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33 Anders Roslund (esquerra) i Börge Hellström, a la llibreria Negra y Criminal.

Què fer amb les bèsties
ANTONIO BAÑOS
BARCELONA

«La presó, sense
tractament psiquiàtric,
només fa pitjor
el delinqüent»

Un periodista i un exreclús que va patir abusos de petit plantegen en una
novel.la el perillós resultat de la venjança contra un assassí pederasta i reincident

D
ijous passat passava per
Barcelona una de les pare-
lles literàries que arrasen
al nord d’Europa. Es tracta

d’Anders Roslund i Börge Hellström,
autors de La bestia, thriller policíac
que acaba de publicar en castellà
l’editorial Planeta. A la imprescindi-
ble llibreria Negra y Criminal els
acompanya Andreu Martín per ex-
plicar i descriure aquesta obra sin-
gular. La bestia és una novel.la que
va més enllà de les convencions del
gènere i reflexiona de manera pro-
funda sobre la violència latent a la
nostra societat. Un pederasta i as-
sassí de nenes aconsegueix fugar-se
de la presó i torna a matar una altra
nena. La policia no és capaç de tro-
bar-lo, mentre que el pare de la nena
morta inicia la caça de l’assassí, que
acaba morint a mans del pare. Des-
prés de ser exculpat per aquest as-
sassinat, tota la societat es llança a
fer justícia pel seu compte en una es-
piral de violència.

Durant la xerrada es fan paral.le-
lismes entre aquesta novel.la i els ca-
sos De Juana Chaos i el del segon vio-

lador de l’Eixample. Hellström és
contundent: «La presó sense tracta-
ment psiquiàtric continu no és més
que un sistema que endureix i fa pit-
jor l’assassí».

Roslund i Hellström són una es-
tranya parella. Anders Roslund és
un conegut periodista i cap d’infor-
matius de la televisió sueca que ha
dedicat bona part de la seva carrera
professional a tractar el tema de la

rehabilitació de presos. Per la seva
part, Börge Hellström és un exde-
linqüent que ha passat a dirigir una
ONG dedicada a la reinserció de pre-
sos. Víctima d’abusos quan era petit,
avui confessa: «Sempre em pregun-
ten què faria si trobés els que van
abusar de mi. Aquesta pregunta fa
més de 20 anys que me la faig i no
he sabut mai què respondre». Since-
ritat i emoció.

Vestits tots dos de negre rigorós,
prim i seriós Roslund, gegantí i di-

vertit l’exdelinqüent, posen sota el
sol de la Barceloneta sense suar
gens. Com una versió Aki Kaurisma-
ki del Quixot i Sancho.

Paco Camarasa, factòtum de la lli-
breria, els diu: «No crec que aquesta
novel.la porti molts turistes espa-
nyols a Suècia. S’hi diu que a Esto-
colm a les cinc de la tarda ja no que-
den bars oberts. ¿Com és possible
això?». Els nòrdics assenteixen aver-
gonyits per tanta civilització. «A
Suècia –diu Hellström– també te-
nim problemes per controlar els re-
clusos». «Sí –respon Camarasa–, però
les vostres presons tenen 160 in-
terns». La conya, com comprendran,
és generalitzada...

Els suecs no se n’adonen, però en
una paret de la llibreria hi penja un
retall d’EL PERIÓDICO. En concret,
de la secció: El racó favorit de... El pro-
tagonista era en aquest cas Joan Sau-
ra, abans de ser conseller d’Interior.
El seu racó favorit: la llibreria Negra
y Criminal. ¿Veuen com Saura ja te-
nia afició i una gran formació sobre
els cossos de seguretat? Encara que
sigui de la lectura de novel.les
d’Agatha Christie, alguna cosa li deu
haver quedat...H

temsí

‘Magic of the
dance’ i ‘Abba
fever’, suspesos
TEATRE 3 La productora que s’en-
carrega dels dos musicals va decidir
suspendre ahir a les vuit del vespre
totes les funcions que estaven pre-
vistes al teatre Tívoli. Abba fever ha-
via d’estar en cartell des d’ahir fins
diumenge, mentre que Magic of the
dance s’havia de representar entre el
12 i el 17 de juny. Els espectadors
que van anar a l’estrena frustrada
d’ahir van veure reemborsats els di-
ners de les entrades. A aquells que
van comprar els tiquets a través d’al-
tres canals de venda també se’ls tor-
narà l’import.

Arqueòlegs egipcis
examinaran 17
peces a BCN
PATRIMONI 3 Una missió d’ar-
queòlegs egipcis arribarà avui a Bar-
celona per estudiar 17 peces del Mu-
seu Egipci, ja que sospiten que van
sortir del país il.legalment. Una ve-
gada revisades, el Consell Suprem
d’Antiguitats decidirà si les reclama.
El viatge ha estat planejat per la
Fundació Arqueològica Clos, titular
del museu, que ha donat totes les fa-
cilitats a les autoritats egípcies per-
què analitzin la procedència de les
obres, adquirides «de manera abso-
lutament legal», segons un portaveu
de l’entitat.


