DISSABTE, 24 MARÇ 2012

LA CONTRA
Tinc 50 anys. Vaig néixer i visc a Suècia. He estat productor de televisió i periodista. Estic
divorciat, visc en parella i tinc un fill, en Jonatan (4). Sóc d’esquerra liberal. Si Déu existeix,
per què serveix? Els que només saben explicar la veritat no mereixen ser escoltats

“Tots estem desesperats
per saltar per la finestra”
L’‘anti-Larsson’

C

om està, Suècia?
Desmuntant un Estat de benestar que estava bé: impera
el pensament economicista
liberal!
Què és el millor d’allà?
Que ens diem les coses sense formulismes.
Tal com raja?
Sense embuts ni reverències: ens parlem de
tu a tu, siguis primer ministre o ningú.
I què és el pitjor de Suècia?
Que l’èxit individual no està ben vist. Es
castiga el que destaca: qui treu una mica el
cap... zas!, se li talla. Des de l’escola.
Un igualitarisme rutinari.
Per això vaig acabar saltant per la finestra.
Què vol dir?
Vaig vendre la meva productora de televisió
i totes les meves coses, vaig tocar el dos i em
vaig instal·lar a Suïssa.
A què es dedicava la seva productora?
A fer programes per a la televisió sueca
sobre la lliga anglesa de futbol. Treballava
massa, i vaig arribar a caure malalt.
I què hi va fer, a Suïssa?
Sentir-me lliure i escriure durant tres anys.
Com li va anar?
Vaig anar a un hospital a extirpar-me un
quist i el metge em va demanar perdó per
fer-me esperar cinc minuts. Allà sí que fun-
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ciona bé el sistema sanitari! T’atenen amb
molta cura.
Què va escriure?
La novel·la que sempre vaig voler escriure.
Ja de nen em deien que era molt fantasiós,
que explicava històries enrevessades.
De qui va aprendre a explicar?
Del meu avi. Ningú no era tan hàbil com ell
per encisar un auditori: s’asseia en un banc
de fusta, mastegant rapè i lleugerament inclinat sobre el seu bastó.
I què explicava?
De tot. I quan els néts, bocabadats, li preguntàvem: “Però això és cert, avi?”, la seva
resposta era definitiva, la tinc sempre present: “Els que només saben explicar la
veritat no mereixen ser escoltats”.
Per això va deixar vostè el periodisme?
Com a jove periodista a Expressen, tabloide
suec, la veritat era la meva enemiga! Que la
veritat no t’espatllés una bona història.
Bona escola per a un novel·lista, oi?
Sí! He novel·lat sobre un personatge despreocupat, apolític, amoral, encantador, que
viatja per la història del segle XX.
Què volia transmetre amb això?
El lector es corprèn d’Allan, el meu personatge. És un idiota polític. Si tothom fos tan
relaxat... el món aniria al desastre!
Per què?

Jonasson, l’anti-Larsson,
ha escrit una faula esbojarrada i divertida
sobre un avi indomable
que ha conegut les grans
tragèdies del segle XX,
les peripècies delirants
del qual empenyen a
riure i al desconcert.
Jonasson s’escapa així
de l’atmosfera opressiva
i fosca de la literatura
escandinava dels últims
anys, segrestada per la
novel·la negra, per endinsar-se en la sàtira i la
ironia, la broma i alguna
esperança. Amb dos milions d’exemplars venuts de L’avi de 100
anys que es va escapar
per la finestra (La Campana) / El abuelo que
saltó por la ventana y se
largó (Salamandra),
aquest experiodista es
permet jugar amb les
ideologies, la veritat i la
mentida, la fantasia i
l’humor, molt d’humor.
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Si no et compromets amb la teva societat i el
teu temps, seràs capaç de qualsevol destrossa. És un greu risc que correm tots:
desentendre’ns dels altres, del món...
Llegeixo que aquest personatge seu
topa amb el general Franco.
I amb Truman, Stalin, Mao, Suharto... He
volgut divertir el lector i explicar que les
grans bromes de la història ensenyen a no
repetir-les.
Quin episodi del segle XX europeu l’espanta més?
La guerra d’Espanya, amb aquesta matança
entre veïns i germans.
La novel·la està arrasant a Suècia i a tot
Europa...
Ha estat una agradable sorpresa.
Li diuen anti-Larsson.
Potser per la imatge exageradament ombrívola de Suècia que transmeten les novel·les de Larsson. No és la meva responsabilitat desfer aquesta imatge, sens dubte...
Però potser ara els suecs ja tenen ganes de
llegir històries més divertides...
Per què és una imatge exagerada?
Perquè en una novel·la tot s’exagera. També
Henning Mankell, a les seves novel·les, mata molta gent de la seva ciutat, Ystad: si fos
veritat, ja no hi quedaria ningú, a Ystad!
Va conèixer Larsson?
No, però l’he llegit amb goig: les seves obres
saben polsar el teu instint més primari i connectar-te al plaer de la revenja.
Vostè fa una cosa semblant, o una altra
cosa?
Faig que sentis simpatia per l’idiota polític,
que tant de bo no es converteixi en un perfil
generalitzat. No vull ni pensar-ho...
Com veu els joves, políticament?
Conscienciats, però aliens a les estructures
dels partits convencionals. Ara hi ha altres
activismes, a través de les xarxes socials...
Mobilitza més el futbol, no li sembla?
Sens dubte: m’he dedicat durant molts anys
a la informació esportiva...
Quin és el seu equip favorit?
El del meu poble, l’Östers IF.
Què n’opina, del Barça?
És el meu equip favorit d’entre tots els
equips que m’importen un rave.
I què li sembla Guardiola?
M’equivoco si tinc la impressió que Guardiola és el guru d’una secta?
És més aviat una família, em sembla.
D’acord, me’l crec.
A què creu que respon l’èxit de la seva
novel·la sobre l’avi Allan?
La gent està desesperada per escapar-se per
la finestra, com el meu protagonista, i la novel·la els transmet aquesta esperança.
Ha tornat a saltar per cap finestra?
Vaig deixar Suïssa, he tornat a Suècia. Visc
al camp, en una granja amb gallines.
Per què gallines?
Em relaxen, m’aporten pau, tranquil·litat. I
ous! Les aprecio molt: cadascuna té el nom
d’algun personatge històric. L’altre dia vaig
matar i em vaig menjar Kemal Atatürk.
VÍCTOR-M. AMELA
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