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Les persones tenim una
gran tendència a generar
mites i a creure’ns-els, so-
bretot per explicar fenò-

mens que no comprenem. Així ho
hem fet durant tota la nostra histò-
ria, com una part de la nostra idio-
sincràsia, la qual cosa, sens dubte,
ens ha permès tenir una sensació
subjectiva més gran de seguretat
en un entorn canviant i relativa-
ment inestable. Tanmateix, de mica
en mica, la ciència ha anat donant
una explicació racional als fenò-
mens naturals, per la qual cosa la
major part de mites antics han que-
dat obsolets i arraconats en les lle-
gendes.

Però la tendència a construir mi-
tes continua ben arrelada en les
nostres ments, com si tinguéssim la
necessitat de dotar de misteri fets
que científicament són ben natu-
rals i racionals, com si ens resistís-
sim a abandonar el component po-
ètic que els mites proporcionen so-
bre la realitat. Per exemple, què
pensaríem si un entès en la matè-
ria ens digués que una cullereta al
coll d’una ampolla no evita que el
cava s’esbravi? O que no és cert
que només fem servir el 10 per cent
del cervell? O que els refredats no
els causa el fred i que la vitamina C
no els cura? És a dir, què pensaríem
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La veu comença amb un situació
tòpica que la destresa d’Indrida-

son fa evolucionar cap als paratges
de l’interès: si fa no fa, la novel·la,
que té lloc a Reykjavík, la capital
d’Islàndia –sí, el text d’Indridason és
una altra importació filla de la stie-
glarssonfília–, comença quan es lo-
calitza un Pare Noel assassinat a ga-
nivetades en un recambró dels so-
terranis d’un hotel de prestigi. A
més, falten pocs dies per Nadal. I, a
més a més, el Pare Noel mort, que
feia de porter de l’hotel com a feina
principal, el troben amb els panta-
lons abaixats i el penis preparat per
a la pràctica del sexe segur.

Els ingredients bàsics es marinen
amb la intervenció de l’inspector Er-
lendur i els agents que té a les seves
ordres, que fan avançar la narració
amb les recerques i les troballes prò-
piesdeles investigacionspolicialsque
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Les esquerdes dels espais tancats
se suposa que es duen a terme quan
es tractaderesoldreunafercriminal.

El fil principal avança de manera
sostinguda tot i que la seva trajectò-
ria no té gaire a veure amb la defini-
ció que apunta que una recta és l’es-
pai més curt que hi ha entre dos
punts: això ajuda a identificar-lo
com a fil literari en contraposició
amb els fils matemàtics que autors
de presumptes novel·les dissenyen
a partir de les fórmules de la medi-
ocritat. Cal atribuir de manera justa
a Indridason el mèrit de ser capaç de
mantenir ben bé fins al final la incer-
tesa sobre el qui i el perquè de l’as-
sassinat que actua com a detonant.

Pel que fa al protagonista, l’ins-
pector Erlendur –que encapçala un
seguit de novel·les que el tenen com
a element comú–, cal situar-lo en el
bàndol dels fracassats, aquell en
què ja hi ha tots aquells altres poli-

cies que, tot i ser capaços de dur a
terme amb èxit la feina que se’ls en-
comana, són incapaços d’encarar la
vida amb un mínim d’alegria vital.
Res a dir: a l’hora d’escriure, el lite-
rat és un déu.

Transcendir el límits clàssics
Tot i això, La veu transcendeix, a fi
de bé, els límits que defineixen el
terreny de joc clàssic de la novel·la
negra i demostra que l’escriptor is-
landès hi ha posat alguna cosa més
que lladres i serenos. La novel·la té
lloc en un hotel: hi troben el cadàver,
hi fan les investigacions, hi reben les
novetats del que s’esbrina fora de
les seves parets i s’hi resol el cas. La
utilització de l’hotel, en aquesta no-
vel·la, és una crida a l’atenció del lec-
tor, perquè és una metàfora que res-
sona, amb intensitats diferents, en
bona part dels personatges. Així

com un hotel és un edifici, un cons-
trucció sòlida, així es presenten els
personatges, que es fan forts amb
els seus silencis, amb les seves ex-
plicacions no ofertes. Però en un ho-
tel hi ha vida –clients, personal, pas-
savolants...– i també hi ha vida en els
personatges. I així com el text des-
criu de manera progressiva parts del
funcionament de l’hotel, també des-
criu amb la mateixa cadència el fun-
cionament dels personatges, que es
tradueix en penúries, misèries, soli-
tuds, desenganys, odis, rancúnies,
frustracions..., i en la necessitat de
tirar endavant amb la vida pròpia
fins i tot sense saber ben bé per què.
Aquesta avaluació de les interiori-
tats humanes, que l’autor situa astu-
tament en els volts de Nadal, és el
que aporta valor a una novel·la que,
així, desborda els límits del gènere
que l’acull.❋
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si un expert ens demostrés que
aquestes i moltes altres afirmaci-
ons amb aparença científica no són
res més que mites moderns sense
cap fonament empíric?

Desmitificar afirmacions falses
Aquest és el propòsit de Daniel
Closa a 100 mites de la ciència, un
llibre pensat per desmitificar algu-
nes de les afirmacions falses més
freqüents que continuem teixint i
transmetent al voltant del coneixe-
ment científic. En aquest llibre,
Closa, investigador de l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques de
Barcelona i autor de diverses
obres de ficció i de divulgació cien-
tífica, ens presenta, agrupats en di-
versos blocs temàtics –mites sobre
el nostre cos, la salut i la malaltia,
el menjar, els animals, l’evolució, la
Terra, l’espai, els científics, histò-
rics, urbans i conspiracions–, un
centenar de mites moderns amb
aparença de veritat científica, i ens
argumenta de manera clara, sen-
zilla i molt amena per què no són
certs. Un llibre útil si volem deixar
de ser transmissors d’aquests mi-
tes i que no defuig la polèmica,
perquè desmuntar mites és molt
més difícil que modificar teories ci-
entífiques aportant nous coneixe-
ments també científics.❋


