L’AUTOR
John Verdon diu que sempre va voler estar en un
altre lloc, fer una altra cosa i, fins i tot, ser un altre.
Nascut l’1 de gener de 1942, sempre va voler ser
escriptor, però abans de dedicar-s’hi, va treballar en
diferents oficis en els quals no se sentia realitzat.
Va desenvolupar una notable carrera com a escriptor
publicitari a Nova York, on va treballar per a les més
importants
agències
publicitàries
durant
uns
embogits 32 anys. Potser per aquest motiu, va
abandonar la seva professió, va estudiar fusteria i
durant deu anys es va dedicar a fer mobles estil
Shaker. Va moblar part de la seva casa i les dels
seus tres fills amb mobles fets amb les seves pròpies
mans i fins i tot va vendre mobles manufacturats per
ell a botigues d’antiguitats.
Quan la seva dona Naomi va deixar el seu treball com a professora, van marxar a
viure fora de la ciutat, a la zona rural de les Catskill Mountains, al nord de l’estat de
Nova York. I, per primera vegada a la seva vida, Verdon va deixar de voler estar en
un altre lloc. El món dolç i pacífic que la seva dona i ell van trobar era el que tots dos
havien estat somiant.

Allà va començar a devorar llibres, de temàtica policial, negra, de misteri... les
històries de detectius clàssics en totes les seves varietats, de Conan Doyle a Ross
Macdonald o Reginald Hill. Però sobretot es va sentir fascinat per la forma mateixa, la
mecànica de construir el crim amagat i exposar-la gradualment.
Amb el suport i ànim de la seva dona,
decideix escriure per primera vegada
una novel·la, Sé el que estàs
pensant, aconseguint un gran èxit
comercial i arribant a ser número u en
vendes. A causa d’això, la seva
editorial l’anima a seguir escrivint
històries protagonitzades per Gurney i
el 2011 va publicar la seva segona
novel·la, aconseguint el mateix èxit.
Des de llavors, no ha deixat d’escriure
best-sellers.
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DAVID GURNEY
El seu protagonista, David “Dave” Gurney és un detectiu d’homicidis retirat del
Departament de Policia de Nova York. Algunes de les seves característiques, segons
confessa John Verdon, vénen de la pròpia història i personalitat de l’autor: tots dos
van néixer al Bronx i es van graduar a Fordhan Rose Hill. També tots dos tenien
carreres d’alta pressió a Nova York i es van traslladar a zones rurals diferents al que
estaven acostumats.
Dave Gurney, després d’una reeixida
carrera de 25 anys com a policia es va
retirar i es va traslladar a viure amb la seva
dona a un mas del segle XIX, enclavat al
racó d’un prat solitari, als turons del
comtat de Delaware, a uns vuit
quilòmetres del poble de Walnut Crossing.
La localització de la casa està escollida a
propòsit. És un bon lloc, retirat del món, en
el qual poder oblidar-se de la humanitat i
gaudir de la natura.
Durant el seu període en la policia va resoldre amb èxit diversos casos. Era l’home
amb més talent i menys ego del departament. Es plantejava la seva professió com un
repte intel·lectual i així s’aïllava dels horrors de la realitat a la qual s’enfrontava.
Veu el criminal com un enigma que cal resoldre més que com un adversari al qual
vèncer. Estudia els fets, imagina els angles, salta les trampes i elabora històries
lògiques que els expliquin. Té una capacitat per sumar dos i dos de manera que a
altres se’ls escapa. La seva ment lineal i lògica el fa estar alerta i li fa entreveure la
discontinuïtat en el relat d’un sospitós.
Dave Gurney és un home molt intel·ligent i objectiu, però alhora oblidadís i distret
quan es tracta de qüestions personals i familiars. És una mica claustrofòbic i odia els
espais sense finestres. Treballa com a professor de criminologia a la universitat.
Està casat, en segones núpcies, amb Madeleine, una dona prima i atlètica de
quaranta-cinc anys, que fàcilment podria passar per una de trenta-cinc i que gaudeix
d’una vida simple que desitjaria que el seu espòs compartís amb ella. Treballa
d’auxiliar d’infermeria en un hospital de la zona.
Igual d’intel·ligent i perspicaç que el seu marit, quan ell li parla dels casos que està
resolent en aquells moments, gairebé sempre li dóna una pista essencial de com
resoldre’ls, però en canvi ella no està interessada gens ni mica en la seva obsessiva
afició a resoldre crims. Això fa que de vegades la relació de parella sigui una mica
tensa, però estan junts perquè s’estimen.
Van tenir un fill, Danny, que als quatre
anys va morir atropellat. Gurney té un altre
fill de 24 anys, Kyle, del seu matrimoni
anterior amb Karen.
Malgrat haver-se jubilat de la policia, Dave
Gurney segueix amb la seva obsessió
d’esbrinar misteris, de treure a la llum fets.
Això és el que li dóna la seva energia vital.
No en té prou amb gaudir dels meravellosos
paisatges Delaware County.
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SÉ EL QUÈ ESTÀS PENSANT
Mark Mellery, un vell company de la universitat de
David Gurney, que s’ha convertit en una mena de guru
multimilionari pioner de l’autoajuda a l’estil de Paulo
Coelho, li explica que ha rebut una carta que el convida
a pensar en un número qualsevol, el qual apareix anotat
dins del sobre que acompanyava la carta. Està espantat i
li demana ajuda.
Davant d’això, Dave Gurney tractarà d’ajudar-lo a
resoldre aquest enigma.
Amb el pas dels dies, a Mark
amenaces en forma de poemes
invitació a aquell joc mental en
saber novament quin número ha

li arriben altres notes,
i fins i tot una segona
què el remitent sembla
pensat.

Llavors, enmig de tant embolic, dubtes, misteri,
hipòtesis, plantejament de teories i anàlisi de les notes,
ocorre un assassinat que només confirma que el remitent de les cartes no només és
un tipus que endevina números gairebé màgicament, sinó que també és un pertorbat
assassí que només una ment ensinistrada com la de Dave Gurney pot aturar.
Com a personatge principal tenim a David. Al llarg de la història que ens narra la
novel·la anirem coneixent la seva personalitat, la relació amb els seus familiars més
pròxims, les seves penes i tragèdies, la seva infància i el partit que ha tret a una ment
tan analítica com la seva, molt d’acord amb la professió que ha tingut fins fa poc, i
que l’ha ajudat molt en el seu passat per resoldre una infinitat de crims i convertir-se
en un dels millors policies però que, alhora com a impediment, no pot relegar a un
segon pla i no és capaç de parar de pensar que tot és un enigma a resoldre.
Però, ¿qui és l’autor d’aquestes notes amenaçadores on s’endevinen el que pensen els
receptors? Per què escull a qui tria? Com és capaç de saber el que pensen?
L’explicació a aquesta última pregunta no sembla possible i és el detall que conquesta
la ment inquieta de David Gurney.

CINEMA
L’èxit de les aventures de Dave Gurney ha despertat l’interès de Hollywood en el
desenvolupament d’una sèrie de televisió d’alta qualitat basada en les novel·les de
John Verdon.
Les negociacions semblen molt avançades, cosa que té fascinat a l’autor: “Ja tenim el
nom d’un actor i em sembla perfecte, però no puc revelar res encara”.
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ELS ESCENARIS
La història es desenvolupa a la regió de Catskill Mountains al sud-est de l’estat de
Nova York, en concret en un mas al comtat de Delaware, a 8 km d’un poble
anomenat Walnut Crossing.
Delaware, va ser fundat l’any 1797,
El seu nom prové del riu Delaware,
ja que es localitza als seus marges.
Per la seva banda, l’origen del nom
Delaware, prové de Thomas West
Tercer, Baró de la Warr, que va ser
governador de Virgínia entre 1610 i
1618.
Totes les poblacions que apareixen a
la novel·la són imaginàries: des de
Walnut Crossing, la més propera a la casa de Dave Gurney, als diferents indrets
que els esdeveniments fan desplaçar al protagonista, com Peony, també a Delaware;
la casa del Bronx, a la ciutat de Nova York; Stherton, a l’estat de Massachusetts; o
Whycherly, a l’estat de Connecticut.

John Verdon a les biblioteques de VNG.
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