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Fora cotilles: es pot fer una novel·la 
negra amb un humor extravertit i 
una prosa ben elaborada.

—De vegades et poses a escriure i no 
saps molt bé que eixirà. Al principi volia 
venjar-me de la televisió, de totes les 
televisions, perquè he treballat en vàries, 
perquè solen malbaratar les oportunitats 
periodístiques, i ja no parlem de les 
culturals o literàries. Tenia allò que es diu 
“sed de venganza”. I una vegada que em 
vaig posar a escriure eixiren unes altres 
coses que era precís. Per exemple, hi havia 
persones que m’han servit de model i els 
havia de posar en el seu lloc. I, com que 
tinc la llibertat que els personatges són 
imaginaris, els pots posar a prova: a veure 
qui té collons, qui no, qui s’avergonyeix de 
ser qui és... Això és la novel·la.

—Els personatges protagonistes, el 
periodista i el policia, estan tractats de 
manera benevolent.

—Sí, perquè són els dos personatges 
que s’assemblen a mi, cadascun a la seua 
manera. I un sol ser prou indulgent amb si 
mateix. És un vici molt humà.

—Hi ha a la novel·la un no-lloc 
literari, un intent de desubicar la 
narració. L’objectiu, com va explicar 
vostè, era evitar la localització en la 
València estrambòtica i corrupta.

—La València corrupta és una imatge 
poderosíssima que està esperant un 
escriptor amb més talent que jo per crear 
una novel·la enlluernadora. Hem vist les 
formes més extremes no sols del desga-
vell, sinó de la petulància, de la suficièn-
cia, del repte a qualsevol forma d’intel·-
ligència. Però com que jo tenia 
pretensions més modestes, perquè sóc 
conscient dels meus límits, volia fer una 
cosa que simplement reflectira un 
moment de la nostra història i que no fóra 
específicament valenciana, que fóra 
catalana, mallorquina, aragonesa, murcia-
na, un poc un Mediterrani extens... 
Grècia. Supose que al sud de França no es 
donen situacions molt distintes. A mi 
aquell no-lloc ja em valia perquè volia 
defensar-me dels català-addictes que 
pensen que aquelles coses passen només 
al País Valencià. Tant de bo fóra així, però 
no és cert.

—I no haguera estat més fàcil fer una 
novel·la sobre Catalunya?

—Segurament, sí. En aquest cas la 
meua limitació és que no conec prou el 
milieu català. Podia cometre errades 
elementals. En canvi, l’altra opció era més 
fàcil, l’havia inventada jo.

—Al llibre hi ha un tractament de les 
relacions molt treballat, de novel·la 
psicològica, que conviu amb passatges 
satírics i, fins i tot, de ciència-ficció.

—Sempre tracte de fer homenatges 
explícits i implícits als gèneres que m’agra-
den i que m’han alletat. I un dels que 
m’agraden és el de la ciència-ficció. 
M’agrada jugar-hi. I si em dius que hi ha 
elements molt elaborats és perquè em 
dedique a escriure i tinc un gran respecte 
per les eines de l’escriptor, com és 
l’idioma: vull que després de passar per 
les meues mans no estiga pitjor del que 
estava, amb independència de fer un 
gènere festiu. Un amic, després de llegir la 
novel·la, va dir que era Berlanga en estat 
pur. No sé si pur o impur, però volia fer 
una cosa amb estructura quasi sainetesca 
però que tinguera contingut, que explica-
ra les arrels de moltes conductes nostres.

—”La carretera s’encanonava entre 
muntanyes del color de la vedella no 
massa cuita”. Això no ho troben els 
lectors en una novel·la satírica normal.

—Sí. És possible que, fins i tot, siga una 
incoherència. 

—La novel·la té digressions, però és 
respectuosa amb el gènere negre, duu la 
trama criminal fins l’epíleg final.

—M’agraden molt les històries amb 
històries concèntriques que acaben 
confluint. I he volgut donar-li aquella 
estructura al llibre i lligar, tan bé com jo 
sabés, la resolució de cada cas. I això 
inclou la resolució del cas principal i un 
epíleg que deixa el camí obert a una 
possible continuació.
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«Hem vist les formes 
més extremes 
del desgavell 

i la petulància»

El periodista suecà Emili Piera 
torna a visitar la novel·la negra 
amb L’any del devorador, un 

volum prenyat del seu particular 
llibre d’estil: barreja de gèneres, 

llibertat creativa i una prosa 
cosida amb un treball lingüístic i 
literari curós i ambiciós, a l’abast 

d’uns pocs privilegiats.
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