
Tota una troballa

Un autor de tanta qualitat com Jo Nes-
bø no és producte de la casualitat. En 
paral·lel als col·legues suecs, el thriller 
noruec parteix d’una primera gene-
ració de pre i postguerra que arran-
ca amb Fredrik Skagen (1936), accele-
ra amb Gunnar Staalesen (1947) i Kim 
Småge (1945) i esclata definitivament 
amb la nombrosa següent generació 
(més de 20 escriptors) ara quasi tots 

al voltant de la cinquantena. Nesbø és 
producte d’una llarga tradició, mal-
grat que les seves maneres reben més 
la influència de Jim Thompson que la 
dels seus compatriotes i reconeguts 
autors, a l’estil de K. O. Dahl, Karim 
Fossum i Anne Holt. Nèmesi, quart vo-
lum de la saga del detectiu Harry Ho-
le i segon de la trilogia d’Oslo després 
d’El pit-roig, és una agradable troballa.
 Nesbø és músic, economista, autor 
infantil, periodista i escriptor d’un ti-
pus de thriller molt nòrdic, que ara ja 
sabem definir: qualitat, ritme, cons-

trucció, neu, intimitat, personatges 
emocionalment ferits, el refugi de la 
beguda, compromís social, els canvis 
en una societat cada cop més propera 
a la nostra i, sobretot, la dificultat dels 
seus noms. L’impacte d’El pit-roig el va 
elevar a la fama tant per la seva apor-
tació al subsubgènere del thriller amb 
nazis (un assassí hàbil amb el ganivet 
i la baioneta) com pel perfil autobio-
gràfic: un Nesbø adolescent va desco-
brir horroritzat que el seu pare va ser 
SS. Hi ha una afinitat evident amb la 
primera novel·la de Stieg Larsson.

 A Nèmesi, l’autor recorda Denis Le-
hanne per la seva capacitat de fer ele-
gant la descripció d’un acte criminal 
(homicidis i atracaments a bancs), 
amb detalls d’ambient, llum i color. 
Meticulós i senzill, una incerta poe-
sia envolta l’obra, i més quan fa salts 
en la linealitat de la narració i obliga 
el lector a usar la imaginació per re-
omplir els breus espais. El lector no 
visualitza totes les cartes del joc i in-
tueix –en un elegant exercici de cons-
tància– les pistes no revelades. El re-
sultat és la creació d’una particu-
lar atmosfera i l’opció al misteri per 
omissió de dades. Sòlida carrosseria, 
girs argumentals i final magnífic. H 
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Els suecs Henning Mankell i Stieg 
Larsson han creat addictes a una lite-
ratura negra nascuda en la freda Es-
candinàvia. El noruec Jo Nesbø és un 
dels autors que arriben amb força 
per convertir-se en referent del gène-
re fora del seu país, on cada títol de 
la seva sèrie de Harry Hole, que va co-
mençar el 1997, ven més de 250.000 
exemplars. En un dia assolellat, en 
aquella Oslo en què els turistes bus-
quen el museu de Henrik Ibsen o El 
crit de Munch, Nesbø, ros i atractiu 
líder del grup de pop-rock Di Derre, 
parla sobre Nèmesi (Proa / RBA), sego-
na novel·la que es tradueix al català i 
quarta de la sèrie.

–La societat noruega, i Oslo en parti-
cular, té imatge de civilitzada, avan-
çada i tolerant. ¿Existeix aquest cos-
tat fosc amb robatoris, drogues i as-
sassinats que surt als seus llibres?
–Existeixen totes dues. Però aquesta 
Oslo oculta és una ciutat que no es 
veu, que fins i tot la gent que ha vis-
cut aquí tota la vida la desconeix. No-
més la coneixeràs si la busques, i és 
aquí on es mou Harry Hole. Jo la vaig 
trobar perquè he col·laborat amb la 
policia i perquè al ser músic he tin-
gut una vida nocturna en què he vist 
aquesta Oslo que altres no veuen.

–¿Quina relació té amb la policia?
–Els vaig trucar quan preparava el 
segon llibre i em van acollir molt bé. 
Em van posar en contacte amb un 
investigador d’homicidis que va re-
sultar que era originari d’un poble 
veí del meu. Ara l’he convidat a la 
festa de llançament de la meva nova 
novel·la, Cor cuirassat, i vindrà amb 
els seus amics, que sent com són po-
licies ¡són de molt mala mena!

–A Nèmesi hi ha un policia compe-
tent, un d’inepte, un de corrupte... 
–No pretenc crear arquetips. He usat 
models vius de gent que he conegut 
o que he vist, ho faig sovint en les me-
ves novel·les. Les meves exnòvies em 
solen trucar per dir-me que s’han 
vist identificades en algun llibre o 
en algun disc meu.

El creador de la sèrie del 
policia Harry Hole aborda 
el tema de la venjança en 
la Noruega més fosca

mi, però he notat, amb creixent pre-
ocupació, que utilitzo cada cop més 
el meu propi jo en ells. Hi ha més de 
mi en Harry del que jo tenia consci-
ència. Quan escric sobre ell, ho faig 
sobre mi. A la sèrie, Harry s’acosta 
cada cop més als seus costats foscos 
i els relats que explico cada cop són 
més negres. No vol dir que la meva 
vida sigui obscura, però sí que reflec-
teix fins a cert punt el que sento.

–Harry lluita contra l’alcoholisme.
–Per sobreviure un s’ha de saber re-
parar a si mateix. No ho farà ningú 
per tu. La gent té diferents maneres 
d’oblidar; Harry, per exemple, beu. 
L’oblit pot ser una benedicció da-
vant de fets dolorosos. En noruec di-
em que les coses s’han d’amagar a so-
ta de l’alfombra. A mi això em fun-
ciona. Els problemes creixen si els 
enfoques contínuament.

–¿Com és Harry?
–Extraordinàriament lleial i, tot i 
el seu aspecte poc acollidor, romàn-
tic, càlid. Se sap vulnerable i sensi-
ble i per això s’ha fet una carcassa 
molt dura. Et pot trair, decebre, pe-
rò sempre tornarà per mirar d’arre-
glar les coses.

–La novel·la policíaca nòrdica viu un 
boom. ¿A què ho atribueix?
–Fins a cert punt va començar amb 
Henning Mankell però el gènere ne-
gre ocupa des de fa anys un estatus 
de prestigi en la nostra literatura 
que ha atret autors de molta quali-
tat. Stieg Larsson ha contribuït a cri-
dar més l’atenció sobre aquest gène-
re. Noruega és un país petit i en com-
paració amb la població hi ha molts 
escriptors. Això passa perquè les au-
toritats ens han facilitat les coses 
amb subsidis que ens permeten ser 
escriptors a temps complet. Per això 
també hi ha moltes traduccions. La 
literatura noruega s’ha convertit en 
un article d’exportació. H
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«L’oblit pot ser una 
benedicció davant 
de fets dolorosos. 
Amagar coses sota 
l’alfombra funciona»

–Nèmesi, deessa de la venjança. A la 
novel·la escriu que «és el fonament 
de la civilització». 
–Si ens remuntem en la història, a 
Noruega o a Islàndia la venjança era 
la manera tradicional d’adminis-
trar justícia. Si algú mata un mem-
bre de la teva família tu tens el dret 
de matar-ne un altre de la seva. Com 
que això delmava la població, l’Es-

tat es va veure obligat a instituciona-
litzar-ho fent-se’n càrrec. El germen 
del sistema penitenciari actual està 
en la venjança, satisfà la necessitat 
de venjança de la població. 

–Després de set llibres ¿quina rela-
ció manté amb Harry Hole?
–Quan vaig començar a escriure vaig 
pensar que no tenia res a veure amb 
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El 2008 Yuri Herrera (Mèxic, 
1970) va desconcertar la crítica 
espanyola, que va saludar amb 
elogis Trabajos del reino. Una nota-
ble opera prima sobre la vida pala-
tina d’un càrtel mexicà narrada 
intramurs per un compositor de 
corridos analfabet. Ara el descon-
cert és certesa. La veu d’Herrera 
és una de les més originals i sug-
gerents de l’última fornada llati-
noamericana.
 El fons de Señales que precederán 
al fin del mundo és el mateix, pe-
rò s’allunya encara més del clixé 
de novel·la de narcos. És inútil bus-
car-hi paraules com frontera, nar-
cotràfic o càrtel. No hi són. Els per-
sonatges simplement passen. I els 
senyors de la droga són els durs 
sense nom: Hache, Dobleú o Pe, 
per a  qui tothom treballa o a qui 
tothom torna favors. Si a Trabajos 
del reino Herrera desplaçava l’eix 
cap a la tensió entre art i poder, 
en aquella mena de bufó de la 
cort que cantava les gestes de la 
droga, ara apunta a la desintegra-
ció cultural, esperonada per la vi-
olència i el menyspreu del nord 
opulent a l’invasor.

 La història és mínima. Maki-
na, una lacònica noia que sap cui-
dar-se sola, se’n va a a la recerca 
del seu germà que va anar a pro-
var sort a l’altra banda. Passa 
amb l’auxili dels durs i el viatge 
es transforma en un descens a un 
inframón traspassat pels últims 
reductes de la mitologia preco-
lombina. Un estadi de beisbol on 
el narco rep la mercaderia és tam-
bé un turó d’obsidiana i pedres 
per al sacrifici. Els zopilots que so-
brevolen el ventre inflat d’un sen-
se papers que es podreix al desert 
també vetllen el descans d’una 
ancestral dona prenyada. I en mo-
viments similars és quan Herrera 
s’acosta al perillós hermetisme, 
potser l’única objecció d’una nou-
velle impecable. 
 Quan Makina troba final-
ment el seu germà, ja és un altre 
i no sembla que estigui disposat 
a tornar. I ella tampoc. I també 
és una altra la llengua, l’span-
glish, encara que no se’n digui 
el nom. Potser és el senyal més 
clar d’aquest món fronterer que 
s’ensorra, a què fa referència el 
títol. La violenta pugna entre el 
que és llatí i el que és gavatxo no 
es resol sense una tercera iden-
titat. «No és que sigui una altra 
manera de parlar de les coses: 
són coses noves», diu el narrador. 
I això mateix fa Yuri Herrera. H 

3 SEÑALES QUE PRECEDERÁN 
AL FIN DEL MUNDO 
Yuri Herrera. Perifèrica. 123 p. 14 €

Coses 
noves per 
parlar-ne

Yuri Herrera és una 
de les noves veus 
llatinoamericanes 
més originals

NOVEL·LA

MATÍAS NÉSPOLO

Nou referent de la novel·la negra escandinava  LLL


