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Per Petterson viu en una cabana enmig dels boscos noruecs. Des d’allà
escriu novel·les tan colpidores i literàriament impecables com Sortir a
robar cavalls –un gran èxit internacional que s’ha traduït a 50 llengües–
i la recent Homes en la meva situació,
publicada per Club Editor i Asteroide, traduïda al català per Carolina
Moreno. L’escriptor es torna a posar
en la pell d’Arvid Jansen per explicar
un any decisiu, el 1990: a la separació
de la dona, la Turid, cal sumar-hi la
pèrdua de la custòdia de les tres filles
i una sensació de deriva creixent. El
narrador del llibre es passeja per Oslo i per altres indrets del país coneixent gent i retrobant-se amb amics,
sempre amb l’ansietat de no poder
recuperar el control de la seva vida.
Una vegada més, Petterson aconsegueix “explicar els paquets de follia
menuda que som les persones”, paraules que Gabriel Ferrater aplicava
a les bones novel·les.
L’Arvid és un personatge que l’ha
acompanyat des de l’inici de la seva trajectòria literària a finals
dels 80. Així i tot, es resisteix a
dir-ne alter ego.
És com un d’aquells especialistes
que durant el rodatge d’una pel·lícula substitueixen els actors en les
situacions perilloses.

Per Petterson

ESCRIPTOR. PUBLICA ‘HOMES EN LA MEVA SITUACIÓ’ (CLUB EDITOR)

Dolor “Has d’escriure cap al dolor, encara que costi”
Refugi “El cotxe és com una manta amb la qual el
personatge es tapa per desaparèixer del món”
Impacte “M’adono que he tocat una fibra masculina,
amb aquest llibre”

“Molts homes
són incapaços
d’expressar
què senten”

En una escena el trobem clavant i
entomant cops de puny a Oslo una
nit de Nadal, per exemple.
Sí. Reconec que jo també m’he barallat enmig del carrer... [Riu.] L’Arvid
pot viure experiències similars a les
meves. Però a vegades li pot passar
justament el que jo vaig deixar de fer.
Algunes de les desgràcies que viu em
recorden les pel·lícules de Chaplin.
Ja li poden esclafar una cadira a l’esquena, tant se val: ell es tornarà a aixecar de seguida. M’agrada aquest to
que està entre el drama i la comèdia.
Si bé a Maleeixo el riu del temps explicava un tràngol de salut de la seva mare, aquí el tema és una crisi
personal absoluta. Jo hi veig més
drama que comèdia.
És un home que ho ha perdut tot.
El divorci l’ha afectat, i un any
abans ha perdut la família en l’incendi d’un ferri. Fa l’efecte que el
divorci li fa encara més mal que les
morts familiars.
L’incendi del ferri va ser real. Vostè hi va perdre el pare, la mare, un
germà i una neboda. És el tema
d’una altra novel·la, Dins l’estela
(2000), inèdita en català encara.
A Homes en la meva situació, el que
volia era parlar d’una crisi de parella de la qual el personatge se sent
culpable. Pensa que si s’hagués
comportat amb valentia a nivell
emocional no s’hauria divorciat. Per
això, sempre que es troba en una si-
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Després d’un silenci discogràfic de sis anys, el
veterà grup de hard-rock AC/DC torna amb
un nou disc d’estudi, Power up. A més de
presentar dotze noves cançons, el grup

reincorpora el cantant Brian Johnson, el
bateria Phil Rudd i el baixista Cliff Williams.
Cap d’ells va formar part de l’última gira
d’AC/DC, en què Johnson va ser substituït

temporalment per Axl Rose. El primer single
de Power up, Shot in the dark, mostra que el
grup no perd l’energia tot i que la seva
trajectòria discogràfica supera els 45 anys.

DANSA
tuació íntima amb una dona des de
la separació, l’Arvid s’enfonsa.

Ballarins
catalans
al món

La crisi de parella, però, és cosa
dels dos. ¿En tot cas, l’Arvid seria
culpable a mitges, no?
Si aquesta novel·la fos un judici, el
veredicte no seria de presó per a
l’Arvid. Això penso jo. Però en les
presentacions del llibre m’he trobat
amb reaccions molt variades. Recordo una mare jove que em va retreure que no lluités per passar més
temps amb les filles. Es distancia de
la filla gran, la Vigdis, perquè veu
que pateix. Li sembla una bona manera de mostrar compassió per ella.
¿Es comporta de manera egoista,
l’Arvid?
Està molt centrat en ell mateix, sí.
El lloc on està millor és a dins del
seu cotxe, ja sigui conduint o reclinant el seient i dormint, encara que
a fora hi faci molt de fred. El cotxe
és com una manta amb la qual es tapa per desaparèixer del món. Durant la seva crisi personal l’Arvid
s’identifica amb homes que han
passat pel mateix.
¿Li ha passat que els homes se
sentin identificats amb l’Arvid,
hagin passat o no per una separació traumàtica?
És la primera vegada que m’escriuen homes comentant-me la novel·la. Rebo reaccions molt diferents. Judicis positius, però també
negatius. M’adono que he tocat una
fibra masculina, amb aquest llibre.
¿L’acceptació de la fragilitat i del
desconcert vitals, potser?
Molts homes són incapaços d’expressar què senten. Guarden la seva
intimitat al fons.
¿S’ha llegit com una novel·la sobre
la masculinitat, a Noruega?
Quan escrius has de ser fidel als teus
sentiments, però també als personatges. El meu personatge es diu Arvid, no pretenc parlar dels homes en
general. Centrant-me només en ell
pot passar que algú s’hi identifiqui.
Si fes una teoria sobre els homes, en
comptes d’una novel·la hauria publicat un assaig sociològic.
Han passat molts anys des d’aquella crisi de l’Arvid. Tres dècades.
Exacte! Ell ja no és així, té gairebé
70 anys, com jo... [Riu.] No m’atreviria a escriure sobre els joves d’ara,
sobre aquest món digital que em
queda tan lluny.
Rere la crisi provocada per la separació hi ha les filles. Alguns dels capítols en què surten elles són durs.
He trigat sis anys a acabar aquesta
novel·la perquè em costava molt escriure sobre la Vigdis. Vaig estar
molt de temps bloquejat fins que
em vaig adonar que ella hi havia de
ser un element central. Has d’escriure cap al dolor, encara que costi. En aquest cas, el més difícil era
abordar el conflicte amb les filles.
Ho havia de fer.e
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l Centre Cultural de
Terrassa va tornar a
obrir les portes dissabte, a la meitat de la seva capacitat, amb la
tercera Gala de Ballarins Catalans
al Món, dirigida per Marisa Yudes.
Tot i que pel fa a la qualitat dels ballarins catalans va ser una mica
desigual, l’objectiu d’aquestes gales és fer-nos conèixer qui són els
joves que formen part de companyies de dansa d’arreu del món i
quin és el seu nivell artístic, una
iniciativa més que lloable i que esperem que tingui continuïtat.
Els protagonistes van ser Mariona Orpella i Dario Sanz, integrants del Korpo Dance Project by
Kirill Radev. Si a la primera part
ens van mostrar les capacitats expressives a Beyond the threshold of
the world de Kirill Radev, sobre
l’ària Lascia ch’io pianga de Händel en una peça contemporània on
els cossos esdevenen gairebé animals de columnes i braços serpentejants, a la segona van recrear el
clàssic de Fokine Scheherazade,
talment sorgits dels cartells dels
Ballets Russos de Diàguilev, ella
potser un pèl massa dura en un paper que vol extrema sensualitat.
També va estar especialment
inspirada Julia Roca –millor ballarina de Catalunya Roseta Mauri
2011–, de la Companyia Nacional
de Portugal, que amb Mark Biocca
van sobresortir en la complicada
coreografia de Fernando Duarte
Divalvi, amb música de Max Richter, un duo que combina el lirisme
amb una segona part juganera i
alegre que Roca va interpretar
amb jovialitat.
Salvador Martínez Masat va demostrar tècnica i lleugeresa en els
salts al magnífic solo Take me with
you de Robert Bondara sobre música de Radiohead, una peça vital,
energètica i molt física que va rebre una gran ovació. En l’àmbit de
repertori clàssic va destacar Clara Pla, solista de l’State Opera Stara Zagora, que amb un extraordinari Ishigo Tomoki van delectar el
públic amb el virtuosisme del Corsari a la primera part i de Don Quixot a la segona; Yago Catalinas i Beatriz Fernández Moreno, del National Moravian-Silesian Theatre,
amb el pas a dos de Sylvia; i María
José Espinoza, del Balletto del
Sud, llançada a la dansa pura amb
el líric i apassionat intermezzo de
Cavalleria Rusticana.e
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L’escriptora i editora Mònica Batet, impulsora de Nits Blanques. TJERK VAN DER MEULEN

Els escriptors nòrdics
no només cometen crims

L’editorial Nits Blanques descobreix Wassmo i Sandu
J.N.
BARCELONA

Quan va morir amb només 50 anys,
Stieg Larsson no podia preveure que
la trilogia de novel·les que havia deixat
acabades –encara inèdites– es convertiria en un dels fenòmens de la dècada.
Des de l’aparició del primer volum de
Millennium el 2005, les vendes van batre rècords i ara mateix s’acosten als
85 milions d’exemplars. L’èxit de
Larsson va permetre que laa
literatura sueca –i les seves veïnes nòrdiques– visqués un boom, sobretot
d’autors que conreen la novel·la negra i el thriller.
Noms com Jo Nesbø, Camila Läckberg, Arnaldur Indridason, Asa Larsson, Lars
Kepler i Mari Jungstedt són
n
habituals a les llibreriess
–tant en català com en caste-llà–, als quals cal afegir re-centment Ragnar Jonasson.
n.
Els països nòrdics també han aconseguit consolidar internacionalment
un grapat d’autors que no tenen res a
veure amb el gènere negre i criminal.
Karl Ove Knausgård ha causat furor
amb el seu sextet de llibres memorialístics, Jonas Jonasson ha aconseguit
convertir-se en un referent mundial
de la literatura humorística a partir de
L’avi de 100 anys que es va escapar per
la finestra (2012) i Per Petterson no ha
parat de créixer internacionalment
des que va rebre el prestigiós International Dublin Award l’any 2007 per la
traducció anglesa de Sortir a robar cavalls. “La ficció comercial nòrdica arriba al gran públic amb regularitat
–diu l’escriptora Mònica Batet, que
s’acaba d’estrenar com a editora amb
Nits Blanques–. En literatura ens fixem més en llengües majoritàries que

Aposta
Mònica Batet
publicarà
quatre
“perles”
escandinaves
cada any

en les minoritàries, encara que el
català pertanyi a aquesta segona categoria”. Amb aquest projecte nascut a Tarragona, Batet s’ha proposat “trobar perles literàries” en noruec, suec, islandès, finès i danès.
Acaben d’arribar-ne els dos primers títols, dels quatre que publicarà cada any: Una balena anomenada Goliat, de Cristina Sandu, i La
casa de la veranda cega, de Herbjørg Wassmo.
“Sandu és una autora molt jove,
nascuda a Hèlsinki el 1989, mig finesa mig romanesa –explica Batet–. A la novel·la, a través dels records d’infantesa de la narradora,
construeix els últims anys de la Romania comunista”. El cas de Wassmo és diferent. “És una autora de
culte, de 78 anys, la Rodoreda noruega, si se’m permet la comparació
–diu–. En aquesta novel·la
parla d’un dels traumes importants del seu país, les dones que van tenir relacions
n
aamb soldats nazis durant la
Segona Guerra Mundial”.
S
El bon gust literari de
Mònica Batet la portarà a puM
blicar a principis del 2021 dubl
es autores més de renom, inèdites en català i castellà, com
èd
els dos primers títols: la danesa Helle Helle, amb la novel·la
Rødby-Puttgarden, i la norueRø
ga Gunnhild Øyehaug, amb el volum de relats Nusos. Dos noms més
que voldria incorporar al catàleg
són Daniel Katz –“Un dels pocs finesos jueus escriptors que conec”,
diu– i Tove Jansson, creadora dels
llibres infantils dels Mumin, però
també “de llibres de relats i de memòries molt bons, i d’una novel·la
esplèndida, Rent spel [Joc net], que
Ali Smith va prologar en anglès per
a la New York Review of Books”.e

