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L’inspector sota la neu

A
Reykjavík els policies no 
porten armes. La capital 
d’Islàndia és una tranquil-
la comunitat de 200.000 

ànimes on amb prou feines es come-
ten delictes. Dos assassinats a l’any 
a l’illa, segons les estadístiques. Que 
aquest escenari figuri al mapa de la 
millor novel·la negra no només nòr-
dica, sinó europea, sembla ironia, 
però no ho és. Hi ha una raó de pes, 
es diu Arnaldur Indridason (Reykja-
vík, 1961). 
 Amb una vintena de traduccions 
i més de cinc milions d’exemplars 
venuts a tot el món, Indridason és 
una de les poques celebritats del seu 
país. Poques, per no dir dues: ell i 
Björk. A Espanya se’l coneix per Las 

marismas i La dona de verd. Ara arriba 
La veu , la cinquena entrega de la sè-
rie, protagonitzada per l’inspector 
Erlendur Sveisson.
 Qui trobi depriment l’estil de vi-
da del Wallander de Mankell ara co-
neixerà el que és bo. Fred, fracàs i so-
ledat defineixen aquest detectiu. Er-

lendur té una exdona amb qui ja no 
es parla i dos fills a qui no va veure 
créixer. Un alcohòlic i una jonqui 
que lluita per sortir de l’infern des-
prés d’un avortament. Les seves re-
lacions, a part d’això, gèlides, es re-
dueixen als seus col·laboradors Si-
gurdur Óli i l’agent Elínborg. I les 
quatre hores de sol hivernal no acon-
segueixen entebeir-lo perquè el fred 
que el corroeix per dins ve de lluny. 
De quan era petit i va sobreviure en-
terrat a la neu a una tempesta que es 
va emportar el seu germà.

NARRAR SENSE TRAMPES / Amb tot això 
Indridason no ens condemna al Pro-
zac, sinó a la felicitat de lectura. Feli-
citat que no enterboleixen les suades 
convencions de gènere que l’islan-
dès respecta amb inusual ortodòxia. 
La investigació arrenca amb un cos i 
segueix el seu curs sense trampes ni 
pistes falses, fins que el detectiu la re-
sol, més per persistència que per as-
túcia innata. Poc abans de Nadal, el 
porter d’un cèntric hotel de Reykja-
vík apareix apunyalat al soterrani. 
Es tracta d’un paio estrany  i solita-
ri que el personal amb prou feines 
coneix, malgrat que fa 20 anys que 

trama senzilla que Indridason sap 
trenar amb mestria a tres bandes. La 
història del nen prodigi es combina 
amb el vell trauma que sepulta l’ins-
pector sota la neu i amb un cas de 
maltractament infantil.
 La seva és una clara aposta pel 
realisme social, en la línia de Maj 
Sjöwall i Per Wahlöö, a qui reconeix 
com els seus mestres. Però Indrida-
son va més enllà de la mera denúncia 
perquè enfoca el problema des de 

Arnaldur Indridason aconsegueix que uns depriments personatges convidin a una lectura feliç 
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viu al subsòl. Per no tornar al seu so-
litari apartament, Erlendur s’instal-
la a l’hotel. Mentre intenta infruc-
tuosament lligar amb una agent de 
la científica i rep les conflictives vi-
sites de la seva filla, l’inspector des-
cobreix en el gris porter un nen pro-
digi caigut en l’oblit, un malbaratat 
solista de cor infantil.
 Si La dona de verd girava al voltant 
de la violència domèstica, aquí l’eix 
és la infància arrabassada en una 
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múltiples angles, sense concessions 
a la correcció política, a través d’un 
fred i contingut lirisme, que potser 
hereta de les velles sagues islande-
ses. Si per moments peca per lineal 
o didàctic, la popularitat de la seva 
prosa és el seu merescut premi. H

3 LA VEU / LA VOZ 
Arnaldur Indridason. 
Trad. Maria Llopis / Enrique Bernárdez. 

La Magrana / RBA. 320 / 336 p. 17 €

COLLITA CATALANA
Taula rodona sobre novel·la 
negra en català. La Capella 
(Hospital, 56) 16 h.

EL BÉ I EL MAL
Conversa amb l’escriptor 
irlandès John Connolly. 
La Capella 17.45h.

HOMENATGE A MARIO LACRUZ
Record a l’autor d’El inocente, 
referent del gènere policial 
de la postguerra. Biblioteca 
Francesca Bonnemaison. 19 h.

ILLES NEGRES
Xerrada amb l’islandès Arnaldur 
Indridason. La Capella. 19.15 h.

CINE BCN ANYS 60
Los culpables. Filmoteca  
(Av. Sarrià, 33) 19 i 22 h. 2,70 €
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