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Joaquim Barbal, El Sisco de
Norís. Pagès Editors.

Lleida, 2002.

E l protagonista fa honor a
una sèrie de personatges
que van captivar l’autor.

Són homes i dones una mica
il·luminats i altius que van es-
devenir una llegenda a la terra
on van viure: el Pirineu. Bar-
bal ens mostra costums i ma-
neres de relacionar-se d’altres
temps, ja passats.

Soledad Bengoechea, Les
dècades convulses: Igualada com
a exemple. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2002.

C om a la majoria de ciu-
tats industrials catala-
nes, a Igualada les con-

seqüències de la Primera
Guerra Mundial i el ressò de la
Revolució Russa van radicalit-
zar la conflictivitat social ja
existent.

Carme Junyent (ed.), Gimcana
de les llengües. Octaedro.

Barcelona, 2002.

A l llarg del 2001, a Mas-
quefa hi va tenir lloc una
gimcana lingüística amb

la intenció d’ampliar la cons-
ciència dels ciutadans sobre el
tema. El resultat és aquest as-
saig amb què podem saber els
nivells de coneixement de di-
ferents franges socials sobre
les llengües del món.

La reina Elizabeth
➤ En el segon pis d’una gran
casa del sud de Califòrnia
una dona s’inventa i escriu
una nova novel·la de detec-
tius ambientada a Anglaterra
que vendrà milers d’exem-
plars a tot el món. Potser, al
mateix temps, un fidel lector
de la seva desena de llibres
s’està enfrontant al nou títol
de la seva autora preferida,
convençut que aquesta vega-
da aconseguirà esbrinar qui
va ser l’assassí abans de llegir
la solució del misteri a les
darreres planes.

Això és el que precisament
podria estar passant avui a
qualsevol racó del món on
arriben els thrillers d’Eliza-
beth George, que precisa-
ment no són pocs. Pregun-
teu-ho si no als anglesos, que
l’anomenen la reina Elizabeth.

A les seves novel·les, tot es-
tà lligat i ben lligat, perquè
són el resultat d’una intensa
documentació. De fet, l’es-

criptora acostuma a passe-
jar-se pels carrers on ambi-
enta les seves obres per
prendre notes i preguntar als
veïns, i també es documenta
a fons sobre els coneixements
que atorga als seus protago-
nistes perquè vol que les se-
ves trames i els seus perso-
natges siguin al més realistes
possible.

La conseqüència és que
abans d’haver escrit la prime-
ra línia de l’argument, en
moltes ocasions ja té més de
50 pàgines d’apunts sobre la
biografia, el caràcter, les ma-
nies, les fílies, el llenguatge,
els sentiments i la cultura
dels seus personatges. No és
estrany, doncs, que les seves
novel·les siguin cada vegada
més llargues. L’última, per
exemple, es titula Memòria
traïdora (Edicions 62 / Diago-
nal) i té gairebé 1.000 pàgines.

De fet, es tracta gairebé de
dues novel·les, perquè Eliza-

beth George explica dues
històries que avancen en pa-
ral·lel i que no es connecten
fins al final del llibre. La pri-
mera la protagonitza Gideon
Davies, un jove prodigi que
ha perdut l’habilitat de tocar
el violí i que està fent teràpia
amb una psiquiatra. A la se-
gona, una dona que es diu
Eugenie mor brutalment
atropellada quan viatja a
Londres. A la butxaca hi du
un paper amb el nom de la
persona que trobarà el seu
cos. Una vegada més, la pa-
rella encarregada de desvelar
el misteri serà la formada pel
detectiu inspector Lynley i la
seva col·lega de feina, Barbara
Harvers.

I fins aquí el que podem
dir: si volen saber com acaba
tot plegat, s’hauran de llegir
gairebé un miler de pàgines.
¿O potser són dels que no es
resisteixen a llegir directa-
ment el final del llibre?

E N T R E V I S T A

Elizabeth George
Novel·lista nord-americana
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FRANCESC MELCION

“No m’agraden
els cops
d’efecte
inesperats,
per això vaig
posant pistes
al llarg de
la història”

al misteri que plantejo sem-
pre havien estat allà, encara
que t’haguessin passat per alt.
Enfrontar-se de nou al llibre et
permet llegir-lo des d’una
perspectiva diferent i desco-
brir-hi molts més matisos. ¿Un
exemple? Cap al final de Me-
mòria traïdora, Lynley i Barbara
Harvers discuteixen les dife-
rents hipòtesis per resoldre el
cas i acaben rebutjant-les totes
per falta d’evidències. Un cop
coneguda la resolució del
misteri, el lector s’adona que

la solució estava en una de les
possibilitats que la parella ha-
via descartat.
L.D. Li agrada fer que el lector sà-
piga més que Lynley i Barbara?
E.G. Sí, perquè mentre que a la
policia només li interessa sa-
ber qui ho va fer, el lector vol
conèixer moltes més coses:
quina és la causa o les causes
de l’assassinat, saber en qui-
nes circumstàncies es va pro-
duir el crim... No m’agraden
els cops d’efecte inesperats,
per això vaig posant pistes per
al lector al llarg de la història:

l’únic que li cal és saber-les
veure.
L.D. A les seves trames tot ha d’es-
tar molt ben lligat. Suposo que
abans de començar a escriure, té
molt clar quin serà l’argument...
E.G. He escrit 12 novel·les de
misteri i gairebé sempre he
tingut molt clar quin seria
l’argument. Però en un dels
meus llibres em va passar un
fet molt curiós: quan gairebé
estava acabat, em vaig adonar
que el personatge que tenia
pensat que seria l’assassí al
final no era el més idoni per
ser-ho. Vaig dir-me: “Déu meu!
Si l’assassí ha de ser un altre,
hauràs de reescriure de nou
tot el llibre!”. Però després
vaig veure que els indicis
sempre havien estat en la
meva història i només vaig
haver de canviar dues frases.
L.D. M’acaba de dir que la seva
novel·la número 12 ja està escrita.
Ens en pot avançar alguna cosa?
E.G. Estic fent-ne el segon es-
borrany. Està ambientada en
una illa i aquesta vegada, els
protagonistes són Saint James
i la seva esposa Deborah.
L.D. ¿I la seva editora no s’oposa
que els protagonistes no siguin
Lynley i Barbara Harvers?
E.G. Ella sempre m’ha donat el
seu suport en tot el que escric.
L.D. ¿I si els seus lectors fidels s’es-
tranyen del canvi?
E.G. Ho hauran d’entendre.
Sempre he pensat que haig
d’escriure el llibre que en ca-
da moment tinc necessitat
d’escriure. Si comencés a
pensar què és el que els meus
lectors esperen de mi, totes
les meves obres acabarien
sent iguals: una fórmula que
funciona i que es repeteix. I
no és el que vull: m’agrada
desafiar les expectatives del
lector.


