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V

es, si ho hagués sabut,
hauriaportatunagor
ra de policia per po
sarl’hi”, lamenta la
fotògrafa quan desco
breix l’antiga professió de l’escrip
tora Clare Mackintosh. Aquesta su
pervendes internacional va ser, du
rant
dotze
anys,
l’agent
Mackintosh, del cos policial brità
nic, i després d’una etapa inicial de
patrullar pels carrers i posar mul
tes, va arribar a cap d’investigació i
responsable d’operacions al comtat
d’Oxfordshire, i va conèixer de pri
mera mà les múltiples cares del
crim. Però la seva situació familiar
es feia cada vegada més incompati
ble amb tanta responsabilitat: “Vaig
tenir bessons, se’n va morir un de
meningitis, un any després vaig tor
nar a tenir dos bessons... Anava a
treballar sense haver superat la
mort del meu fill, el pitjor que et pot
passar en aquesta vida. No podia
més, vaig demanar una excedència
de dos anys per provar en la litera
tura... i soc aquí”, diu somrient.
Aquest aquí vol dir el capdamunt
de les llistes de vendes al Regne
Unit. Després de l’èxit de Te dejé ir,
ara arriba Ho sé tot de tu (La Cam
pana/DeBolsillo), que la consolida
com una de les reines del thriller
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La britànica Clare Mackintosh publica la seva segona novel∙la,
centrada en un criminal que actua al metro de Londres

La cap de policia que va
arribar a reina del thriller

corrent, no pas de personatges gla
murosos ni de persones amb facul
tatsespecials.Així arribalaidentifi
cació del lector, que sap bé del que
parlo: gent que arriba feta pols a ca
sa després de la jornada laboral i a
sobre ha d’ocuparse de conflictes
amb els fills, persones a qui no els
agrada la seva feina...”. Les relaci
ons de la Zoe amb els fills –un amb
problemes de petits furts– o la de
l’agent Kelly Swift amb la germana
bessona constitueixen subtrames
importants.
“Hi ha una línia subtil que separa
elqueestàbédelqueestàmalament
–admet–, el delinqüent del policia.
Jo mateixa no puc assegurar que no
hagués pogut ser una criminal si no
hagués tingut una infantesa amb
sostre, menjar i l’amor dels pares.
Qualsevol pot saltar al costat fosc”.
Els llibres de Mackintosh no són
gens goreperquè, perella,“lamàgia
de la literatura és el que es crea a la
imaginació del lector”. “Si entro en

“Com a policia recollia
versions i redactava
un relat per al jutge,
ara escric per als
lectors: no varia tant”

La novel∙la arrenca amb
l’alarma d’una dona
que veu per sorpresa
la seva foto a la secció
de contactes del diari

Clare Mackintosh ahir a la seu de la seva editorial a Barcelona

psicològic comercial, una línia amb
noms com Paula Hawkins o John
Verdon. “No és tan diferent del que
feia abans –sorprèn–, o de la feina
de periodista, que també vaig prac
ticar: el nexe és explicar històries.
Com a policia, recollia les històries
de les víctimes, amb la versió dels
sospitosos, per redactar després les
denúncies d’una manera que encai
xessin totes les peces i presentar al
tribunal un relat coherent perquè
dictessin sentència. És el mateix,
però ara escric per als lectors, no
per al jurat”.
Ho sé tot de tu comença al metro
de Londres, escenari principal de la
trama. És una novel∙la, de fet, de
commuters, de tota aquella gent que
fa llargs trajectes en transport pú
blic per arribar cada dia al seu lloc

detreball.Enund’aqueststrajectes,
Zoe Walker descobreix horroritza
da en un diari que la seva foto apa
reix en un anunci de contactes que
ella no ha posat. Qui ha usurpat la
seva personalitat? “Les rutines són
molt importants, som criatures
d’hàbits, ens agrada la predictibili
tat i, quan això es trenca, ho vivim
comunagranamenaça”.Desd’ales
hores, la Zoe es va fixant en les dife
rents noies que apareixen en aque
lla secció. Un dia, una altra dona en
la mateixa estranya situació és atra
cada. Més tard, una tercera víctima
d’aquella aparent broma apareix
assassinada. I una veu misteriosa
sembla que observa totes les noies,
que sempre viatgen amb metro.
“El més important per a mi –ex
plica Mackintosh– és parlar de gent

NEUS MASCARÓS

El metro de Londres és l’escenari de la novel∙la
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detalls escabrosos estic marcant
massa. A les meves novel∙les es pas
saporiangoixa,perònotantpelque
es veu sinó pel que ens imaginem
que passa”.
Llibres com el seu poden generar
porainternet,sobretotengeneraci
ons grans? “En absolut, soc fan de la
tecnologia. Els criminals sempre
utilitzen els mitjans tècnics del mo
ment, ningú parla de suprimir cot
xes o avions perquè els mafiosos els
utilitzin”.
Admet que els bobbies tenen més
bona imatge que altres policies,
com la nordamericana, “en part
perquè la gran majoria no porten
armes de foc; té a veure amb una
ideadeserveialagent,d’ajudarafer
les seves vides més còmodes”.
Sent veneració per Agatha Chris
tie i esmenta contemporanis com
Lisa Gardner i Sophie Hannah, així
com les sèries Sherlock o Line of Du
ty(percert,ahirvarebreaquestdia
ri amb un brindis, ja que acabava de
vendre els drets per a una sèrie de
televisió basada justament en Ho sé
tot de tu).
Tornarà mai a la policia? No té
enyorança d’empaitar criminals de
carniossos?“Mai”.Voldir?“Mai”.c
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