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patlles, rabassut, vermell de cara, 
morro de manatí”. “La meva feina 
de descriure no és només exhaus-
tiva i completa –diu–. Vol ser molt 
visual i hi ha un treball poètic”. En 
el cas del segrestador, la imatge sin-
gular és la comparació de la boca i la 
mandíbula de l’home amb el mor-
ro d’un manatí. ¿S’atreviria a provar 
d’explicar com és aquesta part del 
cetaci? “Oh, no, de cap manera! Em 
seria impossible improvisar com és 
el morro d’un manatí ara mateix 
–comenta–. Quan escric puc passar 
perfectament tres hores per trobar 
dues línies”. 

Un país horriblement singular 
L’objectiu del segrest de Constance 
és enviar-la a Corea del Nord per 
trobar-se amb el general Gang Un-
Ok i convence’l perquè deserti. Té 
mitja partida guanyada: Un-Ok és 
un entusiasta d’Excessif, la cancó 
que va popularitzar Constance anys 
enrere. “Durant molts anys, l’eix 
principal de la novel·la d’espies va 
ser el conflicte entre el bloc orien-
tal, llavors comunista, i l’occidental 
–recorda–. Amb la caiguda del Mur 
de Berlín el 1989 les cartes del gène-
re, que m’ha interessat com a lector 
des de la dècada dels 60, es van re-
distribuir. Vaig triar escriure sobre 
Corea del Nord a Enviada especial 
perquè és un país horriblement sin-
gular, aïllat i estrany. És una dicta-
dura terrorífica, i puntualment ens 

Fa gairebé dues dècades, 
Jean Echenoz (Orange, 
1947) va anunciar que 
feia les maletes i fugia a 
través del títol de la se-

va novena novel·la, Me’n vaig. No 
va ser una deserció immediata, pe-
rò després d’un parell de llibres 
més –un dels quals, l’exquisit vo-
lum d’homenatge al seu editor, 
Jérôme Lindon–, Echenoz final-
ment va girar la vista cap al passat, 
se n’hi va anar i s’hi va quedar, 
obrint un llarg parèntesi integrat 
per tres retrats de personatges re-
als i una nouvelle. 

“Quan vaig començar a escriure 
Ravel [2006] va ser una porta de 
sortida del que havia fet fins llavors 
–admetia l’escriptor aquesta setma-
na a Barcelona, on ha participat al 
festival Kosmopolis del CCCB–. No 
sabia que m’hi quedaria tant de 
temps”. Primer es va interessar pel 
compositor Maurice Ravel. Llavors 
va passar al món de l’atletisme, res-
catant l’invencible Emil Zátopek el 
2008 a Córrer (Raig Verd). D’allà va 
fer un bot fins a l’inventor Nikola 
Tesla: Llampecs, el 2010, semblava 
que havia de tancar aquell “cicle de 
vides imaginàries” en què l’autor 
s’adaptava a la pell de cadascun dels 
personatges, un tercet lleugera-
ment excèntric. Però no va anar ai-
xí: el 2012 va arribar 14, una minia-
tura sobre la Primera Guerra Mun-
dial en què Raig Verd i Anagrama 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

A ‘Enviada especial’, Jean Echenoz torna a escriure sobre el 
present i tanca un llarg parèntesi de ‘nouvelles’ històriques 
que va començar amb ‘Ravel’ l’any 2006. La seva última 
novel·la el reconcilia amb els seus inicis: és una magnètica i 
divertida història d’espies en què una dona és segrestada per 
dur a terme una missió secreta a Corea del Nord

van fer tàndem per primera vegada. 
“En aquells moments em vaig ado-
nar que el mètode d’aquells llibres 
em començava a resultar fàcil –re-
corda Echenoz–. Ja no corria riscos. 
I jo soc un tipus d’escriptor a qui li 
agrada provar coses diferents”.  

Aquest ha sigut el motiu princi-
pal per tornar al present i, de retruc, 
recuperar el gènere negre. Si Chero-
kee (1983) i Lac (1989) desprenen 
les fragàncies de nicotina i suor 
–una mica resclosides– de la dèca-
da dels 80, a Enviada especial fa una 
mirada al món ultraveloç i hiper-
connectat del present a partir del 
segrest de Constance en un carrer 
poc transitat de Trocadéro, a prop 
del cementiri de Passy, “de lluny, el 
més elegant de París”. El novel·lis-
ta posa en marxa una sèrie de meca-
nismes típics del seu univers de fic-
ció: si a Lac l’entomòleg protago-

nista tenia l’habilitat de convertir 
les mosques en espies de primer or-
dre, aquí els tres segrestadors de 
Constance són amables i s’acaben 
fent amics de la noia. Un d’ells és 
descrit amb aquella gràcia tan ca-
racterística de l’autor: “Ample d’es-
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n’arriben informacions espantoses, 
com ara els experiments nuclears o 
els atacs informàtics. És una reali-
tat absent i alhora molt present”. 

Echenoz no té gaire simpatia pel 
“líder suprem”. Al llibre en fa 
aquest retrat: “Rabassut i panxut, 
cap ovalat galtaplè homotètic res-
pecte a un voluminós cos oval –ou 
d’ànec sobre ou d’estruç sense cap 

mena de coll que fes de transició–, 
avançava amb pas obstinat, postís, i 
com el seu estimat pare líder com-
pensava la poca estatura amb tape-
tes gruixudes damunt de les quals 
caminava balancejant els braços 
lluny del cos”. 

La crisi de la ficció 
Jean Echenoz va debutar el 1979 
amb El meridià de Greenwich, que 
tot i aconseguir una repercussió 
crítica notable va vendre només un 
miler d’exemplars, una xifra que en 
el mercat francès és irrisòria. “En 
aquells moments la novel·la era un 
gènere que estava cansat i no se sa-
bia gaire bé cap on anava –diu–. Ha-
via pres una deriva massa teòrica i 
avantguardista. En aquell paisatge 
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em sentia incòmode”. Per escapar 
d’aquell atzucac, Echenoz llegia 
molta novel·la negra, francesa i 
nord-americana. “La forma de la 
ficció policial va ser molt important 
per a mi –assegura–. També el cine-
ma”. A Cherokee, una novel·la negra 
esquitxada d’ironia, hi havia la re-
cerca d’una esposa infidel, d’un llo-
ro desaparegut i dels fonaments 
d’una fortuna. Aquest va ser un dels 
camins narratius que Echenoz va 
emprendre, i en el qual va reincidir 
a Lac i Rubias peligrosas (1995), en 
què desapareixia una cantant que 
havia interpretat –entre d’altres– la 
cançó Excessif, igual que la Cons-
tance d’Enviada especial. “M’agra-
da construir petits ponts entre no-
vel·les –afirma Echenoz–. Ara es-
cric amb més llibertat i menys ràbia 
que a la dècada dels 80. Amb el 
temps he vist que la crisi de la ficció 
és cíclica. Cada trenta anys diem 
que la novel·la està acabada. Són 
onades regulars que arriben i se’n 
van”. Quatre dècades després de 
debutar, el novel·lista segueix sen-
se saber “d’on ve la curiosa pulsió 
d’escriure i la necessitat d’omplir 
pàgines”. Afegeix, amb el posat se-
riós que no abandona pràcticament 
mai, com a mínim davant un peri-
odista: “He arribat a la conclusió 
–provisional– que el motor de la 
meva literatura és el llibre imagina-
ri que voldria escriure i que mai no 
aconsegueixo fer”.✒

“ARA ESCRIC AMB MÉS 
LLIBERTAT I MENYS 
RÀBIA QUE A LA DÈCADA 
DELS 80”, AFIRMA 

A priori, qualse-
vol comparació 
d’un escriptor 
entre la seva obra 
i el Barça hauria 
d’anar lligada a 
un intent de cap-

tar lectors aficionats al club o bé de 
demostrar que la literatura i el fut-
bol estan més a prop del que sembla. 
Però és probable que a Jo Nesbo no 
li passés pel cap ni una cosa ni l’altra 
quan ahir, al festival Kosmopolis, va 
afirmar que el seu protagonista, 
Harry Hole, “és com Luis Suárez, 
perquè tots dos són igual de tram-
posos”. Ho deia en referència al pe-
nal “provocat” pel futbolista perquè 
el Barça tingués l’oportunitat de fer 
el cinquè gol al PSG durant la histò-
rica remuntada del 8 de març.  

L’autor noruec, que es confessa 
fan del Barça, justificava així la ma-
nera de ser del detectiu que apareix 
a les seves 11 novel·les i que es carac-
teritza pel seu caràcter sorrut, com-
petitiu i tenaç. A La set (Proa / Re-
servoir Books), Harry Hole serà fe-
liç per primera vegada gràcies al fet 
d’haver-se casat amb la Rakel i d’ha-
ver-se apartat de la seva feina d’in-
vestigador, però la tranquil·litat no 
li durarà gaire. “No té talent per a la 
felicitat, ell espera que li passin co-
ses dolentes”, explica Nesbo, que 
defineix l’existència del detectiu 
“com si caminés per sobre d’un llac 
amb una fina capa de gel que es pot 
trencar en qualsevol moment”.  

La pedra que esquerdarà el gel i 
submergirà el protagonista en les 
aigües de la maldat serà la mort bru-
tal i sanguinària d’una advocada de-
dicada a ajudar víctimes d’abusos 
sexuals i violacions. A partir 
d’aquest crim, la policia investiga-
rà un assassí en sèrie que es beu la 
sang de les seves víctimes i al Har-
ry se li presentarà un dilema: esco-
llir entre la família que estima i la 
feina que odia. “Paradoxalment, tri-

“Harry Hole és tan 
trampós com Luis Suárez”

arà la segona opció i passarà a for-
mar part de la investigació”, 
avança Nesbo, que atribueix la 
decisió del detectiu “al sentit del 
deure i a una mena de reflex soci-
al per donar significat a la seva vi-
da en un context més gran” i que 
compara amb les experiències de 
soldats i astronautes.  

Contes de fades per a adults 
El germen de La set va aparèixer 
quan Nesbo es trobava en una 
cel·la psiquiàtrica buscant idees. 
“Vaig topar amb la síndrome de 
Reinfeld o vampirisme clínic, que 
s’atribueix a aquelles persones 
amb un impuls sexual o físic per 
beure sang”, recorda l’escriptor 
noruec, que ha venut més de 33 
milions d’exemplars dels llibres 
de Harry Hole arreu del món. 
Aquesta set de sang és el motor 
que empeny l’assassí, que al de-
tectiu ja se li va escapar una vega-
da, a queixalar les seves víctimes 
amb una dentadura de ferro.  

De la mateixa manera que el 
protagonista i Luis Suárez com-
parteixen similituds, Harry Hole 
i el vampirista homicida tampoc 
són gaire diferents. “Els assassins 
en sèrie tornen a cometre crims 
perquè no estan satisfets amb 
l’anterior. Busquen l’assassinat 
perfecte”, precisa Nesbo, que 
atribueix al detectiu “la mateixa 
set per investigar i caçar els homi-
cides”. Malgrat la foscor omni-
present en les novel·les de Nesbo, 
l’escriptor considera que les seves 
històries intenten descriure situ-
acions en què tot té sentit. “No és 
casual que tendim a veure la vida 
com una obra literària. Això és el 
que busca la gent i els reconforta”, 
defensa l’autor. Des del seu punt 
de vista, la seva feina consisteix a 
construir aquestes situacions; en 
definitiva, a “escriure contes de 
fades per a adults”.✒
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Jo Nesbo publica ‘La set’, un ‘thriller’ en què el seu detectiu 
persegueix un assassí vampirista que ja se li havia escapat


