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 1 

LA SONJA ÉS EN un cotxe. Ha portat el diccionari; pesa 
molt i el té a la bossa que ha deixat al seient del darrere.  
Ja ha arribat a la meitat de la traducció que té entre mans, 
l’última novel·la policíaca de Gösta Svensson; en la novel·la 
anterior ja es notava que l’autor havia abaixat el llistó. «Ara 
m’ho puc permetre econòmicament», havia pensat, així 
que havia fet una cerca a  internet i al final s’havia apuntat a 
l’autoescola d’en Folke, a Frederiksberg. L’aula on fan les 
classes teòriques és petita i blava; fa olor de fum ranci i de la 
humanitat que sol impregnar els vestidors. 

Però a la Sonja no li havia anat pas malament, la teoria. 
A part d’en Folke, a l’aula només hi havia una altra persona 
de la seva edat; era allà perquè l’havien enxampat conduint 
borratxo, així que feia la seva i no deia mai gran cosa. Ella, 
en canvi, s’asseia amb els altres; no passava  desapercebuda 
 enmig de tota aquella jovenalla, i, quan feien la part de 
primers auxilis, el monitor la feia servir a ella per a les  
demostracions pràctiques. Llavors assenyalava el punt exacte 
del coll on se suposava que s’havia produït l’obstrucció de la 
via aèria i li feia la maniobra de Heimlich, o bé li passava els 
dits per la cara, o els hi ficava per dins del coll de la camisa, 
o li fregava els braços en direcció ascendent i descendent. 
Una vegada, fins i tot li va estrènyer el coll amb totes dues 
mans, com si la volgués escanyar. És clar que allò no era el 
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pitjor. El pitjor era quan tocava fer els exercicis en parella. 
Que un xaval de divuit anys et col·loqui en la posició lateral 
de seguretat és humiliant. A més, de vegades es marejava, 
però se suposava que allò no ho havia d’arribar a saber ningú. 
«Ets una lluitadora, tu!», li deia sempre la mare. I és veritat, 
perquè ella, la Sonja, no tira mai la tovallola. Potser ho hauria 
de fer algun cop. Però no. Ella aguanta. «Va! Ara el massatge 
cardíac! Trenta compressions! Després de cadascuna, torneu 
a obrir la via respiratòria!», anava dient el monitor.

La Sonja havia pensat que, al capdavall, l’únic que 
comptava de debò era la respiració, i, al final, havia aprovat 
la teoria. Però el problema era la pràctica, i per això ara és en 
aquell cotxe. Troba que està molt bé haver arribat fins on ha 
arribat, encara que no n’hi hagi prou, però tant de bo pogués 
millorar i adquirir una mica més d’experiència. La germana 
de la Sonja, la Kate, i en Frank, el seu cunyat, es van treure 
el carnet de conduir els anys vuitanta. A casa, a la petita lo-
calitat de Balling, eren molts els qui es dedicaven a socarrar 
pneumàtics conduint fora de pista amb cotxes tunejats. Abans 
de fer els vint, cada cop que tenia un d’aquells accidents que 
ara li fan tanta por, la Kate ho aprofitava per fanfarronejar. 
Solia pujar d’amagat a la primera cafetera que topava per 
anar a fer de femme fatale a alguna gran festa a l’aire lliure, 
o a les que organitzaven els clubs esportius i els gimnasos de 
la zona després d’alguna competició. A la Sonja no l’hauria 
sorprès gens ni mica assabentar-se que algun cop havia aga-
fat el cotxe de la família d’amagat per anar a fer un tomb. 
A Balling, la gent solia agafar el cotxe dels pares d’amagat 
i tot seguit s’esmunyien amb cautela per darrere l’església. 
La Sonja també condueix amb molta cautela, però, en el seu 
cas, si és tan prudent és perquè no és gaire bona conductora. 
El que li passa és que li costa de concebre el cotxe en si, com 
a mecanisme, i per això a les classes pràctiques sempre té un 
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munt de problemes. Però el problema més gros que té seu 
ara mateix al seu costat. Es diu Jytte, i tot aquell fum que 
impregna l’aula on fan la teoria és per culpa seva. De fet, el 
fum de cigarret fa temps que ha galvanitzat totes les superfí-
cies de l’autoescola, i bona part d’aquest fum ha passat pels 
pulmons de la Jytte. Quan arriba la Sonja, ella acostuma a ser 
al despatxet d’en Folke, connectada al Facebook, o repassant 
els expedients mèdics dels estudiants. «Òndia! La Melanie, 
la de la cua de cavall, no ha passat la revisió mèdica! Té no sé 
què dels nervis. Tu ho sabies?», diu un dia, quan la veu que 
treu el cap.

La Sonja no ho sabia. Ella tampoc no l’ha passat, la revi-
sió. Té una tara a l’orella. L’ha heretat de la família per part de 
mare; els qui la tenen no són capaços de mantenir l’equilibri 
quan fan segons quins moviments amb el cap. Durant molt de 
temps, la Sonja es va pensar que ella no ho tenia, però, més 
endavant, els símptomes es van començar a manifestar. Del 
que té se’n diu vertigen posicional paroxismal; massa llatí 
per a algú del lloc d’on ve la Sonja. A més, ho té controlat, i 
no li hauria d’impedir de fer res que li vingui de gust. Ara seu 
en aquell cotxe, doncs, amb en Gösta a la bossa del seient del 
darrere i la Jytte asseguda al seu costat.

Com que la Jytte sempre té un munt de coses al cap, encara 
no ha aconseguit ensenyar a la Sonja a canviar de marxa. Ja 
fa sis mesos que han començat les pràctiques, però la Sonja 
no se’n surt. La Jytte pren la iniciativa i cada vegada posa la 
marxa que ha de posar, així no cal que la Sonja es baralli amb 
la caixa de canvis. A més, si ho fa ella, tampoc no cal que 
canviïn de tema de conversa: el fill que se li casa aviat, l’es-
pant de nom que volen posar al seu net, la nora, que no té cap 
mena de sentit del ridícul a l’hora de vestir-se, i la germana de 
l’home amb qui s’acaba de casar la mare del seu cunyat, que, 
la pobra, s’ha mort.
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—Els tailandesos no saben conduir.
La Sonja i la Jytte són en una cruïlla de Frederiksberg, 

davant d’un semàfor. La Jytte ha llençat la burilla del cigarret 
que s’acaba de fumar a la calçada, però el fum que encara 
omple la part del davant del vehicle s’ha començat a barrejar 
amb la suor que secreta la Sonja. Mentre ella posa l’intermi-
tent per girar a la dreta i està pendent dels ciclistes, la Jytte 
engrapa la palanca del canvi.

—Ara en tinc una que es diu Pakpao. Pakpao, tu! VERD! 
SEGONA! VA, SEGONA! BICI!

Al final la segona la posa la Jytte i la Sonja esquiva la bi-
cicleta.

—Està casada amb un porc, un vell de setanta-cinc anys. 
Quan treu el cap pel despatx, no para de fanfarronejar.

Han fet un parell de quilòmetres en direcció al centre i el 
trànsit és fluid, així que la Jytte ja pot posar la quarta; fa servir 
el pedal de l’embragatge del seient del copilot i, en acabat, 
assenyala una xarcuteria amb el dit.

—Hi fan un capipota boníssim, allà. I el foie-gras, acompa-
nyat de cansalada i minisalsitxes, també el fan bo. M’encanta 
el Nadal, saps? Si depengués de mi, seria Nadal sempre. No 
t’agrada, a tu?

L’agost acaba de començar. I no, a la Sonja no li agrada el 
Nadal. Té a veure sobretot amb aquelles llistes de regals i de 
teca que fa la Kate, i amb l’intent de minimitzar els efectes 
devastadors que provoca el fet de recular en el temps. Així i 
tot, però, es mira la Jytte i fa que sí amb el cap. La vol tenir 
contenta perquè, al capdavall, és ella qui condueix. A més, en 
certa manera, la Sonja se l’aprecia, la Jytte, perquè una vegada 
li va explicar que era de la petita península de Djursland, una 
mena de bony a la costa est d’una altra península, la de Jutlàn-
dia. La Jytte, doncs, havia nascut en un llogaret no gaire lluny 
de Nimtofte. El seu pare portava la botigueta de  queviures 
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del poble, que era davant per davant de l’escola. A l’hora de 
dinar, la petita Jytte es plantava a casa en una corredissa. Va 
venir a viure a Copenhaguen amb vint anys; el germà petit 
del policia del poble tenia una habitació disponible al seu 
piset d’Hvidovre, una localitat a uns deu quilòmetres de la 
capital. També era policia, ell, i, a la Jytte, els homes amb 
 uniforme sempre li han fet el pes. Ara viu a Solrød, una mica 
més lluny de la metròpoli, però, segons explica, en aquella 
època es tractava de sortir a ballar fins que una deixava de 
pudir a granja danesa.

La Sonja ha dit algun cop a la Jytte que li sembla mentida 
que sigui de Jutlàndia. Per l’accent, ningú ho diria. D’altra 
banda, quan li parla, li costa una mica d’entendre-la. Quan la 
Jytte diu «Esquerra», sembla que digui «Esguerra», i, quan 
diu «Dreta», sembla que digui «Treta». Tot plegat no té res a 
veure amb tal o tal dialecte, sinó amb el fet que les instrucci-
ons que li dona la Jytte semblen ràfegues de metralleta; li diu 
què ha de fer ben de pressa per no perdre el fil de la conversa. 

—Em penso que gairebé tot el que tenies de jutlandesa ho 
has anat perdent pel camí —li diu ara la Sonja.

—Ui! M’hauries de sentir… TRETA! M’hauries de sen-
tir quan parlo per telèfon amb la meva germana. FLETXA 
 VERDA! FLETXA VERDA! GIRA, HÒSTIA!!! BICI!

La Sonja gira a la dreta i pensa en com deu sonar quan ella 
parla amb la Kate. És clar que, últimament, amb prou feines 
hi parla, amb la seva germana… Ella i la Jytte van de dret cap 
al barri de Vesterbro. Aviat enfilaran el carrer d’Isted, amb el 
trànsit empantanegat de sempre, i llavors la Jytte, que enca-
ra pensa en el Nadal, li explica com li agraden les espelmes 
que posen els suecs als ampits de les finestres quan comença 
l’advent. També li diu que les decoracions de l’arbre de Nadal 
han de ser platejades, però que es veu que la seva nora troba 
que no, perquè els adorns de l’arbre que té a casa sempre són 
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blancs. Però la Jytte no entén aquesta mania, de la mateixa 
manera que no entén com és que en Folke permet que es ma-
triculin tants estrangers a la seva autoescola.

—Hi ha autoescoles només per a ells, a més —diu la 
Jytte—. Quan els explico les coses no m’entenen, i… ES-
GUERRA! Res, tu, que quan pujo al cotxe amb algun d’ells 
me la jugo. 

Mentre se l’escolta, a la Sonja li ve al cap la botiga de 
queviures que hi havia hagut a Balling, a l’altre costat de la 
carretera. Era un petit establiment de la cooperativa Dagli’ 
Brugsen, però, com que l’encarregat es deia Aage, tothom en 
deia «El Dagli de l’Aage». Ara ja no hi és, però. També han 
desaparegut la carnisseria i l’oficina de correus de Balling. 
Les grans propietats agrícoles s’han anat cruspint les altres 
fins que només n’han quedat un parell. Amb les petites propi-
etats, també van anar absorbint els caminets de carro per on 
arribaven la llet i el formatge frescos al poble, els viaranys i 
racons on la gent s’aturava a fer safareig, i els congostos i les 
dreceres que solcaven els trams de bosc. Balling s’ha conver-
tit en un llogaret aïllat, un vestigi de civilització al bell mig de 
camps de blat de moro descomunals. Més enllà, la landa ha 
perdut el tren de l’eficiència. Hi ha cignes cantaires i, encara 
que ja no hi hagi ningú que treballi les terres, les cuines de 
les granges continuen sent immenses; tenen les dimensions 
d’una cantina de les petites, i a totes hi ha una taula de contra-
placat llarguíssima en un extrem, per a la mà d’obra que ara 
qui sap on para. A l’altra punta, al costat de la finestra, arma-
riets i mobles més moderns. Quan arribava tothom a l’hora 
de dinar, els havies de fer lloc al banc. La petita Jytte també 
solia seure en un d’aquells bancs a la seva cuina de Djursland. 
És l’hora de dinar i ha corregut fins a casa. Du uns mitjons 
vermells que li arriben fins al turmell i una faldilla de quadres 
escocesos. Mentre gronxa les cames, que no li toquen a terra, 
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la mare li posa una llesca de pa al davant en un plat. El fa la 
mare, el pa; és una mica sec i la Jytte se l’unta amb margarina. 
Després agafa el paquet de sucre morè. Quan l’estreny amb 
la mà, cruix. Escampar-lo per sobre la margarina i aixafar-lo 
és divertit. De vegades s’hi està una estona llarga, aixafant-lo 
bé. En acabat, mentre el mastega, torna a sentir com cruix. Se 
li dissol a poc a poc en la saliva i la torna dolça com el xarop. 
Aviat tornarà a sonar la campana. Quan sona, la mare li diu 
cridant que farà tard. La Jytte no té altre remei que creuar la 
carretera corrent; les seves cames menudes semblen baquetes 
de tambor.

—FRENA, CONY! I EL PAS DE VIANANTS, QUÈ? 
HÒSTIA, TU!

La Jytte s’afanya a pitjar fre i embragatge i s’aturen en sec 
davant d’un home amb un impermeable i cara d’espantat que 
es disposava a creuar.

—Has de deixar passar els vianants! —crida la Jytte.
—Sí, ja ho sé —diu la Sonja.
—Ah, sí? Doncs no ho sembla! —li etziba la Jytte, mentre 

desembraga, posa la primera i, després, la segona.
Travessen el carrer de Vesterbro amb la tercera posada i a 

la Jytte li sona el mòbil. El seu marit no treballa als matins i es 
veu que no troba el comandament a distància.

—ÉS AL CISTELL. AL CISTELL, SÍ, EL QUE HI HA 
AL COSTAT DE... A la treta! Intermitent! Intermitent, 
hòstia! Va, treta! A poc a poc! A POC A POC!! MMM… 
COSTELLA DE PORC, CREC…

Per fi enfilen el carrer d’Isted i avancen entre estols de bi-
cicletes lluents com bancs d’areng. Ara la Sonja hi veu borrós 
i amb prou feines pot respirar, però quan arriben a la cruïlla 
amb el carrer d’Enghave se les compon per girar a l’esquerra 
pràcticament sola. La Jytte i el marit ja han penjat, però ella 
acaba de veure un missatge de la nora. Li envia una fotografia 
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del net amb un vestidet de bateig, i aleshores la veu de la Jytte 
es torna melosa. La Sonja també l’ha de veure, la foto. Però 
ella li diu que, si pot ser, s’estimaria més veure-la després, i 
al final la Jytte deixa el mòbil damunt del davantal del cotxe.

A l’interior d’un vehicle no és fàcil posar límits, i si ets un 
alumne de pràctiques d’una autoescola, el que vulguis o dei-
xis de voler no compta gaire. Una vegada, la Jytte va obligar 
la Sonja a avançar un carretó d’aquells que venen entrepans 
de salsitxa. Feia una estoneta que conduïen tranquil·lament, 
però havien arribat a un punt de la via on hi havia un illot. 
Un illot i un carretó de salsitxes que anava a pas de tortu-
ga. En teoria, la Sonja no l’hauria d’haver avançat, però als 
conductors dels vehicles que tenien darrere se’ls havia acabat 
la paciència i havien començat a tocar el clàxon. «Avança’l 
d’una vegada, hòstia!», va dir la Jytte, cridant. Llavors la 
Sonja va envair el carril contrari i va avançar-lo. Després va 
tornar al seu carril tan de pressa que gairebé fa la pedicura al 
pobre home que corria davant de tot tirant el carretó. «De poc 
que no t’embrutes les mans de sang», li va engegar la Jytte.

La Sonja encara se n’avergonyeix. És la vergonya inhe-
rent a la idea d’un homicidi. I l’angoixa que provoca. Aviat 
arribaran a l’avinguda de Vigerslev, que passa pel costat del 
Cementiri Oest. Llavors la Jytte decideix que donaran la volta 
al cementiri.

—Saps què? M’agrada molt, aquest cementiri —diu la 
Sonja a la Jytte, per donar-li conversa—. Al fons de tot hi ha 
una capella amb contraplacat a les finestres. Em penso que ja 
no la fa servir ningú. Hi ha un passeig amb vells pollancres de 
troncs sinuosos, i un petit llac, també. M’encanta plantar-m’hi 
amb una manta i llegir una estona.

La Jytte troba que això de llegir és per a qui fa vacances 
i que els cementiris són per als morts. De la seva família se 
n’han mort un fotimer. Uns quants, a la carretera; altres, de 
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càncer, o a causa d’algun accident laboral. La seva mare en-
cara viu, però la seva germana té MPOC, i ara la Sonja hauria 
de girar. A l’esquerra. Mirall, espatlla, intermitent. L’embra-
gatge, a fons. La Jytte posa la segona, però la Sonja ha de triar 
tota sola el carril on s’ha de col·locar. I l’encerta, cosa que no 
és gens fàcil quan n’hi ha tants. El semàfor està en vermell i 
s’esperen amb la primera posada; al carril de la dreta hi ha una 
furgoneta de repartiment. Està aturada, però el conductor té el 
peu a l’accelerador i el motor ronca de valent.

—Negres, tu… —diu la Jytte, i assenyala cap a la furgo-
neta.

La Sonja es mira el semàfor. Quan es posa verd, desem-
braga i reprèn la marxa. La furgoneta fa el mateix, i, de sobte, 
gira i els talla el pas. La llei prohibeix girar a l’esquerra des 
d’un carril de la dreta. La Sonja ho sap prou bé, i, natural-
ment, la Jytte també ho sap. De fet, ja ha abaixat la finestreta i 
ha tret una mà a fora amb el dit del mig ben estirat; l’altra mà 
l’acosta al volant per clavar un bon cop de clàxon. Amb el dit 
de la Jytte i el clàxon a ple rendiment, s’aturen allà al mig amb 
el semàfor en verd. Ara la furgoneta també s’ha aturat, i el 
conductor abaixa la seva finestreta.

—QUINQUIS DE MERDA! —etziba la Jytte.
—MALA PUTA! —crida l’altre.
Ara la Sonja pensa en tots els primers ministres que hi ha 

enterrats al cementiri. Li encanta plantar-s’hi amb una manta, 
ajeure-s’hi i contemplar la tomba de Hans Hedtoft mentre 
sent els nyecs dels ànecs i el sol fa relluir el sostre de l’enorme 
capella. Aquell cementiri és com una Nova Jerusalem; un 
bocinet d’una Dinamarca recòndita. El brogit del trànsit en la 
distància. Flaire de teix i de boix. És gairebé com ser al mig 
del no-res. En teoria, un cérvol podria passar per allà a la vora 
en qualsevol moment. S’ha comprat una pasta per al cafè i ha 
pispat una mica d’heura mentre passejava entre la bardissa. 
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Els morts no armen renou, i, si està de sort, veurà planar algu-
na au rapinyaire. Es quedarà allà ajaguda una estoneta, doncs, 
evadint-se de tot.
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