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“Si l’amor és una dolça psicosi, 
la gelosia és un mal viatge”

da i sé què és. Si l’amor és una dol-
ça psicosi, la gelosia és un mal viat-
ge”, afegeix l’escriptor. En una de les 
narracions centrals del llibre, l’ho-
mònima L’home de la gelosia, ima-
gina dos germans bessons enamo-
rats de la mateixa dona. Quan un 
d’ells apareix assassinat, totes les 
mirades se centren en l’altre germà, 
però trobar el culpable no serà tan 
fàcil. “L’amor i la gelosia són dues 
cares de la mateixa moneda”, insis-
teix Nesbo. 

La violència depèn de la història 

La violència és present als relats de 
l’escriptor noruec, però no sempre 
hi predomina. Al conte Odd, per 
exemple, Nesbo narra amb una iro-
nia esmolada les peripècies d’un es-
criptor bestseller que decideix des-
aparèixer del món. “A vegades 
m’han criticat per ser massa gràfic 
als llibres, però cada història deter-
mina el grau de violència que neces-
sita. No n’hi poso quan trobo que no 
cal”, defensa Nesbo.  

L’illa de les rates és un dels relats 
més truculents del volum. Aquesta 
novel·la breu i distòpica explica com 
el món s’ha transformat completa-
ment després d’una pandèmia. Els 
governs han perdut tot el seu poder 

i els humans s’han organitzat en 
bandes violentes que lluiten per la 
seva supervivència. La policia, 
l’exèrcit i els tribunals s’han quedat 
sense autoritat i només impera la 
llei del més fort. 

Un món distòpic i salvatge 

“Podria semblar que em vaig basar 
en la pandèmia del coronavirus i 
l’assalt al Capitoli, que ens va ense-
nyar com la democràcia més conso-
lidada pot ser posada en risc per un 
grup excèntric de gent. Però aquest 
relat ve de fa temps. Em vaig inspi-
rar en el conflicte de Iugoslàvia dels 
anys 90”, assenyala Nesbo. Quan 
era adolescent l’escriptor va visitar 
el país, que li va semblar “un lloc 
molt estable”, i poc després va escla-
tar la guerra civil. “En menys de sis 
mesos, Milosevic va aconseguir gi-
rar en contra serbis i bosnians. D’un 
dia per l’altre estaven enfrontats 
–diu l’autor–. La nostra civilització 
està en risc, les regles socials poden 
canviar d’avui per demà”. 

Nesbo se sent còmode en els re-
lats breus. Fa anys que hi treballa 
–des de principis del 2000, diu– i en 
té un bon grapat al calaix. “Estic 
acostumat a ser sintètic i precís, a 
escriure històries en versions cur-
tes. Quan era adolescent, escrivia 
cançons per a la banda que tenia”, 
diu l’autor, que cita una afirmació 
de la seva mare, llibretera i crítica li-
terària, per valorar aquest gènere: 
“Tothom pot fer una bona novel·la, 
però només els mestres poden es-
criure històries curtes”.e

Jo Nesbo aplega una dotzena de relats a ‘L’home de la gelosia’

Jo Nesbo fotografiat a la Casa del Llibre de Rambla de Catalunya, a Barcelona. MANOLO GARCÍA

SANT JORDI 2022

El que li fa més il·lusió a l’escriptor 
noruec Jo Nesbo (Oslo, 1960) per a 
aquest Sant Jordi no és passejar per 
Barcelona ni regalar llibres i roses, 
sinó anar a escalar de bon matí a 
Sant Llorenç del Munt. Les previsi-
ons meteorològiques, però, li han 
espatllat els plans. “Sembla que ca-
da vegada que vull anar a escalar a 
Catalunya, fa mal temps”, lamenta 
Nesbo, que encara no sap a què de-
dicarà el matí de la diada. La tarda la 
té planificada al minut, amb signa-
tures de llibres en diferents espais 
de Barcelona. Nesbo firmarà sobre-
tot L’home de la gelosia, el seu últim 
llibre, que acaba de sortir publicat 
per Proa en català amb traducció de 
Laura Segarra Vidal i a Reservoir 
Books en castellà amb traducció de 
Lotte Katrine Tollefsen. Es tracta 
d’un recull de deu relats i dues no-
vel·les breus enllaçats per la gelosia, 
el desig, la infidelitat i la mort. 

“Quan mirem el nostre reperto-
ri d’emocions, la gran majoria ens 
semblen útils. La gelosia és una ex-
cepció, una emoció per ser amputa-
da. Resulta difícil trobar-hi res de 
bo”, explica Nesbo. En la gran majo-
ria dels relats, aquesta emoció va lli-
gada a triangles amorosos i enamo-
raments no correspostos que empe-
nyen els protagonistes cap al pou 
més profund de la violència. “No em 
considero un home gaire gelós, pe-
rò, com tothom, l’he experimenta-
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Relats breus 
“Estic acostumat a les versions 
curtes. Quan era adolescent 
escrivia cançons”, diu Nesbo

Una escena de l’obra Els homes i els dies al 
Teatre Nacional. DAVID RUANO / TNC

La torturada vida 
sexual d’un 

escriptor al TNC

‘Els homes i els dies’ TNC SALA GRAN FFINS AL 29 DE MAIG 

D
avid Vilaseca va tenir una vida poc 
lluminosa. Una vida ancorada en 
unes relacions familiars tortuo-
ses, en una activitat sexual inten-
sa i dominada pel desig i en la frus-

tració de no assolir l’èxit en l’únic que li inte-
ressava de debò: la literatura. Els homes i els di-
es és la transposició escènica de les seves 
novel·les/dietaris en una operació de rescat li-
derada per Xavier Albertí i Josep Maria Miró 
a la Sala Gran del Teatre Nacional. 

Miró, arran de la publicació, va dir: “No el 
vaig conèixer, però si l’hagués conegut me 
n’hauria enamorat”. I ara firma una dramatúr-
gia molt centrada en les lluites interiors de l’es-
criptor, però especialment de la seva vida se-
xual i amb intertextualitats de Sagarra i Ferra-
ter. Albertí proposa una posada en escena de 
reivindicació queer, un punt exhibicionista i, 
al meu entendre, d’una extrema foscor, vore-
jant la sordidesa, que ideològicament sembla 
emmirallar-se en aquell magnífic Àngels a 
Amèrica de Tony Kuschner amb què Josep 
Maria Flotats va obrir l’activitat del TNC i que 
va molestar d’allò més a la consort Marta Fer-
rusola. Esclar que a l’obra de Kuschner hi ha-
via força més teatre que en aquesta delicada i 
preciosista proposta desproveïda de qualsevol 
sentimentalisme però víctima de la narrativi-
tat de l’original i d’un enervant estaticisme que 
només es trenca en el monòleg d’un esplèn-
did Roberto G. Alonso reivindicant els perso-
natges de la història queer del país, que va re-
bre un espontani aplaudiment del públic assis-
tent. La funció se sosté sobre la bona feina dels 
intèrprets principals (Mercè Arànega, Paula 
Blanco, Rubén de Eguía, Francesc Cuéllar, 
Oriol Genís, Alejandro Bordanove i Albert Au-
sellé) i la mà d’Albertí per mesurar els tempos 
i el ritme com qui dirigeix una partitura. 

Però qui era David Vilaseca? Doncs un es-
criptor català “orgullosament gai”, com el va 
definir el diari The Guardian arran de la seva 
tràgica mort als 46 anys atropellat per un ca-
mió a Londres el 2010; catedràtic d’estudis his-
pànics i crítica literària a la Royal Holloway 
College de la Universitat de Londres, i autor 
d’estudis acadèmics sobre el món homosexu-
al i dels dos dietaris (L’aprenentatge de la so-
ledat i El nen ferit) que avançaven l’avui dia tan 
sovintejada autoficció.e
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