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L
a frase que fa de
titularnosembla
la declaració
d’un autor d’èxit
com John Con-
nolly (Dublín,
1968). Els seus
llibressónàmpli-

ament traduïts –aquí a Bromera,
encatalà, i aTusquets,encastellà–
ipotvoltarperaquestsmons–ens
va visitar per la BCNegra–, amb la
garantia que l’últim lliurament de
la sèrie de Charlie Parker –Els
amants– enganxa milers de lec-
tors. De tota manera, Connolly no
ha abandonat el perfeccionisme
obsessiu de quan va començar
amb Every dead thing i continua
vivint la literatura com un Sísif in-
capaçdetreure’sdeldamuntelpes
de l’autoexigència. En català tam-
bé en podem llegirEls turmentats
i Els homes de la dalla. Que el lec-
tor jutgi si tantd’esforçval lapena.

En la seva novel·la ens fa anar
amunt i avall entre les generaci-
ons. Quin és el valor del pas del
temps per als seus personatges?
En molts dels meus llibres es parla
de la infantesa i de la joventut,
cosa que no és específica de les
novel·les negres en absolut. Em
surt d’una manera natural perquè
m’evoca la relació amb el meu
pare, que va morir de càncer. Els
nois joves no acaben de saber qui
són fins que no s’encaren al seu
pare, i això és una font de conflic-
te que va molt bé a la novel·la.
M’agrada anar del passat al pre-
sent dels meus personatges per-
què en la iniciació de la vida hi ha
moltes de les claus de com actu-
en després. En el llibre, les relaci-
ons en el si de la família i entre ge-
neracions són bàsiques. De fet, el
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tema és com una generació here-
ta un crim comès en la generació
anterior i com aquest fet ha de re-
soldre’s; si no, tornarà un cop i un
altre. Els amants del llibre són una
mena de metàfora d’això, perquè
permeten donar la idea que
l’amor no resolt també hi serà
sempre i tornarà i tornarà.

El narrador, però, ens ho expli-
ca a través de moltes veus i a
través d’una mirada externa.
Hi ha teories postmodernes
sobre el tema. Molta novel·la
negra està escrita en primera
persona. És més fàcil per empa-
titzar amb el lector. De fet és més
fàcil per a tot. La primera perso-
na demana un acord entre l’es-
criptor i el lector. Tu ja saps que
l’escriptor no està parlant d’ell
mateix, però trobo que la prime-
ra persona és molt limitada per-
què jo sé coses de Charlie Parker
que ell no pot saber d’ell mateix.
És una persona turmentada i jo
sé l’origen dels seus mals, però
ell no ho pot veure tan clar com
l’autor ni com el lector. M’agrada

aportar diferents consciències
dins del llibre, però no la meva
com a escriptor, sinó la d’altres
personatges que també poden
entrar en contacte amb el lector.

Tant se val si són personatges
bons o dolents?
Exacte. M’agrada tant explorar
la veu dels uns com la dels al-
tres. Recordo que un cop vaig
entrevistar James Lee Burke, el
millor novel·lista de novel·la
negra del món, i em va dir que
ell era la bona gent de les seves
novel·les. Jo no m’ho vaig creure
aleshores i encara no m’ho crec
ara. Em puc imaginar fent ca-
dascuna de les coses que fan els
personatges dels meus llibres.
La gràcia és que em limito a
posar-ho per escrit, però hi ha
petites parts de mi que sé que
són capaces de posar-se en veu
dels personatges malvats i
també dels bons; si no, els per-
sonatges no serien versem-
blants. És important: no vull fer
una caricatura de la gent, sinó
que hi hagi una possibilitat
d’existència per a aquestes cri-
atures de ficció. Necessito en-
tendre’ls. En el meu proper lli-
bre un personatge té càncer. El
meu pare va morir de càncer i
això m’afecta molt perquè és el
pitjor mal, que sàpigues que les
teves pròpies cèl·lules s’estan
rebel·lant en contra teu! Fa mal
escriure sobre això, però ho
podem arribar a entendre.
L’única manera de donar com-
plexitat moral als personatges
és entrar en la capacitat que
tenim per imaginar-nos els nos-
tres dimonis, que no té res a
veure amb simplement imagi-
nar-se monstres.

Al seu llibre hi ha moltes refe-
rències a la religió. ¿És una
qüestió que el preocupa?
Jo no diria que hi ha molta pre-
sència de la religió, sinó de l’es-
piritualitat i de certa metafísica.
La novel·la negra és essencial-
ment racional. Però cadascun
dels personatges de la meva
novel·la, sense excepció, va a la
recerca de la redempció. No és
en el sentit catòlic sinó espiritu-
al. Enlloc parlo de Déu i si existeix
o no, però els llibres suggereixen
que la qüestió de la redempció i
de la salvació demanen un esforç
d’exploració de la pròpia vida i és
aquest punt el que considero in-
teressant. Tot això dóna una altra
dimensió als meus llibres. Hi ha
fins i tot qui diu que no faig
novel·la negra.

Per què porta aquesta creu
penjada del coll?
No en tinc cap resposta. És una
creu bizantina molt vella. Podria
dir que em consola.

I no el redimeix?
De vegades sí. Jo sóc catòlic però
no un bon catòlic. Faig tot el que
se suposa que no hauria de fer un
catòlic. Si em preguntes si crec en
Déu, et diré que sí, espero que hi
hagi un Déu, si no seria una pena,
però no em definiria com una per-
sonaespiritual.Odio lagentquees
presenta com espiritual. No crec
en àngels ni en xacres.

Per què situa les seves
novel·les en un lloc tan provin-
cià com Maine, havent nascut
en un indret tan marcat literà-
riament com Dublín?
Sempre he llegit novel·la negra
americana. Tinc una fascinació per

“Escriure llibres
és una de les
experiències més
frustrants que hi ha”

Ara hi ha
molt poca
sensibilitat
per
l’esforç
humà

Text:Ada Castells Foto:Josep Losada
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la culturaamericana.Ésenergètica
i tremendament excitant. La ficció
irlandesa està obsessionada amb
lanaturalesadeser irlandès.La fic-
ció americana em va donar la via
per fugir de tot això. Vaig treballar
a Maine i per a mi va acabar sent
un lloc familiar. El que més m’inte-
ressa és que hi ha una transició
molt marcada entre les estacions.
Si vaig a Oregon o a Nevada, no
em sento connectat a aquests
llocs. Maine és similar a Irlanda. És
net i sembla avorrit, però no ho és.

En aquest llibre apareix el per-
sonatge d’un escriptor que vol
esbrinar què li va passar a
Charlie Parker. ¿Era una mane-
ra de reflexionar sobre la seva
pròpia manera de treballar?
No m’ho havia plantejat, però pro-
bablement sí. Jo no sé mai de què
escriure. No planifico res. Comen-
ço el primer capítol i vaig explo-
rant què passarà. És una revelació
gradual. Sóc lent perquè no puc
avançar sense haver tornat cada
vegada a llegir des del principi.
Faig un paràgraf al dia. Mai faig ca-
pítols individuals, sempre han
d’estar connectats des del princi-
pi. Estic obsessionat perquè tot
sigui perfecte. John Updike em va
dir que mai se sent content quan
acaba un llibre perquè sap que,
quan l’obri, ho farà per la pàgina
on hi ha l’error. Pot ser qualsevol
cosa, un nom que canvia, una er-
rata, jo hi passo per sobre un cop i
un altre i em fa molta ràbia el paio
que arriba i a través d’internet diu:
“Hi ha una errada en el teu llibre,
ho sabies?”. Jo dic: “Hi ha cent mil
paraules en el llibre, calcula el per-
centatge d’error!”. Hi ha poca sen-
sibilitat per l’esforç humà. Cada lli-
bre que faig miro que sigui tan re-
eixit com sigui possible i que em
pugui dir a mi mateix: “Aquest és
elmillor llibrequehepogutescriu-
re en aquest moment”. Crec que
escriure llibres és una de les expe-
riències més frustrants que hi ha.
Quan ets al cim de la muntanya,
has de tornar a baixar i començar
de nou. Per a mi escriure és una
manera d’explorar els altres i això
no ha estat mai senzill.

Després de vuit novel·les amb
ell, què ha descobert del seu
detectiu?
Que és el paio que no voldries
que visqués al pis del costat. Crec
que a cada llibre s’assembla més
a mi, però en els gustos i en el
sentit de l’humor. Jo no estic tan
turmentat com ell. A cada llibre va
agafant confiança i és més intros-
pectiu, de manera que se’ns fa
més proper. Suposo que és un re-
flex del que jo he après com a
ésser humà al llarg del temps. Jo

l’entenc, encara que no compar-
teixo el seu individualisme. Ell
m’ofereix la possibilitat de ficar-
me en la seva pell i mirar el món
d’una manera diferent de com ho
faria jo. Escriure llibres és apren-
dre a mirar a través d’un altre, un
exercici que no fan els teus veïns.
Per això només la lectura et pot
donar un accés directe a una
consciència que no és la teva.
Aquest és el deure que ha d’assu-
mir l’escriptor. La primera respon-
sabilitat és ser versemblant i la se-
gona és fer-ho tan bé com puguis.
No puc entendre la gent que de-
fensa els seus llibres encara que
siguin dolents. Si jo sóc aquí és
perquè he d’estar molt convençut
que ho he fet tan bé com en sé. Jo
llegeixo un parell de llibres a la
setmana. Quants en podré llegir
al llarg de la meva vida? No em
puc permetre que m’arribin lli-
bres dolents a les mans. No puc
perdre el temps. Si ara parés de
comprar llibres, no em podria ni
acabar els que tinc a casa.

I què li agrada llegir?
Vaig tastant diferents temes,
poca ficció, però cada any sóc
fidel a la meva cita amb Charles
Dickens. Hi ha qui diu que si ets
escriptor no pots llegir literatura,
però jo això no ho puc entendre.
Em puc imaginar llegint sense es-
criure, però no em puc imaginar
escriure sense llegir.

¿No està fart que, pel fet d’es-
criure a Maine i de misteris,
se’l relacioni amb Stephen
King?
No, quan jo vaig començar a es-
criure a Maine era perquè no hi
havia cap autor de novel·la
negra allà. Després, quan els
elements sobrenaturals van co-
mençar a tenir un paper més re-
llevant en les meves novel·les,
se’m va relacionar més amb
King. Però jo crec que ell fa
novel·les sobrenaturals. La dife-
renciació és clara: jo escric de
misteris, no d’horrors.

També té un parell de llibres
que no són de gènere. Quin
paper tenen en el conjunt de
la seva obra?
M’ajuden a refrescar-me. La gent
vol que escrigui dels mateixos
personatges, del mateix protago-
nista, del mateix ambient cada
any, però a mi em cansa. Proba-
blement el proper llibre no serà
de novel·la negra. No puc prendre
decisions pensant en el mercat ni
en el que volen els meus lectors.

De vegades sembla que se
senti limitat pel gènere i que
per això fa que el seu protago-
nista porti casos molt perso-
nals o bé hi afegeix aquests
tocs sobrenaturals.
No, jo no em sento limitat pel gè-
nere perquè no accepto les limi-
tacions. No accepto que no estigui
permès posar-hi elements sobre-
naturals. No accepto que no es
pugui posar molta metàfora, ni
que no es pugui dir allò o allò
altre. No m’agrada que les coses
sigui mediocres. Jo no dic que els
meus llibres siguin en la part dels
molt bons, però sí que ho intento.
Vull estar orgullós del que faig. No
vull agafar-me a un clixé i respon-
dre a les expectatives dels lectors
a través d’unes convencions.

¿I els seus editors, no el pres-
sionen?
No, no treballo mai sota contrac-
te. Vull poder fer sempre el que
em doni la gana. No estic especi-
alment interessat en els lectors,
sinó en la literatura. Tinc conver-
ses sobre això amb els meus
col·legues. Ens preguntem si,
sense editor, continuaríem escri-
vint. Jo no m’esperava que el meu
llibre es publiqués mai i intento
continuar amb aquesta actitud.

L’èxit de la novel·la li va per-
metre abandonar el periodis-
me. ¿Li faria ràbia haver-hi de
tornar?
No l’he abandonat del tot. Encara
faig entrevistes a escriptors.

Però com a col·legues.
Sí, és diferent. La feina de perio-
dista pot ser molt interessant,
però quan jo era al diari, sovint
em tocava escriure de coses que
no m’interessaven gens i això era
frustrant. Crec que em vaig apro-
par al periodisme només perquè
m’agradava escriure i al final vaig
descobrir que em sentia molt mi-
llor escrivint del que jo m’inven-
tava. De tota manera, és una pro-
fessió molt bonica. Has de passar-
te el dia buscant gent interessant
amb qui parlar.

Què més volem?❋

La ficció
suposa
aprendre
a mirar
a través
de l’altre
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