l’es
quena. Jonasson és gairebé tan alt
comaquestanticrellotgedeparetel
tictac del qual l’ajuda, diu, a con
centrarse.

Creu que ha trobat Déu en
aquestagranjaoelportava incor
poratquanesvatraslladaral’illa?
Haha,ambDéuosense,aquestailla
emdónalapauquenohaviaexperi
mentat mai. Té aquesta limitació
mental que desconeixia: si nevés
fins al punt de tancar l’aeroport de
Göteborg a la península, no podria
agafar l’avió i sortir de l’illa. Però
Déuolanaturalesaemdiuenqueno
és tan important. Això em recorda
AllanKarlsson,elprotagonistadela
meva primera novel∙la, que sempre
emdeia... ei, Jonas,novagis sempre
tan estressat cap a l’aeroport d’Ar
landa.Noperdràselvol; i si elperds
n’hi haurà un altre; i si no n’hi ha,
doncsnohihasolució.

Perquèvadecidirmudars’hi?

Cultura
Entrevista al bestseller suec

L’escriptora la sevagranja, a l’illa suecadeGotland

Visby (Suècia)
Enviada especial

MARICEL
CHAVARRÍA

Ésuna illaplenadecultura,música,
literatura. D’Igmar Bergman, al
nord, a músics famosos al sud, tot
hom hi va venir; hi ha una cultura
creativa, ihistòricamentéspotent.

La seva nova novel∙la sembla
lleugera, despreocupada. Vol fer
reflexionarlagentsobrelareligió
demanerasaludable?
Podriaser.Laclàssicaqüestióde“si
Déu existeix, com és que pot per
metre tanta violència i desastres”
s’ha fet més present amb l’arribada
d’internet; ara tot ésmés immediat:
un nenmor en una platja turca i en
unminut lasevafotoésatotelmón.
I es torna tan obvi que Déu no era
allà per salvarlo... No amago
aquest fet, però d’alguna manera
creo confort: he rebut cartes de ca
pellans i gent religiosa que m’ex
pressen la sevagratitudpel llibre.

Hamolestatalgúfentbromade
lapràcticareligiosa?
He rebut una carta crítica, sí, però
moltes més de positives, perquè
apuntoqueresnopotsertansenzill
compensarqueDéuhocontrolatot
a tota hora.Noestic segur de l’exis
tènciadeDéu, però sí de ladeJesu
crist, perquè viu dins del meu ger
mà.Elmeugermàportavaunavida
molt difícil fins que fa una dècada
Jesúsvaentrarliadins, idesd’ales
horesés feliç, estàenpau, confia. Si
em pregunten si crec en Jesús diré
queno,nohi crec sinóqueel conec,
perquèésenelmeugermà.

No deu ser una experiència
d’amor pur i prou, la del seu
germà?
Sí, bé, que potser vostè té alguna
evidènciaquenoésJesús?

Vaja,eltrucdelasevanovel∙la...
No sé fins a quin punt és important
siestractadeJesúsono.Crecsenzi
llament que si ell ho diu es conver
teixenunaveritat.

Pregunta obligada: com s’ho fa
perquè els seus personatges re
sultintanesquemàtics?
Quan he acabat el llibre, hi torno i
els aprimo i aprimo encaramés. És
una tècnica per deixar oberts a la
imaginaciódel lector la restadede
talls. Fujo d’explicar si el personat
ge diu el que diu estant content bé
trist.Ningúnosapexactamentquin
aspecte té l’assassí, ni el recep
cionista, ni lapredicadora.El lector
hadedecidir, i la sevavisiópot can
viar durant la lectura. Em van fer
unaentrevistaenunarevistaescan
dinava de psicologia sobre aquest
tema, els semblavaque elsmeus lli
bres eren més interessants que al
tresnovel∙lesnegresambpersonat
ges d’una psicologia més perfilada.
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L ’HUMOR I LA RELIGIÓ

“Quan la gent s’alça i
diu ‘Je suis Charlie’
trobo que nom’escau;
‘je suis’ un covard”

DÉU COM A ARGUMENT

“Lapreguntade ‘siDéu
existeix, compotser
quepermetidesastres’
s’ha fetméspresent”

L’escriptor
suec publica
‘L’assassí

que va somiar
amb un lloc

al cel’
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#tuitsdecultura
@Najwa_Nimri
Najwa Nimri Cantant i actriu

Black star again and again

@lalitx
Lucía Lijtmaer Escriptora

Me estoy empezando a cansar de
los vídeos de “chicas tocando la
batería”, “chicas haciendo solos de
guitarra”, como si fueran hámsters

@mrtfernandez
Marta Fernández Escriptora i periodista

Hoy es el día de la marmota. Pero
hoy de verdad.

@ValeroSanmarti
Valero Sanmartí Escriptor

No intenteu caure bé a tothom
perquè la major part de la gent és
imbècil.

STIG HAMMARSTEDT

Jo els meus personatges els conec
bé amesura que escric, però si des
cric tot el que séd’ells no li deixaria
resa investigaral lector.

Objectiu:agilitar la lectura?
Prefereixoqueel lectorpassidepà
ginaquenopasquecanviïde llibre.

En lanovel∙ladeixaentreveure
la sevament empresarial. Només
cal veure les idees perverses que
dónaalesoenagésperaprofitarla
situació.
Latragèdiaésque funcionen.Sipo
ses una foto d’un lleó fabulós i dius
que es deia Cecil i que ha mort a
mansd’unsàdicdentistadelsEstats
Units tens tothom reaccionant; re
accionenal lleó fotogènic.

Perquèrecorrea l’humor?
Vullmantenir la fe en lahumanitat,
i unamanera és posar distància, no
prendre’s resmassaseriosament.Si
et prens les coses com són entraràs
en depressió. Sempre es pot apren
dre dels Monty Python i veure el
costatbode lavida.

Hihaunhumorsuec?
Empensavaquesí,peròlaveritatés
que no. He estat traduït a 45 idio
mes i he venut centenars de milers

de còpies a Corea... Per què hauria
d’agradar l’humor suec a Corea?
Deu ser que no és suec, sinó un hu
mor global, potser. Per què s’ha de
traduir al vietnamita? Per quèhi ha
unpaioaTòquioquevolquehivagi
tant sí comno? Perquè segurament
no hi ha res que en puguemdir hu
morsuec. Ide fet, parlantdel famós
humor anglès: si jo puc riure amb
aquest humor, encara és anglès o
l’he traduït?

Temque el seu humor es perdi
en latraduccióaaltres llengües?
Sé que hi ha bones traduccions i
d’altres de no tan bones. Estàs
enmansdeleshabilitatsdel traduc
tor i de la seva capacitat d’apreciar
l’humor. I això no és en la llengua
sinó en la personalitat. Jo crec
que represento l’humor de Jonas
Jonasson.

L’Iran va estarmolt interessat
en L’avi... Com creu que pot pro
varallàaraaquestamofade la fe?
No ho sé, però hauríem de pren
dre’nsmenys seriosament. SiNeta
nyahu i Abbas agafessin distància,
el conflicte palestí se solucionaria
en20minuts.En tot cas, jo faigbro
made l’Església sueca perquè hi he
crescut, no gosaria agafar una altra
religióambquènoestigués familia
ritzat.Nom’hauriaatrevitariurede
l’islam. Quan la gent s’aixeca i diu
“Je suis Charlie”, això no m’escau.
Je suisuncovard.Fins i tot tenint el
coneixementdel’islamnom’hauria
atrevitaescriurealgunacosacomel
quehe fetambl’església sueca.Per
quèsócuncovard.Éselquesóc.c

HUMOR I POLÍT ICA

“SiNetanyahuiAbbas
agafessindistància,
elconflictepalestí
s’acabariaen20minuts”

L ’ÈXIT INTERNACIONAL

“Perquèhauria
d’agradar l’humorsuec
aCorea?Deuserque
noéssuecsinóglobal”

La família
Kepler

L’Auditori del Conservatori del
Liceu, ple de gent, va acollir
ahir, en el marc de les activitats
del BCNegra, una taula rodona
amb la intenciód’abordar la psi
cologia criminal que nodreix la
millors novel∙les del gènere. La
periodista Pilar Argudo i Paco
Camarasa, el comissari del festi
val, van conversar amb els es
criptors suecs Alexander
Ahndoril i Alexandra Coelho,
matrimoni que s’amaga rere el
pseudònim de Lars Kepler.
Els dos escriptors ja tenien

una carrera literària consolida
da quan van decidir escriure, a
quatre mans, L’hipnotitzador.
L’èxit internacional d’aquella
primera novel∙la, que va arribar
a tenir una versió cinematogrà
fica dirigida per Lasse
Hallström, els va obligar a reve
lar la seva autèntica identitat.
Després vindrien títols, sempre
amb el misteri i la intriga com a
principals ingredients, com El
contracte, La vident o, més re
centment, L’home de sorra. És
en aquest llibre que infiltren el
personatge de Saga Bauer, una
agent jove i atractiva, al psiquià
tric on està tancat el perillós as
sassí Jurek Walter. Com es pot
arribar a comprendre l’incom
prensible?
El matrimoni va explicar que

van decidir fer servir el nom de
pila de Lars com un homenatge
a Stieg Larsson, “que ens ho va
ensenyar tot sobre el thriller”,
tot i que consideren que ells no
formen part de la tradició de la
novel∙la negra sueca. “Ja haví
em provat d’escriure junts
abans, però no trobàvem la ma
nera de ferho sense barallar
nos. Vam estar a punt d’arribar

al divorci”, diu ella en broma,
mentre asseguren que Kepler
no és la suma de les seves dues
literatures, sinó el naixement
d’una identitat pròpia, nova,
amb una veu única.
Lars Kepler ha vingut a Es

panya, ara a presentar Dins la
ment de l’hipnotitzador, un pas
més enllà de la primera novel∙la
de la saga enquè rescaten el psi
quiatre Erik Maria Bark, col∙la
borador del comissari finlandès
Joona Linna, protagonista de la
sèrie.
Alexander Ahndoril diu que

“veu” els personatges. “No po
demfer resper frenarlos”,mal
grat que omplen les parets de
notes i apunts. “Cal escoltar la
trama”. I deixarse portar.
“Les nostres històries vénen

de les nostres pors. És una ma
nera d’afrontarles”, assegura
Alexandra Coelho. I precisa
ment aquesta nova novel∙la neix
d’unaexperiència real de l’auto
ra que, quan era molt jove, va
patir l’assetjament d’un admira
dorquees va enfilarper la fines
tra mentre dormia.
Camarasa elogia “les descrip

cions detallades de les escenes”.
Per això els escriptors creuen
que els seus llibres encaixen
més amb una sèrie de televisió
que amb una única pel∙lícula.
La família Kepler, pares de

tres nenes, reconeixen que la
seva feina entra constantment
en el dia a dia. “Estem cuinant
amb lesnostres filles i nopodem
parar de parlar d’assassinats”,
diuen, sense parar de riure. La
llar, doncs, és important per al
procés d’escriptura dels autors.
És quan es traslladen a una casa
de grans finestrals, recentment,
que comencen a pensar la ma
nera d’explicar la “por de ser
observats”. Qui hi ha darrere el
vidre? Explicarho, i no morir
en l’intent, és el seu nou repte. I
sense que se’ls cremi el sopar.

LLIBERT TEIXIDÓ

AlexanderAhndoril iAlexandraCoelhofirmencomaLarsKepler
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Albert Lladó


