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INTRODUCCIÓ 

 

Coneixem algú que practiqui el sadomasoquisme i ho reconegui públicament? 

La resposta més comuna és segurament que no, i és que, aquesta pràctica 

sexual continua sent una de les més mal vistes per la societat i es sol dur a 

terme en la més extrema intimitat. Els experts afirmen que practicar-lo amb la 

parella pot ser una alternativa a la rutina habitual, ja que permet explorar nous 

rols i reforçar el sentiment de confiança i honestedat entre les parelles. És per 

això que hem decidit fer una anàlisi de la triologia Millennium d’Stieg Larsson 

per veure com, a diferència de dos autors, tracta el sadomassoquisme des de 

les dues vessants: com una pràctica consentida entre dues noies (Lisbeth 

Salander i Miriam Wu) i com a patologia d’un dels dolents de la saga (Nils 

Bjurman).  

Fa alguns segles, la majoria d'aparells antics (grillons, cinturons de tortura, 

lliteres de força, etc.) s'orientaven cap al sotmetiment de la dona en l'ús 

sadomasoquista, mentre que en l’actualitat cada vegada són més les dones 

que fan de dominants utilitzant fuets, cadenes, esposes... i sotmeten a l’home 

com a víctima del joc. Malgrat  això, en les novel·les d’Stieg Larsson són dues 

dones les que practiquen aquest tipus de joc: Miriam Wu, coneguda com a 

Mimmi, és qui domina l’acte sexual i Lisbeth Salander, la protagonista, és la 

dominada. D’altra banda, aquest fet també serveix a l’autor per mostrar 

l’antipatia i reacció masclista que provoca aquesta relació a ulls d’algun dels 

altres personatges o de la mateixa societat sueca, fet que es podria extrapolar 

també a la nostra societat.  

Abans de practicar el sadomasoquisme, però, s’han de tenir clar dues regles 

bàsiques: es necessita el consentiment mutu dels integrants i cal que existeixi 

una paraula clau per detenir-se o controlar-se, ja que un excés pot ser perillós. 

És per això que prestigiosos psicòlegs i psiquiatres d’arreu del món 

coincideixen en afirmar que el sadomasoquisme no és una perversió, ja que la 

majoria ho consideren un joc sexual que produeix plaer com qualsevol altre, 

sempre que no deixi de ser un joc consensuat i obligui a algú a fer alguna cosa 

en contra la seva voluntat.  
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En les següents pàgines tractem de veure aquestes dues visions sobre el 

sadomassoquisme a la triologia Millennium. En primer lloc fem un anàlisi de la 

violació de Nils Bjruman a Lisbeth Salander utilitzant mètodes 

sadomassoquistes; mentre que a la segona part aprofundirem en la relació de 

Lisbeth Salander i Miriam Wu: dues maneres d’entendre el sadomassoquisme 

completament oposades.  

 

 

Nils Bjurman i Lisbeth Salander 

Lisbeth Salander i Miriam Wu 
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ANÀLISI DE L’ÚS DEL SADISME COM A PRÀCTICA NO 

CONSENTIDA 

 

 

 

 

[…] 

A Bjurman le cambió la cara. De pronto, le dio una bofetada con la palma de 

la mano. Salander abrió los ojos de par en par, pero antes de que le diera 

tiempo a reaccionar, la cogió del hombro y la echó de bruces sobre la cama. 

La repentina violencia la cogió desprevenida. Cuando intentó darse la 

vuelta, la aprisionó contra la cama y se sentó a horcajadas sobre ella. 

Igual que la vez anterior, físicamente hablando, ella era pan comido para él. 

Sus posibilidades de resistencia consistían en hacerle daño en los ojos con 

las uñas o con algún arma. Pero la trama que había planeado ya se había 

ido al traste totalmente. 

«Mierda», pensó Lisbeth Salander cuando él le arrancó la camiseta. Con 

una aterradora clarividencia, se dio cuenta de que se había metido en 

camisa de once varas. 

Oyó cómo abría el cajón de la cómoda de al lado de la cama y percibió el 

chirrido de metal. Al principio no sabía qué estaba pasando; luego vio unas 

esposas cerrándose alrededor de su muñeca. Él le levantó los brazos, pasó 

las esposas por uno de los barrotes del cabecero de la cama y le esposó la 

otra mano. En un santiamén le quitó las botas y los vaqueros. Por último le 

quitó las bragas y las sostuvo en la mano. 

—Tienes que aprender a confiar en mí, Lisbeth. Yo te voy a enseñar cómo 

se juega a este juego de adultos. Cuando te pongas borde conmigo, te 

castigaré. Pero si eres buena conmigo, seremos amigos. 

Volvió a sentarse a horcajadas sobre ella. 

—Así que no te gusta el sexo anal, ¿eh? 
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En aquest fragment, extret del capítol tretze del primer llibre de la trilogia de 

Stieg Larsson “Els homes que no estimaven les dones”, l’autor ens fa ser 

testimonis del què als nostres ulls és una violació; la violació de Nils Bjurman a 

Lisbeth Salander.  

Tractant, però el tema que ens atent, el sadomasoquisme en l’obra, creiem que 

cal tenir present que en aquest cas, tal com hem fet referència en la introducció 

del tema, ens trobaríem davant de pràctiques sàdiques no sadomasoquistes, ni 

masoquistes, de mans d’un sàdic anomenat Nils Bjurman.  

Segons la definició pura, el sadisme és una parafília per la qual s'obté 

l'excitació sexual a través del sofriment o les humiliacions que hom provoca en 

altres persones. Normalment, la pràctica d’aquestes activitats sol ser una acció 

premeditada i consensuada entre els amants que accepten dur-ho a terme, per 

tant, hi ha un acord. Tot i així, també existeixen conductes sàdiques aïllades 

que poden ser extremadament violentes, que poden provocar danys greus, fins 

i tot la mort d'una víctima, que no té perquè ésser masoquista ni haver pactat 

res amb qui l'ha agredida sense consentiment. 

En aquest sentit, l’autor de llibre ens mostra un home (Nils Bjurman) que obté 

plaer veient com pateix la noia (Lisbeth Salander). El quid de la qüestió rau en 

parlar d’un sadisme no pactat entre els amants, una pràctica que no 

 

Lisbeth Salander abrió la boca para gritar. La cogió del pelo y le metió las 

bragas en la boca. Luego le colocó algo en los tobillos, le separó las piernas 

y se las ató dejándola completamente indefensa. Le oyó moverse por el 

dormitorio pero era incapaz de verlo a causa de la camiseta que tapaba su 

cara. Pasaron varios minutos. 

Apenas podía respirar. Luego experimentó un terrible dolor cuando le 

introdujo, violentamente, un objeto en el ano. 

[...] 
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representaria cap mal si la relació fos consentida1, però com podem veure, no 

és el cas.  

Els actes de crueltat elaborada, excessiva o gratuïta contra animals, persones i 

col·lectius constituïxen una constant en el desenvolupament de la humanitat, 

freqüentment justificats com exigències de manteniment de la disciplina, de 

l'ordre familiar, de l'ordre social, de l'ordre diví, de necessitats de submissió o 

retribució. En el cas que estem analitzant, hi veiem aquesta justificació en la 

necessitat de la protagonista, Lisbeth, de disposar dels seus diners que el tutor 

li ha pres.   

Donada aquesta explicació, creiem que podem afirmar que Larsson va utilitzar 

aquesta característica sexual (sadisme de mans de Nils Bjurman) per tal de 

representar el mal o fins i tot el terror. L’actitud de la protagonista després del 

primer affaire amb el tutor canvia2, i tot i sentir dins seu bullir el rancor, la 

venjança i la ràbia, també sent por i horror pel què podria passar la propera 

vegada, ja que veu que les seves visites al caixer Bjurman seran regulars i 

d’una tipologia complicada, que res a veure té amb treure la targeta de la 

cartera i extreure els diners del caixer per marxar a casa.  

Al llarg de la història de la literatura, i més en el cas de novel·la negra i de terror, 

són molts els autors que s’han servit de les pràctiques sadomasoquistes per tal 

de caracteritzar el dolent de la pel·lícula. El terme deriva de Donatien Alphonse 

François de Sade, conegut millor com el Marquès de Sade (1740-1814), 

personatge aristòcrata convertit en revolucionari, filòsof, polític, escriptor, 

pensador francès i practicant del sadomasoquisme. L’autor va estar 32 anys 

pres, per diversos motius, a la presó de la Bastilla i finalment va morir en un 

manicomi. L’any 1785, estant pres, va escriure Els 120 dies de Sodoma, on un 

assassí sàdic acaba atroçment amb la vida de 46 adolescents mentre escolta 

els relats de diverses prostitutes. No obstant això, el 1787, va redactar Justine 

o els infortunis de la virtut, que es considera el primer llibre sadomasoquista de 

tots els temps. Relata la vida d'una infortunada òrfena entre els 12 i els 26 anys, 

sotmesa a tot tipus de perversions, turments i abusos. No es tracta d'una obra 

                                                 
1 Veure el següent apartat del treball. 
2 Anteriorment, Bjurman ja havia obligat a Lisbeth a fer-li una fel·lació per tal d’obtenir diners a 
canvi, en aquella ocasió, però, no es va produir cap escena de violència que es pogués 
incloure com a exemple de sadomasoquisme. 
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merament eròtica: presenta un fort contingut polític-moral, reforçat mitjançant 

una inversió radical de la justícia poètica de tots els seus antecessors, on la 

virtuosa Justine és castigada per tots els grups socials i condemnada. En 1795, 

la seva obra Filosofia en el tocador transformaria la sexualitat sadomasoquista 

en una arma d'alliberament polític, i viceversa. Un altre dels pares del sadisme, 

el masoquisme i el sadomasoquisme va ser Leopold von Sacher-Masoch, 

escriptor de nacionalitat austríaca especialitzat en el tema per l’obra La Venus 

de las pieles; en ella, un home resulta sotmès a mans d’una dona.  

Nombrosos són els autors que van seguir la tradició naixent d’aquest parell 

d’escriptors i van vincular les seves obres o els personatges d’aquestes cap al 

sadisme i el masoquisme. Aquest és el cas de personatges com Calígula, 

Tiberio, Gilles de Rais, Vlad Tepes, Murad IV, Isabel Báthory o Catalina la Gran. 

Exemples com el de Larsson que va utilitzar la història d’aquest tipus de 

literatura perversa i temorosa per representar Bjurman.  

Com ja hem explicat, el sadomasoquisme és una pràctica sexual que continua 

sent bastant tabú en la nostra societat i, si a això li sumem el fet que va molt 

lligada al patiment i pot arribar a provocar danys físics, s’acaba convertint en 

una metàfora perfecte de la maldat del personatge. 

Hem cregut convenient fer un petit anàlisi del prototip de personatge sàdic, o si 

més no de la imatge que sempre se’ns a venut i que concorda a la perfecció 

amb el tutor de la Lisbeth: home, de mitjana edat, aparentment tímid, poc 

afavorit físicament i que té problemes per relacionar-se amb les dones i arribar-

hi a mantenir una relació. Tot i aquesta carta de presentació, és molt freqüent 

que l’autor ens doni alguna altra pista en la descripció, o fins i tot a través del 

pensament d’altres personatges de la història, que faci que el lector trobi algun 

punt que el faci sospitar de la maldat que amaga el personatge. Aquest cas el 

podem veure quan en el capítol 9 del llibre l’autor ens descriu la primera 

trobada amb l’advocat i veiem que a la nostra protagonista l’aspecte de 

l’advocat li causa certa antipatia, tot i que encara no l’ha tractat mai 

personalment: 
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I més endavant tornem a trobar signes que Lisbeth detecta alguna cosa 

estranya en la personalitat de Bjurman que no l’acaba de convèncer: 

 

 

Així doncs, l’escena que hem analitzat i que Larsson ens descriu en aquest 

capítol del primer volum de la seva obra pòstuma, és un clar exemple de 

sadisme, d’una pràctica, però, no consentida, que acaba sent, per entendre’ns 

tots, la violació de la Lisbeth a mans d’un sàdic, o com ella mateixa el defineix: 

“UN PORC SÀDIC, UN FILL DE PUTA I UN VIOLADOR”. Les dues paraules clau 

apareixen en la seva descripció: sàdic i violador.  

[…] 

Apenas cinco segundos después de darle la mano al abogado Bjurman ya 

le había cogido antipatía.  

Mientras Bjurman leía el informe, Lisbeth lo observó de reojo. Edad: 

cincuenta y pico. Cuerpo atlético; tenis los martes y los viernes. Rubio. Pelo 

ralo. Hoyuelo en la barbilla. Perfume de Boss. Traje azul. Corbata roja con 

pasador de oro y ostentosos gemelos con las iniciales NEB. Gafas de 

montura metálica. Ojos grises. A juzgar por las revistas que había en una 

mesita, le interesaban la caza y el tiro. 

[…] 

[…] 

Nils Bjurman pertenecía a otra clase de personas. Lisbeth tenía claro que 

no pasaría la Nochebuena en su casa. 

[…] 

[…] 

Lisbeth no sabía por qué había mentido, pero estaba convencida de que se 

trataba de una decisión inteligente. Si el abogado Bjurman hubiera figurado 

en una lista de insectos en peligro de extinción, ella, sin dudarlo ni un 

momento, lo habría pisado con el tacón de su zapato. 

[…] 



TRACTAMENT DEL SADISME A LA TRIOLOGIA ‘MILLENNIUM’ D’STIEG LARSSON  8

 
El paper de la Lisbeth en aquest tipus d’activitats no aflora en aquestes línies, 

ja que l’acció no és bidireccional i ella literalment és violada. Les pràctiques 

sadomasoquistes que practica la Lisbeth, rauen en la relació que manté amb 

una bona amiga, potser la única: la Miriam Wu, que analitzem en l’apartat 

següent del treball.   

Amb la seva obra Larsson ha aconseguit que la violència de gènere amb 

perspectiva feminista s’hagi convertit en un best seller i que Lisbeth Salander 

tingui fans arreu del planeta. Ha mort el patriarcat en les consciències d’homes 

i dones i el masclisme es veu reduït en les accions d’alguns degenerats 

anacrònics, debilitats i que actuen en solitari, sàdics com Nils Bjurman. 
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ANÀLISI BDSM3 ENTRE LISBETH SALANDER I MIRIAM WU 
 

 

 

Aquest text és un fragment del capítol quinze de “La noia que somiava amb un 

llumí i un bidó de gasolina”, el segon volum de la triologia Millennium d’Stieg 

Larsson, on el personatge Hans Faste deixa clar quina és la seva opinió sobre 

el BDSM3. Per ell, aquesta pràctica sexual, que consisteix en anar més enllà de 

la sexualitat convencional fent teatre i exercint uns rols (amo i esclau), no és 

ben vista i considera que els objectes sexuals i les disfresses són propis d’una 

prostituta. Al llarg del llibre, el lector descobreix que el policia Hans Faste té un 

odi especial envers aquesta pràctica sexual, el lesbianisme i les dones en 

general. D’aquesta manera, Stieg Larsson va crear un personatge que utilitza 

un llenguatge violent i que es pot extrapolar fàcilment a la societat actual, on el 

BDSM acostuma a ser mal vist i continua sent un tema tabú per a molts sectors 

                                                 

3 La sigla BDSM està formada per les inicials d’algunes practiques sexuals: Bondage (B) que 

pot ser lligadures, de bonds, cadenes, Disciplina i Dominació (D), Submissió i Sadisme (S) i 

Massoquisme (M).  

 

[…] 

—Y menuda ropa —añadió Hans Faste (referint-se a Miriam Wu).  

—¿Por qué? —preguntó Ekström. 

—No es precisamente el tipo de ropa que regalarías en el Día de la Madre. 

—De momento no sabemos nada sobre Miriam Wu —dijo Bublanski. 

—Pero, joder, ¿qué más quieres? Tiene un armario repleto de uniformes de 

puta... 

—¿Uniformes de puta? —se asombró Ekström. 

—Sí, ya sabes: cuero y charol, corsés y un cajón lleno de trastos fetichistas 

y juguetes sexuales. Y toda esa mierda tampoco parece ser muy barata. 

[...] 
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de la societat. Fins i tot les persones que el practiquen solen amagar-se’n, 

malgrat que els experts en parlen com una pràctica sexual per a no caure en la 

rutina, sempre i quan sigui un joc consensuat i no obligui a algú a fer alguna 

cosa en contra la seva voluntat, precisament el què feien Lisbeth Salander i 

Miriam Wu. En aquesta part del treball, doncs, volem donar una segona visió 

del sadisme, en concret la vessant positiva, ja que la primera s’ha basat en una 

violació i no hi ha respecte mutu a l’hora de fer el joc, si en podem dir així.  

A dia d’avui no hi ha dades fiables sobre l’ús de pràctiques sadomasoquistes 

en el conjunt de la societat, malgrat que s’han realitzat diverses estadístiques 

amb universos limitats. Els resultats, diuen4, podrien veure’s alterats per la 

sinceritat dels enquestats en aquest tema considerat, per la majoria, tabú. En 

general, es considera que entre el 10% i el 20% de la població demostra interès 

habitual en les pràctiques del BDSM i és més, fins a un 20% d’aquests que 

demostren interès podrien haver-ho practicat alguna vegada. Segons uns 

estudis realitzats a Espanya, un 23% dels homes i un 19% de les dones 

reconeix haver realitzat algun tipus de pràctica BDSM, mentre que un 33% i un 

25%, respectivament, tenen fantasies relacionades amb aquest joc sexual.  

A partir que la policia descobreix joguines sexuals i d’altres objectes utilitzats 

per Lisbeth i Miriam, també coneguda com a Mimmi, es desencadena tot una 

trama als mitjans de comunicació per desprestigiar Miriam Wu i, de rebot, a la 

protagonista de la triologia. Al capítol vint, per exemple, referint-se a Mimmi, 

apareix en un diari el text següent: 

 

 
 

                                                 
4 Informació i enquestes extretes de: http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM#Roles 
 

[...] La amiga de Salander escribió sobre SEXO LESBICO BDSM. La mujer 

de treinta y un años es conocida en los clubes de moda de Estocolmo. No 

ocultaba que se dedicaba a ligar con mujeres y que quería dominar a su 

pareja [...] 
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A més, sembla ser que el fet que Lisbeth Salander i Miriam Wu practiquin 

aquest tipus de sexe basat en el sadisme, amb el plus de ser dues dones, fa 

que la gent s’interessi perquè la notícia té més morbo i els mitjans de 

comunicació s’aprofiten d’aquest fet. Al capítol vint-i-u Larsson explica el 

tractament dels mass media: 

 

I és que, de fet, en qualsevol arxiu de l’Estat consta que Lisbeth Salander és 

antisocial, violenta, prostituta, mig lesbiana, que practica el sadomassoquisme i 

que pateix trastorns mentals importants. En realitat, Salander és una persona 

amb un passat molt característic, en el qual hi ha un profund ressentiment pels 

homes que va marcar la seva infantesa i, ja de més gran, va acabar trobant 

consol en el mateix sexe, que trobava més atractiu utilitzant jocs sexuals del 

BDSM.  

El massoquisme en si és sovint definit com una excitació sexual com a 

conseqüència del patiment propi, bé sigui per dolor físic, humiliació o 

maltractaments. El plaer sexual obtingut a l’hora de dominar i ser dominat és 

molt antic, ja que se sap que Aristòtil suplicava a Filis, dona pública, que 

l’utilitzés com a cavall i el piqués a les nalgues. En el cas de Lisbeth Salander i 

Miriam Wu, Mimmi reconeix al capítol vint davant el policia Bublanski que és 

[...] Tan pronto como los medios de comunicación descubrieron que Lisbeth 

Salander era amiga de la conocida lesbiana Miriam Wu, se desató en varios 

periódicos una verdadera convulsión. Miriam Wu había actuado en el 

performance show de Benita Costa en el Festival del Orgullo Gay, un 

provocador espectáculo donde Mimmi fue fotografiada desnuda de cintura 

para arriba, vestida con unos pantalones de cuero con tirantes y unas botas 

de charol de tacón alto. Además, había escrito artículos en una publicación 

gay, que fueron citados asiduamente en los medios, y en algunas ocasiones 

había sido entrevistada en relación a su participación en distintos 

espectáculos. La combinación de una presunta asesina múltiple lesbiana 

con las sugerentes prácticas de sexo BDSM constituía, al parecer, un cóctel 

infalible para aumentar la tirada. [...] 
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ella la que domina el joc, un rol que en el món del BDSM es coneix com a 

dominatrix, mentre que Lisbeth fa d’esclava. 

 

En relació als rols, segons un estudi publicat a Wikipedia5, un 32% dels homes i 

un 11% de les dones que practiquen el BDSM es consideren dominants (com la 

Mimmi), mentre que un 33%% dels homes i un 72% de les dones reconeixen 

ser esclaus o esclaves (com la Lisbeth). Tot i així, un 23% i un 9%, 

respectivament, afirmen sentir-se switch, és a dir, són persones que els hi 

agrada exercir ambdós rols en les seves relacions, depenent del moment i de 

com sigui l’altra persona. 

D’altra banda, el BDSM i el sadomassoquisme en general són termes que 

sovint creen confusió, ja sigui perquè és un tema tabú del qual se’n ha parlat 

poc o perquè la majoria de terminologia utilitzada és anglesa. En aquest sentit, 

Stieg Larsson dóna una lliçó als lectors al capítol divuit diferenciant diversos 

conceptes mitjançant el personatge més inculte del thriller, el policia Hans 

Faste, que confon els terme BDSM amb el satanisme, el heavie i el rock. De la 

seva manera, és una altra policia, Sonja Modig, qui el corregeix per fer 

entendre al lector que es tracta de conceptes diferents. 

                                                 
5 Informació i enquestes extretes de: http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM#Roles  

[...] 

—¿Alguna vez ha sido violenta contigo? (pregunta Bublanski a Miriam Wu) 

—¡Qué va! Si más bien soy yo la que lleva las riendas de nuestros juegos. 

[...] 

[...] 

—Casi nada. No ha sido detenida por la policía desde que tenía dieciocho 

años. Conoce a Dragan Armanskij y a Mikael Blomkvist; es todo cuanto 

sabemos. Por supuesto, también a Miriam Wu. La misma fuente que nos ha 

informado de que Wu y ella habían sido vistas en el Kvarnen dice que antes 

solía reunirse allí con unas chicas, las Evil Fingers. (diu Hans Faste) 

—¿Las Evil Fingers? ¿Y eso qué es? —preguntó Bublanski. 

—Parece ser algo esotérico. Un grupo de tías que solían irse de juerga y 

armarla. 
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En un altre fragment, concretament al capítol vint, mentre Sonja Modig 

interroga a Miriam Wu, aquesta última vol deixar molt clar que ella no considera 

que el què fa amb la Lisbeth Salander tingui alguna cosa a veure amb el 

sadisme, malgrat que les característiques del seu joc (ella és la dominant i 

Lisbeth l’esclava, alhora que utilitzen joguines sexuals i vestimenta de cuir, per 

exemple) són típiques d’una variant del sadisme, el BDSM. Podríem considerar, 

aleshores, que Miriam Wu li fa vergonya reconeix-ho o que no és conscient de 

fins a quin punt practica el BDSM encara que sigui en un grau molt baix? 

Segons el nostre parer, segurament són les dues coses, ja que un fet pot ser 

conseqüència de l’altre i, de fet, el BDSM es pot practicar en molts graus, des 

de petites dosis fins a un vertader dolor físic.  

 

—No me digas que Salander es también una especie de adoradora de 

Satán — dijo Bublanski—. Los medios de comunicación se van a poner las 

botas. 

—Una panda de lesbianas satánicas —sugirió Faste solícito. 

—Mi querido Hans, tienes una visión de las mujeres que data de la Edad 

Media —le dijo Sonja Modig—. Hasta yo he oído hablar de las Evil Fingers. 

—¿Sí? —dijo Bublanski, sorprendido. 

—Era un grupo femenino de rock de finales de los años noventa. No eran 

superestrellas, pero durante una época fueron bastante conocidas. 

—O sea, un grupo de lesbianas satánicas heavies —dijo Hans Faste 

[...] 

[...] 

—Lo de las esposas y todo eso... ¿Tiene Lisbeth Salander inclinaciones 

sádicas? ¿Cómo la describirías? (Sonja Modig) 

—Creo que no lo has entendido muy bien. Que usemos esposas de vez en 

cuando no es más que un juego y no tiene nada que ver con el sadismo, ni 

con la violencia, ni con violaciones ni nada por el estilo. Es un juego. 

(Miriam Wu) 

[...] 
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Però al capítol 18 es pot veure com, mentre la Mimmi i la Lisbeth s’ho prenen 

com un joc, els policies s’ho penen com si es tractés d’una broma.  

 

 

Al llarg dels capítols i arran del segrest de la Mimmi els mitjans de comunicació 

seguiran difamant sobre el sadisme i lesbianisme que practica aquesta noia i 

que alhora afecta a la protagonista de la història, la Lisbeth Salander. Així, en el 

capítol 23 es diu: 

 

 

I en el 26 se segueix: 

 

 

 

 

[...] 

—Entonces, si Miriam Wu es lesbiana, ¿debemos deducir que ella y 

Salander son pareja? 

—Creo que podemos concluir con bastante seguridad que existe una 

relación sexual —dijo Curt Svensson—. Baso esa afirmación en varias 

cosas. En primer lugar, en que hemos encontrado las huellas dactilares de 

Salander en la cama y alrededor de ésta. También las hemos hallado en 

unas esposas que, a todas luces, han sido empleadas como juguete sexual. 

—Entonces, seguro que le gustarán las esposas que tengo preparadas para 

ella —dijo Hans Faste. 

[...] 

[...] 

(Paolo Roberto i Bomkvist parlen) 

—Lisbeth tiene una amiga, Miriam Wu, habrás leído, sin duda, alguna que 

otra cosa sobre ella. 

—Más conocida como la bollera BDSM. Sí, algo sé. 

 [...] 
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La realitat és que el terme BDSM s’utilitza sovint de forma equivocada com a 

sinònim de sadisme i la veritat és que aquesta sigla inclou pràctiques de 

sexualitat no convencionals. Avui en dia el BDSM es considera una subcultura 

específica i es troba estretament lligat a la subcultura leather.  

Al llarg dels fragments que hem analitzat hem pogut veure com el cuir i l’ús del 

color negre per part de la Lisbeth i a vegades de la Míriam és una constant. La 

subcultura leather 6  (de l’anglès “cuir”) comprèn pràctiques i induments que 

s’organitzen amb el fi sexual o eròtic, fi que també comparteixen aquests dos 

personatges. Una de les formes en les que el grup es distingeixi de les cultures 

sexuals convencionals es mitjançant l’ús d’indumentària de color negre i articles 

de cuir, per tant, creiem que es poden associar aquests personatges a aquesta 

cultura, ja que fins i tot en les pel·lícules de la saga Millennium els directors han 

decidit caricaturitzar la Lisbeth Salander amb aquest tipus de roba quan va 

vestida pel carrer (porta una jaqueta de cuir) i no només quan practica els seus 

jocs amb la Mimmi.   

A més, es diu que la cultura leather és més visible a la comunitat gai, però en 

realitat es manifesta de moltes maneres tant en el món gai, lèsbic i bisexual 

com en l’heterosexual. Mentre que per alguns es tracta d’una cultura que sovint 

s’associa amb pràctiques de bondage, disciplina, dominació, submissió i 

sadomasoquisme; per altres, utilitzar indumentària de cuir de color negre és 

simplement una moda eròtica que realça la masculinitat del portador o reclama 

el poder sexual. Aquí és on la Lisbeth també podria encabir-s’hi, ja que sol ser 

ella, i no la Míriam, qui sol vesteix de negre, possible senyal de reclamar el 

poder sexual de la Mimmi, que sol anar vestida més femenina. 

                                                 
6 Informació extreta de: http://es.wikipedia.org/wiki/Leather 

[...] 

El periodista freelance, Tony Scala, acababa de publicar la primicia de que 

Paolo Roberto había rescatado a la bollera BDSM Miriam Wu de un 

secuestrador.  

[...] 
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L’afició per les motocicletes i la independència, una erotització o fetixització 

entorn al cuir, són altres característiques de la cultura leather. Per exemple, al 

primer llibre de Larsson ja s’aprecia aquesta afició per part de la Lisbeth, de 

manera que al capítol 6 de “Els homes que no estivamen les dones” hi ha un 

fragment que diu així: 

 

D’altra banda, als capítols 19 i 20 es reafirma aquest gust per les motos i el 

cuir. És en aquest capítols quan la noia emprèn el viatge en busca de Blomkvist 

per començar la investigació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

poseía una moto: una Kawasaki de 125 centímetros cúbicos, de segunda 

mano, que usaba en verano. 

 [...] 

[...] 

Ese mismo viernes de Midsommar, Lisbeth Salander sacó su Kawasaki y 

dedicó la mañana a darle un buen repaso. Una moto de 125 centímetros 

cúbicos tal vez no fuera la máquina más chula del mundo, pero era suya y 

sabía manejarla. La había puesto a punto ella misma y había trucado el 

motor para poder correr más. 

[...] 
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I ja en el segon llibre (“La noia que somiava amb un llumí i un bidó de 

gasolina”), que és on es centra la major part d’aquest anàlisi, podem acabar 

d’apreciar l’afició de la Lisbeth per les motos quan agafa la Harley dels 

“dolents” i hi dóna una volta. 

Per a complementar i acabar de reafirmar que tant la Lisbeth com la Míriam 

practiquen el BDSM, encara que no en siguin del tot conscients, direm que 

aquesta pràctica7 també sol relacionar-se amb l’ús de símbols externs com 

collars, anells, etc., i es dóna amb certa freqüència l’ús d’ornaments de 

modificació corporal com els tatuatges, marques, pírcings, etc. El tatuatge, que 

és força present en el cos de la Lisbeth, sol ser molt freqüent en les dones que 

adopten el rol sumís, però igual de freqüents són els pírcings, sobretot els dels 

mugrons, pírcings que sabem que té la Lisbeth Salander. 

 

                                                 
7 Informació extreta de: http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM#Roles 
 

[...]  

Lisbeth Salander siguió las instrucciones que le habían dado y cruzó el 

puente con su Kawasaki hasta la isla de Hedeby. Se detuvo junto a la 

primera casa a mano izquierda. Se encontraba en un pueblo perdido, pero 

mientras el arrendatario de sus servicios le pagara, no le importaba tener 

que ir al Polo Norte. Además, le encantaba conducir a toda pastilla por la 

autopista E4. Aparcó la moto y quitó la correa que sujetaba la bolsa de 

viaje. 

Mikael Blomkvist abrió la puerta y la saludó con la mano. Salió y examinó la 

moto con verdadero asombro. 

—¡Anda! Tienes una moto. 

Lisbeth Salander no dijo nada, pero lo observó atentamente cuando tocó el 

manillar y probó el acelerador. No le gustaba que nadie toqueteara sus 

pertenencias. 

[...] 
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A més, en el capítol 2 de “Els homes que no estivamen les dones” es descriuen 

els tatuatges de la Lisbeth: 

 

 

I el mateix passa al capítol 23: 

 

Pel què fa als pírcings, en el capítol 5 del segon llibre (“La noia que somiava un 

llumí i un bidó de gasolina”) el lector pot saber que la Lisbeth tenia un pírcing al 

mugró –entre d’altres- que s’ha acabat traient:  

[...] En el cuello llevaba tatuada una abeja de dos centímetros de largo. 

También se había hecho dos brazaletes: uno en el bíceps izquierdo y otro 

en un  tobillo. Además, al verla en camiseta de tirantes, Armanskij había 

podido apreciar que en el omoplato lucía un gran tatuaje con la figura de un 

dragón. Lisbeth era pelirroja, pero se había teñido de negro azabache. Solía 

dar la impresión de que se acababa de levantar tras haber pasado una 

semana de orgía con una banda de heavy metal. [...] 

[...] Le contó los tatuajes. Aparte del dragón y de una avispa en el cuello, 

tenía tatuado un brazalete alrededor de uno de los tobillos, otro alrededor 

del bíceps del brazo izquierdo, un signo chino en la cadera y una rosa en la 

pantorrilla. Excepto el dragón, se trataba de tatuajes pequeños y discretos. 

[...] 

[...] Durante su largo viaje se había desecho de varios piercings. Por 

razones puramente mésidcas, relacionadas con la operación, en la clínica 

de Ginebra le quitaron el aro de uno de sus pezones. Luego se deshizo del 

que lucía en el labio inferior. En Granada se desprendió del que llevaba en 

el labio izquierdo de la vulva; le provocaba rozadoras y, además, ya ni 

siquiera se acordaba muy bien de porqué se hizo un piercing ahí. 

Abrió la boca y destornilló el hierro que, durante seis años, le habñia estado 

atravesando la lengua. Lo depositó en un cuenco del estante junto al 

lavabo. De repente la invadió una sensación de vacío en la boca. 

Exceptuano los aritos del lóbulo, sólo le quedaban dos piercings: uno en la 

ceja izquierda y otro brillante en el ombligo.[...] 
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CONCLUSIONS 

 

Havent comparat el sadomasoquisme en dos escenes de la trilogia de Stieg 

Larsson hem pogut concloure que realment es tracta de dues situacions molt 

diferents, la qual una és no consentida i l’altre sí. 

 
En l’anàlisi en la qual Lisbeth és violada per Nils Bjurman ens hem trobat amb 

una pràctica sàdica més que no pas un sadomasoquisme com el què ens hem 

trobat amb l’escena de la relació lèsbica de la hacker amb la Míriam Wu. En la 

primera parlem d’una violació mentre que en la segona és una relació sexual 

on les dues amants busquen plaer. 

 
En un principi ens pensàvem que el sadomasoquisme era una pràctica en què 

un dels dos membres era sotmès durament per l’altre, però a l’hora de fer la 

introducció ja ens vam desviar d’aquesta idea. Es per això que vam voler afegir 

a l’anàlisi la part més real d’aquesta pràctica perquè es veiés el contrast del 

què sap la societat amb el què realment és. Dues visions contràries que es 

veuen en la part negra i més violenta del primer anàlisi i la part més romàntica 

en el segon. 

 
Tot i així, creiem que el llibre reflecteix molt bé la realitat ja que l’escena de la 

violació queda oculta a la societat (cosa que sol passar en molts casos de 

violació) i l’escena de sadomasoquisme lèsbic queda mal vista per la gent 

creant així rumors i una imatge d’aquesta pràctica tergiversada i de les 

persones que ho duen a terme. 

 
Finalment, aquest treballs ens ha ajudat a saber més sobre aquest món i alhora 

a poder-lo comparar amb els llibres de Larsson que estan en actual auge literari 

i que poden influir en la formació de l’opinió pública. 

 

 


