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JOSEP LOSADA

“Jo visc al sud
de Califòrnia,
però el seu
paisatge
no m’inspira
per ubicar-hi
un crim”

primera persona, per la qual
cosa m’havia de ficar forçosa-
ment en la seva pell. A més,
resulta que es tractava d’un
geni del violí des dels cinc
anys, cosa que m’obligava a
llegir molt sobre música.
L.D. Escrivia les dues històries al-
ternativament o primer va redac-
tar-ne una i després l’altra?
E.G. Els dos primers capítols de
cada història els vaig escriure
al mateix temps, però llavors
em vaig adonar que era una
mica confús. Així que vaig
decidir continuar amb la his-
tòria del violinista Gideon
Davies fins al final i després
escriure la segona trama. Un
cop enllestides les dues, vaig
entrellaçar-les.
L.D. ‘A Great Deliverance’, la pri-
mera obra publicada de la nissa-
ga Lynley-Harvers, la va escriure
en menys d’un mes. En canvi, per
escriure ‘Memòria traïdora’ ha
necessitat gairebé un any i mig...
E.G. És que cada vegada intento
fer novel·les més complexes i
això fa que siguin obres que
cada cop tenen més pàgines.
Memòria traïdora, per exemple,
arriba gairebé a les 1.000 pà-
gines, però és que, en realitat,
es tracta gairebé de dues no-
vel·les en un únic llibre.
M’encanta posar-me en la pell
dels meus personatges i cons-
truir-los un passat, un present
i una manera de fer, de sentir
i de dir propis. No vull que
només siguin una anècdota
en el llibre.
L.D. El perfil psicològic dels seus
personatges és molt important...
E.G. Intento donar a cadascun
d’ells una manera de procedir
psicològicament que els faci
posar en marxa sota condici-
ons d’estrès. És el que jo ano-
meno patologia. A més, evi-

dentment, els atorgo una
descripció física i una història
familiar. Els darrers anys de la
meva carrera els vaig dedicar
a estudiar la psicologia hu-
mana i aquest coneixement
m’ajuda a crear personatges
complexos i amb problemes
psicològics.
L.D. Als seus llibres no només es
resol un assassinat, sinó que al
voltant d’ell es presenten moltes
subtrames. ¿Podríem dir que el
misteri és per a vostè una mena de
pretext per reflexionar sobre com
pensen i actuen els éssers hu-
mans?
E.G. Utilitzo el crim per entre-
llaçar la vida d’una desena de
personatges i explicar què els
passa. La resolució d’un mis-
teri és el fil conductor que
dóna estructura al llibre i que
em serveix d’excusa perfecta
per indagar en la ment dels
meus personatges.
L.D. No li ha passat mai que les
convencions de gènere de la no-
vel·la políciaca s’hagin convertit
en una cotilla?
E.G. No, perquè realment em
puc permetre escriure gairebé
tot el que vull. És cert que
haig de respectar unes certes
regles, però són mínimes: em
sento molt lliure de crear ab-
solutament qualsevol cosa. El
crim és només el punt de
partida, l’excusa per lligar
tots els personatges amb les
seves respectives històries pa-
ral·leles.
L.D. En el cas concret de ‘Memòria
traïdora’, com es va documentar?
E.G. El primer que faig quan
vull escriure una novel·la és
desplaçar-me al lloc on pas-
sarà l’acció, perquè m’agrada
partir d’espais que puc des-
criure de primera mà. Tinc
una casa al barri londinenc
de South Kensington i per ai-

xò vaig decidir situar-hi l’o-
bra. En concret, l’atropella-
ment d’una de les dues his-
tòries té lloc en un carrer on
viuen uns amics meus. D’al-
tra banda, per escriure Me-
mòria traïdora vaig anar a una
escola britànica de cangurs
per saber realment com s’han
de comportar i quines són les
seves tasques en una casa
anglesa. El segon assassinat
de la novel·la va tenir lloc fa
vint anys i per això vaig visi-
tar una monja que feia més
de dues dècades que vivia en
un convent del barri. També
vaig entrevistar-me amb un
periodista de sucessos d’a-
quella època i vaig llegir no-

tícies de crims als diaris d’a-
anys. Finalment, vaig haver
d’assistir a classes per
aprendre a tocar el violí i
vaig parlar llargament amb
un violinista.
L.D. Sempre afirma que està can-
sada que els periodistes li pre-
guntem per què una nord-ameri-
cana ambienta les seves novel·les a
Anglaterra. Provaré, doncs, de
dir-ho d’un altra manera: s’ha
plantejat alguna vegada situar
les seves històries fora de la Gran
Bretanya?

E.G. Alguns dels meus relats
curts els he ambientat fora
d’Anglaterra i han funcionat
molt bé. Però de moment, mai
m’he plantejat situar tota una
novel·la fora d’aquest país.
Vaig enamorar-me d’Angla-
terra ja fa molts anys, quan hi
vaig anar per assistir a un se-
minari sobre Shakespeare, i
des de llavors, cada any hi
passo una temporada. Jo visc
al sud de Califòrnia, però el
seu paisatge no m’inspira a
l’hora d’ubicar-hi un crim.
L.D. Què és el que té Anglaterra que
li agrada tant?
E.G. Primer de tot, el fet que
malgrat ser un país petit, té
una topografia molt diversa,
cosa que m’atrau molt. A més,
a diferència del que passa als
Estats Units, la gent està molt
aferrada als costums i a la se-
va història mil·lenària. El sud
de Califòrnia, en canvi, només
existeix com a Estat des de fa
150 anys. Poder-me remuntar
1.000 anys en el passat i veure
com la gent ha anat evolucio-
nant, em fascina.
L.D. Cadascun dels seus personat-
ges té una manera de parlar se-
gons la classe social a la qual
pertany. Com s’ho fa per conèixer
tan bé les diferents maneres de dir
dels britànics segons el seu estatus
social?
E.G. Suposo que el fet de conèi-
xer a fons la vida i miracles de
cadascun dels meus personat-
ges ajuda molt. Això em per-
met saber, per exemple, que
hi ha certs girs lingüístics,
certes frases que el comte
Linley mai utilitzaria, mentre
que la Barbara Harvers, sí.
D’altra banda, encara que el
nord-americà i l’anglès brità-
nic siguin diferents, en defi-
nitiva tots dos són llengua
anglesa. Comparteixen, per

tant, un sentit comú que em
permet saber si una frase és
adequada posada als llavis
d’un personatge concret o no.
L.D. Quan per primera vegada va
crear la figura de l’inspector Lyn-
ley, per què va decidir que fos un
comte?
E.G. Perquè em va semblar més
divertit tenir com a protago-
nista un comte que no pas el
típic policia de la majoria de
novel·les de misteri. Vaig pen-
sar que un aristòcrata britànic
em donaria molt més joc. En
contrapartida, vaig fer que la
seva col·lega de feina, la Bar-
bara Harvers, fos de la classe
treballadora. D’aquesta ma-
nera tinc una gran llibertat
per introduir qualsevol regis-
tre i pràcticament qualsevol
opinió. La parella protagonis-
ta està pensada com dos pols
oposats condemnats a en-
frontar-se sovint, però també
a haver d’entendre’s.
L.D. Molts dels seus lectors confes-
sen que s’identifiquen més amb la
Barbara Harvers que no pas amb
el comte Lynley. Per què creu que
es així?
E.G. Potser per la tendència que
tenim els humans, sobretot
els nord-americans, de simpa-
titzar amb qui té les de per-
dre.
L.D. No obstant, si a vostè li pre-
guntessin amb quin dels seus
personatges s’identifica més, re-
sulta que no és ni amb l’un ni
amb l’altra, sinó amb Saint Ja-
mes...
E.G. Saint Jamés és el personat-
ge que sento més proper a mi
perquè és el primer que em
vaig inventar. Era el protago-
nista de les primeres dues
novel·les de misteri que vaig
escriure, però que no em van
publicar. En ocasions, Saint
James és el que millor plasma
la meva manera de fer, encara
que també la Barbara Harvers
té molt de la meva actitud
davant la vida. Són els dos
personatges que em costa
menys de fer actuar i pensar,
perquè la majoria de vegades
només m’haig de fixar en com
em comportaria jo en el seu
lloc.
L.D. El fet que el personatge de
Saint James sigui minusvàlid és
per algun motiu en especial?
E.G. Per mi era un repte sa-
ber-me posar en la pell d’una
figura minusvàlida. A més,
em donava la possibilitat
d’introduir a les meves no-
vel·les preguntes sobre on ra-
dica realment la virilitat d’un
home. De fet, pràcticament
tots els meus personatges te-
nen un handicap, una dificul-
tat que han de superar, l’únic
que passa és que la de Saint
James és més òbvia, perquè és
física.
L.D. Li agrada escriure novel·les que
necessitin d’una segona lectura?
E.G. Crec que les meves obres
s’entenen perfectament lle-
gint-les només una vegada.
Però si te les llegeixes una se-
gona, t’adones que tots els
indicis, totes les respostes


