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Elizabeth
George:
“M’agrada

desafiar les
expectatives
del lector”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Els fidels a la nissaga protagonitzada per
l’inspector Lynley i la Barbara Havers ja
poden gaudir d’un nou llibre de la
nord-americana Elizabeth George: ‘Memòria
traïdora’ (Edicions 62 / Diagonal). Una vegada
més, la que molts consideren la reina de la
novel·la negra a l’estil anglès ens demostra
que té una imaginació sense límits a l’hora
d’assasinar algú... dins la ficció

L.D. Com se li va acudir l’argument
per escriure ‘Memòria traïdora’?
E.G. Arran del cas de Louise
Woodward, la jove cangur
britànica acusada d’haver
matat el fill del qual tenia

cura a Boston. Després de
processar-la, em vaig pregun-
tar qui de la casa en lloc d’ella
hauria pogut ser culpable.
Aquest cas real va ser només
el punt de partida, el que em

va donar la idea, però després
no es va transformar en la
trama principal, sinó que no-
més ha quedat com una
anècdota més de les moltes
que recull l’obra.

L.D. El seu llibre reuneix dues his-
tòries que avancen en paral·lel.
¿Aquesta estructura complexa va
ser un repte per a vostè?
E.G. Sí, realment em vaig posar
a prova. Va ser com escriure

dues novel·les alhora, però
amb la dificultat afegida que
una d’elles estava protagonit-
zada per un home que a més
a més era jove i que parlava en
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VIII
Entrevista a
Marga Clark
. .....................................................
Marga Gil Roësset va ser una
artista precoç, amb dots de
genialitat, que es va suïcidar als 24
anys en no poder superar l’amor,
no correspost, que sentia per Juan
Ramón Jiménez. A ‘Amarga luz’
(Circe) la seva neboda, Marga
Clark, ens ho explica.

X
Isidor Cònsul uneix
Verdaguer i Maragall
. .....................................................
‘Jacint Verdaguer/Joan Maragall,
joc de miralls’ (Institut
d’Edicions de la Diputació de
Barcelona i Edicions Proa), és el
volum amb què Isidor Cònsul ha
reunit poemes de tots dos autors
per analitzar comparativament
semblances i divergències.

XI
Reedició de la novel·la
‘Crineres de foc’
. .....................................................
Joan Josep Isern, tot comentant la
reedició que Edicions 62 ha fet de
la novel·la de Maria-Antònia
Oliver, ‘Crineres de foc’, fa un
passeig per la narrativa catalana
dels vuitanta, en especial pels
premis Sant Jordi i els seus
protagonistes de l’època.


