
UNTROSDECONVERSAAMB

A.C. Des de fora, suposem
que Roslund, el periodista, és
qui redacta les novel·les i Hell-
ström, l’exconvicte, és qui se les
inventa, però estic disposada
que em sorprengueu dient-me
que és ben bé a l’inrevés.

A.R. No ens enxamparàs! Fa
deu anys que treballem a quatre
mans i des del principi vam decidir
que diríem que tots dos fem el
100% de les obres i no confessar
el nostre procés creatiu.

B.H. Jo sóc la mare de les sis
criatures i Roslund és el pare.

A.C. D’acord, però suposo
que el més complicat deu ser
mantenir una relació similar
amb els personatges principals,
com amb el vostre detectiu,
Ewert Grens.

B.H. Tots dos explotem una
part de nosaltres per elaborar els
nostres personatges i aquesta és
la part que més coneixem. Els do-
nem el màxim d’emoció perquè no
ens surtin plans.

A.R. I això passa amb tots.
També tenim personatges que
són noies de disset anys i cap dels
dos no ho és ni ho ha estat mai, pe-
rò això també deu ser un avantat-
ge de ser dos, tenim més punts de
vista. Nosaltres escrivim amb un
mètode assembleari. Oferim mol-
tes perspectives: la dels bons, la
dels dolents, la dels pares dels
bons, la dels perseguidors, la de la
presó, perquè també s’ha d’expli-
car que tot plegat té conseqüèn-
cies…

A.C. Creieu que teniu una
responsabilitat crítica com a au-
tors de novel·la negra?

A.R. Responsabilitat? No ho di-
ria. Diria més aviat que tenim una
oportunitat. La novel·la també és
per entretenir, però si hi podem re-
flectir les febleses de la nostra so-
cietat, millor.

A.C. Com ha canviat la vostra
vida des que us dediqueu a això
dels crims escrits?

B.H. La meva vida ja va canviar
abans. Fa divuit anys que sóc una
persona encantadora, que estic
net. Molts cops odio quan algú em
recorda qui vaig ser i em vénen al
cap com eren les meves idees
d’aleshores. La meva vida ha can-
viat molt. Mai no havia viatjat tant.
Pensa que estem traduïts a 33
llengües! Quan Roslund i jo ens
vam conèixer no ens vam agradar
gaire perquè som dues persones
molt diferents. Aquest procés
d’escriure junts ens ha canviat i ara
som com un matrimoni.

A.R. Uf, jo ja he après que no li
puc dir que s’equivoca perquè se
m’enfada molt. Li he de dir: “Em
sembla que no tens raó.”

A.C. Com us vàreu conèixer?

B.H. Jo havia fundat una orga-
nització per ajudar els joves a sortir
de la droga i Roselund va venir a
fer-nos un documental. Vam con-
nectar. Ens explicàvem moltes his-
tòries i un dia vam decidir que les
havíem d’escriure.

A.C. Hellström, què els dius
als joves? Que escriguin com
tu?

B.H. No, n’hi ha molts que són

dislèctics i no ho poden fer. Amb el
temps, he après que només un
mateix és capaç de sortir-se’n
quan n’està autoconvençut. Tu ja
pots dir missa, que si no són ells
que ja s’han adonat que han de
sortir del pou, no servirà de res.
Quan s’adonen que són drogoad-
dictes i que ja no podran parar, és
quan entro jo i puc ajudar-los. Sinó,
no puc fer res, i això és dur.

A.C. Enyores la part salvatge
de la vida?

B.H. Sí, però també sé que tor-
nar-hi em costaria l’ànima. Moriria.
És molt emocionant drogar-se,
planificar un crim, però ja no ho
puc fer més.

A.C. Pel teu passat, creus
que tens menys pors que la res-
ta de la gent?

B.H. No, abans no tenia por
perquè no m’interessava ningú.
Ara sóc molt més curós amb mi i
amb els meus amics. Ara he de
pensar. Tinc més bona vida i m’he
de comportar, aquesta és la meva
segona idea quan em llevo al matí.

A.C. I la primera?

B.H. No vull llevar-me!

A.R. Sí, a ell se l’ha de convèn-
cer de tot perquè el seu primer
pensament és que no vol escriure
més, no vol fer res...

A.C. Realment sí que sou un
matrimoni, quina paciència te-
niu l’un amb l’altre!

B.H. Som part de la nostra vida,
però no fem mai vida social junts i
som gairebé oposats. Ell està ca-
sat, jo estic divorciat, al·leluia!

A.R. Sí, ell ha canviat tant de vi-
da que ja no beu i jo, quan surto
amb ell, faig el mateix, així és que
acabem fent coses diferents. Jo
ara mateix vinc d’una llibreria me-
ravellosa que he descobert per ca-
sualitat al carrer Mallorca.

A.C. Has tingut sort! La Cen-
tral és una de les millors de Bar-
celona.

A.R. Em deu passar com als
presos que oloren la droga dins de
la presó. Jo oloro els llibres!

B.H. Jo, en canvi, vinc de pas-
sejar i per gentilesa de Spanair te-
nim un dia més a Barcelona. És
fantàstic perquè tothom diu que fa
fred, però per nosaltres és prima-
vera. ❋

Roslund & Hellström
Són el perio-
dista, Anders
Roslund, i l’ex-
convicte, Bör-
ge Hellström.
Suecs. Han
vingut a Barce-
lona per la
BCNegra i han
presentat Tres
segons (La Ma-
grana), la sise-
na novel·la que
fan a quatre
mans. I que du-
ri, perquè ser
traduïts arreu
els ha canviat
la vida. Molt.
D’estar tan-
cats a la redac-
ció i a la presó,
ara no paren de
viatjar i, grà-
cies a Spanair,
tenen un dia de
propina a Bar-
celona
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