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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

 
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’inves-
tigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el 
mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la 
revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els 
originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; 
i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als 
autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avalua-
dors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de 
Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de 
supervisar la introducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de 
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, 
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica 
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. 
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publi-
car en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de 
presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o 
abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense 
cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels 
paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en 
blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la 
dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en 
paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). 
El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del 
discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  



 

 

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim 
paràgraf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en 
blanc de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar 
cap espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga 
(1., 1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han 
d’aparéixer en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, nor-
malment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universi-
tat de València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant 

de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99-
116. 

 



 

 

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 

col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
 
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, 
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presenta-
ció és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el 
procés d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, 
l’informe amb les corresponents propostes de millora) es comunica als 
autors abans del 30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció 
de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar 
abans del 30 de juliol. 
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un total 
de 17 originals, 14 dels quals (un 82,35%) han merescut una avaluació 
positiva i la corresponent publicació.  
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CAP A LA CONSAGRACIÓ DEL CRIM EN CATALÀ  
Àlex Martín Escribà  

Universitat de Salamanca 
Anna Maria Villalonga  
Universitat de Barcelona  

Sebastià Bennasar  
Universitat Pompeu Fabra 

 
a novel·la negra i policíaca en llengua catalana ha entrat a la 
Universitat. Durant anys, aquest tipus de literatura ha patit 
desconsideracions de primer ordre. Catalogada com a lectura 
d’entreteniment i de consum, havia quedat relegada a les 

lectures plaents de les hores de lleure. 
Avui dia, el panorama ha canviat de manera radical. Si la Universi-

tat ha defensat sempre la necessitat d’obrir les portes a la realitat, difícil-
ment podia frenar l’entrada d’un gènere literari que és capaç d’explicar, 
com afirma l’escriptor argentí Mempo Giardinelli, «allò que li succeeix a 
la gent». I és que els números parlen per si mateixos: sense anar més 
lluny, aquests deu darrers anys s’han publicat a casa nostra més de dues-
centes novel·les negres en llengua catalana, un nombre prou important 
com per no prendre-s’ho a la lleugera. 

Quan fem un recorregut constatem que la situació del gènere és ac-
tualment molt significativa. De fet, els pioners de la novel·la negra a casa 
nostra —Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster— ja van 
preveure, fa un bon grapat d’anys, no només la qualitat dels textos, sinó 
també allò que representaven per als lectors. La literatura negra, empa-
rentada amb «la realitat» i rere la fórmula de lectura atraient i compro-
mesa, no ha de sorprendre que giri al voltant d’allò que Raymond Chan-
dler anomenava «el simple art de matar». I és que, per bé i per mal, un 
crim permet explicar moltes coses.  

Els primers autors van aportar al gènere traduccions i estudis teò-
rics; van dirigir col·leccions (qui no recorda avui «La Cua de Palla» 
d’Edicions 62 i «La Negra» de La Magrana) i van liderar col·lectius com 
l’«Ofèlia Dracs», que tant va suposar per a aquella primera generació 
d’escriptors, entre els quals destaquen Antoni Serra, Maria-Antònia 

L 
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Oliver, Margarida Aritzeta o Andreu Martín. De la seva mà, vam 
conèixer i acceptar l’existència de detectius privats que, com comenta 
Martín, «viatjaven en 600 per carrers identificables on no sempre troba-
ven aparcament. I, d’aquesta manera, es va fer realment efectiu 
l’exorcisme de les nostres pors de cada dia» (MARTÍN: 1990, 35).1 

Bona part de tots aquells esforços han quedat recompensats i avui 
el gènere negre i policíac a Catalunya té bona salut. Aquests darrers anys 
noves iniciatives han nascut a la Universitat i al món acadèmic. S’han 
organitzat cicles de conferències, seminaris, cursos, congressos, taules 
rodones i, alhora, han proliferat els treballs d’investigació. Com a exem-
ple, podem citar els dos Congressos Internacionals de l’Associació 
d’Estudis Manuel Vázquez Montalbán o les trobades sobre literatura 
negra feta per dones en el marc del projecte «Dones i Novel·la Criminal a 
Espanya (1975-2010): autores, figures de poder, víctimes i criminals», 
del Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona. A la mateixa 
Universitat s’han organitzat diversos cursos d’estiu (Juliols de la UB) i 
l’any 2013 la iniciativa es va estendre a la Universitat Pompeu Fabra. 
D’altra banda, ja fa deu anys que la Universitat d’Alacant ofereix un curs 
de novel·la negra a càrrec de l’escriptor i periodista Mariano Sánchez 
Soler.  

En un àmbit més divulgatiu, resulta molt rellevant la creació 
d’espais com la Biblioteca la Bòbila, de l’Hospitalet de Llobregat, l’única 
especialitzada a l’Estat que compta amb més de 3.000 volums dedicats al 
gènere negre entre novel·les, assaigs i publicacions especialitzades. També 
l’obertura de portes a finals de l’any 2002 de la Llibreria Negra i Crimi-
nal, a hores d’ara un lloc de referència per als amants del gènere; i la 
creació dels Festivals BCNegra, que ja va per la desena edició, i Tiana 
Negra, nascut l’any 2013 com a únic festival estrictament especialitzat en 
novel·la negra en català. Destaca així mateix la instauració d’alguns 
premis especialitzats, entre els quals el premi «L’H Confidencial», el 
«Ferran Canyameres», i el «Memorial Agustí Vehí», que es lliurà el 
gener del 2014 per primera vegada, així com el sorgiment de l’Associació 

                                                
1 MARTÍN, Andreu (1990): «Detectives con 600», El País (27 de juny), p. 35. 
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«En Negre», creada especialment per a la promoció, difusió i estudi del 
gènere en català.  

Una altra prova de la bona salut del negre en català és l’aparició de 
col·leccions específiques. Sens dubte, la progressiva maduresa del mercat 
propicia aquests tipus d’iniciatives. A banda de la continuïtat de «La 
Negra» de La Magrana, noves editorials han apostat pel gènere: la 
col·lecció «Polar» d’Edicions Curbet de Girona, «Crims.cat» d’Editorial 
Alrevés i la recent creada Llibres del Delicte.  

Quant a la recerca, també comptem amb un conjunt d’estudis prou 
rellevants. Des de la publicació l’any 2006 de Catalana i criminal, d’Adolf 
Piquer i Àlex Martín, han aparegut: Pot semblar un accident, de Sebastià 
Bennasar (Meteora, 2011), La Cua de Palla: retrat en groc i negre, de Jordi 
Canal i Àlex Martín (Alrevés 2011), Les veus del crim, d’Anna Maria 
Villalonga (Alrevés 2013) i diversos articles en revistes acadèmiques: 
«Els Marges», «Revista de Catalunya», «Serra d’Or», «Caràcters». 

Evidentment, aquesta producció ha estat possible gràcies a 
l’existència d’un bon nombre d’escriptors que cultiven el gènere en la 
nostra llengua. A banda dels sospitosos habituals, s’hi han afegit fornades 
de nous culpables que han contribuït a l’efervescència actual. Resulta 
impossible intentar citar-los sense córrer el perill de deixar-nos-en algun, 
però sempre podem recórrer a les cinc antologies publicades en els 
darrers anys, les quals ens ofereixen un ventall de noms prou ampli. Ens 
referim a Crims.cat, collita de narradors del gènere negre en català (2010); 
Un riu de crims (2011), Clio i assassina (2013), Crims.cat 2.0, més sospito-
sos del gènere negre als Països Catalans (2013) i Elles també maten (2013).  

En aquest monogràfic hem volgut fer una selecció prou significati-
va, essent conscients que no hi són tots els que hi haurien de ser. Us 
acostem, però, deu noms que van des dels inicis del gènere, als anys 
seixanta, fins a l’actualitat. Per trencar les regles del joc —no oblidem que 
estem parlant de novel·la policíaca— hem decidit invertir l’ordre lògic en 
l’aparició dels articles. Així, el lector primer hi trobarà els autors més 
recents i, per últim, els clàssics, ja consagrats. Per ordre d’aparició tenim: 
Jordi de Manuel, Agustí Vehí, Teresa Solana, Andreu Martín, Ferran 
Torrent, Maria-Antònia Oliver, Antoni Serra i, com no, Jaume Fuster, 
Manuel de Pedrolo i Rafael Tasis.  
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Com el lector podrà observar, els articles són susceptibles d’ésser 
dividits en tres parts. Una, ben canònica, que agrupa dos autors clàssics: 
Tasis, com a referent policíac a l’estil de Conan Doyle o Agatha Christie; 
i Pedrolo, que s’emmiralla directament en la novel·la negra nord-
americana. Sens dubte, el seu llegat obre les portes al segon grup: encap-
çalat per Jaume Fuster, autor fundacional, i esplèndidament representat 
per Maria-Antònia Oliver, Antoni Serra, Andreu Martín i Ferran 
Torrent. La resta d’autors pertanyen a la generació més moderna i 
evidencien l’heterogeneïtat d’estils i tendències que el gènere ha anat 
progressivament assolint. 

La publicació d’aquest monogràfic representa, per ella sola, una pe-
tita —o gran— victòria. No podem tancar els ulls a la realitat: no fa gaire 
hagués estat impossible, entre d’altres motius per la dificultat, atesa la 
manca de consideració del gènere, de poder comptar amb deu investiga-
dors que se’n fessin càrrec. Aquesta és la raó de la diversitat de veus i 
estils que presenten els articles, ja que els autors provenen de diferents 
àmbits, des de l’universitari al de la divulgació i la creació. 

Abans d’acabar, volem trencar una llança —que no sigui letal!— a 
favor del gènere. Com comprendreu, no podia ser d’una altra manera. 
Estem convençuts que la literatura negra i policíaca, com tota literatura, 
reflexiona sobre la condició humana i, per damunt de tot, esdevé un 
vehicle idoni per reflectir la realitat que ens envolta. Ja ho creia Manuel 
Vázquez Montalbán quan afirmava que «la novel·la criminal estava 
predestinada a convertir-se en la narrativa social dels nostres temps». Per 
tant, ens congratulem que la Universitat comenci a obrir les portes a un 
gènere que trenca motlles, compta ja amb un solvent recorregut històric i 
posseeix milers i milers de lectors arreu del món. 
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JORDI DE MANUEL I EL FUTUR: LA JUSTA TRANSGRESSIÓ 
Anna Maria Villalonga 
Universitat de Barcelona 

 
ordi de Manuel i Barrabín nasqué a Barcelona el 1962. Doctor 
en Biologia, una part de la seva activitat professional està 
vinculada a la docència i a la investigació. En l’àmbit científic, 
ha publicat diversos articles de recerca biològica i nombrosos 

treballs relacionats amb la innovació en la didàctica de les ciències 
naturals. Ha format part de diferents grups de treball premiats per les 
seves aportacions a la didàctica de les ciències.  

Des de finals dels anys 90, Jordi de Manuel compagina la seva pro-
fessió amb la dedicació a l’escriptura. La seva obra va més enllà del conreu 
del gènere negre. És responsable d’un corpus extens i ric, distingit amb 
nombrosos premis, que abraça també la novel·la juvenil, el relat breu per 
a joves i adults i la narrativa de ciència-ficció.  

Pel que fa a les publicacions per a infants i adolescents, destaquen 
El pes de la por (1998, amb Sílvia Vega), El somni de la nena bruna (Premi 
de Literatura Infantil Ciutat d’Eivissa 2000), De tots colors (2001), Els ulls 
d’Abdeslam (2001), Set de llops (2003), El beuratge (2003) i Un niu de 
formigues (2008). Històries imaginatives que, sense caure en posicions 
moralitzants, potencien el respecte per la diversitat, la natura, els animals, 
la gent gran. Amb recursos de les faules, dels contes tradicionals i del 
fantàstic —com la personificació dels animals, als quals dota de senti-
ments i comportaments humans—, De Manuel pretén que els joves 
lectors aprenguin a reparar la injustícia, però no cau en actituds ensucra-
des. Els seus textos no defugen la duresa del món o la crítica a la prepo-
tència de la nostra espècie, sigui des d’un punt de vista individual o 
col·lectiu. 

En relació amb la narrativa per a adults, la creació de Jordi de Ma-
nuel ofereix un ventall de propostes prou heterogeni. Autor d’un bon 
nombre de relats breus, alguns formen part de reculls de diversos autors. 
És el cas de «L’home que estripava llibres», inclòs dins Un cop de sort i 
altres narracions; «Calcs» (VII Premi Pedrolo de narrativa de ciència 
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ficció, 2004); «Dos anys de vacances», dins Els fills del capità Verne 
(2005); «El laberint», dins Salou 6 pre-textos III (2007); «Segrest ex-
prés», dins Crims.cat, collita de narradors del gènere negre en català (2010) i 
«Nit del segon origen», dins Tombes i lletres (2011).  

Pel que fa als llibres de relats propis, cal destacar Disseccions (2001, 
III Premi El Lector de l’Odissea), Pantera negra (2004, amb el pseudò-
nim Joan Gols) i Orsai (2012). Els dos darrers estan dedicats, en clau 
humorística, paròdica i crítica, al món del futbol.  

Cal destacar que la narrativa negra de Jordi de Manuel no queda 
circumscrita a la novel·la. Alguns dels relats dels llibres citats també 
pertanyen al gènere. Una menció especial mereix el volum Disseccions, on 
l’autor empra la precisió quirúrgica d’un forense per obrir en canal 
l’ànima humana. Hi trobem totes les nostres flaqueses, pulsions, misèries 
i contradiccions analitzades a la llum encegadora del laboratori, sota la 
lent del microscopi d’un científic expert. També algunes narracions de 
Disseccions són decididament negres, com «Papiroflèxia», «El maletí» i 
«La creu». 

Jordi de Manuel és un membre actiu de la Societat Catalana de Ci-
ència Ficció i Fantasia. El 2006 publicà una novel·la de ciència-ficció, El 
cant de les dunes, que fou concebuda com a primera entrega d’una trilogia 
que malauradament encara no s’ha completat. La versió inicial de l’obra, 
Mnèsics, havia quedat finalista del XIV premi de novel·la breu Ciutat de 
Mollerussa 2002. La trama se situa al planeta Mnèsia, habitat per uns 
éssers intel·ligents als quals els humans pretenen destruir. De Manuel, en 
un al·legat contra la colonització, inverteix els papers. Si el gran imaginari 
de la ciència-ficció acostuma a reflectir l’arribada d’uns extraterrestres 
malignes que envaeixen la Terra, en aquest cas l’enfocament s’ha capgirat. 
Els humans són els invasors destructius, els anihiladors que volen arra-
bassar el seu món als legítims habitants. Lògicament, la reflexió està 
servida.  

En general, la formació científica de l’autor resulta inseparable del 
contingut de la seva obra. El resultat es materialitza en una producció 
extremadament personal que, pel que fa al gènere negre, ens ofereix una 
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proposta única dins del conjunt de la narrativa criminal en llengua 
catalana.2 

 
1. NOVEL·LA NEGRA 

La novel·la criminal de Jordi de Manuel se centra en la sèrie prota-
gonitzada per l’inspector de policia Marc Sergiot. A finals del 2012, la 
nissaga consta de set títols: Tres somnis blaus (2000, Premi Valldaura de 
novel·la breu 2000), Cels taronges (2001, Premi de novel·la breu Ciutat de 
Mollerussa 2000), Cabells porpres (2003, VIII Premi Pere Calders de 
Literatura Catalana 2002), L’olor de la pluja (2006), El raptor de gnoms 
(2007), Mans lliures (2009, Premi Ictineu a la millor novel·la fantàstica 
escrita en català el 2009) i La mort del corredor de fons (2012). D’altra 
banda, certs personatges de les novel·les van apareixent esporàdicament 
en algunes narracions breus.3 

La primera característica a destacar és l’ambientació futurista 
d’alguns dels títols i el fet que el conjunt del cicle transgredeix la trajectò-
ria lògica del temps. La ficció se situa al marge del moment de l’escriptura 
o de la publicació i no segueix una seqüència cronològica lineal. Així, per 
exemple, L’olor de la pluja, que és l’obra més futurista, fou la primera en 
l’ordre d’escriptura i la quarta en ser publicada; La mort del corredor de 
fons, de 2012, centra l’acció en l’estiu de 2008; i la segona en l’ordre 
d’escriptura, Tres somnis blaus, narra uns esdeveniments que tenen lloc 
l’any 2015. Per tant, la sèrie es caracteritza per un seguit de salts tempo-
rals en una mena de sofisticat trencaclosques que desafia l’horitzó 
d’expectatives del lector (Cabells porpres, ambientada a la Barcelona de 

                                                
2 Tot just acabar de redactar el present article, Jordi de Manuel ha estat guardonat amb 
el Premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de narrativa per La decisió de Manperel, 
novel·la de ciència-ficció inspirada en la figura del matemàtic rus Grigori Perelman. 
3 És el cas del relat «El segrest del Rei», inclòs dins Orsai (2012), on hi té un paper una 
de les protagonistes de la nissaga, la mossa d’esquadra Lídia Sánchez. O del conte 
«Guatzsap», protagonitzat pel mateix Marc Sergiot, que fou estrenat en lectura 
radiofònica en el programa L’altra ràdio de Ràdio 4 el 22 de juny de 2012. D’altra 
banda, coneixem l’existència d’un recull de relats negres (inèdits en el moment de 
redactar aquest article) on també hi apareix el personatge de l’inspector.  
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l’any 2002; El raptor de gnoms, 2004; Cels taronges i La mort del corredor 
de fons, 2008; Mans lliures, 2014; Tres somnis blaus, 2015 i L’olor de la 
pluja, que enceta i clou el cicle, situada l’any 2017).  

Fou en el procés de composició d’aquest primer títol que l’autor 
s’adonà que Marc Sergiot podia funcionar com a protagonista d’un 
projecte més extens i ambiciós. Tanmateix, ens trobàvem al 2017 i 
l’inspector era un home gran i malalt, amb un final que s’endevinava 
tràgic. Per donar vida a una nissaga, De Manuel no tenia altra sortida que 
recular en el temps i recuperar el seu personatge en moments anteriors. 
Nasqué així una idea complexa que a hores d’ara s’ha convertit en un fet 
literari decididament insòlit.  

El joc resulta extremadament atractiu. Quan hom s’enfronta a la 
sèrie, es converteix en un espectador d’excepció que ressegueix els casos 
criminals mentre viatja en el temps i transita amunt i avall de la vida dels 
personatges. Independentment de l’ordre de lectura, acabem posseint un 
coneixement privilegiat de l’esdevenidor: els canvis en la situació sociopo-
lítica del país, les innovacions científiques i tecnològiques i, per descomp-
tat, la biografia dels protagonistes. Amb la sensació de desafiar les lleis de 
la física, el lector conviu amb uns personatges ara més vells, ara més joves, 
ara malalts, ara novament sans: «El personatge de Sergiot evoluciona o 
involuciona depenent de l’any en què s’ambienten les seves aventures i de 
com llegeix els textos el lector» (BENNASAR: 2011, 47). 

La sensació de superioritat informativa que el lector experimenta 
(un concepte molt habitual en les arts escèniques i en el cinema) potencia 
la seva complicitat amb el creador.4 És per aquest motiu que, per damunt 
de tot, la proposta literària de Jordi de Manuel s’emplena de sentit 
interpretada en la seva totalitat, com un corpus complex on cada element 
ha estat col·locat amb precisió mil·limètrica: «La serie se convierte en un 
puzzle en el que De Manuel esparce trozos de información, los cuales 
obligan a los lectores a desempeñar el papel de detective y construir o 
                                                
4 La superioritat informativa es produeix quan els receptors posseeixen més informació al 
voltant de la trama que els mateixos personatges. És un recurs molt rendible. Per posar 
un exemple, en alguns textos policíacs el públic coneix des del principi la identitat de 
l’assassí, però no així els investigadors. Aquesta circumstància el dota d’un punt de vista 
molt concret, que seria absolutament diferent si tampoc no disposés de la informació.    
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reconstruir los elementos diferentes que constituyen lo que se puede 
llamar el mundo sergiotiano» (KING: 2012, 112).  

Atesa la seva ambientació en un futur molt pròxim, la sèrie adqui-
reix noves perspectives cada dia que passa: la majoria de títols, futuristes 
en el moment de l’escriptura, han esdevingut una mena de curioses i 
imaginatives ucronies que, actualment, ja transcorren en el passat. D’altra 
banda, l’autor ha aconseguit conjuminar a la perfecció la projecció 
futurista, que al cap i a la fi s’avé amb la seva primera intenció (no deba-
des el debut se situa a la segona dècada del segle XXI), amb les intrigues 
pròpies de la narrativa d’investigació policial. 

 
1.1 DISTOPIA, CIÈNCIA I ESPECULACIÓ FUTURISTA 

Les novel·les futuristes de Jordi de Manuel s’emmarquen dins del 
subgènere de l’anticipació distòpica, tot resseguint l’estela dels grans 
creadors de distopies del segle XX. Esdevé hereu de títols com 1984, de 
George Orwell, Un món feliç, d’Aldous Huxley o Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury. Propostes que anticipen la desviació anòmala de la societat i 
que posseeixen una característica comuna: l’ésser humà ha perdut la 
llibertat a causa de l’intervencionisme de l’Estat, que controla la vida i el 
pensament de la població. A Fahrenheit 451, amb la persecució incansa-
ble i sense excepcions dels llibres i dels seus defensors. A 1984, amb la 
presència del Gran Germà que tot ho observa, que tot ho sap, que no 
deixa espai per al desenvolupament personal. A Un món feliç, amb la 
fabricació en sèrie dels individus en una societat absolutament estratifi-
cada que, en aparença, funciona a la perfecció, però on tot està planificat i 
controlat. En tots els casos podem destacar la capacitat predictiva dels 
autors. Abans de la globalització, abans d’Internet, abans de 
l’omnipresència i del poder il·limitat dels mitjans de comunicació, ells ja 
ho van escriure. Com tres Jules Verne del segle XX, van recollir les 
inquietuds del moment i les van transformar en magnífiques novel·les 
plenes de simbolisme i d’imaginació. Com podem comprovar, el rerefons 
del gènere no és gens banal. La pretensió de provocar desassossec i 
angoixa no té altra finalitat que induir a reflexionar sobre els problemes 
del present i la seva possible projecció en el futur.  
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 En aquesta línia podem situar les novel·les del cicle Sergiot. El 
mateix personatge expressa la idea a El raptor de gnoms (2007: 77): «La 
major part de les novetats en català eren novel·les històriques: “cal 
recuperar la memòria”, deien els entesos, però Sergiot trobava a faltar 
també obres que s’ocupessin del present i històries que preveiessin i 
especulessin amb versemblança escenaris del futur». Resulta òbvia 
l’autoreferència —i l’autoreivindicació— de Jordi de Manuel, ja que, amb 
les seves obres, no fa altra cosa que posar en pràctica aquest projecte. Els 
tints anticipatius i catastrofistes d’alguns dels títols (especialment de 
L’olor de la pluja, Tres somnis blaus i Mans lliures) estan conformant la 
seva especulació versemblant envers els escenaris del futur. Ho expressà 
amb claredat en una entrevista que concedí al setmanari El Temps el 24 
juliol de 2012: «La literatura és la biografia del món, del que ha passat, 
del que passa i del que pot passar» (p. 54).  

Com les grans distopies del segle XX, també les novel·les de Jordi 
de Manuel estan revestides d’uns sorprenents —i a voltes inquietants— 
trets premonitoris. La seva construcció d’un futur proper es nodreix de 
l’especulació a partir de l’anàlisi d’un present complicat i problemàtic. 
L’autor recull les preocupacions del món coetani (sobretot de l’entorn 
més pròxim: Catalunya, Espanya i Europa) i les projecta en 
l’esdevenidor.5 Des d’aquesta posició —clarament agosarada— canalitza 
la veu de la societat actual tot plantejant hipotètiques circumstàncies 
carregades de sentit per a un lector estrictament sincrònic. Per aquest 
motiu, sembla enraonat suposar que un receptor dels anys a venir, un 
lector diacrònic del segle enllà, no podrà copsar de la mateixa manera —o 
amb la mateixa facilitat— les especulacions futuristes de Jordi de Manu-
el. Sens dubte haurà de pouar en la Història. Aquest fet, que revesteix de 
significació el gènere especulatiu seriós, aquell que parteix amb rigor d’un 
present real i recognoscible, prestigia les novel·les. Quan un autor del 
present s’interna compromesament en un imaginat futur, el lector 
d’aquest futur s’enfrontarà a un repte amb un valor afegit.  

                                                
5 «Al incorporar características genéricas de ciencia ficción, De Manuel puede llevar la 
novela negra más allá de los temas actuales e históricos para indagar también en el 
futuro que quizá nos espera» (KING: 2012, 116). 
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De Manuel no confia en el comportament humà. És per això que 
reflexiona sobre les possibles conseqüències de l’acció de l’home. I ho fa, 
com hem dit, sense allunyar-se gaire, arriscant-se a descriure un avenir 
molt pròxim, degradat i fosc, on tots som víctimes dels problemes i les 
xacres que ja apunten ara. La proximitat temporal fa identificable l’entorn 
i, per tant, la distopia plantejada esdevé creïble i punyent. Des d’aquest 
punt de vista, Stewart King (2012) associa L’olor de la pluja (a la qual 
sens dubte hi podem afegir Tres somnis blaus) amb el cyberpunk, subgène-
re de ciència-ficció on la ciència avançada es barreja amb la cibernètica i 
amb les tecnologies de la informació per bastir una ficció relacionada amb 
la desintegració de l’ordre social. D’altra banda, el cyberpunk sovint 
s’empara en la utilització d’elements i recursos propis del gènere negre. La 
novel·la de William Gibson Neuromancer, de 1984, n’és un dels títols 
capdavanters. Pel que fa al cinema, pel·lícules com Blade Runner (1982) 
de Ridley Scott, Minority Report (2002) d’Steven Spielberg o la trilogia 
The Matrix (1999, 2003, 2003) dels germans Wachowski, en represen-
ten alguns exemples prou significatius.  

Ja hem apuntat que és impossible destriar la tasca literària de Jordi 
de Manuel de la seva formació com a biòleg. Per a ell, la situació actual 
(del país, del continent, del planeta sencer) no augura perspectives gaire 
favorables. Se serveix d’un àmbit que domina, el de l’especulació científi-
ca, i posa en pràctica l’exercici conegut com ciència-en-ficció, que ell mateix 
va definir —segons el terme encunyat per Carl Djerassi (1998)— com 
«un gènere literari que fa servir la ciència per vertebrar l’argumentació i 
que planteja dilemes ètics en trames narratives relacionades amb la 
ciència i la seva implicació social» (DE MANUEL: 2009, bloc e-SOLARIS).  

A Cabells porpres, de 2003, la trama planteja el debat sobre la in-
vestigació amb cèl·lules mare embrionàries. De Manuel es posiciona i 
emet un discurs prou compromès, que ell mateix justifica en la Nota final 
de la novel·la:  

 
El 17 d’octubre de 2002 es van lliurar al Defensor del Poble poc més d’un milió 
tres-centes trenta mil signatures a favor de la investigació amb cèl·lules mare 
embrionàries. Es un esdevenidor no gaire llunyà, a partir de diferents línies de 
recerca amb aquest tipus de cèl·lules, probablement es desenvoluparan tracta-
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ments eficaços contra malalties tan importants com la diabetis, el Parkinson, 
l’infart de miocardi o la leucèmia. [...] Cabells porpres és una novel·la detectivesca 
amb pinzellades sobre aquest debat social i científic: siguin aquestes pinzellades 
una modesta contribució a la causa (2003: 193).  
 
De Manuel mostra una gran preocupació per l’avenç de la medici-

na i de la biologia, per les qüestions mediambientals, l’ecologia i la natura. 
La seva visió distòpica, sense voluntat explícitament didàctica, pretén 
formular una crítica capaç de despertar la consciència del lector. Com 
Orwell, Bradbury o Huxley, ens aboca a un entorn dur i desesperançat 
que ens neguiteja. A L’olor de la pluja, el títol més ambiciós de la nissaga, 
una sequera extrema (que ja apunta a Mans lliures i s’agreuja a Tres 
somnis blaus, on hi apareix una llicenciada en hidrogeologia, Carlota 
Fonoll, que literalment es dedica a cercar aigua) 6 assola el món de 
manera inexorable. Catalunya es troba totalment afectada i Barcelona ha 
esdevingut una ciutat fantasmagòrica, perillosa i violenta on la gent s’hi 
desplaça a la recerca del bé més preuat: l’aigua. Els causants del desastre 
són els experiments científics d’una multinacional japonesa dedicada a la 
biotecnologia.  

A la mateixa novel·la, descobrim que els avenços genètics han afa-
vorit la creació d’un Document d’Identitat Genètica (DIG) per a cada un 
dels ciutadans (en la seva construcció retrospectiva, l’autor fa aparèixer el 
DIG, per primer cop, a Cels taronges, publicada el 2001 però ambientada 
el 2008 i que, a hores d’ara, s’ha convertit en una de les ucronies que 
esmentàvem més amunt). El DIG no permet amagar cap tipus 
d’informació, ja que totes les dades hi queden perfectament enregistrades, 
la qual cosa comporta grans implicacions socials: 

 
Algunes malalties de pronòstic incert es podien determinar d’antuvi i això va 
provocar desordres psíquics a moltes persones que no estaven preparades per as-
sumir-ho. La implantació del DIG també va tenir com a conseqüència que es 
produïssin greuges importants en el món laboral, així com en la contractació 

                                                
6 «S’havia especialitzat en la prospecció i la gestió dels aqüífers. En realitat era una 
cercadora d’aigua que utilitzava els seus coneixements i tota la tecnologia que tenia a 
l’abast per trobar-la i posteriorment traçar les línies bàsiques de la seva gestió» (Tres 
somnis blaus, 2000: 28).  
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d’assegurances de vida. Va aparèixer una nova tipologia de delictes relacionats 
amb la discriminació per motius genètics: el genoïdi (L’olor de la pluja, 2006: 
140).  
 
De Manuel encara rebla el clau, perquè els seropositius estan obli-

gats a dur un tatuatge que fa visible la seva malaltia. Com remarca King 
(2012: 114), aquesta imposició de les autoritats —clarament distòpica— 
recorda els mètodes de l’Alemanya nazi.  

La posició de Jordi de Manuel posseeix un indubtable matís para-
doxal. Científic en la vida real, llança un missatge que no presenta 
escletxes, ja que la ciència —tot i que li serveix per construir el seu 
univers literari— no necessàriament afavoreix el desenvolupament de 
l’home ni garanteix la millora de la seva qualitat de vida. De fet, pot ser la 
responsable de la destrucció de la humanitat. La correcta aplicació dels 
avenços científics només dependrà dels escrúpols humans. És per això 
que podem afirmar que De Manuel s’enfronta al món amb una visió 
oberta, autoritzada i compromesament ètica.  

El cicle Sergiot també palesa la gran preocupació sociopolítica del 
seu creador. En un clar paral·lelisme amb el vessant científic, ell mateix 
defineix com política-ficció la tècnica que consisteix a projectar les inquie-
tuds d’avui i adjudicar-hi resolucions en el temps. En aquest àmbit, 
algunes de les seves especulacions resulten notablement familiars. A 
Mans lliures, ambientada el 2014, l’autor descriu de manera gairebé 
textual la Revolta dels indignats, succeïda dos anys després de la publica-
ció. A la mateixa obra, tots els indicis indiquen que Roger Mesalles, 
candidat inusitadament honest a la Presidència de la Generalitat, gua-
nyarà les eleccions. La seva principal promesa electoral és convocar una 
consulta sobre la independència de Catalunya. Malauradament, no podrà 
fer-ho, ja que serà cruelment assassinat. Deixant el crim al marge, resulta 
gairebé increïble el caràcter premonitori d’una novel·la publicada el gener 
de 2009, quan els esdeveniments polítics succeïts a partir de la gran 
manifestació de l’11 de setembre de 2012 encara restaven força llunyans.7  

                                                
7 La novel·la es publicà quan encara faltaven fins i tot uns mesos per al primer referèn-
dum popular per la independència, que se celebrà a Arenys de Munt el 13 de setembre 
de 2009.  
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A L’olor de la pluja, la situació social i política encara va més enllà. 
Els Borbons han abdicat i s’ha instaurat la tercera república. La Guàrdia 
Civil només conserva a Catalunya una única caserna, limitada a inútils 
tasques burocràtiques. A l’antiga plaça de braus de Les Arenes hi trobem 
un centre comercial (una altra sorprenent anticipació) que ja ha passat de 
moda. A Cuba s’ha instaurat una Federació independent i el món compta 
amb nous macroestats, com la Unió Asiàtica. En l’àmbit cultural i 
universitari, els estudis han fet un tomb tan significatiu que «les filologi-
es» han quedat substituïdes per «les semiòtiques» i «la sociologia, la 
psicologia i la història estan a punt de ser substituïdes per la psicohistò-
ria, disciplina emergent que també utilitza equacions del caos determinís-
tic» (p. 188).  

Els exemples citats són prou significatius per il·lustrar l’exercici que 
ens proposa l’autor. Tanmateix, com comprovarem tot seguit, no és 
aquest el seu únic repte.  

 
1.2 CRÍTICA SOCIAL 

A Les veus del crim (VILLALONGA: 2013, 41-68), De Manuel con-
fessava la seva voluntat de posar la lupa a les esquerdes de la societat:  

 
El gènere em permet explorar els dilemes morals de la societat i de la naturalesa 
humana. En més d’una ocasió he dit que sento la necessitat d’escriure ficció so-
bre allò del món i dels humans que no aconsegueixo entendre. El que em negui-
teja de la societat o del comportament de les persones (o probablement de mi 
mateix) és en realitat el motor de la meva literatura. L’escriptor està tot el dia es-
crivint. Està buscant coses del món, de la vida, de les persones, dels objectes. Un 
escriptor observa i, com una esponja, es va impregnant de tot allò que després li 
servirà. De fet, totes les meves històries parteixen de coses que he vist, que he 
viscut. Després puc especular, però el punt de partida sempre és real. Fins i tot 
les històries més especulatives de ciència-ficció també acostumen a partir de fets 
que jo he vist o que m’han inspirat. 
 
Per tant, no només s’expressa en clau de futur, sinó que pretén 

aproximar-se amb una lupa als problemes que sacsegen el nostre entorn. 
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Les novel·les de la sèrie al·ludeixen amb voluntat crítica i testimonial als 
conflictes del món que ens envolta. De fet, aquesta és la principal caracte-
rística que els estudiosos atorguen a la novel·la negra, considerada l’actual 
literatura realista, una narrativa amb un premeditat caràcter de denúncia. 
Tot i que no proposa solucions, el gènere negre fa visibles les anomalies i, 
en última instància, pot contribuir al coneixement de la història social 
d’un país. D’altra banda, i en la línia de reflectir l’estricta realitat coetània, 
resulta molt útil per vehicular el sentiment de desencant de l’home 
modern, tret que s’avé a la perfecció amb el vessant distòpic i catastrofista 
de l’obra de De Manuel. 

 Una variada gamma de conflictes queden reflectits a les novel·les 
del cicle. Ja hem remarcat l’interès de l’autor per l’ecologia i la natura. A 
Cabells porpres, tot fent-se ressò del maltractament dels animals, dels 
cruels experiments a què són sotmesos i del tràfic il·legal d’espècies 
protegides, De Manuel planteja un clar debat sobre els límits de la 
ciència. Tot passejant per les Rambles:  

 
L’inspector observà alguna d’aquelles botigues; allà s’hi podia trobar pràctica-
ment de tot: peixos tropicals, tortugues de Florida i mediterrànies, petits amfibis 
de colorit eixelebrat, serps verinoses... sabia que moltes d’aquelles malaurades 
bèsties havien estat arrabassades del seu hàbitat i havien estat introduïdes 
il·legalment (2003: 44).  
 
Evidentment, el reflex de la realitat no pot ser més vigent, atès que 

les polèmiques al voltant de la defensa dels animals (que obtingueren una 
victòria amb l’abolició de les curses de braus aprovada el 28 de juliol de 
2010 al Parlament de Catalunya) tenen des de fa anys una forta presència 
en la nostra societat. També el debat sobre la venda d’animals a les 
Rambles es mantingué candent durant molt de temps, fins que a partir 
de 2010 s’aconseguí la reconversió de la majoria d’aquestes parades en un 
altre tipus de negoci.  

A El raptor de gnoms (publicada el 2007), l’autor se situa en un 
passat recent i conegut: la trama es desenvolupa l’any 2004, justament en 
les dates de l’atemptat de l’11-M a Madrid i de les eleccions generals que, 
tres dies més tard, van dur els socialistes al poder. L’autor analitza els fets 
mitjançant un exercici invers a l’habitual: no especula sobre el futur, sinó 
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que ens aboca al passat, a uns esdeveniments especialment tràgics que 
tots tenim ancorats en el record. En el mateix llibre, hi trobem una 
reflexió sobre la Guerra dels Balcans (tan pròxima en l’espai i en el 
temps) a través d’una metàfora prou curiosa: l’alliberament a la Serra de 
Collserola dels nans de jardí que un dels personatges rapta de les cases 
benestants.8 El lladre de nans és Dragan Isakovic, un jove excombatent 
croat, supervivent de l’horror, que s’amaga a Catalunya. La novel·la no 
només explora la crueltat de la guerra, sinó també el dilema moral que 
representa situar-se al marge de la llei i aplicar la justícia per la pròpia mà.  

La mateixa obra reflecteix la xacra de les drogues i les seves terri-
bles conseqüències. En un potent primer capítol, que serà el desencade-
nant de la trama criminal, els esdeveniments descrits no poden resultar 
més punyents:  

 
Veu un parell de paperines, la cullereta, l’encenedor i la xeringa embolicada amb 
paper de plata [...] Ho té tot a mà. Aquesta vegada serà la darrera. Sí, mai més: 
ho ha promès al pare i a la mare. «Un cop més i prou. No us puc fallar, us he 
decebut tant...». Es palpa amb els dits el turmell, on és més fàcil trobar-se les ve-
nes. Observa la xeringa i no deixa de mirar-la fins que l’agulla travessa la pell [...]. 
La buida tota, a poc a poc. La recarrega i s’injecta la segona dosi a la vena de 
l’altre turmell. De seguida desapareix el dolor, torna a sentir l’escalf al pit, fins i 
tot es veu capaç d’alçar-se [...]. De sobte, un llampec inunda de llum la cambra 
durant un instant i dos segons després l’esclat del tro fa tremolar el mas, però 
ella ja no hi veu ni hi sent (p. 10-11).  
 
A La mort del corredor de fons, d’acció situada a l’estiu de 2008, De 

Manuel també és deté en qüestions tan vigents com el macabre tràfic 
d’òrgans humans, les noves màfies del crim organitzat, el drama de la 
immigració il·legal i la corrupció del poder institucionalitzat. La novel·la, 
complexa i dura, no emet judicis morals, però ens col·loca davant dels ulls 
una societat hostil i injusta, marcada per la desigualtat i la cobdícia.  

A L’olor de la pluja, a la qual és impossible no retornar atesa la seva 
densitat, el futurisme no fa altra cosa que projectar els conflictes politico-

                                                
8 El front d’alliberament de nans de jardí (FLNJ) és un moviment real, sorgit a França a 
finals dels anys 90, que advoca per la llibertat d’aquests personatges. Ha rebut cobertura 
mediàtica i ha aparegut en diverses pel·lícules, com The Full Monty o Amélie.    
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socials d’avui. No és gratuït que l’acció se situï el 2017, ja que es tracta de 
mostrar el contrast, justament vint-i-cinc anys després, entre la Barcelona 
eixelebrada i eufòrica dels Jocs Olímpics i la Barcelona agònica de la 
sequera. La bella urbs mediterrània que s’obrí al mar i que es donà a 
conèixer al món —però que no aconseguí eradicar les diferències soci-
als—, ha esdevingut una ciutat fantasma. La injustícia continua vigent, 
fins i tot s’ha fet més profunda. Com recull Joan Pinyol (2010: 18): 

 
Ens situa en un món que continua accentuant les desigualtats socials, marcades 
en aquest cas per l’accés o no a l’aigua [...] Lluny de mostrar-nos una situació lí-
mit generalitzada en tota la població [...], a L’olor de la pluja conviuen el dia a dia 
dels més desesperats en aquest sentit —tancats a milers en camps de refugiats a 
l’estil dels que van malviure a la planta d’Argelers un cop acabada la guerra ci-
vil— amb una altra part de la població —originària de la ciutat que és bona si la 
bossa sona— que té via lliure per sortir a sopar i beure un bon vi blanc. 
 
A la novel·la, al govern no li tremola el pols a l’hora de cometre els 

crims més abjectes per tal de silenciar les autèntiques causes de la seque-
ra. Per tant, la visió de De Manuel no és gens encoratjadora. L’autor se 
situa en una tradició crítica que no amaga el desencís davant d’una 
societat on res no arriba a funcionar. King remet als estudis de José 
Colmeiro —que ha investigat la narrativa negra de la Transició espanyola 
i en especial la figura de Vázquez Montalbán— per analitzar la visió 
social de Jordi de Manuel a L’olor de la pluja (i que resulta igualment 
vàlida per a totes les novel·les del cicle). Colmeiro (1994) considera que la 
novel·la negra espanyola de la Transició intentava exposar les relacions 
ocultes entre els diferents grups de poder (econòmic, polític, legal, 
policial). És per això que King afirma: «L’olor de la pluja se insiere 
plenamente en esta tradición, ya que existen una sèrie de poderes oscuros 
[...] La investigación interminada de Sergiot apunta hacia la corrupción 
policial y la participación del mosad y la yakuza» (2012: 116). 

Tot i compartir l’afirmació de King, la nostra visió va més enllà. 
Sens dubte, podem inserir el cicle en un context més actual i més ampli. 
Vincular-lo tan sols a la literatura que, amb caràcter de crònica social i 
política, florí durant la Transició, resultaria clarament reduccionista. La 
narrativa negra de Jordi de Manuel forma part de l’estricta contempora-
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neïtat i denuncia la degradació política i institucional com ho fan els 
autors de la resta de literatures de l’entorn, especialment en l’àmbit 
europeu. Només cal recordar Petros Màrkaris, Andrea Camilleri, Jo 
Nesbo o el mateix Stieg Larsson, escriptors prou coneguts que no han 
estalviat recursos per posar damunt la taula la corrupció de la cúpula del 
poder policial, polític, judicial, periodístic o empresarial.  

 
1.3 ELEMENTS DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

La producció de Jordi de Manuel demostra una gran capacitat 
imaginativa, que no queda ni de bon tros circumscrita a les novel·les 
sergiotianes, sinó que abasta tota la seva obra. Com a coneixedor del 
gènere, s’inscriu en una tradició de llarg recorregut en el marc de la 
ciència-ficció (i de la ciència-en-ficció): l’aplicació d’invents tècnics i 
descobriments científics. Pel que fa a la sèrie negra, aquests elements 
s’integren de manera innovadora —però perfectament creïble— dins les 
trames criminals. Els avenços, invents i aplicacions pràctiques que De 
Manuel proposa resulten força plausibles (no hem d’oblidar que la 
proximitat temporal impedeix una excessiva especulació). Al llibre 
d’entrevistes Les veus del crim (VILLALONGA: 2013, 58), l’autor manifes-
ta: «L’especulació m’agrada, em diverteix i em fa pensar. Hi ha especula-
cions que no les encertaré mai, però d’altres vés a saber».  

Hem esmentat alguns exemples, entre els quals el DIG, però en 
trobem molts d’altres. Quant als temes mèdics, existeix una nova droga, 
la virtualina, que conviu amb la cocaïna. A Mans lliures hi apareix 
l’Hospital Ernest Lluch (nom de claríssim homenatge), on s’ha instal·lat 
la primera unitat d’estimulació neurobiològica del país per combatre la 
malaltia de l’oblit.9 A L’olor de la pluja, els estudis genètics són presents a 
la vida de la població des del més tendre inici:  

 
N’hi havia prou amb una petita mostra de sang per esbrinar les malalties heredi-
tàries de què era portadora cada persona. També es podien identificar amb pre-
cisió altres alteracions, sobretot afeccions latents que encara no havien manifes-
tat cap símptoma. Sistemàticament, aquest tipus d’anàlisis genètiques s’havien 
començat a practicar com a diagnosi prenatal, de manera que als futurs pares 

                                                
9 Fórmula que De Manuel utilitza per fer referència a la malaltia d’Alzheimer.  
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se’ls facilitava una llista, més o menys extensa, de certes malalties que acuitaven 
els seus descendents, probabilitat inclosa. Això tornà a revifar el debat sobre la 
diagnosi preimplantacional, la teràpia gènica sobre el fetus i la interrupció volun-
tària de l’embaràs (p. 139-140).  
 
Evidentment, les referències a les preocupacions ecològiques són 

constants. Hi trobem especulacions futuristes sobre els contenidors de 
residus cel·lulòsics, la dessalinització de l’aigua de mar en plantes geganti-
nes, el seu trasllat en enormes vaixells cisterna. A Tres somnis blaus s’han 
dut a terme «les obres del discutit transvasament d’aigües del Roine a 
Catalunya» (2000: 42) i també s’ha construït un gran aqüeducte que 
condueix l’aigua des dels aqüífers subsaharians fins a la Mediterrània. Per 
damunt de tot, crida l’atenció una important obra d’enginyeria, les 
Rondes Aèries, pensades per mitigar quelcom tan real com els col·lapses 
de trànsit.  

 
Unes vies ràpides fetes de material lleuger que travessaven la ciutat per damunt, 
abraçant-la i embolcallant-la des de la perifèria [...] Aquestes vies enlairades do-
naven prioritat als transports públics i, segons alguns experts, resoldrien bona 
part dels problemes de trànsit de la superfície urbana. Però la ciutat seguia per-
manentment col·lapsada pels vehicles (Tres somnis blaus, 2000: 42) 
 
Per les Rondes Aèries hi circulen els aerotaxis, un dels pocs vehi-

cles autoritzats per fer-ho:  
 
Per les Rondes Aèries només podien transitar vehicles oficials, interbusos, 
transports escolars, ambulàncies, policia, bombers i aerotaxis, els quals tenien un 
preu inabastable. Vista des de dalt, la ciutat semblava una xarxa de tubs i deien 
que això li conferia una aura geomètrica, però a Marc Sergiot li feia pensar més 
aviat en les tires de cartró de l’embolcall d’un tortell (L’olor de la pluja, 2006: 
116-117) 
 
Ens topem amb nous edificis que compten amb més metres dins 

del subsòl que per damunt de la superfície. I amb un projecte molt 
ambiciós, el Laberint Omnicultural:  

 
Es tractava d’un immens espai subterrani amb multitud de galeries i passadissos, 
que acollia un fons de més de dos-cents mil discos compactes i vint-i-dues he-
meroteques. El Laberint es trobava al subsòl del Parc de la Ciutadella i de l’antic 
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Zoològic, i es comunicava directament amb la Biblioteca Universitària, per un 
passadís que arribava fins a l’Edifici de les Aigües, una construcció proveïda d’un 
llegendari dipòsit d’aigua a la part superior, a cel obert (Tres somnis blaus, 2000: 
43).  
 
Evidentment, Jordi de Manuel també explota el cantó més lúdic de 

la ciència-ficció i recrea tot un seguit de detalls curiosos i avenços tecno-
lògics —alguns ja reals— que fan les delícies dels afeccionats. Microfaxos 
de butxaca, escàners d’ulls, potentíssims telescopis, lectors dactilogràfics, 
jocs d’escacs electrònics amb diversos nivells de dificultat, aparells de 
realitat virtual que permeten viatges de tota mena, arracades que duen 
incorporat un sofisticat sistema de recepció i transmissió de so. Per no 
parlar de quelcom tan engrescador com els hologrames. A les cases hi ha 
hologrames penjats com a motiu decoratiu, que canvien d’imatge segons 
l’angle de visió. La gent regala holografies com si fossin postals: «Com a 
postdata, ella li demanava que li portés una holografia de qualsevol obra 
de Gaudí» (L’olor de la pluja, 2006: 36). O posseeixen hologrames 
domèstics dels seus actors o actrius preferits, en algunes ocasions per 
satisfer les necessitats sexuals: 

 
En anar cap a la cuina, s’aturà a la meitat del passadís davant l’holograma de 
l’actriu Marion Motta. Si s’inclinava lleument cap a l’esquerra s’apreciava 
l’evolució rítmica del cos nu de la dona fins que s’eixarrancava en un primer pla, 
que s’aproximava o s’allunyava segons la cadència amb la qual es tancaven i 
s’obrien els ulls. L’inspector va notar una pressió sobtada a l’entrecuix i se sor-
prengué gratament, perquè feia setmanes que no experimentava una erecció. 
Aquest tipus de realitat virtual que oferien els hologrames era la menys sofisti-
cada, però era a l’abast de totes les butxaques (L’olor de la pluja, 2006: 138).  
 
Les imatges hologràfiques tenen també aplicacions professionals. 

Per exemple, la policia les empra per resseguir els desordres urbans. 
Existeixen els holovisors, una mena de televisions hologràfiques, i les 
holoconverses, que òbviament superen en realisme qualsevol tipus de 
videoconferència.  

En general, la societat que l’autor descriu no millora amb les noves 
màquines i els nous avenços. Ans al contrari. En el fons, també li servei-
xen per aventurar una resposta als conflictes socials o mostrar-nos-en una 
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hipotètica deriva. Sense abandonar la dimensió lúdica, algunes propostes 
(sobretot les vinculades a la salut i a l’ecologia) contenen una implícita 
lectura distòpica.  

 
1.4 TRAMES CRIMINALS 

Malgrat l’exposat fins ara, convé deixar ben clar que les novel·les 
del cicle Sergiot constitueixen, per damunt de tot, una sèrie plenament 
inserida en el marc del gènere criminal. En general, podem aplicar a tots 
els títols les paraules que Joan Pinyol (2010: 19) dedicava a L’olor de la 
pluja: 

 
L’olor de la pluja també és una novel·la policíaca, d’intriga, d’investigacions poli-
cials que fan via entre tot un seguit d’assassinats successius. [...] Resulta molt 
motivador com a lector anar seguint el fil de les descobertes. [...] Us ben assegu-
ro que la nòmina de difunts que deriven de la novel·la de Jordi de Manuel deixa 
bona petjada i un regust agredolç.  
 
Sense que les puguem adscriure de manera absolutament canònica 

a la tipologia de novel·les de procediment, les obres del cicle mantenen 
l’estructura basada en la comissió d’un delicte, la investigació subsegüent i 
la resolució del cas. Tanmateix, no hi trobem la figura del detectiu 
omnipresent, protagonista en solitari, sinó un tractament variat i coral on 
hi juguen un paper destacat altres personatges. L’autor, que defuig el 
tòpic, no sempre atorga al seu inspector el rol preponderant. A Tres 
somnis blaus, el nom del personatge no apareix en cap moment. A Cels 
taronges, la presència de Sergiot és gairebé testimonial, ja que la investiga-
ció es troba en mans d’un altre policia, el tinent Josep Marfull.  

Una de les virtuts de la literatura de Jordi de Manuel és la versatili-
tat. Els llibres són molt diferents, malgrat pertànyer a una mateixa sèrie. 
No hi trobem res previsible o monòton. Les trames, pulcrament travades, 
es complauen en descriure detalladament les circumstàncies vitals i els 
punts de vista de tots els personatges, inclosos els assassins i les víctimes. 
Així, cada novel·la esdevé una aventura absolutament distinta i, a priori, 
el lector no sap amb què es trobarà. De Manuel obre diversos angles de 
visió, diverses perspectives. No acostuma a seguir una estructura lineal. 
Hi sovintegen els capítols intercalats amb trames paral·leles, talls tempo-
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rals, analepsis. Destaca el curós exercici d’històries creuades que sempre 
acaben confluint en un punt concret.  

 
Es tracta d’una obra dinàmica, escrita amb un ritme àgil i una abundor notable 
de matisos, de duplicitats, de trames que es bifurquen i tornen a confluir magis-
tralment, de fils oberts al final dels capítols que alimenten l’interès del lector (Jo-
an Pinyol: 2010, 19).  
 
Els potents inicis de les novel·les de Jordi de Manuel atrapen fàcil-

ment. Les intrigues i les xarxes argumentals resulten molt imaginatives, 
trepidants i de gran impacte. En cap moment eviten la truculència o la 
violència pròpies d’uns casos que pretenen posar al descobert els racons 
més foscos de la naturalesa humana. Un terrible segrest a Cels taronges, 
l’assassinat d’un milionari relacionat amb el tràfic de drogues a El raptor 
de gnoms o el sabotatge amb explosius de l’Edifici de les Aigües de 
Barcelona a Tres somnis blaus en són alguns dels exemples. D’altra banda, 
la resolució dels casos no sempre és completa. A voltes, darrere dels 
culpables directes —simples peons en un tauler més ampli i complex—, 
s’hi amaga una trama molt més obscura, molt més sòrdida. Els podero-
sos, els qui maneguen els fils de la economia i de la política, massa cops 
queden impunes. També la policia, òbviament, tindrà representants 
corruptes: «especialmente el comisario madrileño Javier Olmedo, cuyo 
nombre a lo largo de la serie es sinónimo de la corrupción, encubrimien-
tos y actitudes centralistas» (KING: 2012, 115).  

Cabells porpres i Mans lliures ressegueixen la línia dels thrillers de 
tall més clàssic, amb un mort a les primeres pàgines i amb el desconeixe-
ment de la identitat de l’assassí i del mòbil del crim. Les respostes prenen 
forma a petites dosis a mesura que avança la investigació. En el primer 
cas, un indigent de Ciutat Vella descobreix un cap tallat dins d’un 
contenidor d’escombraries. L’elaborada trama desemboca —amb un final 
intens— en els macabres interessos comercials d’una empresa de biotec-
nologia.  

 A Les veus del crim (p. 62), l’autor remarca que la realitat li ser-
veix de font d’inspiració: «la meva inspiració en part són els diaris. Jo tinc 
piles de diaris. I en cada un hi ha tres novel·les, com a poc. Partint d’un 
fet real, m’invento tot el que ve després, tot i que la realitat sovint supera 
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la ficció». A Mans lliures, un dels títols més sòlids de la nissaga, De 
Manuel destapa un terrible complot contra el futur president de la 
Generalitat tot inspirant-se en un fet real, l’enverinament per substàncies 
radioactives del tinent coronel del KGB Aleksandr Litvinenko. Els qui 
planegen la desaparició del candidat no mostraran cap escrúpol, de 
manera que, per arribar al polític, se serviran d’una prostituta de la 
Barceloneta —amb una trista història personal— a la qual no dubtaran 
en assassinar amb la mateixa crueltat: 

 
Jordi de Manuel tiene un excelente oficio a la hora de plantear dos muertes 
anunciadas, las dos muy tristes. Es triste la suntuosidad en la que se mueve este 
candidato surgido de las ruinas de un escenario político gastado. Es triste la vida 
de esa muchacha de la Barceloneta, hablando con su canario y pensando que es-
ta vez, con lo que gane por engatusar al presidenciable, conseguirá que su madre 
enferma tenga la atención médica [...] (LILIAN NEWMAN, La Vanguardia Cul-
turas, 4 de febrer de 2009: 12) 
 
L’autor no s’està de res a l’hora de matar. Ja hem vist que a Cabells 

porpres hi trobem un cap tallat. També topem amb unes despulles 
desmembrades, mig enterrades a Collserola, a La mort del corredor de 
fons. A la mateixa obra, un pizzero es trasllada amunt i avall de Barcelona 
amb una bossa carregada d’òrgans humans per trasplantar. I a Tres 
somnis blaus, tenim un cadàver que va apareixent a trossos de manera 
periòdica:  

 
A primera hora de la tarda van trobar la cama dreta, aquesta vegada sense peu. 
Estava penjada d’una de les branques d’un pi australià, una de les plantes exòti-
ques que encara sobrevivien al recinte del Parc de la Ciutadella (p. 46).  
 
Per no parlar del cruel patiment del meteoròleg Pinkhas Lubens, 

personatge de L’olor de la pluja, assassinat dins d’una sauna: 
 
La temperatura a la cambra havia arribat fins als noranta-cinc graus. Estava es-
gotat de tant colpejar i esgarrapar la porta de fusta. Va ficar els dits a l’escletxa 
del marc de la porta i va estirar amb tota la força fins que es va fer malbé les un-
gles [...]. L’aire ardent li feria la gola i els narius, i percebia com li galopava el cor. 
Horroritzat, va adonar-se que havia deixar de suar i que tenia la gola eixuta. 
Sentia un dolor immens al cap i una pressió que li oprimia el pit. Estava marejat 
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i tenia rampes i estrebades als músculs de les cames. Reptà fins al banc de dalt, i 
tot reunint les poques forces que encara li quedaven donà una puntada de peu al 
quadrat del vidre gruixut que hi havia a la part superior de la porta. Va notar 
que se li trencava el dit gros, però ja res no tenia importància: no va sentir dolor, 
tan sols el cruixit que va fer l’os en fracturar-se (L’olor de la pluja, 2006: 78-79). 
 
La narrativa de De Manuel posseeix un ritme molt cinematogràfic, 

tret compartit per gran part dels escriptors actuals. La cultura audiovisual 
forma part del nostre bagatge i la influència del cinema i de les sèries de 
televisió sovint resulta palesa en la literatura de gènere. Les intrigues de 
Jordi de Manuel combinen a la perfecció el suspens, la investigació del 
crim, les trepidants escenes d’acció —amb persecucions incloses— i els 
períodes descriptius i reflexius. La fusió amb els gèneres futuristes no 
invalida una lectura plenament negra. Ras i curt: l’afeccionat purista hi 
troba delictes i investigacions absolutament versemblants, situades en un 
entorn realista i recognoscible. D’altra banda, com en totes les sèries, el 
vessant costumista i la incursió en la intimitat dels protagonistes serveix 
de contrapunt a la cruesa i al pessimisme. Ens introdueix en un univers 
familiar molt útil per reconciliar-nos amb la vida i allunyar-nos de la 
duresa del món exterior. L’autor no es planteja (o no acaba de creure-hi) 
una possibilitat global de millora. L’única salvació possible és una salvació 
individual, en l’esfera privada. Jordi de Manuel no és un cínic, però no 
confia en l’honestedat de la societat. Només és capaç —encara— de 
creure en les bones intencions dels individus, d’alguns individus. Per això 
trobem personatges que arriben molt endins en l’ànim del lector.  

Resulta molt complet el resum de Joan Pinyol. Tot i que fa refe-
rència a L’olor de la pluja, les seves apreciacions són perfectament extra-
polables al cicle sencer:  

 
És una novel·la de ciència-ficció, sí, però també és una novel·la plural i coral —si 
considerem les diverses trames i protagonistes que s’hi entrelliguen—; i policíaca 
—pels fils conductors delictius que s’hi nuen—; i de divulgació científica medi-
ambiental —considerant el leitmotiv central—; i realista —per les descripcions 
d’un referent geogràfic ben conegut—; i sociològica —perquè també hi tenen 
lloc consideracions com el fràgil equilibri dels moviments humans migratoris en 
un país de suposada acollida; i futurista —per l’avançament d’uns esdeveniments 
i realitats a partir dels actuals esdeveniments i de la realitat de començaments de 
segle—; i d’intriga —sobretot quan planteja al lector la resolució de la cadena 
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d’assassinats que es produeixen a cada volta de full [...] Però per damunt de tot, 
és una novel·la original, sorprenent, que convida a la reflexió després d’un pell a 
pell considerable amb els problemes que viuen els seus personatges (2010: 17).  
   

1.5 ELS PERSONATGES 
Marc Sergiot, protagonista de la nissaga, és un personatge amb 

molta personalitat que, com hem apuntat, no se’ns imposa de manera 
omnipresent, sinó que apareix discretament, en graus diferents segons la 
novel·la, tot fent gala d’un tarannà seriós i mesurat. Allunyat de l’estil 
d’alguns investigadors de la Mediterrània com Kostas Kharitos, Guido 
Brunetti o Salvo Montalbano (grans sibarites, amants dels plaers de la 
bona vida), Sergiot té més a veure amb el caràcter reservat i auster 
d’alguns policies del Nord d’Europa. Home de poques paraules, solitari i 
esquerp, ens recorda el Kurt Wallander de Henning Mankell o el Harry 
Hole de Jo Nesbo. Però, sobretot, mostra un cert paral·lelisme amb 
Erlendur Sveinsson, el personatge de l’autor islandès Arnaldur Indrida-
son. El mateix Jordi de Manuel va identificar aquesta semblança quan 
descobrí les novel·les d’Indridason: «Ara he llegit des de fa tres o quatre 
anys l’islandès Arnaldur Indridason. El seu protagonista, l’inspector 
Erlendur, és un home torturat, li agrada treballar sol i té un problema 
amb el seu germà. I vaig pensar, ostres, com el meu Sergiot!» (Les veus del 
crim, p. 56). Efectivament, Sergiot prefereix treballar en solitari i arrosse-
ga un bloqueig emocional per un problema del passat relacionat amb el 
seu germà (de moment el lector en posseeix poques dades, de manera que 
la qüestió s’haurà d’aclarir en futures entregues). Pertany al CNP (Cos 
Nacional de Policia), del qual passa després a la policia europea, 
l’Europol. El CNP, mentre al llarg de la nissaga assistim al desplegament 
dels Mossos d’Esquadra, continua essent l’encarregat dels casos relatius a 
la màfia organitzada, el terrorisme i la immigració. 

L’inspector se’ns revela com una mena d’antiheroi amb estil propi. 
Té un aspecte desastrat, antiquat i una mica anacrònic, du un cotxe 
atrotinat, sempre va abillat amb una gavardina gastada i llueix un poblat 
bigoti passat de moda. Alguns mitjans de comunicació l’han considerat el 
Colombo català i, efectivament, en ocasions el recorda. Sempre sembla 
despistat i inofensiu, una mica fora del món. Tanmateix, i com a bon 



ÍTACA 
 

 40 

investigador, és un home intuïtiu. Té una veueta que li parla, un sisè 
sentit sempre alerta que l’ajuda a desentortolligar els misteris i a resoldre 
els casos. Culte i format, un pèl maldestre amb les noves tecnologies, és 
amant de la lectura, dels escacs i de l’astronomia. A la terrassa de l’àtic de 
Sant Gervasi que comparteix amb Amèlia, la seva mare, hi té instal·lat un 
vell telescopi. La contemplació de les estrelles representa per a ell un 
bàlsam, una escapada cap a la reflexió, cap a la necessària introspecció.  

 
Havent sopat va anar a buscar la gravadora que li havia regalat la mare. Va enge-
gar-la, però novament no sorgí ni un mot de la seva boca, sobretot perquè no 
podia parlar mentre escoltava la veueta que li parlava des de dins. [...] Després 
anà cap a l’habitació on tenia el telescopi. L’àtic on vivia tenia una vista magnífi-
ca, sense edificis ni estructures que li entorpissin la visió del cel. Va netejar la 
lent de l’ocular del vell aparell amb un drap de mussolina i enfocà un estel a 
l’atzar, una estrella que palpitava dins la negror de la nit (El raptor de gnoms, 
2007: 135). 
 
De Manuel ha creat un personatge d’intensa vida interior, que in-

terpel·la el món sense deixar d’interpel·lar-se personalment. Des d’aquest 
punt de vista, resulta tal vegada un policia atípic, complex i profund, que 
es planteja amb intel·ligència tot allò que el desconcerta. Després de greus 
problemes que el duen a distanciar-se de la figura paterna, la relació de 
Sergiot amb la seva mare esdevé molt especial. Amb ella comparteix 
l’afecció pels escacs: les seves partides són antològiques. Amèlia represen-
ta el seu veritable ancoratge, la seva taula de salvació en un món sòrdid 
que no sempre comprèn.  

Sergiot és també un home tossut, poc diplomàtic, que mai no 
abandona una investigació per més que els superiors li ho prohibeixin o el 
retirin del cas. Un policia poc convencional, amb un sentit de la justícia 
que no sempre s’ajusta a l’esperit de la llei. Per damunt de la sèrie planeja 
la idea que, en no poques ocasions, la justícia i la llei segueixen diferents 
camins. L’inspector n’és plenament conscient. La llei fàcilment pot 
esdevenir incapaç de respondre a les autèntiques exigències d’una societat 
complexa i contradictòria.  

Hem avançat que la nissaga té un plantejament coral. Marc Sergiot 
comparteix pàgines amb altres personatges habituals, igualment ben 
dibuixats. El metge forense Oleguer Ferriols —amic personal de l’inspec-



Revista de Filologia 
 

 41 

tor i afeccionat, com ell, als escacs— exerceix el rol del científic forense, 
indestriable en la novel·la negra actual del desenvolupament de les 
investigacions. Ell i en Sergiot mantenen una tàcita relació d’estira-i-
arronsa. A Ferriols, molt sorneguer, li agrada fer-se pregar per treure en 
Sergiot de polleguera. Sempre li subministra la informació de les autòpsi-
es amb comptagotes i fa broma amb la poca tolerància de l’inspector 
davant dels cadàvers.  

Lídia Sánchez i Pau Ribó són els joves representants de la brigada 
d’homicidis dels Mossos d’Esquadra. Sánchez té el grau de caporal —
després la trobarem com a capitana en el relat El segrest del rei, inclòs dins 
d’Orsai—. Una lesbiana dura, compromesa, treballadora i ambiciosa, que 
respecta les normes i defensa gelosament la seva parcel·la professional. 
Jordi de Manuel ha creat una mossa lesbiana, possiblement la primera de 
la narrativa negra hispànica, com un oportú tret normalitzador. L’agent 
Ribó, simpàtic, bromista i menys rígid, serveix a la caporal de necessari 
contrapunt. En ocasions, la parella protagonitza una investigació en 
paral·lel a la de Sergiot, que no sempre es belluga dins la legalitat més 
ortodoxa. Però sovint acaben confluint i recolzant-se mútuament.  

Amadeu Rodó, freqüent acompanyant de l’inspector, li fa de xofer 
amb una presència silenciosa, efectiva i no exempta de la típica saviesa 
dels homes senzills, basada en el sentit comú. D’altra banda, Carles 
Fortiana, company de Sergiot en algunes entregues, és possiblement el 
personatge més entranyable, l’únic que, de manera tímida, aconsegueix 
escardar la impenetrable cuirassa emocional de l’inspector. En certs 
aspectes representa la seva antítesi: entusiasta, altruista, alegre, impulsiu, 
sempre disposat a entrar en acció. Fortiana encara confia en la vida i, 
paradoxalment, protagonitza un tràgic final a La mort del corredor de fons. 
Un desenllaç que afecta profundament Marc Sergiot.  

 
Va recordar anècdotes que havia viscut amb Carles Fortiana. Va rememorar 
com havien descobert, al cap de poc temps de començar a treballar junts, a qui 
pertanyia el cap amb els cabells tenyits de color porpra que havia trobat un sense 
sostre en un contenidor, o com el seu company l’havia convençut perquè no dei-
xés de votar a les eleccions estatals al març del 2004, mentre cercaven l’home que 
havia raptat un nan de terracota del jardí d’un narcotraficant [...] Va tancar els 
ulls i va veure davant seu el policia jove que una dècada enrere havia arribat a la 
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comissaria directament des de l’acadèmia amb vint-i-tres anys acabats de fer. Un 
home que no havia arribat a tutejar-lo fins el dia anterior, moments abans de 
morir (La mort del corredor de fons, 2012: 262).  
 
Resulta impossible parlar dels personatges de Jordi de Manuel sen-

se reiterar una afirmació que ja ha sobrevolat aquestes pàgines. Per a 
l’autor, la construcció dels personatges és un aspecte cabdal. Al llarg de 
les novel·les topem amb un estol de tipus vivíssims, descrits amb una 
profunditat poc habitual. No hi ha secundaris ni figures planes o cir-
cumstancials. Tothom hi juga un paper, des dels animals (gossos, gats i 
ocells hi tenen una presència més que anecdòtica) als individus aparent-
ment més escadussers. De Manuel ens introdueix en la intimitat d’una 
malaurada prostituta, d’un delinqüent de barri, d’un refugiat de guerra 
procedent dels Balcans o d’un pobre immigrant marroquí que somia 
convertir-se en un gran atleta. Quan ens identifiquem amb les raons que 
empenyen Dragan Isakovic a alliberar els gnoms de pedra que rapta dels 
jardins; quan aconseguim empatitzar amb un delinqüent, emocionar-nos 
davant d’una mort o comprendre les motivacions d’un crim, sabem que la 
ficció que tenim entre mans va molt més enllà del simple entreteniment, 
equívoca etiqueta que massa vegades ha hagut d’arrossegar el gènere 
negre. 

De Manuel, poc optimista pel que fa a la deriva de la nostra socie-
tat, es mostra decididament tolerant amb la debilitat individual. Després 
de resseguir les seves obres, el lector n’extreu la certesa d’haver-se enriquit 
per sempre amb uns personatges inoblidables. La contundència narrativa 
que l’autor esmerça en les escenes d’acció o en la dissecció immisericorde 
de l’ànima humana, es converteix en un estil gairebé poètic quan ens vol 
ajudar a comprendre el patiment d’un dels seus fills.  

 
Ell no necessitava caritat, ni que l’acollissin, només volia treballar per estalviar i 
poder tornar al Marroc. No li agradava la ciutat i ja li estava bé viure envoltat de 
boscos. Hakim, amb una sola mà, va aprendre a tenir cura de les plantes que 
creixien al jardí [...] Feia anys que no veia nois amb la pell negra com la nit i els 
ulls blancs com la lluna; no els veia des que s’havia jugat la vida a l’oceà amb al-
guns per arribar a les Canàries (La mort del corredor de fons, 2012: 228)  
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D’altra banda, l’elaborada estructura de trencaclosques que acos-
tumen a tenir les novel·les, amb diferents punts de vista i complementàri-
es situacions que han d’acabar encaixant, redunda en benefici dels 
matisos, de la suggestió, de la multiplicitat. Com la vida, com la naturale-
sa humana, com el món, la prosa de Jordi de Manuel ens aboca a un 
detallisme molt valuós.  

 
El narrador va reconstruint les diferents històries tot cobrint les llacunes que 
creen d’entrada els diferents personatges, els quals coneixem des d’un present 
compromès que ens condueix a uns passats ben determinants (PINYOL: 2010, 
19). 
 

1.6 ELS ESPAIS 
En els darrers anys, Barcelona ha esdevingut un dels marcs predi-

lectes per als autors del gènere. Tant en català com en castellà, un bon 
nombre d’escriptors han ambientat les seves novel·les en una ciutat que, 
com totes les grans urbs del planeta, està constituïda per una amalgama 
de mons diferents, d’oposades formes de vida. L’opulència conviu amb la 
més absoluta misèria, la cultura amb la ignorància, la bellesa amb la 
lletjor. Els barris i els carrers, els contrastos i les desigualtats... tot un 
univers en moviment on intenten sobreviure milers i milers de persones. 
La pluralitat de la gran ciutat i les possibilitats que ofereix com a escenari 
expliquen que la moderna novel·la negra sigui una narrativa essencial-
ment urbana. Tanmateix, existeixen diversos graus de profunditat a 
l’hora d’enfrontar-nos a la utilització dels espais. Jordi de Manuel, com 
altres autors contemporanis, fa un pas endavant. Converteix Barcelona 
en un personatge de ple dret, un ens viu que sobrepassa la simple funció 
escènica per jugar un rol actiu dins les característiques essencials de la 
ficció.  

Barcelona apareix descrita des de molts angles. Pot resultar una 
ciutat bella i acollidora, però també un lloc terrible, àrid i inhòspit, per al 
jove marroquí que vol ser atleta o per als fugitius de la sequera.  

 
—Marxem, pare. Anem a un altre lloc on sigui més fàcil viure. Cap al nord esta-
rem millor que aquí, als Pirineus segur que la sequera... 
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Cada dia que passava, Damià es trobava pitjor. [...] Respirava cada vegada amb 
més dificultat i tenia febre, sobretot de matinada, quan el fred era més intens. 
Era com si Barcelona l’anés matant a poc a poc (L’olor de la pluja, 2006: 28-29). 
 
La Barceloneta, la Vila Olímpica, la Ciutadella, el Port, Poble 

Nou, Sant Gervasi, Les Rambles. Edificis, parcs, carrers, hospitals. Tots 
els indrets tenen vida pròpia, juguen un paper decisiu, conformen la 
mirada d’un autor del present, però també la d’un escriptor que especula 
amb el futur. Barcelona és ara i és després. I la seva faç esdevé la prova 
física que res no es manté immutable. 

Tanmateix, Jordi de Manuel s’estima la ciutat. I resulta impossible 
no adonar-se’n. Per això la converteix en motor, testimoni i agent. Per 
això la mima, a voltes amb descripcions extremadament poètiques, a 
voltes mostrant-nos, amb delit, els seus secrets més enlluernadors: 

 
Van caminar fins a una estança contigua a la sala de lectura, on hi havia una me-
na d’expositors de fusta noble protegits per finestrals. [...] Al voltant dels exposi-
tors hi havia una prestatgeria que arribava fins al sostre, estava tota plena de llei-
xes farcides de volums vells protegits per mampares de vidre. Se sentia fascinat 
per l’aire misteriós i decadent d’aquella sala (El raptor de gnoms, 2007: 89).10  
 
D’altra banda, l’estreta relació de l’autor amb la natura també té el 

seu reflex en la construcció espacial de la seva obra. Així, a La mort del 
corredor de fons i, sobretot, a El raptor de gnoms, de Manuel compon un 
veritable cant a la Serra de Collserola, tan desconeguda per als barcelo-
nins malgrat la seva proximitat. Emociona la meticulositat amb què 
descriu el paisatge, les plantes, els arbres. La precisa situació geogràfica 
dels racons més obacs i frondosos, allà on Dragan Isakovic, convertit en 
ermità, allibera els gnoms de jardí. La correlació entre les seves vivències a 
Collserola i els records duríssims de la guerra tornen a convertir l’espai en 
protagonista actiu. Dragan aconsegueix redimir-se de l’infern a través de 
l’amor a la natura i d’una causa que considera justa. I Jordi de Manuel ens 
descobreix el seu cantó més poètic, amb unes descripcions acurades i 

                                                
10 Jordi de Manuel fa referència a la Biblioteca Pública Rossend Arús, situada al Passeig 
de Sant Joan. La Biblioteca, absolutament fascinant, conté una impressionant col·lecció 
d’objectes i llibres relacionats amb la maçoneria.  
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plàstiques, que es detenen en els petits detalls sense pressa, com si volgués 
acaronar el paisatge amb la delicadesa dels mots més adients.  

 
Dragan Isakovic mira el seu voltant, alça la vista i respira fondo. Aquest indret 
no és com els boscos de la seva Ístria natal, però li agrada, tot i ser tan proper a la 
ciutat. Les obagues estan cobertes d’alzines i roures amb capçades que s’alcen i 
ombregen un sotabosc amb abundància d’arbustos, plantes herbàcies i enfiladis-
ses; a les solanes, en canvi, dominen per dalt el pi blanc i l’arboç, i per baix sovin-
teja el bruc, la gatosa, el garric, l’estepa, la ginesta i l’argelaga. Coneix bé aquests 
boscos i s’hi troba a gust, com a casa (El raptor de gnoms, 2007: 31-32).  
 

2. A TALL DE CONCLUSIÓ 
En enfrontar-nos a la narrativa negra de Jordi de Manuel, ens as-

salta la idea que el seu creador s’ha embrancat en un gran repte: la fusió 
de gèneres, la innovació, les profundes reflexions, les trames delictives, 
l’acurada construcció de personatges i atmosferes, el dificilíssim exercici 
de viatjar en el temps, la divulgació científica, el vessant didàctic. El 
gènere adquireix una dimensió particular que no sembla fàcil de tirar 
endavant.  

La seva producció resulta, per damunt de tot, confortablement ho-
nesta. L’autor gaudeix amb l’activitat creativa i s’emmiralla sense por en 
els seus gustos, les seves afeccions i les seves prioritats de vida. La ciència, 
la natura, l’ecologia, el clima, els éssers vius, el planeta, els astres. Es 
diverteix amb la ciència-ficció, amb la imaginació, amb l’especulació. 
Amb una curosa utilització del llenguatge i un estil amè i treballat, els 
seus enfocaments esdevenen únics en el panorama de l’actual narrativa 
negra en català.  

Per a King (2012: 111), «De Manuel rompe las normas de las seri-
es detectivescas». Evidentment, així és. El resultat es concreta en una 
literatura heterodoxa, híbrida, mutant, un personal collage narratiu capaç 
de reinventar-se en cada entrega. Alhora, l’autor demostra que és perfec-
tament possible alenar el seu especial univers sense arribar a trair 
l’essència de la novel·la de crims.  

L’obra de Jordi de Manuel adquireix un valor superior analitzada 
en la seva dimensió de conjunt, com un corpus complet i complex 
d’indubtable densitat intel·lectual. L’autor ha confessat reiteradament 
que escriu per poder mirar a la cara els dilemes morals del món, allò que 
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no comprèn, allò que el neguiteja. Ho aconsegueix amb escreix. Tot 
excel·lint en l’aplicació d’uns esquemes de gènere, explora a la perfecció 
les pulsions més pregones de la naturalesa humana. Em sembla que 
d’això es tracta. Al cap i a la fi, aquesta ha estat sempre, per definició, la 
finalitat primordial de la literatura.  
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AGUSTÍ VEHÍ, LA HISTÒRIA PER ENTENDRE-HO TOT11 
Jordi Figuerola Garreta 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 

De manera que els policies escrivim, si més no, un servi-
dor, sobre la realitat que veiem quan treballem, una reali-
tat complexa, sorprenent, inesperada, canviant, descon-
certant, estranya i, per descomptat, prodigiosa. I una rea-
litat que tenim sempre davant, no la coneixem a través 
dels diaris o dels informatius; és davant nostre cada dia, 
amb tota la seva força i potència, aquest és un dels grans 
privilegis del policia: observar, des de primera fila, a l’ésser 
humà en societat, quadrilla, nocturnitat, premeditació i 
traïdoria. Parlem de la pura realitat perquè hi treballem, 
inevitablement. I, d’aquesta forma d’escriure, en direm 
novel·la negra? Sí, si es vol. Sembla quasi obligat que, par-
lant de crims i de policies hagi de ser així: perquè parlem 
de la nostra realitat professional, del que coneixem, del 
que sabem. Molt bé. (VEHÍ: 2012b) 

 
a mort es va endur l’Agustí Vehí en plena maduresa personal i 
creativa. Malgrat que l’autor tingués una producció escrita 
anterior amb articles, llibres de recerca històrica i d’altres, el 
que comprèn el seu corpus novel·lístic de gènere negre són cinc 

obres publicades en els darrers cinc anys: Abans del silenci (2009), Ginesta 
pels morts. Un blues empordanès (2010), Quan la nit mata el dia (2011), 
Torn de nit. Un vodevil negre i policial a l’empordanesa (2012) i Remor de 
serps (2013), aquesta última apareguda pocs mesos després del seu 
traspàs. 

Si exceptuem Torn de nit, les altres quatre configuren un conjunt 
amb característiques semblants quant a l’estructura, el discurs narratiu, 
els elements argumentals, els trets definidors de l’originalitat de l’autor i 
els tòpics novel·lístics personals. Esdevenen, de fet, un corpus original, 
personalíssim, que ens ensenya fins a quin punt la irrupció de l’Agustí 
Vehí en la novel·lística tenia al darrere un pòsit de reflexió, tècnica i 
coherència. Aspectes que ens explicarien l’estil perfilat, la maduresa 
                                                
11 Per a tu, Agustí, amic meu, i gràcies per tantes coses. 
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creativa i el domini literari de la imaginació de l’autor. Amb l’atreviment 
que suposa especular sobre una cosa que no es produirà mai, diria que 
aquestes obres haurien estat el preludi d’unes de posteriors, impossibles 
ara, amb temàtiques de fons que l’Agustí podia concebre, però que encara 
exigien un aprenentatge més dilatat. Per tant, les novel·les publicades per 
Vehí, per més que siguin «rodones», utilitzant un argot de llenguatge 
comú, no serien el punt culminant d’un treball anterior, sinó l’inici d’una 
carrera literària molt més ambiciosa i complexa que, dissortadament, no 
podrà ser. 
 
1. L’UNIFORME I L’ESCENARI DE LA CREACIÓ 

La biografia de l’Agustí Vehí ens explica moltes coses d’ell com a 
novel·lista i encara ens el fa més atractiu a nivell literari. La seva fou una 
vida dedicada a la policia local amb diferents responsabilitats fins a la de 
sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres durant molts anys. Un 
policia-escriptor, un «urbano» que reflexionava d’aquesta manera sobre la 
dedicació a la literatura:  

 
Suposo que moltes persones, seran de l’opinió que, el fet que algú escrigui, ja es 
prou pega, entre d’altres coses perquè sempre hi haurà qui ho pugui llegir i la co-
sa, escriure i llegir, es pot estendre perillosament entre la població que, innocent, 
pot arribar, sense adonar-se’n, a la màxima perversitat possible: pensar i tenir 
opinió pròpia. Si aquesta possibilitat no és prou alarmant, cal afegir l’agreujant 
que, a més a més, qui ho fa és un funcionari uniformat i encarregat, per més ca-
lamitat, de fer complir les lleis i garantir l’ordre públic. Llavors el desastre pot 
prendre proporcions de catàstrofe, esdevenir una fatalitat, una mena d’adversitat 
que, en temps del generalísimo, era absolutament impossible, impensable, inima-
ginable. (VEHÍ: 2012b)  

  
Però l’Agustí Vehí no era un policia normal i corrent —que a ho-

res lliures escrivia novel·les com una mena de distracció o d’evasió— sinó 
que fou un professional que va reflexionar, teoritzar i escriure abastament 
sobre la seguretat i la tasca policial. I per dibuixar com havia de ser el 
policia i el seu treball en el moment actual, o quin model policial calia al 
país i a les viles de casa nostra, lligava els coneixements tècnics policials, el 
sentit comú, l’anàlisi sobre d’on venien els policies en la història recent, 
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les necessitats socials presents i l’estudi de les transformacions profundes 
de la societat: 

 
Una cosa és certa: quan el procés que denominem «la transició» es va iniciar i, 
entre tots, vam començar a refer les institucions de les quals ara gaudim amb to-
ta normalitat, no hi havia record, a casa nostra, del funcionament i les relacions, 
interiors i exteriors, que havien de regir col·lectius uniformats i jerarquitzats. 
Malgrat saber perfectament quina cosa no volíem, els referents inevitables, in-
conscients, eren un exèrcit que havia guanyat una guerra civil i una policia que 
havia servit amb fidelitat el general. La lenta, accidentada i difícil incorporació de 
les dones a la funció policial és un bon exemple del que dic. I alguna cosa en 
queda, tènue, imprecisa, si es vol, però queda (tota una altra cosa és un fet prou 
terrible: quan el passat es comença a esvair, arriben les noves formes de milita-
risme i totalitarisme, populisme i xenofòbia). Alguna cosa queda, dèiem. Així, 
aspectes com la llibertat d’expressió, la sana i educada discrepància o la reflexió 
intel·lectual sobre la professió, no acaben de trobar taula parada a la nostra poli-
cia, si més no, taula parada amb normalitat i de manera quotidiana. Per això, i 
des de la policia, no són habituals textos que pensin la professió, o la funció, o la 
institució, o la formació, o que facin propostes innovadores i adequades a les no-
ves realitats socials que (...) arriben a unes velocitats esfereïdores i es queden, in-
teractuant amb les existents i creant, constantment, una cosa nova. (VEHÍ: 
2012b)  

 
Probablement, l’escriptor figuerenc fou un dels professionals que 

més clar tenien això que s’anomena, tècnicament, «un policia de proximi-
tat», un servidor públic respectuós amb les diferències i les llibertats. Una 
veu que sempre defensà models policials innovadors, cosa que alguna 
vegada, li comportà algun problema12. Anys després reflexionava sobre 
aquest fet tot dient: 

 
no és massa habitual que un policia escrigui i, més preocupant encara, no és cor-
rent que reflexioni en veu alta sobre la seva professió. I un dels factors probables 
d’aquesta situació són els referents franquistes sobre els cossos jerarquitzats, les 
opinions i els comportaments que han de tenir, i són esperables, dels ciutadans 

                                                
12 Com quan va publicar el famós article «D’Urbanos, grans superfícies i models 
policials», que va sortir publicat a El Punt, pel juliol del 2001, on plantejava un seguit de 
qüestions molt interessants sobre el model policial català i el concepte de Policia de 
Catalunya. Es pot consultar a: http://webpolicial.info/portal/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=658&Itemid=2 
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que treballem d’uniforme. Uns referents que, en la meva opinió, encara cuegen, 
més ben maquillats o menys, més evidents o no. (VEHÍ: 2012b)  

  
L’Agustí Vehí va entrar a la policia en plena restauració democrà-

tica empès per crear un model de seguretat i uns professionals respectuo-
sos amb les lleis, d’esperit democràtic i amb clara voluntat de servei al 
país. Darrere hi havia un compromís amb la llibertat i d’ajudar a perfilar 
la tasca que havien de dur a terme els cossos de seguretat en aquest nou 
context. I, és evident, com es pot suposar, que la policia era uns dels 
col·lectius amb més inèrcies franquistes i on la feina de fer prevaler 
actituds democràtiques era, probablement, més difícil. La il·lusió i els tips 
de treballar de la generació de policies com ell, sovint poc reconeguts, per 
fer prevaler actituds democràtiques en la policia fou gegantina. Aquesta 
preocupació la va tenir sempre el policia-escriptor i, per això, no ens 
podem estranyar que el febrer de 2012 plantegés un tema crucial: 

 
saber quines restes de comportaments propis de la dictadura, d’allò que podríem 
definir com actituds preconstitucionals, queden enmig dels membres de més 
edat dels diferents cossos i forces de seguretat i, molt més important encara, si 
existeixen mecanismes per a detectar, en els seus membres més joves, la presèn-
cia de les noves formes de pensament o comportament totalitari que treuen el 
nas arreu d’Europa. Si convenim, entre altres coses, que el feixisme és un estat 
d’ànim, haurem de poder aclarir, per pura salut democràtica, si és present o no a 
les nostres institucions policials, ni que sigui com a possibilitat. (VEHÍ: 2012b) 

  
Però al costat de tot el que estem dient, pouava el concepte i la de-

finició del que és un policia des d’un profund humanisme. Ell mateix ens 
ho explica de manera deliciosa i commovedora, a través d’una sensibilitat 
i d’una humanitat de fons que impregnarà la seva literatura: 

 
I, primer de tot, qui és exactament un policia? Suposo que, més enllà de les defi-
nicions canòniques de lleis, reglaments i textos institucionals, convindrem, per 
damunt de tot, en que un policia hauria de ser un gestor de les passions huma-
nes, des de les més quotidianes fins les més extremes, una feina gens fàcil, certa-
ment. Un mediador entre formes cada dia més diferents d’entendre la vida i la 
convivència. Algú que ajuda i guia. Algú que facilita la recuperació de la normali-
tat quan aquesta es trenca, algú que reeduca, algú que evita, algú que salva. (...) 
Però jo, que només sóc un petit i feliç guàrdia urbà del meu poble, també penso 



Revista de Filologia 
 

 51 

que ser policia és somriure en el pas de zebra a una persona gran que passa. Pot-
ser serà l’únic somriure que li facin en tot el dia. (VEHÍ: 2012b)  

 
Canviem de camí i, dins d’aquest perfil biogràfic, parlem una mica 

de geografia. Si en el gènere negre és parla de l’escenari del crim, hem de 
convenir, doncs, sense cap mena de dubte, que «l’escenari de la creació» 
de l’Agustí Vehí és la seva casa de Pont de Molins, on vivia. De fet, hi ha 
una relació estreta entre quan hi va viure i la producció literària més 
prolífica. Una casa, davant del riu la Muga, amb una màgia especial, 
típica del poble, amb una porta petita que t’endinsa cap a una escala, d’on 
surten les estances i les habitacions a diferents nivells, i una sala, amb el 
jardí al fons i la llar de foc a la paret, i la presència d’infinitats de records 
—de fet, de tots els records-, com les ampolles de calvados que s’han 
begut en moltíssims sopars amb amics i en la intimitat. Una casa «viscu-
da», de flaire que s’està cuinant —la Marie naturalment-; un lloc on s’hi 
concentra tot un univers, com els baixos on l’autor hi tenia la biblioteca i 
escrivia —el seu espai, castell i fortalesa, refugi i Parnasse-, ple de llibres, 
papers, revistes, cascs policials, fotografies, esquemes de novel·les, mapes 
penjats i coses, hores d’ara, inconfessables. Un veritable atelier per a un 
escriptor i un intel·lectual, sense el qual, veritablement, no es pot enten-
dre el novel·lista i la seva obra.  

  
2. LA HISTÒRIA, UNA PRIMERA PISTA  

En totes les novel·les d’Agustí Vehí hi ha la història com un ele-
ment clau i el fet històric com un tret essencial de la trama. És una 
obvietat que un marc temporal sol ser sempre al darrere de qualsevol 
creació de gènere negre. Però en les obres de Vehí es tracta del fet 
històric precís, minuciós, la història que esdevé una protagonista fona-
mental al costat dels altres protagonistes de carn i ossos. Quines serien 
les raons per les quals és tan important en la seva narrativa? Probable-
ment dues: primera, el coneixement profund que tenia de la història i, 
segona, la necessitat, a nivell novel·lístic, que li caracteritzés l’evolució dels 
personatges; en marqués, en el sentit dels clàssics, el destí. 

Comencem per la primera raó. L’escriptor, a part d’agradar-li de 
sempre la història, la va convertir en el seu focus de coneixement científic. 
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Això es percep en les seves novel·les i en les seves diverses facetes in-
tel·lectuals, a part de la literatura. Llicenciat i Doctor en Història, fou, a 
més, un home educat en un coneixement ampli de la matèria: format 
com a medievalista, va fer una tesina i una tesi doctoral d’història con-
temporània i exercí de professor de l’evolució de la seguretat pública i del 
fenomen policial al llarg dels temps. Per tant, gaudia d’una preparació 
acadèmica més que notable en aquesta camp i, alhora, tenia molt clar 
quin tipus d’història li interessava: 

 
Explicar Història sempre: a classe amb la veu, a les novel·les amb la paraula es-
crita. Història quotidiana, petita, de vides inventades que volen ser reals i, a tra-
vés de les quals, es pugui dibuixar la gran Història a fi que es conegui de manera 
amable, en el decurs d’un relat novel·lesc, com qui no vol, però que s’acabi conei-
xent.13 (VEHÍ: 2012b) 
 
En la seva tesi doctoral, presentada a la Universitat Autònoma de 

Barcelona el 2006, amb el títol de Torna el fusell i posa’t a treballar. La 
Milícia Nacional a Figueres a la darrera guerra carlina (1872-1876)14, fa 
una descripció minuciosa i precisa d’una guàrdia local liberal que va 

                                                
13 En el mateix text hi ha un paràgraf molt divertit sobre el fet de «ser d’Història»: «Un 
servidor, diguem-ho d’una vegada, encara té un secret per confessar, i prou terrible: és 
d’Història! Sí, és així. Aquest fet, al costat que porti trenta anys al cos i tingui alguna 
graduació, diu molt poc en favor dels criteris de selecció en el moment de l’ingrés i, 
encara menys, de l’eficàcia dels mecanismes d’ascens. És obvi que les persones encarre-
gades de tot això no estan pel que han d’estar i, les autoritats, ja fa temps que hi haurien 
d’haver pres cartes en l’assumpte. Que no ho hagin fet és la mostra palpable i evident 
que dormen de manera permanent o són a l’hort a totes hores.» 
14 Publicada per l’Ajuntament de Figueres amb aquest mateix títol en la col·lecció 
«Juncària»:, el desembre del 2008. El fet de ser el director de la tesi és el que fa que 
m’atreveixi a fer aquestes quatre ratlles sobre la importància de la història en la no-
vel·lística d’Agustí Vehí. He de confessar que el procés d’elaboració de la tesi fou plàcid i 
vaig aprendre moltes coses. Només vàrem discutir sobre el títol. Ell, amb el seu esperit 
de novel·lista, volia titular-la Torna el fusell i posa’t a treballar. Jo, com a acadèmic, no ho 
volia, perquè considerava que aquest títol no servia per identificar el contingut de la 
recerca en qualsevol repertori bibliogràfic sobre història entre els especialistes. Final-
ment, i per sort, va mantenir-se en la seva posició —ara em sembla un títol deliciós— 
tot i que va transigir que s’hi afegís, per imperatiu meu, La Milícia Nacional a Figueres a 
la darrera guerra carlina (1872-1876). 
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defensar Figueres en un moment històric crucial. La tesi no és un exercici 
intel·lectual perquè sí, sinó que resumeix perfectament el que l’atreia més 
de l’anàlisi històrica i on apareixen els tres elements que li interessaven 
més en iniciar aquesta investigació: uns guàrdies, homes de carn i ossos, 
que defensen una causa progressista i local; un lloc on passen els esdeve-
niments, la seva estimada Figueres, i una conjuntura històrica que marca 
el destí d’aquests guàrdies i d’aquesta ciutat. I és curiós perquè, per raons 
històriques, no deixa de ser la crònica d’uns perdedors i l’esfondrament 
d’un projecte —en plena Primera República— de canvi d’una realitat 
feixuga com aquella a què havia abocat el moderantisme espanyol. El text 
de la tesi és científic i acadèmic, però la redacció és clarament la d’una 
persona que, mitjançant l’escriptura, ens vol transmetre els aspectes 
vivencials dels subjectes històrics. I, de fet, la càrrega literària i poètica es 
pot veure en l’últim paràgraf de la tesi, quan parla del destí d’aquells 
milicians als quals, malgrat haver defensat Figueres, la nova conjuntura 
de la Restauració aparta de la feina: 

 
La ratlla que aquests homes no passen mai potser és molt evident i casolana, 
potser pren la forma d’un plat a taula; és a dir, el 1876, esdevinguda ja la revolu-
ció un somni inabastable per al poble, es va fer realitat el títol d’aquest llibre: 
torna el fusell i posa’t a treballar. (VEHÍ: 2008, 264) 
  
O sigui, uns perdedors de la «revolució inabastable»: que deixen el 

fusell i es posen a treballar i, tot plegat, per una qüestió tan simple com la 
de tenir un plat a taula. Com podem veure, és la història que explica 
l’esdevenidor amb rostre humà i que ens mostra la humanitat dels 
protagonistes. Hi ha molts tipus d’historiadors científics i molts aspectes 
de recerca: a uns els agrada trobar la ciència o la teoria; a d’altres, els 
agrada trobar la gent. A l’Agustí Vehí li apassionava aquest segon aspec-
te: trobar la gent, percebre en els cossos l’esdevenir inexorable del destí 
històric. Durant la lectura i exposició pública de la tesi, un membre del 
tribunal es va passar molta estona parlant de teories, de models policials 
amb referència als EEUU i a mig món, i no va adonar-se ni va citar coses 
de la tesi que tenien un valor incalculable, com haver estat capaç, l’Agustí, 
de trobar la fortificació urbana des d’on la milícia disparava. És aquesta la 
diferència entre aquells que fan ciència per la ciència i aquells que, com 
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l’Agustí Vehí, feien ciència per descobrir com vivia la gent, què els 
passava, quin era el seu univers mental, per quins sentiments els bategava 
el cor, i tantes altres coses d’una dimensió humana i històrica indubtable. 

Escriure li resultava una experiència singular, però donar classes 
l’omplia d’una manera especial. Com a professor d’història era, senzilla-
ment, brillant, un gran pedagog, irònic i enginyós, a qui apassionava el 
contacte amb els alumnes i que, com a home de principis, explicava la 
ciència a partir d’una ètica compromesa en actituds i comportaments 
democràtics i progressistes. Ser professor, per a ell, 

 
Vol dir, primer de tot, ser molt feliç: ajudar a entendre el passat, a desllorigar els 
processos històrics, aprendre als costat dels alumnes amb les seves preguntes i 
els seus raonaments, reflexionar preparant les classes..., és un exercici personal i 
intel·lectual meravellós, apassionant. Però també vol dir, entre moltes altres co-
ses, constatar l’estat del coneixement de la nostra història entre els estudiants. 
No direm res d’això, no és el moment. I, sobre tot, del coneixement de la histò-
ria més propera, la que pot ajudar més a entendre el nostre present, els nostres 
dies. (VEHÍ: 2012b). 
 
Va donar classes durant molts anys a l’Institut de Seguretat Públi-

ca de Catalunya en l’assignatura «Història de Catalunya i de la Policia», i, 
de fet, en la novel·la Ginesta pels morts, hi ha una dedicatòria «a tots els 
alumnes que he tingut, al llarg dels anys, a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya: unes tardes inoblidables i meravelloses en què, amb humor 
i rigor, intentàvem descobrir què ha estat la història del nostres país»15 
(VEHÍ; 2010, 7). Com a docent el seu cas és singular, i de ben segur únic, 
en les universitats de casa nostra, ja que també donava classes a l’Escola 
de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ell, a través del paraigua de la història, podia parlar dels temes 
de «seguretat» des de diferents perspectives: la policial, la jurídica, la 
psicològica, la sociològica, la tècnica, etc., que tan bé coneixia gràcies a la 
seva pràctica professional i de comandament. 

                                                
15 Vaig compartir amb l’Agustí Vehí la docència a l’Escola de Policia de Catalunya de 
Mollet del Vallès (ara ISPC) sobre història de la policia i de Catalunya durant molts 
anys i puc donar testimoni sobre el que significava per a ell l’aprenentatge i la preparació 
de materials per fer les classes.  
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I aquesta dedicació a l’ensenyament també es nota en la seva litera-
tura. Per exemple, hi ha un detall en l’última novel·la, Remor de serps, que 
difícilment trobarem en d’altres novel·listes. Quan un dels protagonistes, 
el comandant de la Guàrdia Civil, Domènech Roig, es veu interpel·lat 
sobre què farà davant un fet concret, respon:  

 
—Encara no ho sé. Però segurament seguiré el consell d’un vell amic meu: «El 
guàrdia civil serà prudent sense debilitat, ferm sense violència i polític sense bai-
xesa. No ha de ser temut sinó dels malfactors, ni temible sinó als enemics de 
l’ordre». 
—Ja. Molt bonic per a les desfilades, però si us foten quatre bufetades, què? 
—Doncs faré cas al que diu sempre un altre conegut: «Les seves primeres armes 
han de ser la persuasió i la força moral, recorrent a les que porti a sobre només 
quan es vegi ofès per altres a les seves paraules no hagin estat suficients. E aquest 
cas, deixarà sempre ben posat l’honor de les armes». 
—Cony! I qui són aquests coneguts vostres? 
—Oh, el sis i el set. 
—El sis i el set? És que no tenen nom? 
—No, són dos articles de la cartilla de la Guàrdia Civil. Sempre va bé recordar 
qui ets, sobretot si poden venir mal dades. I ara, anem per feina. (VEHÍ: 2013, 
40). 
  
O sigui, es recorda de la Cartilla de la Guàrdia Civil, text redactat 

pel Duque de Ahumada el 1845 i que, tenint en compte l’època en què va 
ser escrit, és molt interessant, tant pel que diu com per les novetats 
policials que aporta. Doncs bé, l’Agustí Vehí, en els seus apunts 
d’història de les forces d’ordre públic, sempre posava aquest text, i 
formava part de les explicacions a classes. Era un tema sobre el qual havia 
treballat molt amb els alumnes. 

La necessitat d’explicar història representava un compromís ètic 
per no perdre la memòria. Un mestre d’historiadors com Hobsbawm, en 
el llibre que resumeix la història del segle XX, ens advertia que:  

 
La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan 
la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es 
uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo 
XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo cre-
cen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pa-
sado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea con-
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siste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han teni-
do nunca, en estos años finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón 
deben ser algo más que simples cronista, recordadores y compiladores, aunque 
esta sea también una función necesaria de los historiadores. (HOBSBAWM: 1995, 
13).  
  
Una preocupació que, ben segur, tenia el mateix Agustí Vehí quan 

afirmava que «és obvi (...) que cal explicar Història constantment, a totes 
hores, a tots els llocs possibles i amb tots els mitjans disponibles» (VEHÍ; 
2012b). I, de fet, la novel·lística li servia per fer aquesta tasca de recuperar 
la memòria i no contribuir a la destrucció del passat,  

Però la història, com hem dit anteriorment, és fonamental en 
l’obra de l’Agustí Vehí per una segona raó que volem destacar: la necessi-
tat que té l’autor que marqui l’evolució dels personatges i esdevingui el 
marc temporal i referencial del seu destí. En aquest sentit, esdevé un 
protagonista més de les novel·les, un protagonista actiu que dibuixa i 
perfila la humanitat d’uns personatges senyalats per la conjuntura que els 
ha tocat viure. A diferència de les tragèdies gregues —on el destí marca la 
vida, sovint tràgica, dels protagonistes i del qual no es poden salvar— la 
concepció de la història que hi ha al darrere de les obres de Vehí és que, 
malgrat no te’n puguis escapar, sempre hi ha uns elements que situen els 
personatges per damunt de la dissort o de la brutalitat del moment 
històric. Aquests elements serien dos, segons el nostre entendre: els 
valors ètics i la manera d’entendre la vida i el món, d’una banda, i els 
sentiments, l’amor, la camaraderia, de l’altra. La possessió d’uns valors 
sòlids o la potència dels sentiments són les úniques escales per sortir del 
pou dramàtic d’uns escenaris terribles o la porta per escapar-se dels 
entorns on la brutalitat ho empastifa tot. 

 
3. FEM L’AUTÒPSIA A LES NOVEL·LES I COMPROVEM LES HIPÒTESIS 

Fem un repàs molt breu a les obres per anar comprovant tot el que 
estem dient. A Abans del silenci ens trobem uns policies que intenten 
descobrir un crim en una conjuntura impossible: la retirada republicana 
del 39 i el camí de l’exili. Com diu el mateix Vehí: 
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Així, a Abans del silenci, es reflexiona sobre el fet de ser policia en temps de guer-
ra i del sentit del deure, sobretot quan costa de complir; quan tot al teu voltant 
s’ensorra, fins l’estat que representes, i s’opta per mantenir, davant la destrucció, 
la serenitat i el coratge per a continuar essent la representació de la llei i la segu-
retat. (VEHÍ: 2012b) 
  
Un marc històric on podem trobar de tot menys la coherència i el 

sentit de la professionalitat que tenen els agents protagonistes, cosa que 
faria els personatges inversemblants, si no fos perquè els podem interpre-
tar a través de l’entorn ètic que l’Agustí Vehí va creant amb la seva 
literatura. Però això es pot descobrir a partir de les altres novel·les, 
perquè, d’entrada —i ho hem de confessar—, el comportament dels 
personatges en aquella situació resulta xocant, poc creïble. L’Agustí Vehí, 
com a escriptor i com a persona, volia que els seus personatges actuessin 
moguts per una ètica que els fes superar la lògica de la brutalitat històrica. 

A Ginesta pels morts. Un blues empordanès, el protagonista —el 
sergent dels mossos d’esquadra Jaume Planagumà—, la trama —la 
recerca de la causa d’un seguit d’assassinats—, el temps narratiu i la 
problemàtica són actuals: 

 
A Ginesta pels morts, en canvi, es parla dels mossos d’esquadra en els moments 
àlgids del desplegament quan, el projecte de fer una policia nova i democràtica, 
emocionava i encisava però trencava parelles, desarrelava agents i feia descobrir a 
molts joves la complexitat social i cultural de Catalunya o havien de sobreviure 
enmig d’ambients hostils, com l’Empordà i els empordanesos, sobre tot quan 
exerceixen com a tals, i algú hi arriba des de la capital. (VEHÍ: 2012b)  
  
Però, a la llarga, l’autèntic protagonista de la novel·la acaba essent 

un determinat marc històric, i el fil a partir del qual es descobreix tot 
l’entramat és una cançó popular referida a un període crucial de la 
història recent. Passat i present, en la trama, no es relacionen, només 
tenen un lligam per la «materialitat» que ens deixen els esdeveniments 
d’aquest passat. És com si estiguéssim davant de dos decorats que 
s’encavalquen. De fet, el protagonista, el sergent mosso, necessitarà, per 
descobrir els perquès de tots els assassinats, unes «lliçons d’història» que 
li donaran la gent de la zona a través de la cançó popular i de testimonis i, 
naturalment, la recerca que fa un agent patruller que estudia història i 
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que col·labora a trobar un seguit de fortificacions. En el fons, la novel·la, 
acaba radiografiant una actuació arqueològica. La investigació policial es 
serveix de l’anàlisi de la materialitat històrica, del patrimoni, de la resta 
testimonial que explica coses a qui les hi sap demanar: 

 
Ara ja tenien una visió aproximada del que va ser la postguerra allà dalt: la vo-
luntat de plantar un nou poder en la terra i en les persones. Aquelles construcci-
ons inhòspites, abandonades, humides, eren les restes evidents d’un món que ja 
no existeix, d’una Europa que una vegada i una altra, amb insistència, embogia 
enmig de guerres civils entre europeus. Eren el record físic d’una catàstrofe, un 
record al qual ara, una investigació policial, posava veus i noms. (VEHÍ: 2010, 
218) 
 
El fil argumental el descobreix el sergent, el protagonista, però la 

novel·la ens mostra uns personatges entranyables que l’acompanyen, 
fidels, i, per damunt de tot, uns antiherois plens de normalitat i quotidia-
nitat, cosa que em fa corroborar la tesi de l’Anna Maria Villalonga quan 
diu que es tracta d’una novel·la de personatges.16 La solitud enmig d’una 
complicitat amable, manyaga, amb un personatge femení —la Merit-
xell— deliciós. 

A Quan la nit mata el dia, la trama s’esdevé en ple franquisme, amb 
el turment d’una relació amorosa entre un policia que ha de treballar en 
el règim i una dona marcada personalment pel republicanisme i per la 
violència del franquisme. Joc de contraris on sempre emergeixen les 
persones en majúscula, els bons i els dolents, estiguin al bàndol que 
estiguin i siguin del cos policial que siguin. Un destí —la història prota-
gonista— els arrossega tots; però no en són titelles, perquè l’ètica perso-
nal i els sentiments els salven, els fan ser bons, malgrat el que es vegin 
obligats a fer. Per l’autor: 

 

                                                
16 «Ginesta pels morts m’ha semblat per damunt de tot una novel·la de personatges. La 
construcció dels protagonistes és magnífica, però també ho és el dibuix a pinzellades de 
l’estol de tipus secundaris que Vehí ens regala. Gent de l’Empordà profund, amb les 
seves misèries i les seves grandeses. Un humor fi, de vegades irònic, de vegades crític, 
però sempre ple de tendresa, ens introdueix en un món que hom pot intuir quan es 
considera fill adoptiu d’aquesta terra, però que només els de dins són capaços de copsar 
en tota la seva complexitat» (VILLALONGA, 2011). 
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A Quan la nit mata al dia, s’intenta explicar les formes que pot tenir la policia en 
una dictadura, les relacions d’aquesta amb la població i la reconstrucció de les 
histories personals després d’un desastre tan gran com va ser la guerra civil. Es 
parla dels sentiments quan es barregen amb la feina i del procés d’integració, o 
no, dels policies que venien de fora. (VEHÍ: 2012b) 
  
I un concepte que acabem de llegir i que, al nostre entendre, resulta 

clau: «la reconstrucció de les persones després d’un desastre», una 
reconstrucció que només es pot fer a través de l’amor. I per això la 
història d’amor entre els protagonistes —«En Carlos i la Glòria es veien 
d’amagat a casa d’ella, quan tot era fosc, quan els carrers eren buits, quan 
tothom ja era a casa» (VEHÍ: 2011, 9)—, és un procés lent de començar 
de nou, de trencar amb un passat trist i un present esgarrifós. El perso-
natge femení, segons l’Àlex Martín, «conjumina de manera magistral un 
equilibri entre l’amor i la tragèdia» (MARTÍN: 2012, 14). Aquest trobar-
se entre uns llençols de manera clandestina esdevé, alhora, l’única llum 
que fa que els amants puguin superar el passat, encarin el present i 
arribin a dibuixar un futur en pau. I això que, fora d’aquesta quotidianitat 
clandestina i plena de tendresa, només hi ha grisor. «Retrat de la grisor», 
qualifica Sebastià Bennasar aquesta obra, on «Figueres es converteix, així, 
en un exemple extraordinari de la foscor de la postguerra en general a tot 
Catalunya i per extensió a tota Espanya.» (BENASSAR; 2012).  

A Remor de serps, la darrera novel·la, pòstuma, de l’autor, ens indi-
ca el mateix: una combinació de personatges —guàrdia civil, inspector de 
policia, anarquistes, policies francesos— que es troben i que interactuen 
en el París on ha anat a recaure l’exili català, i espanyol, i que s’enfronten 
a la brutalitat dels agents de l’ambaixada de Franco. De fet, a part del 
context històric és un al·legat antifeixista. També el sentit ètic dels agents 
policials, identificats amb els postulats democràtics que la Segona 
República significava, és el que els fa ser, malgrat ser uns perdedors, 
dipositaris de l’esperança que el malson del totalitarisme a la llarga 
acabarà. Una posició ben estranya en un París atrapat i en una Europa 
que haurà de viure l’Holocaust, sense cap mena de dubte un dels proces-
sos més sanguinaris de la història de la humanitat. 

Una consideració un xic diferent tindria l’obra Torn de nit. Un vo-
devil negre i policial a l’empordanesa, l’última publicada en vida de l’autor i 
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que, segons ell, «explica, de manera irònica però entranyable, les cabòries 
de les velles generacions de policies enmig d’un món informatitzat i 
globalitzat, que ja no entenen, i del contrast d’aquests agents amb les 
noves promocions que saben molt de màquines però res de la vida. » 
(VEHÍ: 2012b) En totes les novel·les la ironia hi és present, però en 
aquesta se’ns presenta d’una manera excelsa.17 Llegir-la és fer-se un tip de 
riure per les situacions, pels personatges, per les sortides i per les imatges 
plàstiques. Sens dubte, és la novel·la més teatral, la que amb més facilitat 
podria representar-se, amb la qual cosa no sé si podríem parlar que ens 
trobem davant d’una trama caracteritzada de tal manera que ben bé 
podria passar a un escenari només que algú la hi volgués transportar. De 
fet, l’autor ja hi va posar en el títol, Un vodevil negre i policial, tenint en 
compte que hi té una retirada pels embolics. Però, i potser és un atrevi-
ment plantejar-ho, a nosaltres ens recorda encara més un gènere molt 
important a casa nostra i molt popular com són els Pastorets.18 A l’obra 
hi ha un treball que tothom ha destacat i és aquest tractament tan 
exquisit del parlar popular dels agents entre els castellanismes i els 
empordanismes19. Ara, per a nosaltres, és insuperablement divertida la 
definició de Vilaclara —Figueres— que fa al principi de l’obra i que té, 
com no, unes clares referències històriques: 

 

                                                
17 Sobre l’humor i la ironia en la novel·la negra, he trobat molt suggeridora la referència 
que fa Àlex Martín a Raymond Chandler quan afirmava que «narrant successos violents 
el novel·lista té l’obligació d’allunyar al lector de l’horror i la millor manera de fer-ho és a 
través de l’humor», cosa que li fa afirmar a l’Àlex Martín que l’Agustí Vehí dóna sempre 
la dosi exacte d’humor i d’ironia. (MARTÍN: 2012, 14). 
18 La vinculació de l’Agustí Vehí amb els pastorets és sabuda per qui el coneixia i, a més, 
n’havia escrit la història publicada en el llibre: Agustí Vehí, Alfons Gumbau i Gemma 
Gumbau, Els pastorets de Figueres. Edicions del Brau. 1998.  
19 El tema de la llengua era una preocupació i un motiu de reflexió per Agustí Vehí i per 
això afirmava: «Però també representa, per qui escriu, un repte apassionant: construir, o 
reconstruir, una llengua policial i delinqüencial en català que sigui natural, fresca, 
creïble, de carrer. I, a vegades, no és fàcil però sempre és una feina interessantíssima. A 
la quarta novel·la, a Torn de nit, el rerefons no és històric però, precisament, una bona 
part de les ironies venen dels aspectes idiomàtics i de la dificultat dels agents més grans 
per expressar-se en el seu propi idioma degut a l’educació rebuda. » (VEHÍ: 2012,b) 



Revista de Filologia 
 

 61 

Vila gran i sàvia a peu d’una frontera que si te’n vas fa pujada i cansa, i si tornes 
fa baixada i t’entrebanques, la gent de Vilaclara, com la de Sóller de Mallorca, ha 
vist de tot i sap que tot passa: els que s’havien de menjar el món corren al cap de 
quatre dies cap a França camí de l’exili, empaitats pels que emplenaven les pre-
sons feia exactament els mateixos quatre dies. Els invasors que entraven a tocs de 
tabal a imposar qualsevol bestiesa són els que al cap d’un tres i no res tornen a 
passar en direcció contrària amb el tabal per barret. Res de res, diuen els vilacla-
rencs, tot plegat és una bona tocada de collons i, convençuts d’aquesta veritat 
immutable, es dediquen, acte seguit, al capítol de coses importants, demanant 
que hi ha per dinar. (VEHÍ: 2012a, 13) 

 
4. QUAN PASSEN LES COSES I ON PASSEN 

El marc històric rellevant, el decorat adient i l’espai temporal en 
què es mouen les trames en totes les novel·les és, predominantment, 
aquell moment del xoc entre el republicanisme i la dictadura, entre la 
Guerra Civil i el primer franquisme, entre el feixisme-nazisme i la 
democràcia.20 O sigui, entre la nit i el dia, entre la brutalitat i la conscièn-
cia, entre la submissió i la llibertat. Podem comprovar com els personat-
ges es divideixen —siguin quins siguin i sigui quin sigui el cos policial a 
què pertanyen— entre aquells que representen la nit, la brutalitat i la 
submissió i aquells que representen el dia, la consciència i la llibertat. 
L’Agustí Vehí, pels coneixements científics que tenia, delimita bé les 
situacions històriques, parla amb propietat dels fenòmens, no cau en 
errors històrics, sap escenificar amb autenticitat les conjuntures i domina 
les cronologies i els temps dels esdeveniments, cosa que, d’altra banda, i 
encara que no sigui tan freqüent, també podríem trobar en d’altres 
novel·listes:  

 
—Tan dur va ser allò, parlo de la guerra... 
—A què et refereixes exactament? A la pròpia guerra, a la reculada, amb el pas 
de frontera de milers d’homes, dones, nens... o després, quan tot havia acabat? Si 
la primera cosa va ser un desastre, la segona va ser un drama que encara el tinc 
als ulls i la tercera... Vols saber que va passar a l’arribada dels nacionals, en el 

                                                
20 L’autor ho explicita perfectament quan diu: «Per això, tres de les novel·les tenen una 
clara voluntat d’explicar aquesta història recent. Els seus respectius telons de fons són 
els mesos finals de la guerra, en la primera; després els batallons de penats i treballadors 
i el treball forçat de la primera postguerra a l’altre o, finalment, la Figueres dels anys 
cinquanta i la vida grisa i fosca que hi havia, a l’última.» (VEHÍ: 2012,b). 
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primer moment, quan va començar la cacera de les persones i els afusellaments 
sense més tràmit o la seva conducció a Figueres, a la Carbonera, per a la classifi-
cació política i, segons aquesta, anar aquí i allà, és a dir, a la mort, al consell de 
guerra, a la presó, al batalló de treball o al servei militar, o, els més afortunats a 
casa? O vols dir després, quan va començar la reconstrucció de ponts i camins i 
la construcció de defenses, per part dels presoners de guerra i, després, pels bata-
llons de treballadors...? Els primers moments de la postguerra van ser horribles, 
homes vells i nois joves barrejats, dormint al ras o en tendes de campanya, treba-
llant a pic i pala i mirant de caçar alguna serp o algun llangardaix per menjar... 
Tot plegat... Tot plegat res, noi, misèria, pura misèria; ja t’ho he dit: un gran 
desastre. (VEHÍ; 2010, p. 177) 
  
Però si hi ha una cosa que l’autor dibuixa a la perfecció és la histò-

ria dels cossos policials —i podem afegir-hi els militars— i el seu tarannà 
en cada moment històric, un coneixement forjat a partir de les lectures 
—amb una biblioteca-arxiu personal sobre temes de seguretat molt 
important— i de la pròpia recerca científica. 

Per què aquesta fascinació per aquest moment històric? Per què, 
en totes les novel·les, ens apareix aquest marc temporal que anirà del 
1936 fins als anys centrals del franquisme? És difícil respondre a aquestes 
qüestions, però aventuraré unes hipòtesis. Una d’agosarada és l’impacte 
que sobre l’autor té la pròpia tradició familiar i els relats orals de moltes 
persones que van viure el període. Una segona hipòtesi seria l’especial 
protagonisme de l’Empordà en aquest context històric. Aquí entrem en 
una temàtica historiogràfica, que normalment no sol sortir i queda 
reclosa entre els especialistes, i és el fet que la guerra civil i la postguerra 
immediata tenen unes característiques determinades i diferenciades 
depenent del marc geogràfic en què s’esdevinguin. Hi ha una «geografia 
de la guerra» que fa que les poblacions, encara que visquin fenòmens 
semblants, pateixin unes conseqüències molt diverses. Per exemple, viure 
la guerra a Galícia, on va triomfar el cop militar d’entrada, o viure-la a 
Madrid, que va ser un front durant tots aquells anys, o viure-la a Catalu-
nya, que era la rereguarda, representa una vivència diferent. L’Alt Em-
pordà serà el protagonista d’un cert tipus de guerra, el del moment final, 
el del coll d’embut per on han de passar, en poc temps, les últimes 
resistències, els exiliats, els diferents governs; tot plegat, en una geografia 
plana i abrupta alhora, en una ciutat, com Figueres, que representa 
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l’últim punt important de defensa, d’atac, de subministrament, 
d’acomiadament i de tot alhora. Una geografia i uns moments històrics 
que porten Walter Benjamín a suïcidar-se a Portbou davant la possibili-
tat de ser lliurat pels franquistes a la França col·laboracionista. I no cal 
que recordi l’escenari geogràfico-històric en què un soldat desconegut en 
retirada perdona la vida al falangista Rafael Sánchez Mazas, el creador de 
l’expressió «Arriba España» en la novel·la de Javier Cercas Soldados de 
Salamina. L’Empordà, en aquest sentit, representa un límit, una franja, 
un punt on tot pot canviar en hores. I això té o representa una càrrega 
històrica impressionant i una força literària indubtable. Per aquest 
mateix motiu, al meu entendre, i per aquesta mateixa intensitat del 
moment històric, trobem la fascinació de l’Agustí Vehí pel París que està 
pràcticament a punt de ser ocupat pels alemanys durant la segona guerra 
mundial en Remor de serps. A la novel·la, en aquest París hi passen molts 
esdeveniments en un espai temporal molt breu perquè el seu destí pot 
canviar en qüestió de poc temps, el temps que pot tardar la Wehrmacht a 
entrar a la ciutat i desfilar per sota l’Arc de triomphe de l’Étoile. Un París 
que, en aquells moments i donades les circumstàncies, era com un 
Empordà. Les comparances són impossibles però la tensió del moment i 
el significat històric són idèntics. Una novel.la que acaba, en l’últim 
paràgraf, amb aquesta descripció tan carregada de força i de retrat 
històric: 

 
Al vespre, la BBC diria que, a primera hora d’aquell matí, les tropes alemanyes 
havien entrat a París, trobant-se una ciutat buida i silenciosa, amb molt poca 
gent al carrer. Qui no havia marxat a temps, era a dins de casa amb les persianes 
baixades, les finestres tancades i les cortines posades. (VEHÍ: 2013, 224).  
  
Però hi ha un altre element que té Figueres i que és molt impor-

tant: és i representa una frontera, amb la càrrega literària que això 
comporta. Una frontera que significa el punt on finalment es fa justícia, a 
Abans del silenci; o des d’on es controla la possible subversió que ve de 
França, a Quan la nit mata al dia; o el punt estratègic des d’on es poden 
produir tota mena de drogues per part de màfies internacionals, a Ginesta 
pels morts. Però és que, a més, el fet de ser frontera possibilita la concen-
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tració de tot tipus de policia i, en certs moments històrics, de l’exèrcit, 
tots ells protagonistes centrals de l’obra de l’Agustí Vehí. El to de la 
guerra i la postguerra queda perfectament dibuixat en un diàleg entre el 
sergent dels mossos i un vell: 

 
—Ai, fill meu! El trenta-nou aquestes muntanyes semblaven la Rambla de Fi-
gueres per la Santa Creu. Després, amb els nacionals instal·lats, hi havia la ma-
teixa gent però amagada; llavors va començar el gran joc. Però no vull parlar 
d’això; aquests caminois i corriols, aquestes clarianes i alzinars, cada roure, ama-
guen històries, estan plenes d’un passat que a vegades torna...21 (VEHÍ: 2010, 
176). 
  
L’Agustí Vehí tenia una fascinació pels llocs que ens representen i 

ens expliquen contrastos, que ho són tot i que no són res, que poden fer 
córrer una imaginació ben real i concreta. I, en aquest sentit, el castell-
fortalesa de Sant Ferran de Figueres és la culminació de tot el que diem. 
Una fortalesa descomunal i molt ben pensada militarment que, pràctica-
ment, no entra mai en guerra. Però un espai que sempre hi és, on hi passa 
de tot i que esdevé el cronista de la ciutat; unes pedres que dominen la 
ciutat sense que a la vila i als visitants se’ls faci tan evident. Un dels 
primers aperitius literaris d’Agustí Vehí foren les VIII Rondalles napole-
òniques: que contenen la relació exacta i precisa dels secrets més grans que 
amaga el Castell de Sant Ferran de Figueres, tots mentida, certament, però 
que van passar en els termes justos i precisos que a continuació s'expliquen 
minuciosament, uns textos de base històrica però plens de fantasia, on el 
castell de Figueres n’és el protagonista essencial. Sense la fascinació pel 

                                                
21 En aquest sentit Enric Pujol ens diu: “Tanmateix, val la pena remarcar el paper 
referencial que durant el règim republicà jugà Figueres en el conjunt de ciutats de 
Catalunya. La Guerra Civil del 1936-1939 i la derrota republicana van marcar el declivi 
del mite en la seva forma originària. Tanmateix, durat el període final del conflicte, 
Figueres adquirí un altíssim valor simbòlic, com mai no havia obtingut abans. Durant la 
retirada del 1939 fou la darrera capital republicana de Catalunya i la seu de tres governs: 
el central de la República, el de la Generalitat de Catalunya i el govern basc. Així, fou en 
aquesta ciutat on se celebraren les darreres Corts republicanes (al castell de Sant 
Ferran), on Companys féu el seu darrer míting al Principat de Catalunya, on passaren 
milers i milers de persones camí de l’exili i on, després de Barcelona, més morts per 
bombardeig hi hagué, en xifres absolutes.” (PUJOL: 2013, 27).  
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castell i sense aquestes rondalles, l’obra de l’Agustí Vehí no hagués agafat 
el vol i no hauríem tingut l’escriptor que tenim ara, malgrat l’opinió que 
tenia d’ell mateix: 

 
En qualsevol cas, he de reconèixer que tinc problemes per dir que faig literatura, 
no m’atreveixo, no sóc tan bo i tothom ha de saber els seus límits. Com tampoc 
em penso, a mi mateix, com a escriptor, és una paraula molt grossa i honorable i 
són els altres és que han de fer-la servir, no jo. Per pura humilitat, per pur res-
pecte a altres persones que escriuen i que no han tingut la sort de publicar i jo, 
amb només quatre novel·les, no sembla que hagi de sortir a cap manual de litera-
tura catalana contemporània. El plaer de llegir, el plaer d’explicar històries i el 
plaer d’escriure. La realitat. D’acord, però, escric amb alguna finalitat més enllà 
del gust de fer-ho? És evident que sí (...) una de les finalitats més clares del que 
escric es mostrar que darrera cada uniforme, encara que ha vegades costi de veu-
re, hi ha una persona. Que no som policies de sèrie americana o de pel·lícula, que 
tenim família, sentiments i problemes. (...) 
Persones i policies, sempre, en diferents moments i sota diverses circumstàncies. 
Persones d’uniforme o amb placa i amb la seva història a sobre. Comptat i deba-
tut, escric sempre una reflexió, no tant sobre la policia, com de les persones que 
formen la policia. (VEHÍ: 2012b) 
  

5. PER FI, JA HEM TROBAT EL CULPABLE 
La història com a ciència que fonamenta la literatura de l’Agustí 

Vehí, la història que és una protagonista i que, alhora —i segons la tesi 
que voldríem defensar— marca les vicissituds dels personatges que 
només se salven d’un destí inexorable per la seva ètica i pels seus senti-
ments. Uns personatges que, en definitiva, són perdedors, o que esdeve-
nen herois sense ressò. No ens trobem —i ho preguntem amb una mica 
de por i de recel— davant la pròpia veritat de l’autor? La seva pròpia 
història? L’intel·lectual, el policia, l’historiador, el novel·lista, el que volia 
el dia, la consciència i la llibertat, i que, com els homes de la seva tesi, 
anhelava aquesta «revolució inabastable». L’escriptor figuerenc que, en 
definitiva, i enmig de la seva conjuntura històrica, esdevé un «perdedor»: 
perquè no acaben de guanyar ni el seu model de societat ni el seu model 
de policia pel qual va lluitar tant. 

Perdedors i guanyadors, quin debat més interessant i literari! No 
deixa de ser curiós un paràgraf de la seva tesi doctoral, quan ens explica i 
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ens retrata quins són els realment guanyadors, en aquest cas de totes les 
vicissituds històriques del segle XIX en la construcció del nou estat: 

 
Aquests homes que acaben guanyant en la lluita per construir el nou estat, 
aquests gattopardi a l’empordanesa, doncs, sembla que donen tot el procés de 
construcció per acabat entre la fi de la primera guerra carlina i el Bienni; sembla, 
també, com la revolució del 1868, relativament controlada des del principi, els 
anés bé per guanyar les incòmodes restes de la carlinada, gràcies a la carn de canó 
motivada de la Milícia, deixant la direcció d’aquests assumptes més molestos, 
vistos com a menors en relació amb l’acumulació de riquesa, en mans dels repu-
blicans i, un cop la feina està feta, tornen al que perceben com el seu lloc natural, 
és a dir, al poder. Els altres, el poble en general i la seva part més conscienciada 
políticament, els republicans, també tornen, sempre des de la perspectiva dels 
primers, al lloc que els pertoca, és a dir, a l’exili, al cafè o al jornal. (VEHÍ: 2008, 
251) 
   
Ara, realment podem considerar l’Agustí Vehí com un perdedor? 

Segurament no; perquè, com els seus personatges, el sentit de l’ètica el 
situà per damunt d’aquells que el van guanyar i la força dels seus senti-
ments per sobre dels soldadets de plom que el sistema ha anat configu-
rant. 

Les novel·les de l’Agustí retraten un món de ficció, amb base real. I 
el que encara és més important: són un reflex d’ell mateix i la seva vida. 
Acaben dibuixant aquest humanista intel·ligent, irònic, amb un gran 
sentit del deure, teatral, afable, confident: en última instància, un volterià. 

 
Sóc, simplement, un guàrdia urbà a qui li encanta explicar històries i que, a més 
a més, troba en l’acte d’escriure un gran plaer personal. M’agrada. (VEHÍ: 
2012b). 
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TERESA SOLANA I LA REINVENCIÓ DE LA NOVEL·LA CRIMINAL 
CATALANA22 
Stewart King  

Monash University, Austràlia 
 

n el seu article de 1944 «El simple art de matar», Raymond 
Chandler resumeix el transcurs de la novel·la policíaca des 
d’Arthur Conan Doyle fins a Dashiell Hammett i, en fer-ho, 
articula una de les observacions més influents i sovint citades 

sobre el gènere popular. Per a Chandler, els primers escriptors de la 
clàssica novel·la de misteri, com Arthur Conan Doyle, Dorothy L. Sayers 
i Agatha Christie, produïen contes, els quals eren poc versemblants i en 
la majoria sense un reflex real en la societat moderna. Va criticar allò que 
per a ell era una «fórmula árida» i, en particular, l’ambient rural aïllat de 
l’acció, els sospitosos rics d’educació exquisida i d’assassinats encara més 
exquisits, i els trencaclosques complexos i poc convincents, els quals el 
detectiu ha de desxifrar per desemmascarar el criminal. L’autor d’una 
obra com El llarg adéu menysprea específicament el fet que, dins el 
subgènere britànic, l’assassinat serveixi com a punt de partida d’un 
trencaclosques. En canvi, advoca per les «inferencias sociológicas» dels 
crims, tal com apareixen a les dures novel·les del seu compatriota Das-
hiell Hammett, el qual rep elogis de Chandler perquè «extrajo el crimen 
del jarrón veneciano y lo depositó en el callejón» on es cometen assassi-
nats per una raó i «no por el solo hecho de proporcionar un cadáver. Y 
con los medios de que disponían, y no con pistolas de duelo cinceladas a 
mano, curare o peces tropicales» (CHANDLER: 1996, 71) 

 Des de la publicació de l’assaig del creador de Philip Marlowe, els 
lectors, escriptors i crítics solen interpretar el gènere criminal d’acord 
amb la divisió «chandleriana». És a dir, creuen que la novel·la «dura» de 
la tradició nord-americana s’ocupa de la societat que intenta representar, 

                                                
22 Aquest text ha estat desenvolupat dins del projecte FEM2011-22870 (2012-2014), 
«Mujeres y Novela Criminal en España (1975-2010): autoras, figuras de poder, 
víctimas y criminales (MUNCE)». 
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mentre que consideren distanciada del món real la novel·la de misteri 
tradicional amb assassins de classe alta i cases rurals. Així és com s’ha 
contemplat el gènere en el context català, ja que els escriptors del boom 
dels anys setanta i vuitanta —Jaume Fuster, Maria-Antònia Oliver, 
Ferran Torrent i Andreu Martín, entre d’altres— van emmirallar-se en la 
tradició nord-americana per produir les seves pròpies novel·les. En 
general, els autors catalans del gènere s’han mantingut fidels al model 
nord-americà elogiat per Chandler. Una de les excepcions a aquesta regla, 
però, és l’escriptora Teresa Solana. 

La faixa que acompanya la seva primera novel·la —Un crim imper-
fecte— anuncia que Teresa Solana és «l’autora revelació de la literatura 
catalana actual». Si bé els departaments de màrqueting de les editorials 
sovint recorren a la hipèrbole per vendre els llibres, en aquest cas van 
encertar. Amb aquesta novel·la i les subseqüents, Solana no tan sols 
reinventa el gènere negre en català, sinó que presenta una visió innovado-
ra del teixit social i cultural de la capital catalana de la primera dècada del 
segle XXI. Com diu Sebastià Bennasar (2011: 65), l’obra de Solana 
representa una «autèntica revolució» en el panorama literari català. A 
més a més, gràcies a les traduccions a diverses llengües, Solana s’ha 
convertit, sens cap mena de dubte, en l’escriptora de novel·la criminal en 
català més coneguda internacionalment.  

Nascuda a Barcelona, l’autora va ser durant molts anys traductora 
professional i directora de la Casa del Traductor a Tarazona abans de 
publicar l’any 2006 Un crim imperfecte. Aquesta novel·la és la primera 
d’una sèrie protagonitzada pels bessons Eduard i Borja, la qual inclou 
Drecera al paradís (2007) i L’Hora Zen. Un crim refinat (2011). L’any 
2010 va iniciar una nova sèrie amb Negres tempestes, la primera novel·la 
negra en català amb una Mossa d’Esquadra, Norma Forester, com a 
protagonista.23 Solana és autora també de Set casos de sang i fetge i una 
història d’amor (2010), un recull de contes plens d’humor negre.  

                                                
23 El 2014, després de la redacció d'aquest article, va aparèixer la segona novel·la de la 
sèrie de la Norma Forester, La casa de les papallones. Per això no forma part de l'anàlisi 
presentada aquí. 
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La ficció de Solana obre nous espais en la novel·la negra catalana. 
La Barcelona de «mala mort», escenari de la narrativa negra dels anys 
setanta i vuitanta, ja no existeix. Dècades d’una política urbanística 
simbolitzada per la campanya «Barcelona, posa’t guapa» i vehiculada 
gràcies als Jocs Olímpics, el Fòrum internacional de cultures i ara el 
22@Barcelona —suposat districte de la innovació—, han convertit la 
«ciutat bruta» de la transició en una urbs obsessionada amb la seva 
imatge. Per representar aquest canvi, Solana situa les seves obres exclusi-
vament en el món dels rics, privilegiats i famosos de l’alta societat barce-
lonina. 

En fer-ho, l’autora disputa la visió chandleriana, la qual considera el 
subgènere de misteri incapaç de tractar de forma significant el món 
modern. En canvi, Solana empra deliberadament les formes i l’estètica de 
la novel·la de misteri clàssica per reflexionar —sovint amb ironia— sobre 
les preocupacions i obsessions barcelonines del nou mil·lenni. 
 
1. UN CRIM IMPERFECTE 

Amb la publicació d’Un crim imperfecte, Solana esborra les escom-
braries, la brutícia i fins i tot la sang que podíem trobar en la novel·la 
negra tradicional. L’autora, conscientment, fa referència a aquest canvi 
quan el narrador emfatitza la desconnexió entre els assassinats quotidians 
i la mort que els toca resoldre als protagonistes: 

 
Si els homicidis que actualment veiem als telenotícies acostumen a ser sòrdids, 
sanguinolents i previsibles, la majoria obra de sonats sota l’efecte d’alguna droga 
o de pobres desgraciats que acaben suïcidant-se o lliurant-se espantats a les au-
toritats, l’homicidi que ens va tocar investigar a nosaltres no tenia cap d’aquests 
ingredients. Era refinat i desconcertant alhora. En certa manera, donats els 
temps que corren, tan aficionats a la sang, el fetge i el sexe a l’engròs, tant la pla-
nificació com l’execució d’aquell assassinat recordaven la posada en escena d’una 
petita, per més que macabra, obra d’art (SOLANA: 2006, 15). 

 
Si els assassinats són diferents, també ho són els detectius. Els de-

tectius de Solana són dos bessons que no s’assemblen en absolut: Eduard 
i Pep Martínez Estivill. Tanmateix, Pep ha adoptat el nom pretensiós de 
Borja Masdéu-Canals Sáez de Astorga per quedar bé entre els clients rics 
que assisteixen a l’agència d’assessorament que els dos germans han 
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muntat. A més d’investigar els típics casos de frau i d’infidelitat, els 
bessons es fan responsables d’assumptes moltes vegades legalment 
escabrosos, casos de clients que no volen veure-s’hi implicats de manera 
directa. D’acord amb la imatge que volen projectar, els germans no es 
consideren detectius, sinó «amics» que ofereixen consells. És per això 
que, segons l’Eduard, «els clients que ens vénen a veure decideixen fer-
nos confiança» (SOLANA: 2006, 14). 

El client d’Un crim imperfecte és Lluís Font, un polític conservador 
que contracta els germans perquè sospita que la seva dona, Lídia, està 
embolicada amb un conegut pintor català. El detonant de la sospita ha 
estat el descobriment d’un retrat de la seva dona, força íntim, pintat per 
l’artista. Lluís Font aspira a ser el president del seu partit, el qual, tot i 
que no s’anomena directament, és el Partit Popular de Catalunya. 
Evidentment, la possible infidelitat de la dona compromet els seus 
somnis de dirigir el partit. Els germans comencen la investigació, però, 
abans d’esclarir res, la Lídia és assassinada el mateix dia de Nadal després 
d’haver ingerit «marron glacé» enverinat. Preocupat pel possible escàn-
dol, el polític paga els germans no per descobrir l’assassí, sinó per evitar 
veure’s implicat en el crim. 

Si bé a la novel·la de misteri la investigació detectivesca serveix tra-
dicionalment per descobrir una realitat oculta, aquesta tasca es complica 
a l’obra de Solana, en la qual resulta difícil identificar què és real i què és 
fictici a la capital catalana. El negoci dels bessons n’és un exemple, ja que 
no existeix oficialment: no paguen impostos ni guarden arxius que 
puguin comprometre els seus clients. A més a més, tot i tenir un despatx 
petit perquè «no queda malament tenir despatx on rebre els clients» 
(SOLANA: 2006, 11), l’espai físic s’assembla a un escenari teatral: tot és 
fals. Hi ha una paret amb dues portes falses amb sengles plaques que 
anuncien que Borja és el «Director» i Eduard el «Director Adjunt». 
L’engany funciona perquè els germans convencen els seus clients que 
estan reformant els despatxos imaginaris i, per això, els bessons han de 
rebre’ls en la sala d’espera on treballa la Mariajo, la seva secretària, també 
inventada: 

 
O bé és de vacances o és fora fent algun encàrrec, tot i que damunt la seva taula 
sempre hi ha un potet d’esmalt d’ungles de color vermell (de la marca Chanel) i 
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altres petits detalls que suposadament delaten l’existència d’una presència feme-
nina: un mocador Loewe deixat com qui vol la cosa sobre el respatller de la cadi-
ra […], un exemplar de l’¡Hola! […] I una planta d’aquelles que no necessiten 
massa aigua (SOLANA: 2006, 12-13).  

 
L’èxit del negoci dels germans depèn d’actuacions com aquesta. Per 

obtenir la confiança dels clients rics, que busquen gent del mateix estatus 
social perquè creuen que, com a membres del seu cercle «selecte» protegi-
ran els interessos que comparteixen, els germans han de mantenir la 
mentida que Borja pertany a la classe alta. Com diu Borja a Drecera al 
paradís (SOLANA: 2007, 68): «Si descobreixen que sóc un vulgar Martí-
nez sense pedigrí, se’ns ha acabat el negoci». Per aquesta raó, la roba que 
duen, el despatx que tenen, les trucades falses que fan i fins i tot la seva 
manera de parlar, formen part d’un pla elaborat per donar-los «un aire de 
respectabilitat que fa que la gent important es refiï de nosaltres» 
(SOLANA: 2006, 11). 

Borja és, de fet, tot un expert en semiòtica que sap manipular els 
significants per projectar la imatge en la qual vol que els clients confiïn. 
No era sempre així, segons l’Eduard, però després d’haver passat molts 
anys fora de Catalunya, va tornar-hi amb una nova identitat basada en 
«una suposada ascendència aristocràtica»: Borja Masdéu-Canals Sáez de 
Astorga (SOLANA: 2011, 23). Sembla que, igual que Don Quixot, Pep 
no estava gens satisfet amb la seva vida i va decidir reinventar-se. Com el 
protagonista cervantí, aquesta reinvenció es fa possible en adoptar un 
nom nou i adquirir els elements amb els quals s’associa la seva nova 
identitat: roba de disseny, whisky car i, fins i tot, l’adopció d’una postura 
política «de dretes», si bé només «per una qüestió d’estètica» (SOLANA: 
2006, 10).  

Atès que els germans interpreten conscientment un paper per 
treure diners dels clients rics, seria fàcil veure’ls com poc més que estafa-
dors. No obstant això, el seu comportament no es diferencia gaire de 
l’actuació d’altres personatges de la novel·la, ja que gairebé tots intenten 
controlar la seva imatge professional i personal. Per exemple, Lluís Font 
vol mantenir la seva imatge catòlica i conservadora al mateix temps que li 
posa les banyes a la dona amb la seva cunyada. La seva dona, Lídia, és una 
decoradora a qui li agrada «figurar» (SOLANA: 2006, 64), en paraules de 
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Mariona Castany, un personatge influent de la classe alta barcelonina 
que, per raons no gens clares, fa de padrina del Borja, tot facilitant als 
germans l’accés a la gent important de la ciutat, al nord de la Diagonal. 
Mantenir la imatge, però, no es limita a la classe alta. La dona de 
l’Eduard, la Montse, dirigeix a Gràcia un petit «Centre Alternatiu de 
Benestar Integral», on fa classes sobre vida saludable, beneficis de les 
teràpies alternatives i deixar el tabac, al mateix temps que pren vàlium per 
l’estrès i continua fumant. Fins i tot el criminal es veu obligat a matar la 
dona de Lluís Font per protegir la seva imatge social. 

L’única persona que sembla no estar gens d’acord amb la superfici-
alitat del món contemporani és l’Eduard, el narrador dels esdeveniments. 
Aquest personatge desenvolupa un paper cabdal per fer entendre el món 
representat a les novel·les, atès que, a la ficció criminal, els lectors nor-
malment s’identifiquen amb el detectiu i comparteixen la seva visió del 
món (YOUNG: 1996, 83). Des del començament d’Un crim imperfecte 
fins a L’Hora Zen, l’Eduard vol convèncer els lectors de la seva honeste-
dat, la qual cosa aconsegueix en diferenciar-se del seu germà. De fet, Un 
crim imperfecte s’obre amb una denúncia: «El meu germà Borja no es diu 
Borja. Es diu Pep (o Josep). Els seus cognoms tampoc són Masdéu-
Canals Sáez de Astorga. Tots dos ens diem Martínez, per la banda del 
pare, i Estivill, per la de la mare» (SOLANA: 2006, 7). L’èxit del negoci 
dels bessons depèn de mantenir la idea que en Borja pertany a la classe 
alta —ser de classe mitjana no és suficient!— i per això resulta sorpre-
nent que l’Eduard parli obertament de l’engany del seu germà. En les 
primeres pàgines l’Eduard posa èmfasi en el fet que la vida d’en Borja és 
bàsicament una invenció. Per exemple, fa referència a «la família imaginà-
ria del Borja-Pep» i als seus «falsos pares» (SOLANA: 2006, 7). Es pot 
llegir Borja com representatiu de l’anomenat model de Barcelona en el 
qual la imatge és més important que la substància. 

Cal fer atenció a l’actuació d’en Borja al llarg de tota la sèrie, ja que 
l’Eduard es distancia de la «performance» del seu germà: «jo no sóc el 
Borja, no m’he canviat el nom i no tinc la barra que té ell per fer-se passar 
per qui no és i per mantenir un doble joc», diu a la segona novel·la 
(SOLANA: 2007, 223). Per allunyar-se de la manca d’autenticitat del seu 
germà, l’Eduard fa un gran esforç per projectar una imatge de substància, 
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normalitat i honestedat: es posa vermell com un tomàquet quan menteix, 
mentre el Borja té la mateixa reacció només quan se li escapa alguna cosa 
de veritat (SOLANA: 2006, 10). A més a més, l’Eduard duu d’esma el seu 
«uniforme» —un vestit d’Armani— i explica repetidament als lectors 
que no tan sols en Borja el va obligar a comprar-lo, sinó que el seu germà 
li va donar els diners per comprar-lo (SOLANA: 2011, 17). La normalitat 
de l’Eduard inclou la seva família, en particular la seva dona, Montse, que 
«no té res a veure amb les dones liposuccionades i farcides de silicona 
amb les quals sovint ensopego donada la meva feina» (SOLANA: 2006, 
40). En canvi, la descriu com «una persona real», que porta les primeres 
arrugues «sense complexos» (SOLANA: 2006, 185). 

La qüestió al voltant de la imatge i la substància no és només un 
divertit joc postmodern; també té conseqüències per a la identificació del 
criminal. És el criminal la persona que va matar la Lídia o és la mateixa 
Lídia la culpable? És l’assassí la víctima d’un pla de la mateixa Lídia? 
Volia ella manipular la realitat per destrossar la vida de la persona que la 
mata, ja que aquesta no accedia a les seves pretensions, també il·legals? 
Queda clar a la novel·la que en un món regit per la imatge, res no és el 
que sembla. Així, Solana posa en relleu que la manipulació de la imatge 
pot tenir conseqüències nefastes i els detectius, en trobar l’assassí, topar 
amb un dilema moral difícil de resoldre per tal d’assegurar la justícia.  
 
2. DRECERA AL PARADÍS  

Els bessons tornen a Drecera al paradís, amb una sàtira sobre el 
món incestuós i, de vegades, odiós de les lletres catalanes i dels premis 
literaris. Eduard i Borja investiguen la mort de Marina Dolç, una escrip-
tora de novel·la rosa semipornogràfica, assassinada la mateixa nit que rep 
un premi important. El sospitós principal és el finalista del premi, 
Amadeu Cabestany, autor de vuit novel·les experimentals i, en les seves 
pròpies paraules, «un escriptor difícil i exquisit» (2007: 36). Mitjançat 
aquestes figures la novel·la també tracta de forma divertida la distinció 
entre l’anomenada «literatura», amb majúscula, i la ficció popular. 

Drecera al paradís difereix bastant d’Un crim imperfecte. En primer 
lloc, Solana abandona l’ús exclusiu del punt de vista de l’Eduard. Si bé 
continua mantenint un paper important com a narrador del procés de la 
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investigació, Solana inclou diversos fragments en tercera persona centrats 
en les vides i les experiències d’alguns personatges secundaris. En segon 
lloc, la novel·la és més crua que Un crim imperfecte. Per exemple, mentre 
l’enverinament de la Lídia Font ocorre, diguem-ne, entre bastidors, a 
Drecera al paradís hom relata gràficament i detallada l’assassinat de la 
Marina Dolç. Finalment, l’Eduard expressa de manera més forta el seu 
sentit d’alienació en la nova Barcelona i, com a conseqüència, articula un 
sentiment de nostàlgia no tan sols per la ciutat preolímpica, sinó també 
pel seu germà Pep (i no tant pel seu col·lega, Borja). 

Malgrat aquestes diferències, Drecera al paradís és una seqüela na-
tural d’Un crim imperfecte. Un altre cop els personatges no són qui a 
primera instància semblen ser i la imatge torna a triomfar per damunt del 
real. Tenim un lladre que, en realitat, és un traductor literari amb pro-
blemes econòmics; un excriminal amb remordiments que condueix el taxi 
del seu cunyat perquè aquest, un convençut oient de la COPE, pugui 
anar de putes; una historiadora feminista i crítica literària que explota les 
seves criades estrangeres; un exemple del joc dels disbarats entre els 
presos de la Model que crea una situació en la qual tothom, dins i fora de 
la presó, acaba creient que el tímid escriptor Cabestany és un assassí en 
sèrie amb tendències canibalístiques; un catedràtic de filologia que a les 
seves ressenyes destrossa les novel·les de la Marina Dolç mentre, secre-
tament, les llegeix amb passió. Fins i tot en una paròdia de l’anomenada 
ficció «d’alta» cultura, l’última novel·la romàntica de la víctima es conver-
teix en la Gran Novel·la Catalana quan els germans accidentalment 
barregen les pàgines de l’únic manuscrit existent. I, finalment, en Borja, 
envalentit pel seu èxit en el primer cas, intenta desenvolupar de manera 
convincent el paper de detectiu privat.  

En representar un món en el qual res no s’assembla a allò que és i 
hom manipula els significants per projectar la imatge de substància, 
Solana expressa la preocupació per la manca de contingut en la Barcelona 
contemporània. Aquest sentiment sorgeix com a resposta a l’anomenat 
«model Barcelona» d’urbanisme, el qual ha convertit la capital catalana 
en una ciutat de disseny (BALIBREA: 2004, 211), en la «mejor tienda del 
mundo» (CARRIÓN: 2009, 4) i en un «aparador», com la mateixa autora 
la descriu.  
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La disjunció entre aparença i substància és, segons l’Eduard, un 
problema molt ampli, ja que afecta Barcelona i els seus habitants. En una 
visita social a la Barceloneta amb en Borja, la Montse i la seva cunyada 
Lola, l’Eduard comenta la transformació que ha patit la ciutat des de la 
seva infantesa: 

 
El paisatge que ens envoltava havia canviat força en els darrers quinze anys i ja 
no s’assemblava gens als records que encara tinc de quan a l’estiu la mare ens 
portava als banys de Sant Sebastià i dinàvem per dos duros en algun dels meren-
deros que hi havia a la platja. Tot allò havia desaparegut, juntament amb aquella 
llarguíssima filera de magatzems i dàrsenes que s’estenia al llarg de la costa i que 
actuava de barrera arquitectònica entre la ciutat i el mar. Hi havia alguna cosa 
fascinant en aquells edificis lletjos i enormes que només deixaven entreveure el 
mar, que, amagat al darrere, com un gegant sorollós i invisible, protegia els seus 
secrets de la nostra mirada encuriosida rere aquelles construccions barates de 
maó i ciment. Ara teníem un Port Olímpic, una platja que sempre estava atapeï-
da d’homes en tanga i dones fent topless i un passeig on, com a Califòrnia, la 
gent patinava disfressada de roba d’esport i petits auriculars a les orelles. La ciu-
tat havia recuperat el mar, deien els polítics i els arquitectes, però entre tantes 
botigues de disseny, embarcacions esportives i gent vestida de manera ridícula, 
aquell mar i aquell port havien perdut bona part del seu misteri (SOLANA: 
2007, 214). 

 
Per a l’Eduard, la capital catalana es disfressa a poc a poc de ciutat 

americana i renega de la seva identitat real, tot intentant passar per allò 
que no és. El rebuig de la personalitat pròpia pot tenir un preu molt alt. 
L’apreciem en el catedràtic i crític literari Oriol Sureda, que satisfà una 
passió secreta per la novel·la rosa al mateix temps que sap que, per 
mantenir el seu estatus acadèmic i literari, ha de destrossar-les en les 
seves ressenyes. En fer-ho, però, Sureda crea una divisió en la seva 
personalitat: «des d’aleshores hi va haver dos Oriols Sureda compartint 
un cos, una alopècia, un compte bancari i un cervell» (SOLANA: 2007, 
114). El preu de mantenir les aparences es posa en relleu al final de la 
novel·la, quan el catedràtic es torna boig i està ingressat en una institució 
psiquiàtrica, un lloc on irònicament té la llibertat d’expressar allò que no 
podia expressar en la seva vida professional: 
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No volia a tornar a ser aquell Oriol Sureda que havia acabat odiant. Per fi podia 
mostrar-se vulnerable, per fi podia plorar, cantar, cridar i expressar totes les co-
ses que sentia, i mai no estava sol. Podia passar l’estona rellegint les novel·les de 
la Marina Dolç sense necessitat d’amagar-se, podia conversar amb els seus per-
sonatges, fins i tot podia quedar-hi per prendre-hi el te (SOLANA: 2007, 283).  

 
A l’Eduard també li preocupa tenir una doble vida. L’obsessió per 

subratllar el predomini de les aparences o la nostàlgia envers l’antiga 
Barcelona representen la seva ansietat sobre la pròpia identitat. Actuar 
com en Borja significa per a l’Eduard la manca o l’absència de substància. 
Com afirma quan en Borja el porta a una botiga d’Adolfo Domínguez 
per comprar roba, «personalment em sembla una bestiesa que la gent es 
refiï més del nostre aspecte que no pas del nostre currículum» (SOLANA: 
2007, 104). No obstant això, l’Eduard és fins a cert punt presoner dels 
seus desitjos. Com que no vol tornar a la vida poc satisfactòria que 
portava abans d’acceptar l’oferta de muntar el negoci amb en Borja 
(treballava en un banc), reconeix que tampoc no pot dependre del seu 
currículum i que ell també ha d’interpretar un paper. 

 Al final de la novel·la, però, la por que expressa l’Eduard per la 
pèrdua de la substància i la victòria de la imatge és infundada, atès que els 
germans no són capaços de resoldre l’assassinat tots sols. Per molt que en 
Borja s’esforci, fracassa en l’intent de reunir els sospitosos per tancar el 
cas com si fos la reencarnació de l’inspector Poirot. En canvi, els germans 
necessiten l’ajut d’en Lluís Arquer, el detectiu dur —i ara envellit— que 
va crear el gran promotor de la novel·la criminal catalana Jaume Fuster. 
Arquer fa allò que no poden els germans: examina detalladament les 
proves i els dóna la pista que necessiten per detenir el culpable de la mort 
de la Marina Dolç. D’aquesta manera, la imatge no triomfa sempre sobre 
la substància. De fet, durant la investigació, l’Eduard descobreix que rere 
el performance «pijo» d’en Borja encara es pot trobar «el Pep que als 
dinou anys anava a reunions polítiques i corria davant dels grisos» (p. 
256). Així, la novel·la suggereix que, per molt que la gent i potser la ciutat 
semblin haver canviat, realment sota la superfície l’essència continua 
essent la mateixa. 
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3. L’HORA ZEN. UN CRIM REFINAT 
La tercera entrega de la sèrie és una barreja de novel·la de misteri i 

d’aventures. L’obra s’inicia amb l’assassinat d’un agent de la CIA que 
resideix al mateix edifici on els bessons tenen el despatx. La novel·la està 
ambientada durant l’actual crisi econòmica i posa en relleu els greus 
problemes socials que pateix la societat catalana. Per exemple, els ger-
mans tenen pocs clients i reben «trucades amenaçadores del departament 
d’impagats» del banc, el Centre Alternatiu de Benestar Integral de la 
Montse també és a punt de tancar per culpa de la situació financera, i la 
sogra de l’Eduard, una víctima del «mobbing» immobiliari, ara viu a la 
casa que comparteixen l’Eduard, la Montse i els seus tres fills.  

Al principi de la novel·la, els bessons descobreixen que uns lladres 
han entrat al seu despatx i l’han destrossat. A causa del desmantellament 
del seu escenari «d’opereta» (SOLANA: 2011, 37), tots dos són conscients 
de que no poden rebre-hi la clienta que estan esperant —la mateixa 
Teresa Solana, que apareix com a personatge—, de manera que usen les 
claus d’un veí nord-americà per entrar en el pis d’aquest i esperar la 
clienta. Quan hi arriben, però, topem amb una sorpresa: es troben el veí 
mort. Aquest descobriment no canviarà els plans dels germans, que 
«maquillen» l’escenari del crim perquè necessiten els diners de la Solana 
per anar tirant endavant.  

L’Hora Zen és la novel·la més intricada de l’autora, ja que no se 
centra en una única investigació. La tasca que ella mateixa encomana als 
bessons com a clienta és investigar el funcionament dels centres de 
medicina alternativa de les zones riques de la ciutat, informació que 
necessita per acabar una nova novel·la de misteri titulada L’Hora Zen que 
es publicarà a l’octubre (mes en el qual va sortir la novel·la real). Per 
aconseguir la informació sol·licitada per l’escriptora, els germans passen 
un cap de setmana fent un seminari de meditació en un centre de medi-
cina alternativa, on es veuen implicats en l’assassinat del seu director. 
D’altra banda, el segon misteri té relació amb la mort del veí nord-
americà, Brian, el qual acaba amb el segrest dels germans per «una 
perillosa banda de mafiosos formada per exmembres dels vells cossos de 
seguretat de l’antiga Unió Soviètica» (SOLANA: 2011, 159) i un tiroteig 
amb el mossos. L’últim misteri tracta d’una figureta xinesa de gran valor 
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que havia estat robada i que en Borja guarda pel nou «amo», un lord 
anglès amb el nom estrafolari de Lord Ashtray (Lord Cendrer), que 
reclama venjança quan en Borja —a causa d’un malentès— no li lliura la 
peça. 

L’objectiu de Solana rau en posar en solfa —amb el seu sentit de 
l’humor característic— l’actual moda de la medicina alternativa. En 
destaca la manca de rigor científic tot desemmascarant com a farsants els 
directius del centre, els quals només volen treure diners dels clients. 
Tanmateix, L’Hora Zen és més que això. Es tracta d’una crítica àmplia de 
les classes benestants, que inverteixen diners en «xorrades esotèriques» 
(SOLANA: 2010b, 47), com diu el personatge de «La importància dels 
vincles familiars» —un dels contes del recull Set casos de sang i fetge i una 
història d’amor— mentre la gent, diguem-ne normal, pateix una greu crisi 
econòmica. 

Malgrat les dificultats, a L’Hora Zen els bessons aconsegueixen 
una certa respectabilitat professional. D’una banda, el personatge de 
l’escriptora Solana els contracta perquè el comissari Badia dels Mossos 
d’Esquadra els hi havia recomanat. D’altra banda, tot i que el policia 
sospita que els germans saben alguna cosa de la mort de l’agent de la 
CIA, decideix no investigar-los perquè necessita el seu ajut per resoldre el 
cas del director assassinat. Amb les dificultats econòmiques que també 
pateix el cos policial, el comissari reconeix que els bessons inspiren més 
confiança als socis rics del centre de meditació que no pas la policia. Així, 
sense ser totalment legítims, en Borja i l’Eduard aconsegueixen tenir un 
cert estatus professional amb la policia. 

Tot i que formen part d’una sèrie, les primeres dues novel·les dels 
bessons resulten, més aviat, narracions tancades. L’Hora Zen, en canvi, 
posseeix un desenllaç obert que deixa els lectors amb més preguntes que 
respostes. La trama conclou amb un misteri sense resoldre i amb una 
amenaça que se suposa que formarà part de la propera entrega. Aquest 
fet estableix una més gran complicitat amb el lector, que ha de restar 
l’espera de la quarta novel·la per conèixer el desenvolupament dels afers 
pendents.  
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4. SET CASOS DE SANG I FETGE I UNA HISTÒRIA D’AMOR 
Al 2010 Solana va publicar dos llibres que obrien una nova via en 

la seva escriptura: un recull de contes, Set casos de sang i fetge i una història 
d’amor, i una novel·la de policies, Negres tempestes. Val a dir que els 
contes de la Solana expressen un humor molt negre, tot i no tractar-se 
estrictament de relats de misteri. L’autora hi incorpora elements fantàs-
tics i de ciència-ficció. Per exemple, hi trobem vampirs no gaire in-
tel·ligents, fantasmes esnobs i naus espacials que tenen sentiments. 
Ambienta algunes històries en èpoques passades, amb homes de les 
cavernes i mossos d’esquadra del segle XIX. Malgrat les diferències, els 
contes i la narrativa llarga de Solana tenen en comú dos aspectes bàsics: 
continuen amb la crítica del domini de la imatge i tracten temes socials 
importants.  

En un món obsessionat per la imatge, la incapacitat dels membres 
de la classe alta per distingir entre la realitat i la il·lusió es destaca a 
«Natura morta núm. 41», on la protagonista, una jove rica, és despatxada 
del seu càrrec de directora del Museu d’Art d’Ultra-avantguarda per no 
adonar-se que una de les obres exposades a la primera exposició que 
dirigeix no és una escultura sinó un cadàver.  

A «Feina feta no fa destorb», títol amb ressonàncies dels contes de 
Les claus de vidre de Jaume Fuster, una dona gran aparenta ser més 
xaruga del que és per despistar els mossos d’esquadra que cerquen 
informació sobre la desaparició del seu gendre. En un altre relat, la 
incapacitat d’un vampir per distingir entre el significant i el significat 
comporta conseqüències ben sagnants quan en el poble on resideix la 
gent descriu un banquer com un vampir que els xucla la sang. Finalment, 
el relat que clou el recull, «L’ofrena», ens explica la història d’un científic 
forense que, a l’hora de fer l’autòpsia d’una companya de feina que s’ha 
suïcidat, descobreix la bellesa que hi pot haver darrere de la suposada 
lletjor.  

Tot i la incorporació d’elements fantàstics, en gairebé tots els con-
tes apareixen també temes socials molt actuals. «Feina feta no fa destorb» 
tracta la violència masclista i la falta de recursos d’un Estat que fracassa 
en la seva responsabilitat de protegir les víctimes quan els seus marits les 
ataquen. A «Districte V» un mosso es queixa que «hi hagi una justícia 
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per als rics i una altra per als pobres, que uns acabin a la presó […] per 
robar una cartera i que d’altres gaudeixin del privilegi de prendre’s la 
justícia per la seva mà i aquí no passa res» (SOLANA: 2010b, 99). Final-
ment, a «El que compta és la intenció», els financers rics fan la vida 
impossible als ciutadans d’un poble.  

Si bé tracten els temes típics de Solana —l’obsessió per la imatge i 
els problemes socials— amb el seu característic humor, els contes posen 
en relleu la diversitat i la flexibilitat de la capacitat narrativa de l’autora.  

 
5. NEGRES TEMPESTES  

La segona publicació de Solana l’any 2010, Negres tempestes, no-
vel·la guanyadora del III Premi «Crims de Tinta», presenta diferències 
amb les anteriors, tot i que manté l’emblemàtic sentit d’humor. La 
diferència rau en la protagonista —una policia professional— i en el fet 
de tractar un tema obertament polític: el suposat pacte d’oblit i la Llei de 
la Memòria Històrica.  

L’ús de la novel·la negra per investigar el tema de la memòria histò-
rica no és nou. Si bé a finals de l’època franquista Francisco García Pavón 
va referir-se a les conseqüències de la Guerra Civil en Las hermanas 
coloradas (1970), va ser només amb el retorn a la democràcia que els 
escriptors van poder explorar la qüestió més profundament. Xavier 
Borràs planteja qui va denunciar Lluís Companys a Octubre pinta negre 
(1987); i a Galíndez (1990) Manuel Vázquez Montalbán tracta el cas del 
polític basc, Jesús de Galíndez, segrestat i assassinat pel règim del dicta-
dor dominicà Trujillo. Altres novel·les fan servir la història de la repres-
sió franquista per tractar casos de ficció. Entre d’altres, Nadie es inocente 
(1998) de l’escriptor basc José Javier Abasolo i Los amigos del crimen 
perfecto (2003) d’Andrés Trapiello. La mateixa estructura del gènere 
criminal facilita la seva utilització com a vehicle d’exploració del passat 
històric. No debades, segons el crític literari Tzvetan Todorov, la ficció 
detectivesca normalment s’estructura al voltant de dues històries: la 
història del crim i la història de la investigació. La primera explica què ha 
passat realment i la segona explica com el narrador (i els lectors) arriben a 
conèixer què ha passat (TODOROV: 1977, 44). Aquesta estructura 
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temporal és fàcil de percebre a Negres tempestes, ja que, tot i que 
l’assassinat ocorre en el present, el mòbil prové de les accions d’una 
persona en el passat, concretament durant els primers anys del franquis-
me a Catalunya. Així, per explicar el present, és necessari entendre el 
passat i la seva influència sobre el present. 

Aquesta novel·la comença amb l’assassinat d’un professor 
d’Història i expert en la Guerra Civil al seu despatx de la Universitat de 
Barcelona la nit de Tots Sants, una data triada amb totes les intencions. 
D’una banda, estableix la importància de la tradició catòlica i popular per 
rememorar les morts, una tradició que el pacte de l’oblit òbviament no 
honora i, de l’altra, serveix per presentar la sotsinspectora Norma Fores-
ter, i la seva excèntrica família, reunida a casa seva per celebrar l’aniversari 
de la investigadora. La Norma no és una mossa d’Esquadra típica. Té un 
doctorat en antropologia, li encanta l’òpera i ve d’una família de classe 
mitjana-alta amb una forta línia matriarcal i amb una tradició de com-
portament heterodox i, fins i tot, rebel. Norma va tenir un avi anglès, 
Jack Forester, anarquista que va morir executat per les autoritats fran-
quistes després de la Guerra Civil. Està casada amb l’Octavi, un metge 
forense, i té un exmarit homosexual, en Guillem, pare de la seva filla, 
Violeta, una okupa de divuit anys. A casa seva també hi viuen la mare i 
l’àvia de la Norma i hi passa molt de temps una tia-àvia que és monja i 
«hacker», que s’escapa sovint del monestir per anar al cinema i emborrat-
xar-se amb la seva germana. 

Com a novel·la policíaca —és a dir, novel·la amb investigadors, en 
aquest cas Mossos d’esquadra—, Negres tempestes es dedica en part a 
legitimar el nou cos policial català, el qual des de 1994 ha anat reempla-
çant la Policia nacional i la Guàrdia civil com els principals representants 
de la llei a Catalunya. En general, la novel·la retrata d’una forma positiva 
el nou cos, tot i que no nega un cert abús de poder que inclou fins i tot la 
protagonista, la qual agredeix un detingut pederasta i assassí de nens. La 
visió positiva consisteix principalment en la dedicació dels mossos a 
l’hora d’investigar la mort de l’historiador. La Norma i el seu equip 
segueixen les pistes, recullen proves i obren diverses línies d’investigació 
per trobar l’assassí. Tot i que aconsegueix identificar el culpable material, 
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la Norma no està gens satisfeta perquè també vol descobrir qui hi ha al 
darrere de tot. És a dir, l’home que havia contractat l’assassí.  

En investigar el cas, la Norma s’adona que el mòbil té a veure amb 
les accions de certes persones durant la Guerra i la Postguerra. 
L’assassinat de l’historiador és un intent de silenciar la contribució 
d’aquestes persones, membres de la classe benestant catalana, a la repres-
sió franquista, fet que havia afavorit el seu enriquiment i ascens social. Si 
bé la Norma sospita d’algú en particular, la investigació és bloquejada pel 
jutge, el qual ve d’una família conservadora que va recolzar el Règim en el 
seu moment. La impunitat atorgada al sospitós serveix per confirmar les 
dures crítiques de la Norma sobre l’actitud de l’Espanya democràtica 
envers les víctimes de la violència del Règim. A la novel·la, el jutge 
representa la llei, però no necessàriament la justícia. La seva decisió 
d’arxivar el cas demostra que la llei, fins i tot l’anomenada Llei de Memò-
ria Històrica de l’any 2007, és tergiversada per protegir els criminals i, 
també, per criminalitzar la majoria de les víctimes republicanes, ja que 
«havia triomfat la tesi que uns i altres havien estat iguals de bons i de 
dolents, que d’heroïcitats i de barbaritats n’hi havia hagut a tots dos 
bàndols, i com que segons aquella oportuna tesi, nacionals i republicans 
tenien prou motius per avergonyir-se de tot plegat» (SOLANA: 2010a, 
111-12). 

Si el jutge evidencia com es pot manipular la llei per protegir els in-
teressos de la classe benestant, la Norma representa la justícia. Encara 
que els mossos reben l’ordre d’arxivar el cas, la Norma filtra els detalls a 
la premsa, el mòbil i el sospitós principal. Amb la seva actuació, la 
Norma representa l’esperit de la llei, atès que sap que el tribunal de 
l’opinió pública sí que jutjarà el culpable. Els lectors poden veure com un 
mosso —o, en aquest cas, una mossa— fa més del que s’espera per 
aconseguir justícia. D’aquesta manera, Negres tempestes suggereix que, tot 
i que la llei espanyola pot ser injusta, els policies catalans treballen per al 
contrari, encara que només es tracti d’aconseguir una forma de justícia 
popular. 

Amb les quatre novel·les i el recull de contes publicats fins ara, Te-
resa Solana ha reinventat —sens cap mena de dubte— la novel·la crimi-
nal catalana. En llegir la seva obra, hom s’adona que el món tradicional-
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ment representat a la novel·la negra durant el boom dels anys setanta i 
vuitanta ja ha caducat en una Barcelona que té poc a veure amb els 
carrers bruts i durs que trepitjaven detectius com Pepe Carvalho i Lluís 
Arquer. A la seva obra, Solana fa servir l’humor i la ironia per investigar 
les noves realitats. En fer-ho, l’autora posa al descobert les contradiccions 
i obsessions de la capital catalana del nou mil·lenni. 
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ANDREU MARTÍN, ESCRIURE SENSE LÍMITS 
Àlex Martín Escribà 

Universitat de Salamanca 
 
1. UNA PRODUCCIÓ BEN PROLÍFICA 

ndreu Martín és l’escriptor més rellevant i prolífic de la 
novel·la policíaca catalana. Trenta anys oferint-nos històries 
de «lladres i serenos» el converteixen en el novel·lista refe-
rencial quan parlem d’aquest tipus d’escriptura. A hores 

d’ara ja són un centenar de novel·les publicades, en què ha tocat tot tipus 
de gèneres i subgèneres —policíac, negre, enigma, suspens—, que l’han 
convertit en tot un clàssic i un referent, en un home que pot jugar en 
qualsevol posició, que és capaç d’escriure en català i en castellà i que toca 
totes les variants que es proposi amb un mestratge difícil d’igualar. Bona 
prova d’aquesta polivalència literària queda de manifest en autors com 
Manuel Vázquez Montalbán, que alertava que «Andreu Martín es un 
escritor con talento que ha conseguido hacer una novela verosímil, reflejo 
de la realidad española y dependiente de los cánones originales» 
(MONTALBÁN: 1989, 52). L’escriptor alacantí Mariano Sánchez Soler 
afirmava que «durante estas tres décadas, Andreu Martín ha mantenido 
en toda su obra una intensa fidelidad al género negro policial; ha escrito y 
reflexionado sobre él, ha debatido con sus enterradores coyunturales y ha 
seguido escribiendo novelas de una oscuridad emocionante, con el 
misterio, el thriller, la intriga, el «hard-boiled», como bandera. Sin 
renunciar nunca al juego limpio con el lector y al aspecto lúdico de la 
creación literaria» (SÁNCHEZ SOLER: 2011, 164). 

L’escriptor ja ha advertit en diverses ocasions que va començar al 
món de la literatura «Explicant aventis. Jo no puc evitar el joc» 
(VILLALONGA: 2013, 211). Així doncs, no és estrany que per a ell 
«escriure gènere significa jugar, és a dir, acceptar una literatura que té 
unes regles pròpies, una complicitat amb el lector, i que manté una 
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comunicació24». Lector insaciable del gènere i admirador dels clàssics 
nord-americans (en especial de Raymond Chandler, Dashiell Hammett, 
Horace McCoy, Stanley Ellin i Jim Thompson) i francesos (Sébastien 
Japrisot i Jean Patrick Manchette), que va poder llegir a «La Cua de 
Palla», una de les seves debilitats literàries. Pel que fa a la suara citada 
col·lecció, l’escriptor sempre havia confessat una voluntat —aconseguida 
finalment— de publicar-hi i una admiració pel seu director, en Manuel 
de Pedrolo, ja que amb ell «va aprendre —entre altres coses— com els 
detectius anaven amb sis-cents i no trobaven lloc per aparcar» (MARTÍN: 
1990, 35). De les seves influències cal destacar dos autors abanderats del 
gènere al nostre país, cada un en la seva llengua: en primer lloc Jaume 
Fuster, que gràcies a un encontre fortuït li va fer veure les possibilitats 
d’escriure novel·la negra en català. El segon, Manuel Vázquez Montal-
bán, un escriptor amb qui va compartir una accentuada crítica social i 
política, aspectes que fan que l’obra d’Andreu Martín s’hagi mostrat 
sempre amb tot el realisme possible. De Vázquez Montalbán sempre ha 
declarat que25: «Sóc escriptor perquè Manuel Vázquez Montalbán va 
escriure Tatuatge».  

Si ens centrem estrictament en la seva vessant literària —darrere 
quedarien estudis de psicologia, guions de còmic26, multitud de pròlegs, 
estudis del gènere, guions de cinema27, textos teatrals28, director de 
cinema i de col·leccions, escriptura de parides, col·laboracions a revis-

                                                
24 Entrevista a Andreu Martín. BOSCH NOGUER, Natàlia, «El enamoramiento es 
positivo, el encoñamiento, destructivo», http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/urn 
redir ?tema=libro-sentr&dir=andreumartin. (data de consulta 10-10-2013). 
25  Mora, Rosa (2011) «Escribo gracias a Vázquez Montalbán», en línia: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/02/03/actualidad/1296687610_850215.html 
(data de consulta: 15-10-2013).  
26 L’any 1977 va ser un dels fundadors de la revista de còmic Troya-Trocha.  
27 Estoy en crisis (1982) i El Caballero del dragón (1982), totes dues per Fernando 
Colomo, Barcelona Connection, per Miquel Iglesias Bonns, i guions de televisió com 
Crònica Negra —una sèrie de tretze capítols—, Unes vacances tranquil·les —capítol de la 
sèrie La agència (1990)— Estació d’enllaç (140 episodis entre 1995 i 1997) i Laberint 
d’ombres (300 episodis entre 1998 y 2000) 
28 Putiferi (1987), Etc.etc (1987), Un cel de sorra (1991), Boig per si de cas (1991), Joc, El 
perseguidor (2007). 
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tes— la seva obra resultaria pràcticament inclassificable a causa de la 
quantitat de temàtiques, variants i personatges emprats al llarg dels trenta 
anys que duu en aquest ofici. I és que l’escriptor va començar la seva tasca 
creativa com a guionista d’historietes (Gran Pulgarcito, Cavall Fort, 
Trinca, Sacarino, Rumbo Sur, Zona 84) dins de la desapareguda editorial 
Bruguera i també va fer d’humorista a diferents revistes estrangeres. Ha 
treballat com a guionista a un bon nombre de revistes espanyoles i 
franceses com Cambio 16, Tiempo, El Jueves, Muchas gracias, Cimoc, 
Totem i Gimlet. Ara bé, per damunt de tot això, destaca una exuberant 
producció de novel·les que el situen —com ja hem esmentat— com 
l’escriptor de referència del gènere a casa nostra.  
 
2. TRENTA ANYS D’ESCRIPTURA  

Una de les característiques més destacades del novel·lista ha estat 
la d’emprar uns tipus de plantejaments que disten molt dels usats per 
altres autors que utilitzen el gènere, com Manuel Vázquez Montalbán, 
Jaume Fuster o Juan Madrid. De fet, l’emparentament amb aquest darrer 
és una constant equívoca per ser dos dels escriptors que més han utilitzat 
allò que algun crític va anomenar «realisme brut». La seva obra literària 
va molt més enllà i es caracteritza per la incidència d’una sèrie de qüesti-
ons recurrents: el conflicte de les relacions humanes, els lligams del 
poder, la venjança, l’exploració de la maldat, la bogeria i la manera en què 
tots aquests elements es manifesten dins de la ciutat contemporània, 
ambientada en temps molt diversos. És bo reprendre algunes de les seves 
afirmacions quan comentava sobre la seva obra que:  

 
La maldad en las relaciones humanas es el aspecto que más me interesa. La mal-
dad en la medida en que produce miedo, un miedo que todos damos o padece-
mos. Por eso prefiero definir mis novelas, más que como novelas policíacas, co-
mo de terror urbano. El miedo es el elemento esencial. La maldad es el elemento 
generador de ese miedo, que a su vez produce agresividad y nuevas perversiones 
y más miedos y más agresión (ARROYO: 1986, 9).  
 
La seva carrera literària s’estrena en castellà, encara que les intenci-

ons eren ben diferents, com ha explicat en diverses ocasions:  
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Jo la primera novel·la miro d’escriure-la en català. Li dic Muts i a la gàbia i li por-
to a Pedrolo. Li porto a Pedrolo a casa seva, perquè jo encara en aquell moment 
no sabia com es feien les coses. Simplement vaig buscar l’adreça del Pedrolo a la 
guia telefònica i li vaig trucar i sí, sí, em va rebre. Va tenir l’amabilitat de llegir-
se-la. (...) Em va dir que la novel·la no estava malament, però que l’idioma no... 
Jo em vaig acomplexar una mica (...). Anys després, quan jo ja havia publicat una 
sèrie de novel·les en castellà, vaig assistir a una taula rodona a la plaça de la Ca-
tedral. La compartíem amb en Jaume Fuster. Ell estava acabant de publicar a 
l’Avui, per episodis, Sota el signe de sagitari. I em va dir: «Tu hauries d’escriure 
en català i hauries de publicar a l’Avui» (VILLALONGA: 2013, 204).  
 
I així fou com l’any 1984 Andreu Martín debutava en llengua cata-

lana amb Història de mort —publicada prèviament per entregues al diari 
Avui— que ja juga amb elements diversos i s’acosta als fenòmens para-
normals per plantejar una història de bojos, de dobles personalitats i 
d’obsessions. Una novel·la que té com a mèrit complementari la pluralitat 
de veus i de salts temporals a través dels quals es va administrant la 
informació al lector. L’any 1986 publicaria dues novel·les tintades 
d’elements que recorden les narracions nord-americanes dels anys vint i 
trenta: la primera, Muts i a la gàbia, respon a la línia més directa de les 
novel·les negres clàssiques. La denúncia de tràfic il·legal d’emigrants 
d’Algèria i la posada de dos morts en escena farà que en Julio Izquierdo, 
protagonista i narrador, investigui qui ha estat l’autor de les atrocitats 
comeses. Es tracta d’una novel·la ambientada als carrers de la Barcelona 
més fosca dels anys vuitanta, que donen fe de l’ambient urbà i ens reme-
ten a un component cultural comú, dins un espai del món real que esdevé 
una mena d’ancoratge amb la realitat. La segona novel·la, Deixeu-me en 
pau, també dibuixa amb realisme cru dos personatges —en Pau i la 
Pau— que es veuran abocats a un pou sense sortida. Val a dir que en tots 
dos casos Martín ens demostra la seva habilitat per sorprendre el lector 
amb esdeveniments inesperats. 

De fet, també voldria destacar dos experiments literaris de l’autor: 
el primer va venir del seu paper de director d’una col·lecció de novel·la 
policíaca titulada «Barcelona-Màxima discreció». 29  L’Andreu hi va 
                                                
29 La col·lecció va treure cinc títols: Crims d’aprenent (1987) d’Andreu Martín, Quan 
traslladeu el meu fèretre (1987) de Jaume Fuster, La mort arranca en primera (1988), 
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publicar el primer número Crims d’aprenent (1987), novel·la i col·lecció 
protagonitzades pel detectiu Àlex Barcelona, acompanyat sempre dels 
mateixos personatges, el comissari Ramos i alguns col·laboradors del 
detectiu. L’aspecte més característic és que podien llegir-se les novel·les a 
la carta, és a dir, era el lector qui podia saltar d’una pàgina a una altra 
escollint el seu destí. Com afirma José F. Colmeiro es tracta de «un tipo 
de novela policíaca que exige un lector interactivo que constantemente 
tome decisiones para resolver-descubrir el caso, efectivamente haciendo 
hincapié en el aspecto lúdico de la lectura» (COLMEIRO: 1994, 231). 
L’altra gran aportació és Crònica Negra (1988),30 un recull de catorze 
narracions que presenta tot un retrat fosc de la ciutat de Barcelona a 
través d’uns personatges que no poden canviar el seu destí. Algunes 
d’elles estan protagonitzades pel detectiu privat Huertas, que posterior-
ment sortirà en una de les novel·les de més èxit de l’autor, Barcelona 
Connection.31 Aquest títol, juntament amb una altra de les seves narra-
cions, Pròtesi, es va publicar l’any 1990 dins de la col·lecció «La Negra», 
de La Magrana. La primera es fonamenta en fets reals, l’assassinat del 
mafiós Raymond Vacarizzi a la presó Model l’any 1984, una història en 
la qual hi ha tots els ingredients de les narracions nord-americanes: 
màfies internacionals del tràfic de drogues, contrabandistes i policies 
corruptes. Jaume Ribera cataloga aquesta novel·la com «la primera de 
procediment policial de la democràcia» (2004, 26). De màfies també cal 
destacar d’aquest darrer any Societat Negra (2013), que presenta 
l’existència de les tríades i organitzacions mafioses xineses a la Barcelona 
més actual. Dins d’aquest procediment també és adient citar aquí Jutge i 
part (1996), una història ben original pel que fa a la trama. El que 
inicialment sembla un cas rutinari es converteix en un complex entramat 
argumental on no hi falten jutges, policies i periodistes, amb l’afegit de 
                                                                                                           
d’Emili Castellanos, La sang del meu germà (1988) de Jaume Ribera i Festival de terror 
(1988), de Manuel Quinto.  
30 Crònica negra va ser duta a la televisió, concretament a TV3 sota la direcció de Ricard 
Reguant des de finals de 1988 fins a principis de 1989.  
31 De la novel·la se’n va fer una adaptació cinematográfica sota el mateix títol dirigida per 
Miquel Iglesias; protagonitzada per actors com Sergi Mateu, Maribel Verdú i Fernando 
Guillén.  
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situar l’acció en un lloc rural que trenca amb els paràmetres més canònics. 
Punt i apart mereix De tot cor (2007), on l’assassinat d’un periodista del 
ram serveix a l’escriptor per retratar una crítica mordaç al món de 
l’anomenada premsa rosa.  

L’enfocament de la venjança —una de les constants dins l’obra de 
l’escriptor— té el seu fruit més destacable a Pròtesi,32 segurament la 
millor novel·la que ha escrit fins al dia d’avui i la que el va consagrar com 
a autor dins d’aquesta mena de narrativa. La trama ens presenta la 
història de dos personatges que es busquen frenèticament per venjar-se 
l’un de l’altre. Per tant, és la relació de l’agressor contra l’agredit, alhora 
tots dos víctimes i botxins de la seva violència, l’única forma de compor-
tament que coneixen per aconseguir els seus propòsits. La trama està 
ambientada al barri de la Mina, un dels més perillosos de la ciutat de 
Barcelona, que es presenta com una mena de terror urbà:  

 
La violencia y el horror en la novela de terror urbano no son gratuitos ni posti-
zos, son el mordisco necesario para resensitivizar los sentidos adormecidos, para 
sacar las conciencias del letargo, para sacudir el aparente orden de normalidad y 
darnos cuenta de la estremecedora otra cara de lo real (COLMEIRO: 1994, 241).  
 
La violència explícita i implícita és present al llarg de tota la no-

vel·la; la lectura és gairebé una experiència física. Per fer la novel·la encara 
més realista l’escriptor estableix una sèrie de paràmetres reals com la 
divisió en capítols i segments temporals. Així Si és no és, publicada l’any 
1987, és una novel·la que reprèn l’argument de Pròtesi, amb el tema de la 
venjança. Un assassinat als barris alts de Barcelona complica una trama al 
comissari Redondo i a l’inspector Juárez, amb l’aparició de nous perso-
natges i casos paral·lels. És segurament una de les novel·les més ben 
construïdes de l’escriptor. L’agressivitat mostrada, els conflictes mentals, 
la sexualitat desequilibrada, el terror i la realitat constitueixen els princi-
pals trets, això sí, sense oblidar un cop més les experimentacions i inno-
vacions estilístiques. 

                                                
32 Pròtesi va ser duta al cinema l’any 1984 sota el títol de Fanny Pelopaja i dirigida per 
Vicente Aranda; protagonitzada per Fanny Cottençon, Bruno Cremer, Francisco 
Algora i Berta Cabré. 
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De fet, podem considerar que es repeteixen una sèrie de constants 
dins de la seva obra: a més del terror urbà, gairebé sempre present hi ha 
una reiterada preocupació per reflectir la maldat i la depravació humanes 
que es manifesta des de diferents òptiques. Entre elles, ja hem parlat de la 
venjança, però també és interessant veure com es manifesta la fatalitat, la 
prostitució i l’exploració humana. És el cas de Zero a l’esquerra (1993), en 
la qual dos amics aparentment ciutadans normals, es veuen obligats a 
fugir per demostrar la seva innocència, ja que un d’ells és acusat 
d’assassinat. També cal esmentar l’interès per les sectes a Per l’amor de 
Déu (1994), on es duen a terme les investigacions extraoficials d’un 
policia i d’un guarda jurat amb antecedents penals que busquen un 
narcotraficant. Novament cal destacar l’enriquiment estructural amb 
tornades al passat, analepsis tancades en què els personatges es remunten 
a fets ocorreguts en un altre temps i, al seu torn, es constitueixen en 
narradors. Del costat més fosc del mal apareixen tres de les novel·les més 
destacades de l’escriptor: L’home que tenia raor (1997), Bellíssimes perso-
nes (2000) i Corpus delicti (2002). En totes es tracta la figura de l’assassí 
en sèrie des de distintes mirades. En la primera se’ns presenta una trama 
en la qual hi ha un assassí que té atemorida la ciutat de Barcelona matant 
les seves víctimes —totes prostitutes—, seguint sempre el mateix mèto-
de: el coll de la víctima apareix seccionat d’orella o orella amb una navalla 
d’afaitar i els cus el pit a ganivetades. Se’ns descriu amb tota mena de 
detalls els mètodes de l’assassí i quins impulsos l’indueixen a cometre tals 
atrocitats. De la mateixa manera Bellíssimes persones resulta un thriller i 
un excitant relat d’intriga que s’obre amb el subtítol «no t’acostis a 
l’assassí: podria fascinar-te». De nou, l’autor ens sorprèn amb noves 
perspectives dins del gènere. En aquest cas, la reconstrucció —a càrrec 
d’una periodista— d’una sèrie de crims que van ocórrer a la Barcelona de 
la transició. L’assassí en sèrie resulta ser un home corrent, dels que més 
abunden, que accidentalment ha caigut en l’art de matar, de manera que 
va explicant perquè comet els crims i com els porta a terme a partir d’una 
autojustificació. Es tracta d’una novel·la enfocada novament des de 
l’òptica del mal i de la violència, en què s’afegeixen sempre les relacions 
difícils entre els sentiments, ja que tot ésser humà, sota l’aparença d’una 
bellíssima persona, pot ser susceptible en un moment concret de conver-
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tir-se en víctima i assassí quan està sotmès a una forta pressió. Finalment, 
Corpus delicti retrata la figura d’un boig que argumentava haver perpetrat 
molts crims, per culpa d’uns personatges sinistres que se li apareixien i 
l’obligaven a cometre tals crueltats. Aquestes dues darreres novel·les estan 
basades en fets reals i reescrites com a llibres de ficció. En el primer cas, el 
motiu que inspira la novel·la és el moment en què Ramon Esteves, àlies 
«el Mentiroso de Cornellà», surt de la presó i es troba amb el rebuig de la 
gent del carrer. De la mateixa manera a Corpus delicti (2002), l’autor es 
posa dins la pell de l’assassí anglès John Haigh, que durant la dècada dels 
quaranta va matar a diverses persones desfent els cadàvers amb àcid 
sulfúric.  

De caire històric amb tonalitats policíaques i amb Barcelona com a 
escenari privilegiat en destaquen dues aportacions. La primera, Barcelona 
tràgica (2009), ambientada precisament en la Setmana Tràgica de 1909:  

 
Andreu Martín va aprofitar el centenari de la Setmana Tràgica per endinsar-se 
en una clàssica història èpica de bons i dolents, on traça una descripció perfecta i 
acurada de la barriada de Pequín i de les extensions de la ciutat que encara no 
estaven urbanitzades i dels vicis terribles dels rics, des de la pederàstia fins el 
menfotisme de tot plegat adquirit en les experiències militars fracassades en ter-
res americanes (BENNASAR: 2011, 211).  
 
Uns anys més tard publica Cabaret Pompeya (2011), que pren no-

vament com a punt de partida la Setmana Tràgica fins a la mort del 
dictador. Una novel·la on tres amics seran testimonis de fets històrics a la 
ciutat comtal; l’època del pistolerisme, dels Sindicats, del Noi del Sucre i 
de la Barcelona de les bombes. 

 A banda de tots aquests títols, no hem d’oblidar la prolífica carre-
ra que Andreu Martín ha fet per al públic infantil i juvenil. A més de la 
sèrie Flanagan que esmentarem tot seguit, cal destacar una llarga llista de 
títols en solitari.33 Entre els més coneguts, la sèrie Wendy,34 en la qual el 
                                                
33 Títols on sinclouen tota mena de contes, relats i llibres: El nen que sempre deia sí 
(1991), Ombres xineses (1991), Presoner de la fantasia (1991), La mare invisible (1991), 
Drac de paper (1992), La nena que sempre deia no (1992), El nen que era molt home 
(1992), El nen que tenia massa germà (1992), Només sóc una nena, sabeu? (1992), La 
guerra dels minúsculs (1993), Tot es trenca (1994), El bruixot no (1994), El gos del señor 
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novel·lista ha creat un dels pocs personatges serials propis, en aquest cas 
una mossa d’esquadra de vint-i-tres anys que ha de resoldre diferents 
afers, amb quatre aparicions fins a la data d’avui.35 Tots aquests títols    
—valgui la voluntat d’inventari— són només alguns dels més representa-
tius de l’escriptor en què podem veure com ha abordat el gènere negre i 
policíac des de múltiples angles, temàtiques i dirigit a tota mena de 
públics.  
 
3. TAMBÉ A QUATRE MANS... 

Una vegada li preguntaven a Andreu Martín com s’ho feia per es-
criure tantes novel·les a quatre mans: «És senzill, responia: un escriu les 
vocals i l’altre les consonants». I és que són nombroses les novel·les que 
ha fet conjuntament amb altres escriptors. L’aportació més destacada la 
té amb Jaume Ribera, artífexs de l’exitosa saga de novel·les juvenils 
protagonitzada per Flanagan,36 probablement l’investigador més famós de 
la literatura per a públic adolescent, amb permís de Sam Numit, obra del 

                                                                                                           
gris-marengo (1994), Ai, que em faig pipí (1994), L’amic Malaspina (1995), Pops en un 
garatge (1995), El llibre de llum (1995), Au, emboliquem la troca (1996), Em diuen tres 
catorze (1997), El vell que jugava a matar indis (1998), Tres PI Erra (1999), El Tercer de 
Tres (2000), Com vam caçar l’home del Sac (2000), Com vam caçar Dràcula (2000), Com 
vam caçar l’home llop (2000), Com vam caçar el monstre Frankenstein (2001), Com vam 
caçar la cosa del Pantà (2001), Com vam caçar la bruixa (2002), El diable en el joc de rol 
(2003), Els caçadors de monstres (2004), Els amos del paradís (2005), Xats (2005), 
California Barbie (2012), Cicatrius de 1714 (2013).  
34 Hi va haver un telefilm a TV3 sota el títol Wendy Placa 20957 produït per Jet Films, 
dirigit per Mireia Ros, guió d’Andreu Martín i interpretada per Leticia Dolera 
(Wendy), Ignasi Vidal (Roger), Mercè Llorens (Andrea), Óscar Molina (Campos), 
Geordina Avellaneda (Mon), Miquel Sitjar (Garrat), Andreu Castro (Trampes), Xavi 
Idañez (Gallina), entre d’altres.  
35 La nit que Wendy va aprendre a volar (2007), Wendy ataca (2009), Wendy i l’enemic 
invisible (2010) i El dia que Wendy va conèixer el monstre (2011). 
36 L’origen del nom de Flanagan prové d’una de les lectures predilectes de l’Andreu 
Martín, Cal saber encaixar d’Stanley Ellin, publicada a “La Cua de Palla”, primera época, 
número 26. Ell mateix declara que va llegir la novel·la “d’una tirada en una sola nit”.  
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també prolífic Jordi Sierra i Fabra. Flanagan debutà l’any 1987 amb No 
demanis llobarro fora de temporada i ja va per l’onzè títol:37  

 
Allà en una d’aquelles taules de l’Esterri, va néixer el Flanagan, quan l’Andreu i 
jo parlàvem de les novel·les policíaques per a adolescents que llegíem quan en te-
níem l’edat, del que ens hi agradava trobar i del que hi havíem trobat a faltar. 
Concretament, la versemblança. Moltes d’aquelles històries, sota una aparença 
de realisme, ens parlaven de nens i adolescents que gaudien dels recursos i la lli-
bertat d’acció dels adults. Vam dir: “I si tot i així ens agradaven imagina’t si, a 
més a més, ens les haguéssim pogut creure”. No teníem constància de l’existència 
de novel·les policíaques juvenils que fossin un equivalent a la novel·la negra, i no 
només a la novel·la enigma, o la d’aventures, i vam decidir provar-ho. Sense ser-
ne conscients allà mateix estàvem creant un personatge que, a hores d’ara, ja pro-
tagonitza una sèrie de deu novel·les, i ha encetat una col·laboració que s’allarga 
en el temps (RIBERA: 2004, 34).  
 
Junts també han publicat El carter sempre truca mil vegades (1991) i 

d’altres sèries juvenils, com la protagonitzada pels «clan dels marcians».38 
Igualment cal destacar la sèrie de novel·les juvenils i ecologistes publica-
des amb el malaguanyat Juanjo Sarto39 durant la dècada dels vuitanta.  

Per a públic adult, Martín i Ribera també han encetat la sèrie del 
detectiu Àngel Esquius, que compta fins al moment amb cinc aparici-
ons40. També ha estat molt exitosa la col·lecció «Assassinats en clau de 

                                                
37 Els títols són els següents: No demanis llobarro fora de temporada (1987, Premi 
Nacional de Literatura Infantil i Juvenil), Tots els detectius es diuen Flanagan (1993), No 
te’n rentis les mans, Flanagan (1993), Flanagan de luxe (1994, Premi Columna Jove), 
Alfagann és Flanagan (1996), Flanagan Blues Band (1997, Premi de la Crítica Serra 
d’Or), Flanagan 007 (1998), Només Flanagan (2000), Els vampirs no creuen en Flanagans 
(2003), El diari vermell d’en Flanagan (2003) i Jo tampoc em dic Flanagan (2005).  
38 L’home dels Fritongs (2001), Rentat de cervell (2001), El secret de l’astrònom (2001), La 
pirámide falsa (2001), El gas de la ximpleria (2002), Robatori a l’Orient Express (2002), 
El mentalista (2005) i El secret de Zacaries Blatt (2005).  
39 Junts van publicar els següents títols: Salvem l’Antàrtida (1987), SOS cangurs (1987), 
Infern forestal (1987), Operació 20 tigres (1987), L’Antàrtida en perill (1987), Mar negre, 
mar mort (1988), El cas Moby Dick (1988).  
40 Amb els morts no s’hi juga (2003), Joc de Claus (2004), La monja que va perdre el cap 
(2005), Si cal matar, matem (2007) i El com del crim (2011). 
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jazz41» —editada juntament amb un cd musical de Dani Nel·lo—, que 
narra una sèrie de trepidants aventures protagonitzades per una atrevida 
banda de jazz. Una altra de les novel·les de major repercussió ha estat 
fruit de la col·laboració amb l’escriptor Carles Quílez42. Junts han escrit 
Cop a la virreina (2004), una novel·la a mig camí entre la realitat i la ficció 
en què el punt de partida està basat en un fet real, com el pla d’un grup 
d’atracadors italians que volen cometre un important robatori a la 
col·lecció de monedes del Gabinet Numismàtic de Catalunya.  
 
4. RECAPITULANT 

Com hem pogut anar veient, el llegat de l’escriptor és sens dubte de 
cabdal importància, no tan sols per la transcendència de la seva obra, sinó 
perquè és un dels escriptors pioners que va obrir camí dins la narrativa 
policíaca catalana. I és que trenta anys escrivint i poder guanyar-s’hi la 
vida només és aplicable a un escriptor com ell:  

 
Agonitzava la dictadura i començava a fer-se possible la publicació d’històries 
d’un gènere que, pel seu realisme i la seva cruesa i, sobretot, per la seva càrrega 
implícita de crítica social i la seva capacitat de posar en dubte llei i justícia, gaire-
bé no havia estat conreat abans en el nostre país. Pràcticament no hi havia mo-
dels locals a seguir. Només el Jaume Fuster i el Manuel de Pedrolo s’hi havien 
endinsat, el primer d’una manera més decidida i el segon més esporàdicament. 
En castellà amb prou feines hi havia la referència del Manuel Vázquez Montal-
bán i el seu Carvalho. Es pot dir que s’havia de bastir el gènere, ampliar-ne 
l’espectre temàtic, fixar-ne les regles del joc i, tot plegat, fer-ho avançant una mi-
ca a les palpentes. Calia també la presència d’un autor consagrat al gènere, per 
afegir-se als altres que el conreaven dins del context d’una obra i una activitat 
més àmplies. L’escriptor policíac en estat pur, l’autor de referència que debutés 
escrivint gènere policíac sense cap trampolí previ, sense haver «demostrat res 
abans, si més no en el camp de la novel·la, i que bastís una obra continuada i sò-
lida sense allunyar-se’n» (RIBERA: 2004, 17). 

                                                
41 Quatre títols té la sèrie: El blues d’una sola rajola (2009), El blues de la setmana més 
negra (2011), El blues del detectiu inmortal (2011) i El blues de la ciutat inversemblant 
(2011).  
42 Junts han publicat també al castellà Piel de policía (2006), una novel·la excel·lentment 
documentada sobre els prestigiosos grups Omega i la ultradreta española. També en 
castellà —i conjuntament amb Verónica Vila San Juan— tots dos publicaven Impuni-
dad (2005), amb el maltractament de la dona com a punt central de la trama.  
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 Si alguna característica té l’obra d’Andreu Martín és la d’escriptor 

policíac «en estat pur», d’autor de referència, que té una obra continuada 
i ben sòlida. Ja hem vist un seguit de característiques comunes que 
abunden en la seva obra. En primer lloc, l’adopció de molts protagonistes 
—sens dubte una peculiaritat ben diferenciadora— enfocats des de tots 
els punts de vista. Segons explicava l’escriptor en un homenatge que li va 
retre «l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana» l’any 2002, «La 
utilització d’un mateix detectiu hauria restat versemblança a les meves 
novel·les i, a més, hagués estat una limitació de fronteres que em privaria 
del plaer d’innovar i de divertir-me». A més, afegia que molts dels seus 
personatges principals també podien morir de la mateixa manera que ho 
feien els altres.  

Amb aquestes idees, doncs, trenca amb la viabilitat d’emprar sem-
pre un mateix personatge en sèrie. Aquest tret, li atorga un estil particu-
lar que l’autor utilitza per tal d’incrementar la versemblança de les seves 
històries. Més enllà de la utilització d’un personatge lligat a la persecució 
del crim, els protagonistes d’Andreu Martín pertanyen a diverses extrac-
cions socials i diferents càrrecs. És a dir, tant es pot narrar la història des 
del punt de vista del detectiu, del malfactor o criminal com des del punt 
de vista de la víctima. Des de representants dels cossos de seguretat, casos 
de l’inspector Huertas, policia incorruptible, tossut i idealista, la parella 
del comissari Redondo i l’inspector Juárez, detectius privats com l’Àlex 
Barcelona, més conegut com «El Barna», fins a investigadors ocasionals 
com el gitano Julio Izquierdo, passant per guardes jurats amb antece-
dents penals, narcotraficants, jutges corruptes, periodistes, psiquiatres 
que adquireixen altres personalitats, fotògrafs, delinqüents de poca i 
molta volada, assassins en sèrie, entre una llarga llista. Molts d’ells tenen 
sempre un element en comú: el temor a les seves vides, a la riquesa, a la 
pobresa que acostumen a situar-los entre el bé i el mal.  

Una segona característica és l’habilitat amb la qual Martín descriu 
la violència i els ambients de la marginalitat. L’escriptor ho transmet amb 
una clarividència esbalaïdora. En efecte, la violència a les seves novel·les és 
un dels elements que hi destaquen, amb l’experiència destructiva de cada 
un dels personatges. Potser aquest factor és un lligam que forma part de 
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la seva formació, entre l’escriptor que escriu i el psicòleg que pensa. Però 
anem molt més enllà: la violència reflecteix un fet que és una conseqüèn-
cia real del món on ens ha tocat viure i, per tant, torna a ser un element 
ben lligat amb la realitat que ens envolta. 

Per fi arribem a l’espai, on Barcelona hi és gairebé sempre present, 
amb una palesa voluntat de fer una crònica social i històrica de la ciutat 
natal de l’autor. La importància dels suburbis, en aquest sentit, fa que la 
crònica barcelonina a les seves novel·les navegui per l’àmplia gamma de 
colors de la societat catalana contemporània. L’autor se situa amb 
destresa dins els barris alts i sobretot als ambients marginals, que afavo-
reixen l’aparició de la delinqüència i retrata, amb minuciositat, amb 
pinzellades mínimes i destres, els llocs i les formes de vida d’aquests grups 
socials poc afavorits econòmicament: carrers sense asfaltar, nuclis amb 
problemes de barraquisme, perifèria de la ciutat, erms i descampats plens 
de deixalles, abunden en els ambients presentats per l’autor, que es 
converteixen en una mena de «marc urbà aterridor». Tot això adobat 
amb certes dosis d’humor, varietat de punts de vista de narradors i 
pluralitats de veus fins a assenyalar un altre dels punts clau a la seva 
narrativa: la capacitat de documentació, que aconsegueix una credibilitat 
absoluta per a cada personatge i per a cada tema que exposa. En aquest 
sentit, la documentació exhaustiva i rigorosa que recopila i presenta a 
cada una de les novel·les és una mostra del seu grau d’implicació en tot 
allò que fa.  

Tot aquest llistat queda completat per l’excel·lent tasca d’orador, 
divulgador i estudiós del gènere. En més d’un article teòric Andreu 
Martín ha dedicat nombroses línies a definir terminologies i claus del 
gènere negre i policíac. Com ell mateix afirma el gènere policíac «es una 
excelente palestra para expresar ideología, puesto que hablamos de 
policía, de fenómenos sociales, de cómo se reprime, de cómo se roba, de 
cómo se corrige, de cómo se mata y de cómo se muere. Excelente palestra 
para manifestar estados anímicos, puesto que describimos crímenes y de 
los crímenes siempre se generan situaciones límite. Excelente palestra 
para la descripción del entorno, dado que una de las características de la 
novela negra es su ambientación en el ahora y aquí urbanos» (MARTÍN: 
1987, 10).  



ÍTACA 

 100 

Darrere de tot aquest llegat resten nombrosos premis literaris,43 
centenars de traduccions a nombroses llengües,44 adaptacions cinemato-
gràfiques i articles com aquest. Dins del frondós camp de la seva obra hi 
manca per fer un assaig en profunditat que resta encara per escriure i 
avaluar. Com afirma Albert Buschman —amb qui comparteixo 
l’opinió— «Llama la atención que la obra de Manuel Vázquez Montal-
bán siga siendo el principal centro de interés de los investigadores, 
mientras la obra de un autor tan productivo como Andreu Martín 
apenas ha sido estudiada»45 (BUSCHMANN: 2002, 96). I és que la 
immensa quantitat i qualitat dels seus escrits no deixa de sorprendre’ns 
en cada novel·la que publica, perquè com afirma ell mateix «Sempre estic 
treballant. Sóc un professional de l’escriptura, i això significa que quan 
acabo d’escriure una novel·la ja estic immers en la següent. No només en 
la següent. Sinó en les dues següents» (SANCHO: 2013, 38).  
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FERRAN TORRENT, UN VIATGE A L’HETERODÒXIA 
Andrea Robles46 

 
erran Torrent ha conjuminat com ningú les paraules «novel·la 
negra», «València» i «èxit». No obstant això, no podem deixar 
arrossegar-nos pel tòpic si no les matisem convenientment, 
perquè qui ha llegit Torrent ha comprovat amb escreix que la 

seva obra no es redueix al cultiu del tema negre, que els escenaris de les 
trames, àdhuc sent la capital del Túria l’entorn essencial, volen fre-
qüentment a ciutats europees, africanes o cubanes, i que l’acceptació dels 
lectors ha estat en general recolzada per la crítica, tot superant la descon-
fiança atàvica amb què freqüentment han mirat les altes xifres de vendes. 
 
1. EL CONTEXT 

Aquest èxit adquireix dimensions colossals si fem un cop d’ull al 
panorama cultural dels últims anys de la Transició, quan Torrent 
s’iniciava en el món de les lletres. Aleshores escriure en valencià, més enllà 
del llibret de falles, suposava anar a parar a un irreversible ostracisme, 
això en el millor dels casos, perquè si l’obra arribava a significar-se 
d’alguna manera en l’anèmic desert cultural, es podia caure en el punt de 
mira dels grups violents, tal com van sofrir en les seves carns Sanchis 
Guarner i Joan Fuster amb sengles atemptats-bomba.  

La narrativa en valencià s’enfrontava a l’aïllament irreversible en un 
entorn molt castellanitzat, l’absència d’una indústria editorial pròpia i 
l’abandó institucional, enmig del fragor d’una batalla per la llengua, 
induïda i alimentada per sectors reaccionaris i recalcitrants que a la fi van 
aconseguir sorprenents victòries en mitjans de comunicació i institucio-
nals. 

Però gràcies a la inestimable atenció rebuda per les editorials cata-
lanes, es trenca el setge amb Coll de serps, de Ferran Cremades, que va 
rebre el Premi Sant Jordi 1977. L’ampliació de les fronteres del públic 
lector i la introducció de la llengua en les escoles per un col·lectiu de 
mestres conscienciat, afavoreix la creació i el desenvolupament 
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d’editorials valencianes com Bromera, Bullent o l’editorial d’Eliseu 
Climent, Tres i Quatre, que amb No emprenyeu el comissari porta ja més 
de vint edicions i quasi 200.000 exemplars venuts. Avui Torrent és capaç 
de vendre 30.000 volums en uns dies després de la publicació d’Ombres 
de la nit.  

 
2. L’HETERODÒXIA 

Un èxit ininterromput durant trenta anys, amb vint novel·les, dos 
textos teatrals, cinc adaptacions al cinema i infinitat d’articles en premsa, 
que ha fidelitzat lectors i en conquesta de nous, no és atribuïble a un sol 
factor. Hi ha el seu estil inconfusible per construir els personatges amb la 
destresa i desimboltura dels diàlegs, la ironia i l’escepticisme del plante-
jament orquestral, o la capacitat per definir un espai ficcional de la 
societat valenciana fàcilment identificable per als lectors. Tanmateix, el 
que volem ressaltar, com a element transversal en tota la fàbrica literària 
torrentina, és el caràcter heterodox amb què mamprèn la seua producció 
(i estem temptats a afirmar, també la seva vida), un inconformisme que 
ens dificulta l’encasellament i que Torrent alimenta tot just per investigar 
nous registres, per sorprendre el lector i en definitiva per sorprendre’s a 
ell mateix. 

Si bé Ferran Torrent ha estat qualificat com a novel·lista negre, 
sols els sis primers lliuraments poden ben bé rebre aquesta denominació, 
i encara així, per una voluntat d’adscripció externa o formal més que pel 
resultat atmosfèric de tot plegat, el qual deriva substancialment cap a la 
sàtira o, parlant en termes de tradició literària valenciana, cap als sainets 
de la Renaixença de Bernat i Baldoví o Escalante.  

S’ha de parar compte que no estem afirmant de manera contun-
dent que la resta de les novel·les no siguen negres. Ho són, perquè 
l’esquelet formal manté el cànon del plantejament de l’enigma (en termes 
grecs), intriga i desembolic de la troca, però són novel·les negres de 
manera esllanguida, superficial, adobades d’altres components que hi 
agafen més pes, tal i com podria ser anomenada negra la investigació de la 
mort de Salah K. en Línia trencada de Cremades, o la major part de les 
novel·les de Pedrolo. Els elements que hi fan irrupció, com la memòria, la 
subjectivitat, l’autoficció, el costumisme o la història, són les petjades que 
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resseguirem per traçar els itineraris de les tipologies d’un autor que ha fet 
de la versatilitat emblema d’una obra rica i complexa. 

Tot seguit, i amb infinitat de retrets, excepcions, objeccions i co-
mentaris dels quals ens sentiríem immerescudament orgullosos d’haver 
pogut suscitar, i que com és natural estem disposats a debatre, proposem 
revisar l’obra de Torrent seguint el rastre de floracions que determina el 
pes específic de cadascun dels elements abans esmentats i que, en defini-
tiva, ens ofereix un mapa mitjanament coherent pel que fa a la producció 
cronològica i grupal, sent la trilogia el motlle més adient per distingir-ne 
les parts. 

 
3. LA SÈRIE NEGRA 

Les bibliografies a l’ús solen iniciar l’obra de Ferran Torrent amb 
No emprenyeu el comissari (1984), però és convenient remuntar-se a La 
gola del llop (1983), que va escriure a quatre mans amb Josep-Lluís Seguí, 
per registrar l’escomesa narrativa d’arrel «hard-boiled» americana que, 
passada pel filtre sainetesc valencià, suposa una contundent plantada de 
bandera que tenyeix totes les novel·les de Torrent.  

 
3.1 TRILOGIA DEL DETECTIU 

Integrada aquesta primera aportació al gènere negre en el conjunt 
de l’obra, La gola del llop representa l’inici d’una trilogia que, amb No 
emprenyeu el comissari i Penja els guants, Butxana, podríem anomenar «del 
detectiu», per ser aquest el personatge central de la trama sobre el qual 
giren d’altres línies argumentals secundàries. Si en la col·laboració feta 
amb Seguí el detectiu privat Pep Coll era una figura escèptica i desarrela-
da, al marge de les convencions socials, en les dues novel·les següents, 
escrites en solitari, és Toni Butxana qui rep aquesta herència peculiar, un 
detectiu amb una forta càrrega ètica, que s’identifica amb els delinqüents i 
marginats socials per denunciar els altres delinqüents que actuen des de 
les poltrones dels seus despatxos i les instàncies del poder. 

Les tres novel·les filtren amb l’humor sarcàstic els trets caracterís-
tics de la novel·la negra nord-americana: interpel·lacions incisives, diàlegs 
àgils, ritme frenètic i accions violentes que s’adapten magistralment a la 
realitat valenciana, un sistema injust conseqüència de la perpetuació de 
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les estructures franquistes, com bé apareix a La Gola del Llop: «La 
majoria dels individus que encara mouen els grans negocis són els matei-
xos que quan el general lil·liputenc». (TORRENT: 1983, 143) 

La gola del llop (1983) presenta un escenari que no ha resolt les 
contradiccions socials entre rics i pobres, entre beneficiats pel Règim i els 
directament o indirecta perjudicats, els quals, després d’advertir una breu 
llum de canvi, entropessen amb la impenetrable tanca dels privilegiats. 
Així, el Bati, company de Coll en l’aventura, li retruca: «Morí el Dictador 
i començà la transició democràtica. Una mena de nova esperança s’obrí 
per a tot un poble. Una esperança que, d’altra banda, va produir un 
escèptic i un marginat.» (TORRENT: 1983, 45) 

A la decepció política s’hi afegeix també un desengany nacional que 
recau sobre el poble valencià doblegat d’una banda per les imposicions 
socioeconòmiques i de l’altra per les lingüístiques. La denuncia d’aquesta 
alienació apareix de manera programàtica en l’autoparòdia del detectiu 
Torrent, afeccionat a les novel·les negres, i autor:  
 

—Algun dia tornaré a escriure una altra novel·la policíaca, Coll. M’agradaria to-
car un tema roent d’aquesta ciutat: la corrupció de la petita i la gran burgesia, 
uns per admetre-la i altres per practicar-la [...]. Sobretot m’interessaria denunci-
ar els merdosos de la burgesia valenciana que sempre han mirat a ponent. I tu ja 
saps, Coll, que els de ponent ens disparen per l’esquena. Són, uns i altres, uns 
fills de la gran puta [...] Per cert, seria molt divertit tractar també sobre la qües-
tió de la delinqüència autòctona. Perquè, t’havies adonat que els nostres delin-
qüents pateixen una doble marginació? T’imagines, Coll, una colla d’atracadors 
comarcals entrant al Banc de València i dient “Mans enlaire, això és una falco-
nada? (TORRENT: 1983, 143). 

 
Amb No emprenyeu el comissari (1984), ja en solitari, esmola a tra-

vés de Butxana la mirada sobre la ciutat dels baixos fons i sobre una colla 
de personatges impagables que viuen en la frontera de la marginalitat: 
Fede, Penjoll, però també el comissari Garcia i el sotsinspector Tordera. 
Si bé la conformació de la ciutat com a model ficcional creïble és un dels 
principals atractius de la novel·la per a Jaume Fuster (1985, 186), Pilar 
Rahola (1984, 4) encara va més enllà en dir que la ciutat que ens fa surar 
Torrent és més verdadera que la real: «A partir d’ara la València en la 
qual creiem és aquesta, la de Butxana, el Penjoll, la Colometa i el Palau 
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del Xulo: perquè la ficció ha superat a bastament allò inconcret i no del 
tot definible que s’anomena realitat». 

En Penja els guants, Butxana (1985), tot i continuar amb els perso-
natges de No emprenyeu el comissari, s’enriqueix amb l’aparició d’Hèctor 
Barrera, redactor del diari El Camí, antic campió de boxa, i l’inseparable 
fotògraf Trilita. Aquests nous fitxatges, desvetllant el tràfic de drogues, a 
través d’empreses respectables interposades, configuren una altra línia 
argumental que, juntament amb la investigació d’un assassinat per part de 
la policia i la desaparició d’una jove, per part de Butxana, construeixen un 
argument complex, on l’alternança i entrecreuament de les trames, 
l’augment de la violència i la confluència trepidant final conforma un 
suculent producte de caire marcadament cinematogràfic que no podria 
passar inadvertit a l’acceptació dels lectors. 

 
3.2 TRILOGIA DEL PERIODISTA 

El tret més característic que agrupa la següent trilogia negra és la 
consolidació com a figura central de les trames del periodista Hèctor 
Barrera. Un negre amb un saxo (1987), Cavall i rei (1989), i L’any de 
l’embotit (1992) no oblidem Butxana, qui traurà Barrera d’algun embolic 
que altre, però Barrera i l’ambient de la redacció del diari adquiriran 
protagonisme exclusiu. I és que, segons la nostra opinió, Torrent, més 
que un detectiu connectat amb els baixos fons, necessita un periodista 
per denunciar la corrupció dels poders fàctics. Aquest canvi de protago-
nista, segons Àlex Broch (1991, 138), «es fonamenta en una proposta 
que enfronta Veritat amb Justícia”, ja que Barrera arriba a conèixer la 
crua veritat, però en no poder publicar-la, fa palesa la impossibilitat 
d’exercir la justícia».  

Les trames de la trilogia han estat sotmeses a l’anàlisi inclement 
d’una crítica, en la nostra opinió, massa ancorada en el referent nord-
americà. Així, a crítics com Lacreu (1984, 120) li semblen dèbils, estudi-
osos com Simbor i Carbó (1984, 151-152) en la Literatura actual al País 
Valencià subratllen els arguments més modestos i senzills que els de 
Hammett, Chandler o MacDonald. I és que realment hi ha una depura-
ció argumental notable, però per contra, descobrim amb satisfacció una 
creixent cura pels detalls ambientals i una excel·lent investigació lingüísti-
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ca sobre els diàlegs dels personatges, fent de les seues intervencions el 
veritable motor diegètic. 

Les al·lusions als esdeveniments de l’actualitat ajuden no sols a en-
quadrar les històries en el context sociocultural, sinó també, com bé ha 
fet notar Àlex Martín (2006, 141) en relació amb Un negre amb un saxo: 
«el producte es parapeta darrere de l’embalum de la versemblança més 
absoluta». S’hi esmenta l’escandalosa desarticulació de la xarxa de prosti-
tució de menors a València del 1986, l’ingrés a presó del líder de la secta 
Edelweiss, el GAL o el grup independentista Terra Lliure, tema ben 
conegut per Torrent, ja que en va realitzar un reportatge per a la revista 
El Temps que mai no va arribar a ser publicat. 

Un negre amb un saxo (1987) presenta un Hèctor Barrera enfron-
tat a la violència d’una poderosa xarxa de prostitució implicada en la 
desaparició d’una jove. Amb l’ajuda de Butxana i el grup de delinqüents 
habituals, i no cal dir-ho, amb la seua dreta demolidora, aconsegueix 
neutralitzar l’amenaça de querella que li vol presentar el proxeneta 
Sandokan a l’empara de policies corruptes. Per damunt del llenguatge 
àgil, ple d’expressions populars, de sentències i fraseologies carregades 
d’humor corrosiu, el que més va impactar els autors d’aquest pamflet, i ho 
diem a títol personal i amb la circumstància agreujant de ser la primera 
novel·la de Torrent que llegíem, fou el complex i irreversible sistema 
social d’acceptació de la injustícia, des dels ambients marginals a les 
classes altes, passant per institucions polítiques, policials i familiars en 
front del qual Barrera no pot oposar més que una visió ètica des de 
l’escepticisme. 

Prova de la imbricació de la novel·la en el circuit literari fou 
l’adaptació al cinema només dos anys després. La pel·lícula fou un èxit de 
públic i crítica i segons Francesc Felipe, marca una fita històrica «perquè 
situa una València moderna com a escenari d’un film d’intriga. És també 
històrica perquè és la primera adaptació d’un escriptor modern valencià al 
cinema i és històrica perquè és en valencià» (2010, 96). Dirigida per 
Francesc Bellmunt i protagonitzada per Patxi Bisquert, Susana Pastor i 
Ovidi Montllor, és un producte dur, amb escenes de violència i sexe, 
carregada d’una atmosfera grisa que reflecteix l’ambient sòrdid i corrupte 
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d’una història i on el mateix Torrent va clavar cullerada en l’elaboració 
del guió. 

Cavall i rei (1989) representa un salt qualitatiu, tant des del punt 
de vista estilístic com de l’actancial. Assistim a la no tan sorprenent 
evolució dels personatges, que han perdut la rebel·lia i rauxa de les 
novel·les anteriors, davant la impossibilitat de canviar el món, per adap-
tar-se a ell, ni que sigui de manera cínica i un tant distanciada. Així, a 
Butxana no el trobem a les timbes del port o del barri Xino, sinó a 
l’exclusiu bar del club de tennis acompanyant una vídua rica, Barrera 
manté una relació mitjanament estable però tempestuosa amb la veïna, 
mentre el turmenta la malaltia del pare, de qui ha de fer-se càrrec.  

El canvi de perspectiva vital que observem en els personatges 
s’havia de traduir, no cal dir-ho, en un canvi de perspectiva estilística. La 
tercera persona narrativa deixa pas a un narrador autodiegètic, on Barrera 
en primera persona enraona sobre el curs de la vida i les perspectives de 
futur, una troballa que pugnava per eixir d’una vegada de la ploma de 
Torrent, i ací ho fa dotant el personatge d’una profunditat psicològica 
desconeguda i que no farà més que perfeccionar en les sèries posteriors, 
com veurem. Un bon exemple és la reflexió que es fa Barrera sobre la 
petjada del pas dels anys: «D’un temps ençà no puc impedir mirar-me a 
l’espill com qui es mira un carnet caducat. Les arrugues sojornen a la vora 
dels ulls i l’aparició encara incipient d’un floc de cabells blans als laterals 
de les temples pregona un punt de maduresa reflexiva» (TORRENT: 
1989, 69). 

L’aburgesament és fa palès en l’hedonisme de Butxana: «M’he pas-
sat un grapat d’anys treballant per als rics i al final he congeniat amb ells. 
No són mala gent, es diferencien dels altres perquè no els cal somniar». 
(TORRENT: 1989, 116).  

És una passa que agafa fins i tot Sam, el negre que tocava el saxo 
per unes monedes a la porta de la redacció d’El Camí, en l’anterior 
novel·la:  
 

—Ja no tenim el negre que tocava el saxo a la porta de la redacció?  
—Va trobar feina d’assessor musical a la Conselleria de Cultura» (TORRENT: 
1989, 144). 
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Com a les novel·les anteriors, Torrent segueix burxant en la crítica 
a la transformació mercantilista del territori, una de les línies argumentals 
d’aquesta: «Els pobles de L’Horta Sud apareixien amb la fisonomia 
estroncada, nous ravals d’una urbs engrandida irracionalment per als 
ciutadans, però de forma lògica per als especuladors». (TORRENT: 1989, 
172). 

Encertant en la diana del que seria el boom urbanístic posterior 
practicat per àmplies capes socials, postula el comissari Tordera: «La 
gent com tu odien els rics perquè especulen amb solars sense adonar-vos 
que els pobres ho fan mentalment. La diferència és que uns tenen la 
possibilitat de fer-ho i els altres no». (TORRENT: 1989, 208).  

Tampoc ha abandonat la ironia quan treu la qüestió nacional: «-
Amb els catalans no aniríem enlloc. Ens farien treballar». (TORRENT: 
1989, 208).  

El Torrent més heterodox ix com un guèiser en la discussió final 
de Barrera amb la direcció del diari, manifestament socialista i progover-
namental.     
 

Estic fins als collons de treballar per a progrés. En un altre diari callaria, perquè 
sabria quin percal vénen. En canvi ací creus que pots treballar sense entrebancs 
fins que toques un tema una mica delicat. Només hi ha una diferència de for-
mes, però en absolut de fons. Arribats a un punt, els interessos i l’ètica 
s’ensopeguen frontalment. Les ideologies corrompien el poder. [...] Tot això em 
refermava en la idea que l’estat natural dels humans és la corrupció. No ho la-
mentava; ben al contrari. La imperfecció de l’espècie humana em relaxava de les 
meues pròpies responsabilitats. (TORRENT: 1989: 141-142). 

 
La valoració que el mateix autor ha fet d’aquesta novel·la és sorpre-

nentment aspra. En Actes de la I Jornada sobre els Escriptors Valencians 
Actuals de 2010, dedicada a ell, afirmava:  
 

Quan em pose a escriure mire d’oblidar-me de tot i contar una història que 
m’agrade. Només he fet una que no m’agradava escriure i la vaig fer per qüesti-
ons econòmiques: Cavall i rei, una novel·la horrorosa. Quan me’n parlen vull 
amagar-me davall de la cadira. (TORRENT: 2011, 117) 

  
De cap de les maneres compartim l’opinió pejorativa de Torrent, 

en primer lloc perquè, com hem dit dalt, ací és on l’autor descobreix una 
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de les veus més interessants de la seua narrativa, la del jo, que li obrirà 
immediatament les portes a una de les seues millors novel·les, Gràcies per 
la propina. En segon lloc, perquè modela un tema, el de la corrupció i la 
política, amb què bastirà després la trilogia més elaborada i rodona de la 
seua producció, la «trilogia de València», la que va de Societat limitada a 
Només socis. I en tercer lloc perquè, clar i ras, Cavall i rei és una novel·la 
exquisida. De fet, a partir de la publicació d’aquesta obra la figura de 
l’escriptor de Sedaví comença a adquirir una projecció mediàtica amplifi-
cada per l’aparició en premsa de futurs projectes, com la imminent 
estrena cinematogràfica d’Un negre amb un saxo, les traduccions al 
francès i al txec, o l’adaptació cinematogràfica de No emprenyeu el comis-
sari que havia d’haver dirigit Pere Vila i que no va arribar a concretar-se.  

L’any de l’embotit (1992) arriba a les més altes cotes d’irreverència i 
solucions esperpèntiques que Torrent mai no havia assolit. Que el 
conflicte sindical de la redacció del diari es resolga en el prostíbul 
d’enfront, on és determinant la mesura descomunal del membre d’un 
redactor, n’és una prova. Impagable, per excessiva, l’equívoc de la batuda 
policial que constitueix una agra metàfora sobre el món periodístic:  
 

—Això és abús d’autoritat —protesta la madam. 
—Abús? Queda clausurat el local! —s’entesta Tordera. 
—Pague contribucions i llicència fiscal. ¿Per què el clausura? 
—És un bar de putes. 
—¿Putes? On estan les putes —s’estranya la madam. 
—Que no les veu? —assenyala les dones, el comissari. 
—Són periodistes —assegura Nemesi, i tothom riu. (TORRENT: 1992, 212) 

 
La investigació del comissari Tordera, que aspira a ser cap de la 

nova policia autònoma, se centra a engalipar un exhibicionista anomenat 
«El 33» per la llargària de l’instrument, única pista que el delata:  
 

—Què li pareix el mànec que tinc, senyora? —preguntà Nemesi amb la mateixa 
fermesa amb què un viatjant de comerç ofereix un producte, convençut que farà 
estralls al mercat (TORRENT: 1992, 8). 

 
No debades qualifica Ramon Pla (1989, 6) la novel·la com a «bru-

talitat fallera». I és que realment arribem a ensumar en els personatges 
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eixa característica deformació caricaturesca dels ninots, l’ampul·losa i al 
temps trencadissa textura dels materials amb què es revesteixen els 
capitosts policials o la direcció del diari, la vacuïtat revestida de fatxende-
ria dels polítics i empresaris que dilapiden enormes partides de diners 
dels contribuents en viatges a l’estranger per vendre fum. 

Evidentment hi ha el contrapès dels personatges amb una sòlida 
construcció ètica, encara que siguen els simpàtics lladregots Galipo, 
Penjoll, Colometa i Nevera que planegen robar un banc, el pare Nelo, un 
capellà represaliat per heterodox i roig que acull els delinqüents i fa mans 
i mànigues per portar un orfenat, el mateix Nemesi, redactor pocavergo-
nya que és capaç d’endevinar què ha menjat una dona amb només 
ensumar-la, les mateixes meretrius, i, és clar, Hèctor Barrera, qui per 
aconseguir un reportatge o una veu a la redacció no dubta a subornar i fer 
xantatge a la policia o ficar mà al pot comú. Tot plegat una colla d’amics 
molt poc presentables. 

Remarcar finalment l’aparició d’un tema nou a l’argumentari tor-
rentí: l’espionatge internacional. A València aterra una cèl·lula del 
Mossad per fer una transacció d’armes a agents secrets de Malaui que 
actuen com a membres de la UNICEF, per cert una altra metàfora amb 
molt mala bava. La línia argumental no adquireix massa pes argumental i 
no passa de ser una anècdota, però insereix en la compacta estructura 
negra un pessic del gènere d’espies que també desenvoluparà en seccions 
posteriors de la seua producció novel·lística. 

 
4. LA SÈRIE MEMORIALÍSTICA 

Torrent ha anomenat en diverses entrevistes el període anterior a 
Societat limitada la seua «etapa heterogènia». I efectivament, els darrers 
anys del segle, des de Gràcies per la propina (1994) fins a Cambres d’acer 
inoxidable (2000), hi ha un garbuix d’obres de tot tipus i gèneres: quatre 
novel·les «torrentianes», una novel·la juvenil, un llibre de viatges novel·lat 
i un llibre recull de cròniques, entrevistes i reflexions. En aquest batibull 
és difícil trobar elements de contacte entre ells, però no obstant això ens 
resistim a quedar-nos amb el qualificatiu neutre d’heterogeni, perquè, tot 
i emergir la notable trilogia de Gràcies per la propina, La mirada del tafur i 
L’illa de l’holandés amb el colofó de Cambres d’acer inoxidable, podem 
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encara així veure també en els textos «heterogenis» una constant: la 
mirada retrospectiva sobre el període dels seixanta-setanta projectada 
d’una manera intensament personal sobre el present, on la melangia es 
barreja magistralment amb una visió crítica. 

 
4.1 TRILOGIA DE L’AUTOFICCIÓ 

Esporgada l’etapa dels «textos heterogenis», ens apareix aquesta 
trilogia més el colofó com una de les més lluminoses per la intensitat i 
l’expressivitat que atorga la veu narrativa del «jo». L’anomenem «autofic-
ció» perquè, a través d’un personatge interposat, la memòria personal es 
constitueix com a narrador que guia uns esdeveniments i personatges a 
mig camí de la realitat i la ficció. «Els personatges d’aquesta novel·la són 
imaginaris, fins i tot els reals», diu en la Nota de l’Autor al començament 
de Gràcies per la propina.  

La veu narrativa del jo permet a Torrent no sols implicar-se en el 
riu de la vida que l’arrossega, sinó també distanciar-se’n amb la nostàlgia 
en l’esguard i la ironia com a arma. Joan Josep Isern qualifica Torrent 
com a: 

 
un escriptor que ha incorporat una dimensió inèdita fins aleshores en els seus 
llibres: la nostàlgia, que engrandeix el seu discurs per la banda de la profunditat. 
‘Ens refugiem en els records per impotència, quan el present no ens agrada’, de-
clarava fa quatre anys Torrent a un diari. Amb Gràcies per la propina, La mirada 
del tafur i L’illa de l’holandès la nostàlgia, el record, la tendresa han entrat de ple 
en l’obra de l’autor de Sedaví. Si hem de fer cas al que diu, tot això són símpto-
mes que el país no acaba de rutllar bé. (ISERN: 1999, 3). 

 
Irromp aquesta nova etapa creativa amb un text contundent i una 

força expressiva extraordinària: Gràcies per la propina (1994). La veu que 
pugnava per eixir a Cavall i rei a través d’Hèctor Barrera esclata ací per 
guiar-nos al voltant d’una narració memorialística «ficció i realitat al 
cinquanta per cent», va dir en una altra entrevista. Però, personalment 
desconfiem d’aquest percentatge, tot seguint la pista que Andreu Martín 
oferia en el Festival de Novel·la Negra de Lloseta, en el sentit que la 
personalitat de l’autor és més opaca com més transparent vol presentar la 
seua vida, que l’aparença de confidencialitat no és més que una màscara 
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(persona, en llatí) que oculta encara més l’autor. Preferim pensar que el 
recurs de Torrent de programar la seua epifania en Ferran Torres (i en la 
resta de biografemes de les altres novel·les) és més una necessitat estilísti-
ca que li demandava la maduresa com a escriptor, la fermesa de la pròpia 
experiència i la consolidació de la visió crítica, eines que el porten a 
adoptar un canvi radical de registre, com confessa en la conversa publica-
da a les Jornades de l’Acadèmia Valenciana de Cultura: 
 

En la valoració dels meus inicis hi va haver un component sociològic, en el sentit 
de dir: ‘Ah! ens ha eixit un novel·lista de novel·la negra que no teníem al País 
Valencià. Ja en tenim un!’ Per tant, ja tenim, diguem-ne, un buit ocupat. Em va 
tocar eixe paper, me l’adjudicaren. No ho vaig fer jo, me l’adjudicaren uns altres. 
Però no em preocupava, jo feia el que sabia fer. El que passa és que si continuava 
pel mateix camí, la meua carrera s’havia acabat l’any noranta. Sabia que havia de 
canviar de registre, perquè sempre he tingut clar que més val que canvies tu que 
et canvien els lectors. (TORRENT: 2011, 111-112).  

 
L’íncipit de Gràcies per la propina és contundent: «Sóc Ferran Tor-

res i em vaig masturbar per primera vegada quan tenia nou anys». 
(TORRENT, 1994, 9). És un indici del que ens espera: un relat centrat en 
el jo (Ferran Torres, biografema que coincideix amb les inicials de 
l’autor), en els últims anys del franquisme i en el sexe com a experiència 
iniciàtica. Del poc que sabem de la vida real de Ferran Torrent a partir de 
les confessions en les entrevistes i que coincideix amb Ferran Torres de la 
novel·la, és la seua fal·lera blaugrana: 
 

El meu germà i jo érem del Barça. Les causes dels perseguits trobaven en nosal-
tres uns defensors aferrissats. També simpatitzàvem amb el Levante U.D., 
l’equip de l’oncle Tomàs, el club dels pescadors del Grau de València i de les 
classes populars de la ciutats. [...] El Levante era un equip de perdedors, d’homes 
i dones amb la pell morena i profundament abrupta; d’individus abocats al silen-
ci de la derrota. [...] Per als seguidors granotes, el València era l’equip dels se-
nyorets. No era ben bé així, però a qualsevol metàfora del poder —el València 
era l’equip oficial de la ciutat— s’anteposava l’odi dels vençuts. (TORRENT, 
1994, 22-23). 

 
Bé, també, com Ferran Torres, Ferran Torrent ha admès haver es-

tat desvirgat en el barri Xino i d’altres correspondències que no podrem 
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arribar a copsar. Però no ens interessa saber en quina mesura i proporció 
el personatge és l’autor. El que ens fascina és la integritat i coherència del 
narrador, el qual, bastit de records, històries escoltades i inventades, ens 
ofereix un absorbent bildugnsroman, un text iniciàtic que canta, com els 
goliards dels Carmina Burana celebraven el carpe diem medieval, la joia de 
la vida que es manifesta a través de la pulsió sexual i la rebel·lia en el 
període gris i asfixiant del franquisme. Tanmateix l’època, tot i consti-
tuir-se en el marc clerical i castrador que fa de contrapunt a les existènci-
es vitalistes dels personatges, no porta el segell ideològic d’altres aproxi-
macions a l’ús.  

La mirada no està entelada per la rancúnia del derrotat, sinó per 
una certa complaença àcida en la misèria moral que, per molts esforços 
que fes per emmetzinar comportaments i consciències, no era capaç de 
sufocar els brots de la vida en rebel·lia, ja siga en el pet que l’oncle Tomàs 
es llança al cine, tot just quan en el NODO el Generalísimo lliurava la 
Copa «(ara s’ha generalitzat del Rei)», siga en les estretors del tramvia 
que permetia arrimar la bragueta al cul de les noies d’un col·legi bé, o bé 
en el pit que s’alliberà dels sostenidors de Rosita Amores en una actuació 
al local Russafa, rebut amb aclamació pel públic i que «(deixà coix per 
uns instants el feixisme d’una sensacional revolada» (TORRENT: 1994, 
98), o en l’agrupament d’homes que constituiran l’atípica família Torres 
en una casa que, com el conte de Cortázar, anirà sent ocupada per les 
successives vendes a trossos del pati, a la venda de la qual assistim al 
principi del llibre molts anys després, quan tot ha passat a ser un record i 
es convoca la memòria per restituir els estralls del passat. 

L’altura literària de Gràcies per la propina és indiscutible. Un dels 
cims en la trajectòria de Ferran Torrent, va rebre el premi Sant Jordi, 
distinció que va alçar certa polseguera en l’entorn editorial i de la crítica, 
amb rècord de vendes. I com no, va atreure l’atenció de Francesc Be-
llmunt, qui amb la seua adaptació al cinema potser haja aconseguit una 
de les seues millors pel·lícules, siga per l’acurada posada en escena, la 
recreació naturalista de la història de Torrent, la digníssima interpretació 
coral, o la fotografia sota una llum mediterrània que fa resplendir la 
vitalitat dels personatges. 
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La mirada del tafur (1997) ens presenta els germans Torres en les 
darreries del franquisme. Han comprat el Hollywood, la cafeteria del 
Fino, un proxeneta retirat, situada en plena plaça del Generalísimo, és a 
dir, en el rovellet de l’ou d’una València ensopida en la indiferència 
panxacontenta de la dictadura que anava deixondint-se amb les assem-
blees estudiantils reivindicatives i alguna acció desesperada d’anarquistes 
marcats per un passat de tortures i crims d’Estat. 

Torrent ens fa palès domini dels seus recursos narratius plante-
jant-nos un enigma a l’íncipit: «Aleshores encara no sabia el seu nom. No 
coneixia res d’ell malgrat que la seua presència és gairebé quotidiana, per 
bé que la resta de clients l’ignoraven». (TORRENT: 1997a, 7). 

Tot seguit, la primera persona canvia a la tercera, per ser recupera-
da en l’epíleg final. Entremig, el misteri s’ha explicat: el client –explica a 
Ferran el neuròleg que cada dia el deixava allí-, és William Koch (home-
natge al psiquiatre Oliver Sachs), un americà que «pateix un tipus 
d’amnèsia que anomenen síndrome de Korsakov que li ha esborrat la 
memòria des dels vint anys fins ara» (TORRENT, 1997a, 134). Aquesta 
anècdota, integrada en les històries dels clients de la cafeteria, és la 
veritable quadratura que mesura i dóna lectura als personatges com el 
professor Enrique Mata, l’exiliat a França i caigut en desgràcia per un afer 
de falsificació de quadres, el general que anestesia amb alcohol l’existència 
anodina, l’anarquista que vol venjar la mort en comissaria de la seua 
estimada, i a la fi els germans Torres, especialment Ferran qui, inicial-
ment al marge de les conteses polítiques, haurà d’implicar-se per salvar-se 
de la ignomínia i les conseqüències d’un amor impossible amb la prosti-
tuta Melissa. 

Com a personatge agonístic, el temut comissari de la Politocosoci-
al, Bernardo del Río, jugador que no paga, que, quan entrava al Hollywo-
od «anellava la cafeteria amb un halo d’immunitat dels desordres noc-
turns, tot i que l’ambient es tornara caspós». (TORRENT, 1997a, 19). Un 
argument molt ben desenvolupat, amb transicions controlades i elegants, 
enllaça les històries cap a una conxorxa quasi coral, tot recuperant 
l’atmosfera negra de la primera etapa. 
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El seguiment de la presa de consciència de Ferran és una de les 
troballes del relat, manifestada, com sol ocórrer en moltes més novel·les, 
en una de les converses d’entre els personatges: 
 

—No podem controlar uns fets que ens vénen determinats. 
—És com una partida de pòquer: tens tres asos, però l’aposta decidida del con-
trincant et fa dubtar. 
—No és cert que tinguem tres asos —l’esmenà Ferran—. Ni tan sols sabem les 
cartes que ens donaran, però si accepte una partida, jugue a fons fins a guanyar-
la. (TORRENT: 1997a, 116).  

 
Ferran, com el jugador que sap que perdrà l’aposta i tanmateix no 

pot sinó cobrir-la, intueix que ha ingressat en la partida dels vençuts. No 
pot viure, i aquesta és la seua derrota, com si no hagués passat res, com 
semblava que vivien la majoria dels postrats durant el franquisme, presos 
d’una síndrome de Korsakov. Ell, tot i haver perdut Melissa, havia viscut 
i aquesta era tanmateix la seua magra victòria. Diu a l’epíleg, tot connec-
tant amb el pròleg amb la primera persona i l’adverbi:  
 

Aleshores jo tenia 24 anys i sovint buscava Melissa a través, paradoxalment, de 
la presència del senyor William Koch. Sabia que els records ens retenen el pre-
sent amb l’esperança falsa d’un ahir inassolible. Ho sabia, però no sabia evitar-
los. Potser per això, quan William va entrar al Hollywood, m’agradava que fera 
aquell somriure tímid del nouvingut a un lloc estrany, amb la mirada buida i dis-
treta. Ignorava si era feliç, però ell continuava tenint vint anys quan tots nosal-
tres viuríem, per sempre, amb l’empremta dels anys passats. (TORRENT: 1997a, 
198). 

 
L’illa de l’holandès (1998) situada també en les darreries del fran-

quisme, ens porta a una illa petita prop d’una ciutat costanera. Si el 
Benicorlí de Ferran Torres és fàcilment identificable amb el Sedaví natal, 
l’illa podria ser ben bé identificada amb Tabarca i la ciutat amb Alacant. 
En tot cas el caràcter simbòlic és evident. Un espai reduït i apartat del 
món, propietat d’un misteriós holandès que ningú no coneix, on es 
reclouen Lluís Dalmau, escriptor i professor represaliat per les seues 
idees esquerranes, el doctor Ferrús, destinat a l’illa víctima d’una injustí-
cia professional, Patrice el belga, l’amo de l’hotel, Salgado el guàrdia civil, 
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en definitiva «gent a la recerca d’un món a la nostra mida. Un món on no 
té cabuda el passat». (TORRENT: 1998, 189).  

Aquest escenari, més una utopia que una realitat, és doblement 
amenaçat, des de l’exterior (el regidor d’urbanisme de la ciutat que vol 
transformar l’illa en un ressort turístic per a estrangers) i des del passat, el 
qual no deixarà d’enterbolir la vida idíl·lica dels personatges a través de 
l’expressió dels records, però també en forma d’investigació policial per la 
mort d’un policia francès en un atracament ocorregut anys enrere, les 
pistes de la qual condueixen a l’illa. 

L’illa de l’holandès és un text que emulsiona, amb dosis sàviament 
controlades, misteri, romanticisme (les relacions amoroses respectives del 
belga, l’alcalde pedani i el guàrdia civil han estat parangonades amb les 
d’El carter i Pablo Neruda), i reflexions metaliteràries a través de Dalmau, 
l’alter ego de l’autor:  
 

Dalmau no havia triat la història que anava a narrar, no, la situació dels perso-
natges que havia trobat a l’illa el colpien fins al punt que, ara que ell també en 
formava part, sentia la necessitat de narrar-la o la del doctor: En la meua opinió 
els títols, a més de ser un exercici literari al marge de la novel·la, han de ser meta-
fòrics. (TORRENT: 1998: 189). 

 
I, com una altra corda que tensa les línies ja tibants del present-

passat, insularitat-continentalitat, trobem, impregnant-ho tot, el conflicte 
urbanístic. Àlex Martín i Adolf Piquer ho subratllen: 
 

En aquesta obra, tot i el desplaçament cronològic cap a un altre moment de la 
nostra història, podem copsar un valor al·legòric pel que fa al comportament 
humà davant els interessos crematístics. El context del franquisme i de la situa-
ció de la mal anomenada prosperitat econòmica dels anys que reprodueix el text 
discorren amb certs paral·lelismes pel que fa a moments polítics, socials i eco-
nòmics viscuts molt recentment en l’àmbit valencià en particular i espanyol en 
general (MARTÍN I PIQUER: 2006, 146-147).  

 
Un exemple el tenim en una de les agudes converses de Dalmau i 

Marie Lhermitte: 
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—El progrés és necessari. 
—El de la ciència sí, però no el que pretenen imposar en aquesta illa, que és una 
suma d’interessos personals aliens a la gent d’ací. (TORRENT: 1998: 145). 
 
No és estrany doncs que l’agilitat i profunditat dels diàlegs, la dra-

matització i la tendència a la teatralització, l’humor, el romanticisme i 
l’exotisme de la novel·la fes que Sigfrid Monleón l’adaptés al cinema, una 
òpera prima remarcable. La posada en escena reprodueix molt encerta-
dament la metàfora proposta per Torrent de la solitud dels personatges 
amb els silencis, el ritme pautat i l’escenografia illenca-mediterrània. Amb 
les històries d’amor ressaltades i amb els personatges intercanviats 
respecte a l’original de Torrent, aquesta òpera prima va ser guardonada 
amb un Goya a la pel·lícula amb millor adaptació d’una novel·la. 

Cambres d’acer inoxidable (2000) és el colofó a la trilogia memoria-
lística. Tot i que els personatges i l’escenari remeten al primer període en 
retrobar-nos amb Butxana, Hèctor Barrera i el comissari Tordera que 
passegen per les sales d’autòpsia, hotels de luxes i prostíbuls, el fil narra-
tiu de fons i que a la fi s’imposa sobre tots, és la relació en el passat de 
Butxana amb Joan, un amic del poble, al pare del qual la Guàrdia Civil va 
ridiculitzar davant tot el poble.  

Amb la distinció entre la tipologia d’ambdós pares s’emmarca una 
oposició complementària que determinarà els esdeveniments posteriors:  

 
«Mirat amb la indulgència que dóna el temps, no li servia de res tindré el cap 
clar. Era un vençut, un home amb la dignitat ofegada per l’alcohol. Al contrari 
del pare de Joan, en ell la misèria moral era més forta que l’orgull». (TORRENT: 
2000, 9).  
 
Sabem, paral·lelament, per aquesta veu narrativa en primera per-

sona, que ambdós formaren després, amb Teresa i Miquel, una cèl·lula 
insurreccional en el franquisme que tingué conseqüències funestes. Amb 
l’alternança del present heterodiegètic i el passat homodiegètic van 
encaixant les correspondències i identitats en un gran duel final que té 
aire de western, si més no, crepuscular. 

Un colofó aquest que, fent d’excel·lent frontissa, conjuga elements 
de la primera etapa amb d’altres que apareixeran en la següent: l’anàlisi de 
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la classe política i l’alta burgesia, però amanint-ho, és clar, del tint memo-
rialístic que la connecta a la trilogia que hem revisat: 
 

Butxana va recordar algunes nits d’estiu passades amb Joan a l’alqueria, bresso-
lats pels refilets dels rossinyols, parlant de somnis amb la robusta innocència de 
la primera joventut. Feia molts anys que no hi havia estat, i ara, de cop i volta, se 
li amuntegaven els records. El paisatge forma part de la memòria i el seu estava 
destruït tret d’una casa que restava dreta, envoltada no gaire lluny dels edificis 
bigarrats d’una ciutat que creixia tan desproporcionadament que evitava la ma-
lenconia. (TORRENT, 2000, 189). 

 
4.2 TRILOGIA HETEROGÈNIA 

Difícil és trobar trets característics a una novel·la juvenil, una guia 
de viatges ficcionada i un recull d’articles i entrevistes ja per se heterogeni. 
I encara així, pel fet d’haver estat publicats en un moment determinat de 
la seua producció, havien d’estar d’alguna manera lligats a l’atmosfera 
d’aquesta que hem anomenat etapa memorialística. 

Si tot exercici del record implica un desplaçament, si més no sen-
timental, heus ací que els tres productes tenen el viatge com a motiu 
comú. Butxana viatjant a un poble en Semental, estimat, Butxana, Vicent 
T, anant a Cuba en Living l’Havana i el mateix Ferran Torrent, sense 
alter egos, viatjant per València, Itàlia... en Tocant València. I la memòria 
per tot, si no és com actant ficcional, ho és com a evocació sentimental de 
la València viscuda dels seixanta-setanta o L’Havana que recorda la 
València de la mateixa època.  

Tocant València (1995) és un recull d’articles i entrevistes apare-
gudes al setmanari El Temps, publicació on desenvolupà la seua passió 
periodística, una seducció que impregna tota la seua obra i que forma 
part implícita de la seua particular eina d’interpretació de la realitat, una 
activitat que començà de jove amb els relats orals per als amics d’Històries 
de follilàndia i que encara practica en diverses publicacions. 

Els seus reportatges van alçar una gran polseguera en un setmanari 
culturalista i seriós. L’aproximació al carrer que proposava Torrent, com 
l’Hèctor Barrera de les novel·les, escandalitzà la redacció. Un dels casos 
més coneguts fou el reportatge finalment publicat sobre la vedette Rosita 
Amores, defensat pel de Sedaví davant l’oposició de la direcció dient que 
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«Rosita Amores ha lluitat contra el franquisme amb la mamella. Quan es 
va traure la mamella al teatre Alcázar, això era un atemptat contra el 
franquisme». D’altres són els articles sobre la boxa, esport que per a la 
majoria de la progressia local havia passat a ser un tant heterodox. Un 
dels més coneguts fou l’entrevista al boxador valencià Baltasar Berenguer 
Sangchili, el primer espanyol en conquerir un campionat del món el 1935, 
justament contra Alf Brown, l’Aranya Negra, el conegut amant de Jean 
Cocteau. Tot això està en el recull, i també els articles i entrevistes sobre 
la València sentimental de Torrent. Llegim en la contraportada: 

 
Cada pam, cada metre d'asfalt de la ciutat és lligat a un record, efemèrides hu-
mides impossibles d'oblidar. Els llocs i els seus personatges, indestriables els uns 
dels altres, formen part, em condicionen la visió que jo tinc de València. Les 
llambregades urbanes que la meua memòria en reté són imatges curtes i precises. 

 
Semental, estimat Butxana (amb Xavier Moret, 1997) és un viatge 

del detectiu al camp on, en lloc d’un ambient idíl·lic, troba el poble 
revolucionat pel robament d’un valuós bou semental, Rocky, i que 
Butxana intenta trobar, tot i l’oposició d’un altre detectiu, Plinio, per la 
recompensa de l’ajuntament. Abunden les referències metaliteràries, a 
Sherlock Holmes amb la famosa «Elementary, my dear Watson», que 
d’altra banda no apareix en cap de les obres de Doyle, s’hi homenatja el 
policia local de García Pavón, Plinio, la boxa, etc. En definitiva, un joc 
per a públic juvenil que no va tindre la continuïtat d’altres, com Andreu 
Martín. 

L’any 1999 Torrent publica L’illa de l’holandés i Living l’Havana. 
Segons Torrent Living l’Havana fou escrita per «mantindre el pols 
narratiu», mentre preparava una novel·la que no fou, L’alquimista dels 
dies. És una novel·la breu publicada per entregues en l’edició valenciana 
d’El País i amb fotografies de Joan Lenas després de l’estada de nou dies a 
Cuba. Tot i ser relatat en primera persona, sense cap intermediació, 
construeix una altra veu narrativa, Vicent T, un fadrinot carregat de 
fanecades de taronges, que en el trajecte de l’avió (aproximadament un 
vuitanta per cent de la novel·la, l’altre vint per cent és l’esbojarrada 
primera nit a L’Havana), li fa dos cèntims del que és per a ell L’Havana 
en les seues visites freqüents a la recerca de diversió i de dones. Ací és 
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precisament on sorgeix la vena melancòlica que s’ensuma en aquesta 
etapa que hem anomenat memorialística:  

 
«Vinc a L’Havana per elles, però no per una en concret. Hi vinc també motivat 
per la nostàlgia. A L’Havana, a Cuba, el temps s’ha parat. És com si tornares al 
passat. És com si tornares als anys seixanta». (TORRENT: 1999: 17) 

 
5. LA TRILOGIA DE VALÈNCIA 

La trilogia que enceta el mil·lenni, Societat limitada, Espècies prote-
gides i Judici final, amb el colofó de Només socis, i l’«interludi» de La Vida 
en l’abisme potser siga la sèrie més compacta argumentalment i estilística, 
i alhora de més complexitat i altura literàries, de tal manera que fa dir a 
Sebastià Bennasar (2011, 90): «esdevenen, sense cap mena de dubte i 
agafades en conjunt, la gran novel·la catalana de la primera dècada del 
segle XXI».  

A banda de l’evident protagonisme de l’impagable personatge Juan 
Lloris i la imbricació de política amb negocis, el que a la nostra manera de 
veure distingeix aquesta sèrie és l’abandó de qualsevol tipus d’intervenció 
crítica sobre la realitat, de qualsevol denúncia. Ens hi presenta els fets 
sense el contrapès ètic que trobàvem en Butxana, Barrera, l’oncle Tomàs, 
de forma que queden exposats amb tota la seua cruesa. I, per damunt de 
tot, el que ens apareix ací, dissecada, oberta en canal, és una radiografia 
de la ciutat tan detallada que ben bé mereix el nom de la trilogia, és la 
València que Torrent cercava, com diu a la Trobada de l’ACV: «la ciutat 
no actuava com a personatge, apareixia de forma epidèrmica. En canvi, a 
partir de Societat Limitada, o fins i tot des de Gràcies per la propina, la 
ciutat té ja una presència més sòlida». 

Societat limitada (2002) és una de les obres més madures i rodones 
de l’autor de Sedaví. El retrat de Juan Lloris, un nou ric amb ambicions i 
rancuniós amb l’elit econòmica, és veritablement un treball literari que 
sols un virtuós podia aconseguir. Aquest retrat li permet, per extensió, 
revisar els plecs de la burgesia valenciana, com queda explicitat a l’íncipit: 

 
A diferència de la burgesia catalana, delerosa de seure en una llotja del Liceu, els 
empresaris valencians han tingut i tenen en la cacera el símbol de distinció social. 
L’empresari valencià, també, ha preferit sempre les putes a la “querida”. Una 
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qüestió de pragmatisme: les “querides” compliquen la vida i al llit no són tan 
professionals; el que pugues pagar amb diners t’ho estalvies en maldecaps. Pre-
missa important en un teixit empresarial on els negociants i els vividors són ben 
visibles. (TORRENT: 2002, 9).  
 
El dibuix de la burgesia valenciana, fet a traços grossos, quasi de-

formants, bascularà en aquestes dues línies, la prostitució (també econò-
mica i política) i la pràctica de l’hobby com a exhibició de poder. La cacera 
al tancat de l’Albufera i les converses amb l’oncle Granero, el seu capatàs, 
fan que Lloris hi trobe l’últim reducte identitari que l’arrecera d’un món 
canviant que ell mateix ha contribuït a transformar amb les seues urba-
nitzacions, eixe que ensenya prepotent des d’un aeroplà al pobre Grane-
ro: 

 
—Granero, estos son mis poderes. 
Lloris també el va abraçar i tots dos es fongueren en una sola persona just en 
l’instant que a l’oncle se li escapà un vòmit. La llisa del migdia de Granero li cor-
regué esquena avall a l’empresari. (TORRENT: 2002, 140). 
 
La radiografia no desaprofita una engruna a l’hora d’examinar els 

partits polítics: els conservadors i els socialistes i, com a protagonista 
insòlit en literatura, el Front Nacionalista, que aspira a esdevindre partit 
frontissa a través del líder Francesc Petit, un esperpèntic Hamlet amb les 
sotragades de la contestació interna, el finançament de la campanya 
electoral, els partits majoritaris, els empresaris i els seus assessors. 

Espècies protegides (2004) continua la saga amb pràcticament els 
mateixos personatges i imatges carregades de simbolisme, com l’acte de 
sodomia sobre l’assessora del partit conservador per part del cap de 
l’Agrupament d’Empresaris i escenes hilarants a càrrec del negre Bouba i 
la mulata Claudia, o la traducció entre l’entrenador anglès i el president 
del València C.F. El focus diegètic ha passat a centrar-se en els assessors, 
qui, tot identificant-se en els assessorats fins al punt d’aspirar a ser un dia 
com ells, són els veritables ordidors de la trama, amb les seues negociaci-
ons, favors, confabulacions, traïcions, on resulten fonamentals els diàlegs, 
punyents, mesurats, amb les acotacions ajustades, i experimentant per 
primera vegada amb l’estil indirecte lliure que brodarà més tard en El 
bulevard dels francesos. 
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Hi apareix un nou assumpte a analitzar, el del futbol, tema que re-
centment ha estat tractat a la novel·la negra nostrada per Sebastià Benna-
sar a Mateu el president i Pijoan-Barrera a Sang Culé. Com un negoci més, 
el futbol proporciona l’oportunitat de bastir sucosos negocis bruts, 
finançar partits, i com no, constituir-se com a plataforma de llançament 
política per a individus amb una forta càrrega populista, les figures dels 
quals tots en tenim moltes en ment, però Torrent sols n’esmenta una: 
«Berlusconi! Juan Lloris, el Berlusconi de València! Ell, que venia d’una 
família humil, seria comparat amb un estadista». 

La vida en l'abisme (2004) queda clarament deslligada de la trilogia, 
com si Torrent hagués fet un recés en la planificació per dedicar-se a un 
producte amb possibilitats d’obtindre el premi Planeta. En va ser finalista 
amb una novel·la que s’adiu molt millor a la trilogia memorialística, en 
especial amb Gràcies per la propina. Com aquesta, una novel·la d’iniciació 
en els anys seixanta, centrada en el joc com a rebel·lia que fuig de 
«l’horror a la quotidianitat buida de sorpreses» i en el Rubio com a 
protagonista, un personatge en el límit, desafiant l’enigma que tracta de 
desembrollar el narrador en primera persona, fet anys després novel·lista, 
circumstància que li permet reflexions metaliteràries: «(el Rubio) em 
recordava que havia d’evitar qualsevol aparença de feblesa, bo i apropiant-
me, com a novel·lista, d’allò que ell no feia com a jugador: els personatges 
actuen quan són necessaris, no quan l’autor els necessita». 

Judici final (2006) conclou la trilogia amb la presentació a València 
d’un personatge prestat d’un altre gènere, Liam Yeats, exmembre de la 
IRA, mercenari a l’Àfrica. Si bé fa ombra als habituals de la trilogia, els 
Lloris, Júlia Alexandre i Francesc Petit no queden mancats de protago-
nisme i projecció. La València «glamourosa» dels despatxos es veu 
emmetzinada amb la sang d’Àfrica, d’Irlanda, es tenyeix de nit, dels neons 
dels pubs, de les conxorxes. L’staff de la trilogia, més envellits, són més 
despietats, potser perquè una volta aconseguits els seus somnis, s’adonen 
que d’aquests sols la rancúnia i la revenja semblen haver estat l’única cosa 
consistent. Butxana i Tordera, marcats pels anys i encarant la jubilació, 
tornen a traure el cap per abraçar-se a Liam en la zona fosca, lluny dels 
flaixos de l’èxit social, únic lloc on és possible la decència, i amb la seua 
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celebració vitalista d’alguna manera fan el contrapès al Liam torturat en 
aquest camí de tornada per la vorera de la vida. 

Només socis (2008) fa de postil·la a la trilogia ressaltant l’aspecte 
crepuscular apuntat en l’anterior novel·la. Butxana i Tordera viuen 
d’incògnit en la mateixa urbanització de Gilet que els germans Torres 
(Pepín i Ferran Torres, el famós escriptor de Gràcies pel tequila). La cosa 
té mèrit, i un pòsit de desafiament: ajuntar tots els biogrames de Torrent. 
Us preguntareu que passa amb el que falta, Hèctor Barrera. Si llegiu 
aquesta novel·la us assabentareu de la desmesura de Torrent en infor-
mar-nos, a través del relat de Butxana, de la seua mort per atropellament. 
No sé si serà un homenatge a Roland Barthes o Antoni Gaudí, potser 
siga una prova més de l’absurd de la vida, però personalment ens hagués 
agradat més «assistir» a una mort amb sentit diegètic. 

Només socis, de desmesures, és ple de gom a gom. Ens recorda una 
mica a l’esbojarrada cloenda de la trilogia del periodista, L’any de 
l’embotit, ambdós, com un final de traca, pujant en decibels de disbauxa. 
A Viena un valencià supervivent de l’holocaust dóna la pista d’una 
organització neonazi. A Andorra un falsificador haurà d’esborrar la 
identitat de Butxana per venjar-se de Lloris a través de la casa d’apostes 
del Largo i comprar-se una illa on fer realitat els somnis d’utopia. Una 
bellíssima espia, pertanyent a una cèl·lula del Mossad, s’enfila al llit de 
l’exdetectiu en lloc de la prostituta habitual. L’excés argumental és tan 
notable que sols un mestre de la caracterització pels diàlegs i la construc-
ció d’ambients podia conjuminar brillantment. Diu Carla, l’espia jueva: 

 
—Domine vuit idiomes 
—Inclós el valencià? 
—No consideres la teua llengua un idioma? (TORRENT: 2008, 191). 

 
En definitiva, Només socis és una novel·la-amalgama final de cicle 

que conté tots els elements dels cicles anteriors i alguns que despunten en 
el següent cicle.  
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4. LA NOVEL·LA HISTÒRICA 
Les novel·les el Bulevard dels francesos, Ombres en la nit i una terce-

ra per determinar conformaran el que fins ara seria la sèrie històrica, un 
viatge a la València del franquisme. Notem la necessitat de reconstruir 
un passat des de les raons dels vençuts per desmitificar-lo, per així, 
purificat, encetar un diàleg amb un present problemàtic, que duu damunt 
tants o més problemes de lectura que el passat.  

Trobem en aquesta sèrie un Torrent en la seua maduresa estilísti-
ca, que investiga nous recursos al temps que segueix fidel als propis i 
tradicionals, tot integrant en un ric i elaborat conglomerat components 
característics d’etapes anteriors: els delinqüents, la investigació criminal, 
la memòria, la denúncia, la política i, per descomptat, València. 

Bulevard dels francesos (2010) és un joc de veus i estils que repro-
dueixen a la perfecció la voluntat del diàleg entre el passat (tercera 
persona, estil directe) i el present (primera persona, estil indirecte lliure). 
Tot i que l’autor ens adverteix que no utilitza el plantejament, nus i 
desenllaç, en la novel·la hi ha intriga, molta i molt ben construïda, perquè 
a banda de les investigacions que segueixen els dos comissaris, Piñol, de la 
Criminal, i Rodrigo, de la Politicosocial, hi ha la resolució ètica dels dos 
casos quaranta anys després, entreviada en la narració dels anys seixanta. 

Activada d’aquesta manera l’atenció del lector sobre les conseqüèn-
cies de cadascun dels actes dels personatges, percebem molt millor les 
seues motivacions dins d’un context perfectament detallat, amb la qual 
cosa la complexitat dels personatges adquireix una profunditat flauberti-
ana. Hi ajuda l’excel·lent tasca de desmitificació que Torrent sotmet als 
fets, perquè si calia esporgar la lluita antifranquista d’heroïcitats dubtoses 
(el Partit Comunista no deixava de ser una altra estructura de poder), 
que abandonaven en el camí els cadàvers poc útils i les deixalles humanes 
dels delators: «A pesar del desdeny, la gent no movia un dit per lluitar 
contra allò que odiava, contra la dictadura que havia provocat l’existència 
d’homes com Leandro. Ciutadans vençuts o descoratjats, com els boxa-
dors noquejats que esperen la tovallola que llança l’entrenador acceptant 
la derrota», també calia posar el final de la transició al seu lloc: «Que 
l’esquerra inaugurara la corrupció política en democràcia fou un colp 
duríssim», (TORRENT: 2010, 206), de la mateixa manera que ens hi és 
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necessari revisar el present, com llegim a la conversa entre el Colorao i 
Robert: 

 
¿Tens alguna intenció d’arreglar-ho? ¿Jo? No té cap solució. Els pobres són uns 
malparits. Dóna’ls temps de fer-se rics i ho comprovaràs. Però els pobres són 
necessaris per a la plèiade de salvadors que ens volen arreglar la vida. El sistema 
democràtic és una fal·làcia. No té alternativa. És la coartada perfecta per a tots 
els vividors de les ideologies. (TORRENT: 2010, 230) 
 
Confessa Ferran Torrent que són aquests personatges, Colorao i 

Robert, qui fan surar el seu jo més amagat «farts de tot, es dediquen a 
rebentar el món. Una vegada quan em deia un amic ‘el país està perdut’, li 
vaig respondre: ‘sí, però encara tenim una possibilitat, que és donar pel 
sac’, que és el que fan els personatges de la novel·la» (FELIPE, 2010, 115). 
Al final hem trobat Ferran Torrent, no darrere dels seus biogrames de les 
novel·les, sinó, com apuntava Andreu Martín, darrere les màscares 
d’altres personatges que potser no porten tan pomposament l’etiqueta del 
jo, aquells que, i ací queda palesa l’heterodòxia torrentina, prefereixen la 
vida a qualsevol altra cosa. Quan Colorao i Robert decideixen retirar-se 
del negoci, diuen: «¿Trobaràs a faltar els clients?, em pregunta. Home, 
potser Justine. És una pendona simpàtica. ¿Per què tinc més afinitat amb 
una puta que amb un intel·lectual? Perquè representen millor allò que és 
el món» (Torrent: 2010, 290).  

Ombres en la nit (2011) representa temàticament la culminació de 
la tendència, iniciada en L’any de l’embotit i continuada en Judici Final i 
Només socis d’integrar la realitat internacional a València. En Ombres en 
la nit ho fa situant l’acció al 1947, quan la ciutat és un cau d’espies, 
estraperlistes, nazis i caçanazis. El format de thriller d’espies permet a 
Torrent imprimir velocitat a l’exposició, una trama complexa i uns 
diàlegs directes, curts, esmolats, sense acotacions que entorpisquen 
l’agilitat de les intervencions. 

No obstant això, destaca l’acurada ambientació de l’època. Hi pre-
domina una atmosfera tèrbola, fosca, on tots són observats per tots i 
ningú no sembla el que en realitat és. Torrent subratlla la desigualtat 
legal i material que vivia la València postrada de postguerra, especialment 
hi és útil la relació d’Empar, dona de represaliat, i Zoltán Vègh, el 
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diplomàtic hongarès que abasteix les classes privilegiades d’articles de 
luxe. A través de l’hongarès Torrent aprofita per radiografiar la burgesia 
valenciana de l’època amb el cinisme i la capacitat que el caracteritza: 
«(Zoltán Vègh) Gaudia de l’avantatge que l’alta societat valenciana, el 
càrrecs polítics, eren escassament il·lustrats, una colla d’ignorants els 
mèrits dels quals es circumscrivien al fet d’haver guanyat una guerra». 

Els personatges viuen al límit, especialment Santiago Cortés, el gi-
tano comunista valencià, que, tot i ser capturat en la Resisténce, sobreviu 
a Dachau i s’integra en una cèl·lula del Nakam, escamots de jueus que 
executaven els nazis que ni l’Haganà, l’exèrcit jueu, ni els aliats estaven 
disposats a capturar. Seguint la pista de Henrich Henkel, al·lusió al real i 
sinistre metge Josef Mengele, passa de Viena a València, on l’organització 
Odessa estava preparant la fuga a Llatinoamèrica. Ací n’apareixeran 
d’altres, espies, membres de l’Agrupació Guerrillera del Levante, falsifi-
cadors, l’existència dels quals es debat entre la lluita pels seus ideals i les 
exigències de la macroestructura de poder que estava forjant-se en la 
incipient guerra freda: els aliats occidentals, que es preocupaven més per 
controlar l’amenaça del comunisme que per fer justícia als crims del 
feixisme, tant alemany com espanyol, i els soviètics, que sacrificaven la 
ideologia per la geoestratègia. En definitiva, una gran batalla èpica entre 
la dignitat o la vida i el pragmatisme o el poder, que tant i tan bé li agrada 
narrar a Torrent.  

 
6. CONCLUSIONS 

La incidència de l’obra de Torrent ha estat llarga i decisiva dins de 
l’àmbit de la cultura catalana. La seua capacitat per desintegrar la seua 
veu narrativa en diferents biografemes i ideologemes, l’apropament sense 
filtres als personatges i temes del carrer, als seus llenguatges i tipologies, 
tot fent del rerefons i l’actualitat un escenari fàcilment identificable per al 
lector, l’exhaustiva inspecció crítica dels vicis i deliris, dèries i obsessions 
de les classes socials, la posada en contacte dels diferents gèneres narra-
tius, l’exploració de la diversitat discursiva fan del novel·lista de Sedaví el 
gran heterodox de les lletres valencianes. 

Suposem que està dins del caràcter inconformista de Ferran Tor-
rent no acceptar aquesta atribució d’heterodòxia, en seria una prova més. 
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El que preteníem amb aquesta no era més que ressaltar la vàlua literària 
de Torrent com a efecte de la seua incansable recerca de noves estratègies 
discursives. Un remarcable resultat, en definitiva, que ens fa afirmar amb 
la rotunditat de Sebastià Bennasar a Pot semblar un accident (2011)  

 
Les novel·les del valencià són de les de major qualitat que ha produït la narrativa 
catalana en els darrers trenta anys juntament amb l’obra de Baltasar Porcel. 
Ningú millor que Torrent ha narrat la transformació de la seua societat que és, 
per extensió, la de tota la societat que viu a la vora de la Mediterrània. 
(BENNASAR: 2011, 90).  
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MARIA-ANTÒNIA OLIVER O EL PLAER DE NARRAR EN 

FEMENÍ 
Alejandro Casadesús 

Universitat de les Illes Balears 
 

aria-Antònia Oliver (Manacor 1946) és, amb tota proba-
bilitat, una de les figures cabdals de la història de la 
novel·la policíaca en llengua catalana. La seva dedicació al 
gènere policíac forma part d’una extensa i prolífica carre-

ra literària, que inclou reconeixements tan importants com la Creu de 
Sant Jordi de l’any 2007. L’obra d’Oliver resulta fonamental per a la 
història de la novel·la negra en català, ja que presenta per primera vegada 
la ficció de la novel·la negra més dura i urbana vista des de la perspectiva 
de la dona. A través del seu personatge femení, Lònia Guiu, investigadora 
privada de professió, les novel·les negres de l’autora destaquen pel trac-
tament de temes com ara el feminisme, la realitat lingüística de les Illes 
Balears o el desenvolupament urbanístic. 

Maria-Antònia Oliver es va interessar pel gènere policíac com a re-
sultat d’una mena d’aposta amb Jaume Fuster. Les lectures de Dashiell 
Hammett i Patricia Highsmith van ser fonamentals perquè es llancés a 
l’aventura. Oliver inicià el seu camí literari en el gènere policíac amb el 
grup d’experimentació literària «Ofèlia Dracs».47 El primer text que va 
publicar fou On ets, Mònica? (1983), relat breu que tracta la desaparició 
d’una dona, denunciada pel seu home. La feina de Lònia descobrirà que 
el responsable de la mort és el mateix marit, així com els motius que el 

                                                
47 Molts autors van formar part del col·lectiu «Ofèlia Dracs», que pretenia aportar al 
panorama català noves formes d’expressió literària experimentals: Joseph Albanell, 
Margarida Aritzeta, Jaume Cabré, Assumpció Cantalozella, Joaquim Carbó, Miquel 
Desclot, Joana Escobedo, Jaume Fuster, Isidre Grau, Josep M. Illa, Quim Monzó, 
Maria-Antònia Oliver, Carles Reig, Joan Rendé, Xavier Romeu, Josep-Lluís Seguí, 
Antoni Serra, Joaquim Soler, Roser Vernet i Vicenç Villatoro. La iniciativa d’aquest 
grup d’escriptors era experimentar amb diferents gèneres literaris (eròtic, policíac, 
ciència-ficció) en forma de relats breus compilats. Així destaquen Deu pometes té el 
pomer (1979), Lovecraft, Lovecraft (1981), Negra i consentida (1983), Essa, Efa (1985), 
Boccato di cardinali (1985) i Misteri de reina (1994). 
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van impulsar a assassinar-la. A aquest relat li seguirà la trilogia no-
vel·lística formada per Estudi en Lila (1985), títol que suposa un home-
natge a Arthur Conan Doyle, en concret a la seva obra Estudi en Escarla-
ta; Antípodes (1988) i El sol que fa l’ànec (1994).  

Estudi en lila presenta la investigació de dos casos: la desaparició 
d’una al·lota mallorquina i l’interès d’una antiquària en trobar tres homes 
que l’han intentat estafar. Lònia troba l’al·lota mallorquina, que va ser 
violada i que s’amaga de la seva família fins al punt d’arribar al suïcidi, i 
descobrirà per què realment la propietària del negoci estava tan interes-
sada en trobar els homes, un interès que res té a veure amb els seus 
negocis sinó amb una violació en la qual van participar els tres.  

Antípodes trasllada l’acció a Austràlia, continent on Lònia decideix 
viatjar per intentar oblidar el que havia succeït en el primer cas. Allà 
descobrirà una xarxa internacional de prostitució i tràfic il·legal de 
persones que té una ramificació a Mallorca, on tornarà per esbrinar-ne 
les connexions. L’obra suposa per a la detectiva haver de sofrir molt, 
físicament i psicològica, en un esforç que, finalment, li permetrà desco-
brir qui es troba darrere de la xarxa de prostitució a l’illa.  

El sol que fa l’ànec s’inicia també amb la recerca d’una al·lota desa-
pareguda. Durant la investigació, que portarà la protagonista a Alema-
nya, apareix com a tema recurrent una cançó aparentment tradicional 
mallorquina, fet per al qual Lònia Guiu no troba explicació. El final de 
l’obra descobrirà una xarxa de pederàstia organitzada per empresaris 
mallorquins i amb la connivència de la Policia Local.  

Les tres novel·les policíaques de Maria-Antònia Oliver han estat 
traduïdes a l’alemany i a l’anglès. Al francès ho han estat Antípodes i 
Estudi en Lila, publicades a la Série Noire de l’editorial Gallimard, fet que 
podria explicar la seva fama internacional. Estudi en Lila ha estat també 
traduïda al neerlandès i al portuguès.  

Lònia Guiu és el personatge principal de la sèrie de novel·les i, des 
del començament de la sèrie, exerceix de detectiva privada amb una 
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agència pròpia.48 El personatge adapta la tradició «hard-boiled» femenina 
procedent dels EUA i representada per autores com Sara Paretsky o Sue 
Grafton, una influència que la mateixa autora reconeix:  

 
Però jo cercava dones que escriguessin novel·les policíaques, i fins que no vaig 
descobrir Patricia Highsmith i Margaret Millar, no vaig estar tranquil·la. I, a 
més a més, després vaig descobrir Amanda Cross, Barbara Wilson, Antonia 
Fraser, Marcia Muller i sobretot, Sara Paretsky i Sue Grafton. Són dones que 
fan novel·les policíaques, amb moltes de les pautes del gènere, però trastocant-
les i donant-los un traç feminista. No són novel·les pamflet, però la societat hi és 
criticada durament des d’un punt de vista diferent. Jo he escrit tres novel·les po-
licíaques perquè el col·lectiu Ofèlia Dracs va decidir fer un llibre de contes poli-
cíacs i vaig escriure un conte amb un personatge que després vaig voler utilitzar 
més (PONS: 2004, 112). 
 
Lònia no consumeix alcohol pràcticament mai —quan ho fa 

s’engata de seguida, com li passa a Austràlia— i gaudeix del suc de 
taronja natural. És vegetariana, no demostra cap interès per les feines 
domèstiques, col·lecciona pintallavis i no vol formar una família o tenir 
un fill, com apunta Godsland (2002a, 349).49 Tot i això, Lònia Guiu 
demostra ser molt sensible, ja que pateix per tot allò que ha de veure i 
experimentar en el decurs de la seva feina: 

 
Em vaig posar a plorar sense saber per què.  
[...] Em vaig asseure a la butaca —és un dir— dels clients i vaig continuar plo-
rant a raig fet, sense voler reprimir-me gens ni mica. Plorava pel Quim, per mi, 
per na Cristina, per en Henry, i perquè estava contenta de tornar ser a Barcelo-
na, al meu despatx, i perquè no enyorava gens ni mica Austràlia (OLIVER: 1988, 
119). 
 
Així mateix, Lònia mostra una gran solidaritat per les víctimes i, en 

canvi, no demostra aquesta sensibilitat i interès per la seva família. Quan 
                                                
48 El lector sabrà durant el desenvolupament del personatge al llarg de les obres que 
Lònia havia treballat primer com a vigilant a uns grans magatzems per evitar robatoris 
per part dels clients. 
49 Com succeeix amb Palau i Camps, la mare del personatge principal li recrimina que 
no s’hagi casat encara: «I encara no t’has casat, i amb s’edat que tens ja no te voldrà cap i 
homo...» (1994, 136) 
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es troba fora de Mallorca el seu contacte és nul, mentre que, quan és a 
l’illa, s’allotja a casa de la seva tia Antònia, germana de la mare, que acull 
la neboda. Tot i aquesta quasi inexistent relació, Lònia visita el seu germà 
i la seva mare, descrits per Godsland (GODSLAND: 2002a, 350) com «un 
hermano hipócrita y paleto, y una madre hipocondríaca que se siente 
avergonzada de la profesión de su hija, y defraudada porque ésta no se 
haya casado, cumpliendo así con las normas patriarcales de la buena hija».  

Una altra característica de la investigadora és el seu caràcter fort i 
impulsiu, de vegades excessivament accelerat, que li comporta molts 
maldecaps, discussions i tensions. En ocasions, Lònia no pot refrenar la 
seva tendència a respondre, a donar la seva opinió, sense tenir en compte 
les possibles conseqüències per a ella o per a la investigació. Moltes de les 
seves errades són resultat d’aquest impuls irrefrenable, sobre el qual 
reflexiona el personatge. Certs temes, certes actituds i situacions li 
molesten especialment i és en aquell moment quan reacciona de manera 
impulsiva. Per exemple, no suporta els jocs amb el seu nom:  

 
—Lonnie, què et passa? Estàs enfadada? 
—No estic enfadada. I no em diguis Lonnie, cony! Em dic Lònia, em sents? Em 
varen posar Apol·lònia quan vaig néixer, i no m’agrada. Al meu poble em deien 
Polita, i tampoc no m’agradava. En Quim s’entesta a dir-me Paloni, i em treu de 
solc. I ara tu em dius Lonnie, i em fas sentir ridícula. Em dic Lònia, entesos? 
Lònia! (OLIVER: 1988, 96). 
 
Lònia és molt activa i insisteix molt per obtenir la informació que 

necessita, motiu pel qual la seva presència incomoda molts personatges. 
La mentida i la gran capacitat d’improvisació formen part del seu mètode 
de treball i és capaç de fer-se passar per periodista d’una revista amb la 
qual té una relació d’amistat i col·laboració esporàdica, o d’inventar-se al 
moment una història sobre la seva vida com fa en dues ocasions a Antí-
podes, on fingeix ser a Palma una al·lota búlgara i a Austràlia munta una 
història molt llarga que inclou una senyora major que acaba de conèixer. 
La variant «hard-boiled» exigeix del personatge principal que sigui capaç 
de rebre agressions físiques constants i, com no, que sigui també capaç 
d’exercir la violència quan la situació ho requereix, tot i que, a diferència 
del que succeeix amb els seus col·legues literaris masculins, l’ús de la 
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violència afecta psicològicament el personatge. Els atacs que rep la 
protagonista són molt contundents i Lònia, experta en arts marcials, 
aplica una tècnica molt efectiva quan s’ha de defensar dels homes:  

 
Va ser una fracció de segon. El de darrere, sense adonar-se’n, va afluixar l’estreta 
i jo ho vaig aprofitar. Vaig pegar estrebada i vaig deslliurar els braços. [...] Però 
de terra estant vaig poder pegar una potada als ous del de davant, que va cridar i 
es va cargolar, i quan el de darrere se tombava damunt meu per agafar-me, vaig 
ser jo qui el va agafar pel coll i li vaig fer una clau que el vaig deixar estarracat a 
terra (OLIVER: 1994, 142). 
 
Lònia Guiu, en definitiva, recull la tradició «hard-boiled» feminis-

ta i representa el model de la dona alliberada que s’enfronta a situacions 
perilloses i violentes. La seva plena independència econòmica i personal, 
l’absència de lligams emocionals en temes com ara la maternitat i la 
família, en fan un personatge atractiu per als lectors, sobretot si analitzem 
el context social en què s’escriuen les obres. Tot i aquesta duresa, Lònia 
mostra també la seva part més sensible i humana amb els seus atacs de 
ràbia, dolor o impotència que es manifesten amb els plors i els renecs.50 

Les obres policíaques d’Oliver destaquen per un fort to de crítica 
social. Destaca la seva implicació feminista, sobre el qual la pròpia autora 
expressa la seva opinió: 

 
A consciència jo no vull que la Lònia Guiu sigui feminista, sinó que faig que ho 
sigui la seva amiga Mercè. De vegades les feministes radicals volen ser més papis-
tes que el Papa. Per això procuro evitar el radicalisme d’aquesta postura, encara 
que no sempre ho he aconseguit (DOMÍNGUEZ: 2003). 
 

                                                
50 Txema González (1993, 4) defineix de la següent manera Lònia Guiu: «Apolònia 
Guiu vive sola, dirige una agencia privada en Barcelona, tiene 35 años y quedaría 
definida como el prototipo del «progre de los 60». No profesa religión. Ni fuma ni 
bebe. Decididamente vegetariana, sólo come carne cuando se deprime y colecciona 
lápices de labios que nunca utiliza. [...] Su punto flaco es un gran sentimiento de 
culpabilidad. No usa armas, utiliza un spray o una pequeña porra eléctrica. Pero sobre 
todo es experta en el ataque básico de la defensa personal contra el macho: patada en la 
entrepierna. También, cada vez más aunque no del todo convencida, es feminista. No 
en vano, Lònia tiene éxito con los hombres, faceta ésta que sabe aprovechar». 
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El fet de presentar un personatge femení que actua en una societat 
patriarcal i masclista permet crear moltes situacions on existeix un abús 
per part de l’home, cosa que fa possible palesar aquest problema social 
des de la perspectiva de qui el sofreix. Les novel·les d’Oliver dibuixen una 
societat on els homes demostren molt poc respecte cap a la dona i es 
presenten agressius, violents i obsessionats amb el sexe. La violència 
masclista apareix en les tres obres. Les violacions, la prostitució, la 
pederàstia i el tràfic il·legal de dones per esclavitzar-les sexualment són 
temes recurrents i afecten també Lònia, que rep tres intents de violació i 
és obligada en una ocasió a prostituir-se. 

En aquest context, els personatges masculins suposen un contra-
pès, el significat del qual alterna entre l’amistat i l’odi. D’aquesta manera 
apareixen representats tant personatges masculins que exerceixen la 
violència envers les dones i les exploten sexualment com d’altres que 
ajuden Lònia desinteressadament. El primer grup suposa el gran perill 
per a la detectiva i, per extensió, per a totes les dones i per a la societat en 
general. Com afirma Godsland (GODSLAND: 2002a, 352), la descripció 
d’aquest tema en les obres d’Oliver es caracteritza «por una incesante 
violencia masculina dirigida hacia la mujer u otros seres más débiles que 
el hombre y que se manifiesta en violaciones, asesinatos, golpes y otros 
maltratos físicos y psíquicos». Lònia Guiu, en un context corrupte i 
violent, usa la violència com a resposta per venjar-se pel que ha sofert i 
per defensar-se. 

Quim, el seu ajudant, i Maiol, un policia a punt de la jubilació i 
amic de la família, formen part del segon grup i l’ajuden per amistat, 
sense demanar res a canvi. El primer actua com a contrapès, ja que 
orienta Lònia, la calma quan s’excita i la fa reflexionar sobre molts 
aspectes. Crida l’atenció que sigui un personatge homosexual qui més 
confiança li proporciona, ja que així ella no ha d’esperar mai cap insinua-
ció de tipus sexual. En Quim també fa un gran servei a Lònia perquè 
aconsegueix certes informacions en moments concrets i perquè la salva 
quan ella es troba en perill, com succeeix en dues ocasions. En Maiol 
apareix al final de El sol que fa l’ànec i resulta una peça clau per ajudar 
Lònia quan es troba en una situació molt complicada.  
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En la lectura feminista del gènere policíac d’Oliver, els personatges 
femenins formen un grup unit i solidari, amb un suport mutu que els hi 
permet sentir-se protegides. Lònia recorre normalment a les dones per 
trobar ajuda o consol, amb les excepcions ja esmentades de Quim i 
Maiol. Com afirma Godsland (GODSLAND: 2002a, 350) el millor 
exemple es troba en Estudi en Lila, on el nombre de col·laboradores és 
important: Neus la fotògrafa, Mercè la ginecòloga feminista radical, 
Pepa, que treballa a l’Autoritat Portuària, i Berta, doctora a una clínica 
de Barcelona. La solidaritat entre personatges femenins es demostra en 
nombroses ocasions al llarg de la producció d’Oliver. Sebastiana és 
acollida per Lònia quan ha estat rebutjada per la seva família a Estudi en 
Lila. A El sol que fa l’ànec, Lònia s’enfronta físicament amb l’home que té 
aterrides les prostitutes d’un carrer de Barcelona per protegir-les i, a 
Austràlia, Lònia s’arrisca a quedar-se en situació il·legal per ajudar 
Cristina, tot i que no ha estat contractada per fer-ho. La mateixa solidari-
tat s’adverteix a Estudi en lila, quan la detectiva esbrina el motiu real dels 
crims que comet l’antiquària i decideix no només no denunciar-la sinó 
permetre que acabi el seu pla de venjança i pugui escapar.51 Lònia creu 
fermament en la necessitat de defensar-se davant els abusos i confia 
cegament en les seves amigues i col·legues per dur a terme les investigaci-
ons. És precisament aquesta confiança i sentiment de responsabilitat el 
que genera l’única agressió de Lònia a una dona: 

 
—No me deus res, Lònia. 
—Sí, i ara mateix la cobraràs. 
Li vaig pegar un venta-morros amb el dors de la mà. 
—Això per sa padrina australiana.  
[...] Però abans que arribessin, jo ja havia etzibat un altre revés als mor-
ros de na Cristina.  
—I aquest per sa dona de fer feines.  

                                                
51 Godsland (2002a, 355) apunta al respecte que Oliver no presenta una solidaritat 
femenina sinó que cau en una contradicció ideològica amb aquest desenllaç, ja que per 
una banda es critica la societat que permet l’abús i el crim contra les dones i per una 
altra banda permet la llibertat de les dones que actuen violentament en contra dels 
homes. 
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En Henry em va voler agafar, però en Quim li ho va impedir. Aleshores 
jo vaig clavar un mastegot salvatge a l’orella de na Cristina, amb la mà 
plana. 
—I això per sa meva orella (OLIVER: 1988, 234-235). 
 
Un segon tema destacat és la seva interpretació crítica de la realitat 

mallorquina, centrada en els problemes que genera el turisme a l’illa: 
 
—En es darrer ple de s’ajuntament de Llucmajor molts dels regidors varen votar 
a favor de s’urbanització per evitar, digueren, que sa cala fos una vergonya per 
Mallorca. [...]  
—Sí, els arguments de sempre. El mal és que aquests arguments responen a 
s’opinió de sa majoria de gent. Sa majoria de mallorquins estan alabats amb sa 
destrucció de s’illa, encara que hi ha molta de gent que se creu això de la perla del 
mediterráneo —el president continuava parlant amb amargor—. És com predi-
car en un desert de ciment, d’hotels i de bungalows... (OLIVER: 1988, 159). 
 
L’autora critica el desenvolupament de la indústria turística que ha 

permès la destrucció progressiva de l’illa atenent a uns criteris econòmics 
i de progrés que han fet possible el consum del territori. Els ecologistes 
actuen com a veu de la consciència popular que denuncia i intenta evitar 
que els arguments econòmics es mantinguin per sobre dels mediambien-
tals. Tot i aquests esforços, és molt complicat, com apunta Oliver en la 
primera citació, que hom deixi de relacionar turisme i benestar econòmic. 

Tot i aquest to crític, Mallorca es presenta també com un espai 
acollidor i especial, que genera en el personatge principal uns sentiments 
certament agradables i allunyats de les citacions comentades anterior-
ment. Lònia enyora Mallorca molt sovint i planteja amb aquest senti-
ment una imatge molt positiva de l’illa: 

 
Allò era el Teix o el Galatzó? Tan era, mai no ho sabria. Millor dit, mai no me’n 
recordava. [..] El perfil de Mallorca, des d’un avió o des del vaixell, era inconfusi-
ble i només de veure’l ja tenia el cor eixamplat. Vaig estar ben bé dues hores re-
colzada a la regala, ara aquí ara allà, mirant com el paisatge s’anava fent nítid, 
com sortia el sol, com la boirina s’esvaïa, com tot passava del blau al daurat. [...] 
Hauria de venir una setmana o dues per vacances, vaig pensar. I tornar a anar a 
les cales verges on només s’hi arriba a peu o en barca, ara que encara en queden. I 
a passejar pels camins de la Serra, a veure aquells paratges ombrívols que de sob-
te s’obren damunt el Pla o sobre la mar (OLIVER: 1994, 83). 
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Un tercer tema molt important és la presència de dues llengües 

oficials a les Balears, així com la riquesa dialectal del català i les diferents 
variants. El primer punt demostra que Lònia és un personatge convençut 
de la necessitat de defensar el català davant d’aquells que no respecten el 
dret a usar-lo: 

 
—Com pot dir això si ni tan sols s’ha mirat sa fotografia? —jo, en mallorquí i ja 
ben emprenyada. 
—Què diu, aquesta? —va preguntar al seu company, en espanyol—. No 
l’entenc, jo, aquest xampurreig. 
Li vaig preguntar, en mallorquí, si sabia anglès. Em va dir que sí; aleshores li vaig 
repetir la pregunta de la foto en anglès, amb unes quantes paraulotes entremig. 
—Em sembla que aquesta tia m’ha insultat! —va dir, en espanyol, encès com un 
misto. 
[...] —Ni l’he insultat ni em ric de vostè. Però vostè sí que m’ha insultat; dues 
vegades. I m’ha faltat al respecte d’ençà que he entrat aquí. Si no dugués aquest 
uniforme, ja li hauria romput sa cara (OLIVER: 1994, 90-91). 
 
La decisió d’emprar l’anglès abans que el castellà per comunicar-se 

amb qui no usa el català ens refereix a una polèmica especialment viva 
durant els anys vuitanta a Mallorca.52 Pel que fa a la riquesa dialectal del 
català, destaquen les múltiples ocasions en les quals Lònia ha de repetir el 
seu discurs, ja que no s’ha entès el que vol dir per l’ús d’expressions o 
paraules que no es coneixen al Principat: 

 
—Jo diria que ve de Mallorca —va dir en Quim, molt segur. 
—I ara —vaig fer jo—. Perquè ho dius, això? 
—Per això de fer cuieres. No dieu aguia i paier, en comptes d’agulla i paller? 
Doncs cuieres ve a ser el mateix... 
—Quan te poses a dir dois, Quim, no hi ha qui t’iguali. També podria venir de 
Catalunya mateix, perquè hi ha llocs que diuen paier i cuiera... A més, a Mallor-
ca no deim ànec, sinó ànnera, i... Oh, ja em fas dir dois a mi! 
En Quim no va dir res més. 
—Què són dois? —va preguntar la Patrícia. 

                                                
52 Nadal Batle (1945-1997), rector de la Universitat de les Illes Balears entre els anys 
1982 i 1995, va ser qui va fer famosa aquesta opció quan afirmà que estava a favor del 
bilingüisme sempre que fos compartit entre el català i l’anglès. 
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Rucades —li va aclarir en Quim—. Disbarats. Com aquesta poesia (OLIVER: 
1994, 49). 
 
L’obra policíaca de Maria-Antònia Oliver suposà una gran novetat 

per a la literatura catalana per la introducció d’un personatge principal 
femení sense complexos davant dels homes, amb una extraordinària 
sensibilitat pels drets de dones i d’infants. Lònia lluita en un món 
d’homes i usa la violència quan és necessària per tal de defensar-se de les 
agressions masculines. Com a representant de la variant «hard-boiled», 
encaixa violentes esbatussades i treballa constantment per tal d’obtenir la 
informació que necessita per investigar. Oliver marca amb aquest perso-
natge, sensible i impulsiu, una fita notable a meitats dels anys vuitanta. 
Temes com el feminisme i la denúncia de delictes que afecten especial-
ment els drets fonamentals de l’ésser humà són aspectes molt importants 
i presentats amb un to crític que, tot i que no sempre sigui explícit, 
demostra el grau de compromís social i la implicació de l’autora. 

Com a colofó, convé destacar que la continuïtat literària del perso-
natge femení més importat de la història de la literatura negra en llengua 
catalana sembla quasi impossible. El 2003 (DOMÍNGUEZ: 2003) 
l’escriptora anunciava que té previst publicar una altra novel·la de la sèrie 
policíaca que tracta «sobre el maltractament a les dones, el maltractament 
de gènere. Ja tinc tot l’argument pensat i ja m’he documentat. Ara espero 
que em vingui la inspiració!» A l’entrevista publicada al 2007 al diari 
Avui, l’escriptora anuncia que la següent obra de la sèrie de Lònia Guiu 
durà per títol L’infern dels homes feliços. Segons l’escriptora «la Lònia 
també havia quedat molt fotuda amb la mort del Jaume, i m’havia 
desaparegut del mapa. Però un bon dia va venir a veure’m» (PIQUER: 
2007). Dues declaracions d’intencions que, a dia d’avui, no s’han trans-
format en una obra que suposi la continuació i evolució del personatge. 
Tal vegada no aportaria, quasi vint anys després, cap aspecte nou el fet de 
publicar una nova etapa de les aventures literàries de Lònia Guiu. 
L’evolució social i tecnològica en els darrers vint anys, espectacular i 
irreversible, tenen com a conseqüència immediata que, el que fa vint-i-
cinc anys era innovador i transgressor, sigui avui dia conegut i tal vegada 
superat. Per tant, es podria pensar que un nou llibre amb Lònia com a 
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protagonista podria aportar relativament poc a la història recent del 
gènere en català. Però faria les delícies de tots aquells que hem conegut 
Lònia Guiu des del seu primer cas. 
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ANTONI SERRA, ÈTICA NEGRA DES D’UN LLAÜT 

Sebastià Bennasar 
Universitat Pompeu Fabra 

 
scriure sobre l’obra negra d’Antoni Serra és quelcom que no es 
pot fer sense tenir en compte prèviament diversos aspectes de 
la seva biografia, ja que aquesta condicionarà algunes de les 
seves principals decisions al voltant de l’escriptura, entre elles 
l’elecció lingüística. Nascut a Sóller el 1936, fill d’una família 

d’antics terratinents amb fort arrelament catòlic, Serra no va adoptar el 
català com a llengua literària fins als anys setanta, després d’uns orígens 
en castellà iniciats el 1959 amb el llibre de relats Dos cuentos, publicat per 
l’editorial Atlante, al qual li seguirien quatre novel·les, un altre llibre de 
relats i un llibre d’assaigs: un total de set obres que conformen les prova-
tures inicials d’un escriptor que, quan arriba al català, ja du un rodatge 
important, té un objectiu narratiu i un camí marcat i combina aquesta 
tasca amb el periodisme i l’antifranquisme militant. 

Malgrat aquesta presa de decisions, i malgrat que els seus gustos 
lectors han aconduït Serra de cap a la novel·la negra des de ben jove –no 
debades un temps va tenir un ca que es deia Marlowe-, haurem d’esperar 
fins al 1985 per tenir la seva primera obra de gènere, El blau pàl·lid de la 
rosa de paper, on apareixerà per primera vegada el personatge de Celso 
Mosqueiro. Abans, i ja en català, ens havia deixat tres novel·les; quatre 
llibres de relats i l’encara avui imprescindible biografia, sobre l’escriptor 
Gabriel Alomar. Tot i això, va participar en el volum col·lectiu Negra i 
consentida, de «Ofèlia Dracs», del 1983, on va fer la seva primera incursió 
en el gènere negre. 

Abans d’endinsar-nos en el corpus criminal d’Antoni Serra, és 
convenient assenyalar la importància que té el conjunt de l’obra de 
l’escriptor per a la literatura catalana, i molt especialment la seva obra 
assagística. Fins al moment, l’escriptor mallorquí ens ha deixat 
l’esmentada biografia de Gabriel Alomar, quatre volums dels seus 
dietaris, que abracen des del 1970 fins al 1984 i són un testimoni de 
primer ordre de la vida cultural i social entre Barcelona i Mallorca en els 
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anys esmentats;53 el seu volum de memòries periodístiques No hi ha quart 
poder (2002); dos volums d’articles periodístics que van més enllà de la 
crònica, Gent del carrer (1971) i Gràcies no volem flors (1981); 54 i un 
conjunt de texts que conformen la seva visió sobre la literatura i el 
cinema, les seves grans passions, i on esbossarà la seva teoria de Mallorca 
com a terra inexistent.  

                                                
53 La mort del vell dictador (1970-1976), publicat el de 2002; L'activisme cultural (1977-
1979), de 2004; La decrepitud del periodisme (1980-1982), de 2007 i Literatura, passió 
insubstituïble (1983-1984), de 2009. Miquel Vicens Escandell (2010, 80-81) explica que 
«El pessimisme de n’Antoni envers la nostra terra, els nostres polítics, la nostra cultura, 
la nostra llengua, el nostre poble, el present i el futur, comença a manifestar-se en els 
dietaris que s’han publicat molt recentment. Recullen tot allò que pensava just quan 
estava passant o allò que imaginava que podria passar tal com s’anaven succeint els 
esdeveniments. El costum de l’escriptor de dedicar un temps cada cop que li era possible 
a pensar i deixar constància sobre el paper d’allò que l’inquietava, l’entristia o el revoltava 
just en aquell moment, quan el dia era acabat i es trobava sol davant de l’escriptori amb 
la ploma davant seu, fan d’aquests dietaris una eina indispensable per comprendre una 
etapa de la nostra vida en comú convulsa i enrevessada, estranya i, per molt que ens 
vulguin fer creure tot el contrari, gens engrescadora. Per molt que la mort del dictador 
despertà tot un seguit d’esperances individuals i col·lectives amagades durant anys a la 
calaixera d’un armari oblidat a l’habitació dels malendreços, ben aviat n’Antoni veu 
aproximar-se per l’horitzó núvols negres carregats de pluja àcida o, com li agrada dir a 
ell, carregats de merda».  
54 L’escriptor Jaume Fuster, impulsor de la col·lecció «La Negra» de La Magrana i bon 
amic de Serra saludava així, des del pròleg, el naixement del llibre: «Així, doncs, Gràcies, 
no volem flors, malgrat la seva aparició primera en forma d'articles seriats és molt més 
que no pas un aplec de papers periodístics. Hom podria titular el llibre Dues dècades de 
franquisme a Mallorca o, també, parodiant el títol d'una novel·la de l'autor: Antoni Serra 
dins el cercle. Perquè l'autor té l'honradesa d'explicar-nos només allò que ha viscut de 
primera mà. No es refia de ningú, no manlleva cap anècdota, no s'inventa cap situació 
contada per un altre. Gràcies, no volem flors és la vivència personal i cultural d'Antoni 
Serra a la Mallorca dels seixanta i dels setanta. Del PC al PSAN. De la revista Lluc al 
Congrés de Cultura Catalana. Del «contuberni» de s'Arracó a la trobada de Cura. De 
Gent del carrer a la novel·la El cap dins el cercle». FUSTER, Jaume (1981): «Antoni Serra 
dins el cercle» dins de Gràcies, no volem flors, Barcelona, La Magrana. Crec que el títol 
de l’obra de Serra s’ha de veure com una contestació directa a la novel·la de l’Oriol Pi de 
Cabanyes del 1973, Oferiu flors als rebels que fracassaren, i en l’acceptació del títol, Serra 
es col·loca directament en el bàndol d’aquests rebels, els de l’oposició al franquisme des 
de múltiples activitats i posicionaments.  
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Aturem-nos doncs, un instant, en aquesta tetralogia particular del 
conjunt de la producció de Serra: la formada per L'anàrquica escriptura de 
la terra inexistent (1993); El (meu) testament literari (1997); Passió 
(confessable) per la cinematografia (2005) i Llarg adéu a la vida: reflexions 
sobre la cultura del meu temps (2006). Cada un d’aquests volums, però 
tots agafats en el seu conjunt, conformen la peculiar visió del món de 
Serra davant de la literatura i la cultura. El primer dels llibres recull una 
col·lecció de textos esparsos format per pregons de festa major, pròlegs, 
articles i texts en premsa en els quals esbossa la seva teoria de la Terra 
Inexistent (Mallorca) i de com la literatura li ha permès sobreviure-hi. La 
literatura i el cinema són el gruix temàtic dels altres tres llibres, on Serra 
ens mostra unes quantes passions: la literatura centreeuropea, la literatu-
ra d’idees, la novel·la negra i la literatura portuguesa. No és debades que 
Lisboa sigui una de les ciutats preferides d’aquest escriptor que en alguna 
ocasió fins i tot ha fet de traductor del portuguès.55 Aquesta passió per 
Portugal quedarà ben palesa en la construcció del personatge de Celso 
Mosqueiro, el detectiu privat que protagonitza les obres negres de Serra. 
La passió per la literatura i l’escriptura lliure tancarà el cicle narratiu en 

                                                
55 Així declarava el seu amor per Portugal l’escriptor: «Això són paraules majors: 
portuguesos i centreeuropeus. Evidentment, són les meves debilitats incommensurables. 
Fa molts d’anys, durant una de les meves estances a Barcelona (finals dels seixanta del 
segle passat) vaig començar a llegir els autors portuguesos, concretament Pessoa i Sá 
Carneiro; aquelles lectures El banquer anarquista, El llibre del desassossec o La confessió de 
Lucio, entre d’altres, em revelaren que l’escriptura ha de ser lliure, que ha de presentar en 
tot moment i circumstància una alternativa renovadora no tan sols estèticament –que 
també, és clar!-, sinó conceptualment i ideològicament. La literatura submisa, almoine-
ra, pidolaire, no és Literatura, sinó literatura al servei de la buidor intel·lectual i, per 
tant, en benefici d’unes minories socials (les econòmicament poderoses) que pretenen 
que els pobles, la humanitat en general, han d’estar formats per ciutadans analfabets, sí, 
sí, aquests analfabets moderns que saben llegir i escriure, però que estan mancats 
d’anàlisi crític. Els portuguesos em feren descobrir aquest que jo, des de la meva 
independència, consider principi bàsic intel·lectual. [...] Vaig tenir la sort de poder 
traduir per a l’editorial Bruguera Os Maias, d’Eça de Queiros. Aleshores vaig aprofundir 
més en la llengua portuguesa; llengua que, com també la dels italians, té alhora una força 
i una suavitat creativa i renovadora excepcionals». BENNASAR, Sebastià, «La darrera 
(del llibre) confessió», en Sebastià BENNASAR i Miquel VICENS (ed.), op. cit., p. 147-
148).  
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només cinc entregues i la torna: una extraordinària novel·la d’espies, 
L’avinguda de la fosca, on Mosqueiro ni tan sols no hi apareix. 
 
1. LA NOVEL·LA NEGRA D’ANTONI SERRA, MEMÒRIA D’UN MÓN 

CANVIANT 
L’escriptor Antoni Serra ha estat interrogat força vegades per les 

seves concepcions sobre el gènere negre, però poques vegades sobre la 
funció que té actualment la novel·la que s’hi adscriu. Aquí tenim la 
resposta que va oferir: 

 
Ai, amics meus! Objectivament, la funció hauria de ser el de tota la Literatura: 
reflectir la vida per ser lliures dins una societat lliure. I no és fàcil. Per tant, vet 
aquí un caramull d’objectius: facilitar el plaer als lectors (als ciutadans, és clar, i 
no als súbdits que són avui els analfabets que saben llegir i escriure), sense 
menysprear —ni obviar— la capacitat d’anàlisi o la crítica (per dura que sigui) 
social. En definitiva, crear; sí, sí, creació des de la llibertat i amb el compromís 
d’estructurar unes formes narratives renovadores, obertes, etc... (CASADESÚS: 
2011, 239). 

 
Així doncs, en aquesta reflexió Serra ja ens emmarca els principis 

que guiaran la seva producció novel·lística de gènere negre, formada pels 
títols El blau pàl·lid de la rosa de paper (1985); L’arqueòloga va somriure 
abans de morir (1986); Espurnes de sang (1987); RIP, senyor Mosqueiro 
(1989) i Cita a Belgrad (1992). Totes aquestes novel·les estan han estat 
protagonitzades pel personatge Celso Mosqueiro, un policia portuguès 
que després de la primera entrega ja haurà abandonat la seva feina com a 
funcionari i el trobarem convertit en detectiu privat que viu en un llaüt a 
Palma. A aquest corpus li hem d’afegir la novel·la d’espies L’avinguda de 
la fosca (1994), on ressegueix les passes de l’espia Thomas Harris a 
Mallorca. 

La novel·la, com totes les formes d’art, reflecteix ben sovint els can-
vis que es produeixen en una determinada època, perquè com a gènere 
literari també és fruit i testimoni dels canvis del temps.56 I si dins el 

                                                
56 Com explica Juan Ignació Farreras, «una revolució burgesa és la liquidació de les 
antigues formes polítiques, de l’antic règim, però també és la liquidació de les antigues 
formes literàries (que ningú no ha estudiat en relació amb l’ancien régime. La nova 
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gènere novel·lístic hi ha un corrent que es caracteritza de manera especial 
per voler ser la gran novel·la social del seu temps i un testimoniatge de 
l’època que retrata, aquesta és la novel·la negra. A través de la novel·la 
negra podríem reconstruir alguns dels períodes històrics més interessants 
del país, especialment des d’una perspectiva social, i a la vegada ens 
podríem endinsar en la història de la producció cultural que permet el 
sorgiment i l’escriptura d’aquestes obres. És el que diu José Ignacio 
Farreras:  

 
Avui en dia, fins i tot en els mitjans més reaccionaris universitaris s’admet la ne-
cessitat d’estudiar «socialment» la literatura; s’admet encara que sigui de mal 
grat, que la «història», que les «circumstàncies» han de ser tingudes en compte 
perquè, al cap i a la fi, l’obra és històrica, té un temps i un espai; el que ja no 
s’admet tan fàcilment és que l’obra literària no solament és històrica sinó també 
social, que no solament té un espai i un temps que es poden delimitar i estudiar, 
sinó que és un producte social, per la societat produït (FARRERAS: 1988, 24). 

 
És a partir d’aquesta creença que adoptam la novel·la negra com 

una de les fonts possibles per a la història, especialment aquelles que són 
coetànies en el temps al procés que descriuen, sense menysprear, per això, 
les recreacions històriques que fan els novel·listes. En aquest sentit, Josep 
Fontana explica sobre Leonardo Sciascia que «Sciascia es capaç d’aixecar 
el relat d’un crim a pàgina d’història» (FONTANA: 1992, 20). Els lligams 
entre la història i la novel·la negra han estat assenyalats per un dels seus 
principals conradors, Manuel Vázquez Montalbán: 

 
En el cas de Sciascia, la utilització de la investigació d’un fet criminal serveix per 
crear una reflexió sobre la política, amb coneixements quasi metafísics sobre el 
poder, l’existència de la corrupció, del falsejament i doble veritat del poder, i per 
ventura emprant altres pautes narratives, altres models referencials, no hauria 
pogut aconseguir aquest grau d’investigació, de penetració en la societat. En el 
cas de Greene i Le Carré, aquesta possibilitat de mantenir en tensió al lector, 
mitjançant una tecnologia de novel·la negra, no és impediment per aconseguir 
una novel·la històrica, de la història del subsòl polític. Evidentment, sense aques-
ta tècnica no s’hauria pogut realitzar aquest extraordinari exercici de novel·la 

                                                                                                           
consciència revolucionària no sols es manifesta en l’àmbit polític i econòmic sinó també 
en el literari». FARRERAS, Juan Ignacio (1998): Fundamentos de sociologia de la literatu-
ra, Barcelona, Círculo Universidad, p. 58. 
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històrica que practiquen Le Carre i Greene amb la novel·la d’espies. En ells es 
conta la història real, la història que complementa la que ens conten els diaris, 
revistes, televisió, i que moltes vegades és més determinant que la història que 
tots coneixem. Història del subsòl dels serveis d’informació, amb els seus càlculs 
de probabilitats que es poden convertir en Història, en la que es pot i en la que 
no es pot fer. La novel·la negra nord-americana, basada en fets criminals, ha em-
peltat la cultura literària en general, creant possibilitats de discurs realista, de 
crònica, de novel·les de coneixement del real, d’allò històric i per tant 
s’autolegitima literàriament (VÁZQUEZ MONTALBÁN: 1989, 57). 

 
Així les coses, la producció novel·lística d’Antoni Serra s’emmarca 

en aquestes premisses anteriors: és un producte de la societat i del 
moment històric que li toca viure; és una eina de primer ordre per 
entendre el món coetani que descriu i una reflexió sobre la política i la 
societat insular; i, a la vegada, una reflexió sobre el poder i sobre la 
història, molt especialment en el cas de la novel·la L’avinguda de la fosca. 

Si observem bé el moment en què s’adopta en la historiografia 
l’anomenat gir narratiu —des de mitjans dels anys setanta— i posterior-
ment el gir cultural, ens adonarem a la perfecció que el que es fa és aplicar 
a la història els nous models que havien entrat a la novel·la uns anys 
abans, d’ençà que Truman Capote el 1966 amb A sang freda; Norman 
Mailer el 1968 amb Els exèrcits de la nit o Tom Wolfe, Hunter S. 
Thompson (i Rodolfo Walsh com a precedent a l’Argentina), inaugures-
sin el que posteriorment s’ha conegut com a «nou periodisme» i que ha 
generat nombrosos debats al voltant del procés de realitat i ficció, ben 
present a la novel·la negra contemporània. El novel·lista ha esdevingut un 
investigador, un periodista que empra la realitat per condensar-la en la 
seva obra i oferir un producte que es mou a mig camí entre la realitat i la 
ficció, com veurem que passa amb una gran part de les novel·les negres a 
casa nostra. Per tant, l’obra d’Antoni Serra és una memòria d’un món 
canviant on podem observar condensats en només sis títols algunes de les 
principals tendències del gènere: el debat sobre realitat i ficció; la crítica 
social i política aplicada; el joc amb la tradició i la seva renovació —o 
no— a través de la figura del detectiu; la seva utilitat per explicar un país 
i una història des d’una perspectiva allunyada de l’oficial. 
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2. UNA PRODUCCIÓ INSERIDA DINS UNA TRADICIÓ MINSA I LA SEVA 
CONSOLIDACIÓ 

La producció de gènere negre d’Antoni Serra s’ha d’inserir en el 
conjunt de la producció del gènere en català a Mallorca i, per extensió, a 
la resta del territori. En aquest sentit, destaca la pertinença de l’escriptor 
al col·lectiu «Ofèlia Dracs», que el 1983 havia publicat Negra i consentida, 
un volum de narracions on naixerà, per exemple, el personatge de Lònia 
Guiu de Maria-Antònia Oliver. 

Després de les provatures inicials de Rafael Tasis, Manuel de Pe-
drolo i, sobretot, de Jaume Fuster —que dirigirà la col·lecció «La Negra» 
de la Magrana, on publicarà la major part de la seva producció de gènere 
Antoni Serra— la novel·la negra passa per una certa consolidació que a 
Mallorca es traduirà amb l’arribada de les primeres obres de Guillem 
Frontera, Llorenç Capellà, Josep Maria Palau i Camps i Maria-Antònia 
Oliver. Una tradició que encara és minsa i que en el cas de Frontera i 
Capellà no ha tingut gaire seguiment, mentre que la d’Oliver, Palau i 
Camps i el propi Serra va ser coetània en el temps. 

Hem de considerar que un dels punts d’inflexió importants en el 
desenvolupament del gènere negre en català està vinculat directament a 
una acció d’allò que es podria anomenar indústria cultural: el sorgiment 
de la col·lecció «La Negra» de l’editorial La Magrana, la segona gran 
col·lecció de gènere que s’ha publicat en llengua catalana. La Negra va 
prendre forma el 1986 quan va posar els seus primers títols al carrer i 
Antoni Serra ja havia publicat el seu primer llibre negre, El blau pàl·lid de 
la rosa de paper, amb l’editorial Moll. Un dels impulsors de la col·lecció, 
Àlex Broch, explicava que: 

 
La literatura catalana compta amb suficients autors com perquè «La Negra» pu-
gui mantenir el ritme de publicació que ens hem proposat, la societat catalana té 
la capacitat i les característiques adients per fer possible l’existència d’un gènere 
com aquest? Si observem bé la realitat que ens envolta, veurem en relació a la se-
gona pregunta, que la societat catalana actual té totes les característiques pròpies 
de la societat industrial —en aquests moments en crisi—, que fan possible 
l’existència del gènere (BROCH: 1991, 122). 
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És a dir, que a mitjans dels anys vuitanta, quan neix la col·lecció, 
Broch considerava la societat catalana prou madura com per produir una 
quantitat notable de novel·les negres en català amb la missió de descriure 
com era aquesta societat i com es transformava, entre elles les d’Antoni 
Serra. Es feia novel·la negra des de múltiples vessants i arreu del territori 
i, ara sí, el gènere es venia.57 A la fi s’havia aconseguit canviar i invertir 
una tendència que sempre havia actuat en contra dels escriptors en 
llengua catalana. Explica Àlex Martín que: 

 
El producte especialitzat en català era un objecte de consum minoritari, sense 
possibilitats d’una clientela àmplia i diversa. Els consumidors de llibres en català 
eren un públic fidel, militant, però no interessat exclusivament i àmplia per la 
narrativa de lladres i serenos. Aquesta situació s’havia de canviar. Els nous es-
criptors catalans estaven preocupats per crear una literatura de base que fos el 
punt de partida cap a un nou camí. Els temes policíacs, eròtics i de ciència ficció 
comencen a tenir cert reconeixement dins la literatura de massa segons ens anem 
acostant a la progressiva alfabetització social i a la presència del català en 
l’ensenyament. No debades, en el període que va des dels anys setanta als vuitan-
ta es detecten determinats canvis socials que afavoriren, al final del recorregut, la 
presència de literatures d’especialitat. Tots aquests factors ens porten a destacar 
un gran creixement editorial en anys posteriors [...] L’època, per tant, es pot 
qualificar de transcendent, si més no pel que fa al consum i augment de la pro-
ducció (MARTÍN I PIQUER: 2006, 79-80). 

 
Per tant, els escriptors que als anys vuitanta feren una aposta deci-

dida pel gènere en llengua catalana —Andreu Martín, Maria-Antònia 
Oliver, Antoni Serra, Jaume Fuster, Palau i Camps o Ferran Torrent, 
per exemple— s’inserien en una tradició que tenia potser pocs referents i 
poca repercussió, però crearen un corpus d’obres i en certa mesura un 
model d’èxit, que posaren el fonament per a l’esclat del gènere a finals de 
la dècada i en els primers anys noranta (un èxit del qual molts d’ells 
participaren de manera directa), al mateix temps que eixamplaren la base 
d’aquesta tradició, oferint nous models i referents als que començaren a 

                                                
57 De fet, per a molts autors de la col·lecció, les novel·les que publicaren a «La Negra» 
han estat les que més ingressos els han generat i les que han assolit un major nombre de 
lectors, a més a més d’una gran projecció social. En bona part això es deriva de la seva 
inclusió dins els programes de lectura obligatòria dels centres escolars. 
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conrar la novel·la negra a partir del nou segle, amb les col·leccions desapa-
regudes, una indústria editorial profundament transformada (sobretot a 
partir del 2007) i el gènere negre amb un nombre cada vegada més 
interessant de propostes des del vessant creatiu, però amb més problemes 
de visibilitat. 
 
3. CELSO MOSQUEIRO, MOLT MÉS QUE UN PERDIGUER «HARD-
BOILED»  

Antoni Serra és un gran lector de les obres clàssiques del gènere 
negre i ret homenatge als principals autors amb la creació de Celso 
Mosqueiro58. El detectiu de Serra entronca amb la tradició del «hard-
boiled», tot i que una mica més humanitzat, ja que hi ha una certa 
preocupació per la primera vellesa que plana en els texts, especialment a 
partir de la segona aventura de la sèrie, L’arqueòloga va somriure abans de 
morir, quan en una persecució a Alemanya pateix una trencadura i des de 
llavors haurà d’anar amb una pròtesi ortopèdica perquè no voldrà operar-
se. En algun moment, però això li servirà com a defensa i, fins i tot, com a 
element de seducció. 

 
Josephine vinclà l’espinada i enretirà lleugerament el cap, mentre el baix ventre 
pressionava contra Mosqueiro i iniciava un balanceig de reconeixement. 
—Escolta tu, i què és això tan dur? —la veu era melosa. 
—Ja t’ho pots imaginar... —contestà Celso amb complicitat. 
—Qualsevol pensaria que els tens d’acer. 
—Com tots els detectius privats, d’acer. 
Es besaren llargament, amb frenesí desesperat i insatisfet, i Mosqueiro no va sa-
ber si beneir els aparells ortopèdics o maleir-los (SERRA: 1986, 96). 
  
Si bé Mosqueiro beu de les fonts clàssiques (i això es notarà sobre-

tot en la relació que el detectiu manté amb les dones, moltes de les quals 
acabaran seduïdes per ell, l’escriptor mallorquí l’humanitza molt més que 
els seus col·legues nord-americans. Així sabem coses d’un passat a la 
policia salazarista que no el motiva; l’existència d’una mare que li va 
ensenyar a parlar en català, la seva llengua, i una sensibilitat per la litera-

                                                
58 A més a més de la literatura portuguesa, creant un detectiu privat que havia estat 
policia a Portugal, l’homenatge clar és a Vázquez Montalbán. 
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tura clàssica que no són precisament els elements canònics del detectiu 
«hard-boiled». Com a mostra, el nom del guardià del seu llaüt és Tirant, 
un nom ben connotat en la literatura catalana que es posa a un ca per 
expressar el símbol de la màxima fidelitat de l’animal, comparable a la del 
cavaller medieval inventat per Joanot Martorell, que manté la fidelitat a 
ell mateix, a l’orde de cavalleria, als seus amics i a Carmesina, una fidelitat 
que destaca per sobre de totes les seves altes virtuts. Si a això li afegim 
una coneixença precisa de vins i bons menjars (tan pròpia de la novel·la 
negra mediterrània o del desencant) i una passió pel mar, ens trobarem 
un personatge humà que transforma els paràmetres americans per 
suavitzar-los i convertir-los en una mescla de trets propis que marcaran el 
personatge. 

 Tot i que, com a bon detectiu privat de novel·la negra, Mosquei-
ro sempre actua sol per resoldre els casos, ha de tenir relacions, per grat o 
per força, amb dos elements policíacs molt marcats: d’una banda el seu 
antic company Queiroç i de l’altra el comissari Tous, una relació que ben 
sovint és problemàtica. Segons explica Alejandro Casadesús:  
 

Amb aquests enfrontaments, Serra reprodueix un altre clixé clàssic del gènere, 
segons el qual la relació entre l’investigador privat i el policia no sol ser gaire bo-
na. En ambdós casos, Serra planteja una relació basada en l’amor-odi, ja que, per 
una banda, els dos funcionaris critiquen amb extrema duresa les activitats del 
detectiu i, per una altra banda, necessiten la informació que els proporciona 
Mosqueiro, que té molta més llibertat per actuar que la policia. En contrapresta-
ció, Queiroç ajuda sempre Mosqueiro quan aquest el requereix i Tous el salva en 
dues ocasions d’una situació molt complicada (CASADESÚS: 2011, 92-93). 
 
El joc amb els clàssics, en aquest aspecte, ve molt més motivat per 

la necessitat que per la devoció. En els anys vuitanta els escriptors de 
gènere de casa nostra encara estan molt marcats per la dictadura de 
Franco i saben que no és versemblant un policia investigant, perquè 
encara mantenen molts trets de la mateixa policia franquista que associen 
a la repressió patida en carn pròpia.59 Per això, la versemblança (i la 
tradició) els reclama una mena de personatge que, per ventura, és el que 

                                                
59 Una excepció és la de Jaume Arbós, el protagonista de Palau i Camps, l’únic protago-
nista policia d’una sèrie de novel·les en català en els anys vuitanta. 
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més ha envellit en aquesta narrativa: el detectiu privat.60 Mosqueiro avui 
en dia difícilment funcionaria en una novel·lística que ha renovat tots els 
seus paràmetres, però va ser tot un encert en el moment en què va sorgir. 
 
4. UNA OBRA QUE PARTEIX DE MALLORCA PER OBRIR-SE AL MÓN 

Una de les característiques especials de la narrativa d’Antoni Serra 
fa referència a la multiplicitat d’espais que surten a la novel·la. Si bé 
Mallorca és l’epicentre de l’acció, Mosqueiro haurà de moure’s per una 
quantitat ingent d’escenaris que apareixen en els volums de les seves 
aventures: Lisboa, Eivissa, Menorca, Munic, Roma, Londres, Girona, 
Belgrad, Montpeller, Bolonya, Split o Lübeck entre d’altres. Aquests 
viatges corresponen a la investigació de pistes falses o a digressions 
cercades que alenteixen la resolució final del cas i que permeten actuar 
per contrast amb la realitat mallorquina descrita. Moltes vegades les 
descripcions precises i acurades aconsegueixen que el lector tengui la 
sensació que està acompanyant realment Mosqueiro en les seves aventu-
res fora de Mallorca. En aquest sentit, és molt interessant veure el pas de 
cap a Eivissa i Menorca, ja que les trames que s’hi desenvolupen, com les 
mateixes de Mallorca, les allunyen de forma radical de la imatge paradisí-
aca de l’arxipèlag. Així les coses, a la primera s’hi hauran refugiat alguns 
elements nazis que apareixen a la trama de El blau pàl·lid de la rosa de 
paper, mentre que a la segona hi ha tota una conxorxa de tràfic de dro-
gues, clau de L’arqueòloga va somriure abans de morir. 

En la temàtica del viatge, Serra també es mostra deutor de Vá-
zquez Montalbán. Quan el novel·lista barceloní empra el viatge i les 
pistes exteriors a Tatuaje (1974), que aconduiran Carvalho a Holanda, 
ho fa amb la intenció de mostrar per contrast algunes de les principals 
mancances de la societat espanyola de l’època, encara sota el franquis-
me.61 Serra ens passeja pels escenaris amb la mateixa finalitat, la de 

                                                
60 En aquest sentit, s’ha de remarcar que a banda del detectiu privat també tenim 
periodistes (en el cas de Ferran Torrent, per exemple) i que en els darrers temps s’ha 
ampliat la nòmina d’investigadors en el gènere negre a altres professions a més a més 
d’incorporar-hi amb absoluta normalitat la policia. 
61 No és debades que en alguna de les obres hi aparegui Carvalho com a personatge, així 
com Lluís Arquer, creat per Jaume Fuster, o Lònia Guiu, de Maria-Antònia Oliver, en 
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mostrar el contrast entre Mallorca i la resta del món, potser, qui sap, si 
aplicant la vella teoria mallorquina que assegura que «el món se divideix 
entre Mallorca i fora Mallorca». Aquesta dita popular (aplicable gene-
ralment a totes les realitats insulars, sigui quina sigui la seva latitud) no és 
un impediment perquè Mosqueiro, que és un apàtrida, o millor dit un 
expatriat, ens descrigui a la perfecció alguns indrets que coincideixen amb 
geografies interessants, sobretot quan fa les seves incursions a la Repúbli-
ca Democràtica Alemanya en la primera de les aventures. El sentiment de 
Mosqueiro envers Mallorca es pot veure perfectament en aquesta cita: 

 
Maleí una vegada més no haver nascut mallorquí, si més no, per poder entendre 
a la primera la vaguetat metafòrica amb què se solien expressar els nadius en 
qüestió de dates i distàncies (SERRA: 1989, 75). 
 
En una entrevista amb Alejandro Casadesús, Serra explica així què 

ha volgut expressar amb les seves novel·les negres: 
 
Ja ho he dit abans: analitzar críticament una societat, la que m’ha tocat viure i 
patir, des d’una posició fèrriament independent. I sobretot, crear literatura amb 
llibertat. O sigui, escriure. O també, com ha manifestat Josep Palacios en alguna 
ocasió, dedicar-me a l’escriptura (com a treballador de la paraula, com especifica 
Beckett) sense llepaculismes i obviant la tàctica, avui dia d’ús freqüent, de 
l’almoiner (CASADESÚS: 2011, 241). 

 
En aquesta explicació de la societat que li ha tocat viure és on Serra 

excel·leix. I és que la seva obra és una anàlisi profunda dels canvis estruc-
turals de la societat illenca en els anys vuitanta i primers noranta, és a dir, 
en els moments en què el turisme de masses ja s’ha convertit en el princi-
pal motor econòmic de la societat insular, un monocultiu que ha com-
portat uns canvis estructurals que Serra no deixa de narrar en les seves 
novel·les:  

 
—Vatuadell, mestre, ¿i què heu fet per posar-vos així? 
—Si us ho deia, sabríeu més que jo, l’amo... Només sé que ahir vespre una guar-
da d’alemanys me’n varen donar fins que... 

                                                                                                           
un joc de referencialitats i homenatges que resulta molt interessant i fruit de l’amistat 
entre els autors. 
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—Alemanys, eh? Mirau que és gros que el turisme que ve en aquesta terra hagi 
de ser gentussa! Si jo sempre ho dic: aquí s’ajunten tots els capbuits i fills de pu-
ta d’Europa (SERRA: 1987, 94). 

 
Tot i que no només és la crítica al turisme el que trobarem a les 

novel·les, sí que aquest fet hi destaca de forma essencial, com també serà 
un dels motius principals de les obres d’altres escriptors que empren el 
gènere negre amb posterioritat, com Miquel Vicens Escandell o Guillem 
Rosselló Bujosa, per exemple. I és que com explica Pilar Arnau: 

 
El turisme ha estat l’esdeveniment clau de la història de la Mallorca contempo-
rània. Tal com el coneixem actualment, s’implantà a Mallorca a principis dels 
seixanta i des d’aleshores optà per un turisme de masses, amb nombrosos visi-
tants de baix poder adquisitiu. Aquest fet suposà una transformació radical en 
l’estructura econòmica de l’illa, tant des del punt de vista sectorial com de la de-
mografia, de l’ocupació del territori, de la dependència econòmica, de la degra-
dació ecològica, etc. 
Aquest nou fenomen, amb trets marcadament econòmics, significà un gran im-
pacte per a la societat mallorquina, un autèntica revolució en tots els sentits. La 
vida quotidiana dels mallorquins, estancada en una societat estratificada d’arrels 
medievals, es veié sacsejada sense miraments per un esdeveniment imprevist i 
sobtat (ARNAU: 1999, 31). 

  
 En aquest cas, la mirada des de fora serà un dels principals recur-

sos narratius que emprarà Serra. Mosqueiro pot jutjar perquè no entén 
res. Ha arribat a aquesta societat, s’hi ha instal·lat i intenta comprendre-
la, i la seva mirada forana li permet judicis de valor més complexos que els 
d’un mateix illenc. Com bé diu Alejandro Casadesús (2011, 99): 

 
Mosqueiro, com els representants clàssics del gènere, incorpora uns valors ètics 
que no són comuns i que incomoden a qui l’ha contractat perquè acaba desco-
brint molt més del que se suposa que havia d’esbrinar. Aquestes característiques 
fan d’ell un personatge especialment atractiu, car la seva actitud fa pensar que 
encara hi ha qui creu en valors com la justícia i la integritat moral. 

 
5. UNA SÈRIE NEGRA PER A LA HISTÒRIA 

Les cinc novel·les negres protagonitzades per Celso Mosqueiro te-
nen un element fonamental en comú: l’enfrontament del detectiu, del 
personatge individual, contra grans organitzacions, fet que normalment 
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comporta que les seves investigacions no facin caure mai les empremtes 
més cobejades de l’escaquer. Només els intermediaris, les peces prescin-
dibles són les que acaben pagant, peces que ben sovint són també elles 
víctimes. Així les coses, en aquest sentit Serra també beu de les fonts 
clàssiques per presentar-nos un personatge que sovint entronca amb els 
cavallers medievals (no debades, com ja hem comentat, el ca de Mosquei-
ro s’anomena Tirant) per les seves virtuts, però que moltes més vegades 
entronca amb la tradició clàssica, que ens mostra que la novel·la negra és 
la novel·la dels perdedors. Així les coses, Mosqueiro s’haurà d’enfrontar 
amb una organització neonazi (El blau pàl·lid de la rosa de paper); una de 
tràfic de drogues (L’arqueòloga va somriure abans de morir); una de tràfic 
de diamants (Espurnes de sang) i novament els nazis i el tràfic d’armes 
(Cita a Belgrad). 

 En aquest context, el temps i l’espai seran decisius per veure com 
Serra aprofita la història d’una banda i els temps que li ha tocat viure de 
l’altra, per construir les seves narracions. Com explica Àlex Martín: 

 
Ens trobam, doncs, davant una utilització hàbil de l’espai i el temps com a punts 
d’informació sobre elements i detalls que es corresponen amb el context. Es trac-
ta, en certa mesura, de fer que les pàgines de la ficció literària reprodueixin tot 
allò que estava passant en el context social del moment. Això era, en definitiva, 
una nova forma de reflectir la realitat constituint una mostra fefaent de la volun-
tat de l’autor que pretén establir unes relacions entre el text i el context amb la 
finalitat d’ubicar històricament i socialment la novel·la (MARTÍN: 2009, 52). 

 
Així doncs, la lectura dels texts de Serra ens mostren, d’una banda, 

el rebuig o com a mínim el desencís amb les transformacions que el 
turisme ha provocat a Mallorca (especialment pel que fa al canvi de 
fesomia tant de paisatge com de patrons socials i de comportament); i, de 
l’altra, són un testimoni d’aquestes realitats que, llegides des del present, 
impliquen per elles mateixes un canvi. Centraletes de telèfon, cabines al 
carrer, telegrames, cartes, agències de viatges, vols confortables on se 
servien aliments i begudes d’una banda; el mur de Berlín, els canvis de la 
transició portuguesa, els canvis de passaport, les entrades i sortides per 
les fronteres de l’altra; i una fesomia urbana en constant transformació 
(fins al punt que alguns dels indrets esmentats a les novel·les ja no hi són 
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o també s’han tornat a transformar) són tres mostres d’aquest testimoni-
atge. 

 Segons explica Javier Sánchez Zapatero, referint-se a la novel·la 
negra en llengua castellana, però amb perfecta aplicació al cas que ens 
ocupa: 
 

Els escriptors nacionals mostren la frustració de tota una generació davant les 
transformacions socials, polítiques i econòmiques produïdes després de 1975 i 
davant la constatació del fracàs de tot l’idealisme utòpic que va envoltar els pri-
mers mesos de la transició democràtica. Davant la interpretació històrica efectu-
ada des de les fonts de poder, que imposaren l’oblit com a única forma de supe-
rar el passat i propagaren fins a la sacietat l’èxit del model reformista, autors com 
Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Francisco González Ledesma o 
Juan Madrid vertebraren a través de les seves novel·les negres un discurs contra-
cultural oposat al missatge oficialista (SÁNCHEZ ZAPATERO: 2006, 79).  

 
Antoni Serra s’emmarca sens cap mena de dubte en aquest corrent 

(com la majoria dels escriptors de novel·la negra en català dels anys 
vuitanta) i la seva novel·lística vol ser també un apunt de la memòria, que 
s’aprecia perfectament amb la situació de la trama neonazi que el perse-
gueix en dues de les seves aventures i que situa en primer lloc a Eivissa. 
Serra parteix de la realitat de la presència d’oficials nazis i de caçadors de 
nazis a Eivissa en els anys cinquanta i seixanta, per oferir-nos una història 
versemblant i possible que traspassa l’àmbit de l’illa.62 Sigui com sigui, 
una narrativa que flirteja amb la Història i amb la realitat i que esdevé, 
llegida des del present, també ella mateixa una font per a la Història. 
 
6. EL CAS THOMAS HARRIS I EL DEBAT SOBRE REALITAT I FICCIÓ 

El 1994 Antoni Serra va fer un canvi important en la seva obra 
narrativa de gènere negre i va publicar L’avinguda de la fosca, una novel·la 
d’espies on la figura central és l’espia Thomas Harris, conegut com a 
Tomás Harris des de que el 1948 es va instal·lar a Mallorca, on va morir 
en un accident de trànsit, a la carretera del Cap Blanc, el 1964. Harris va 
                                                
62 En aquest sentit cal destacar el conegut com a cas dels Titelles de 1977, quan una 
dona que feia titelles a Eivissa fou assassinada a Dalt Vila. Els rumors apunten a que ella 
tenia una llista dels nazis que hi havia a l’illa i estava a punt de fer-la pública poc abans 
del seu assassinat. 
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compartir xarxa d’espionatge amb el famós espia Garbo i va ser un dels 
principals intoxicadors dels nazis, a més a més de ser, durant molt de 
temps, el principal expert en les pintures negres i els gravats de Goya. 

Harris, a més a més, va esdevenir un pintor bastant interessant i, 
entre les seves pintures, el 2011 es varen exposar dos retrats i un autore-
trat que posaven cara al mateix Harris i als seus amics Donald Maclean i 
Desmond Bristow. Els tres havien format part de la secció Ibèrica del 
Servei Secret Britànic i Maclean era espia doble al servei de Moscou, 
integrant del famós grup de Cambridge, on hi havia Anthony Blunt, 
John Cairncross, Kim Philby i Guy Burgess. L’espia va atresorar impor-
tants col·leccions de dibuixos italians, joies renaixentistes i barroques i 
una gran col·lecció de gravats de Durer, Rembrandt i Goya. La seva 
extraordinària col·lecció, «The Tomas Harris Collection», va ser cedida 
per la família al Museu Britànic com a pagament d’imposts. En els anys 
previs a la Segona Guerra Mundial, com a conseqüència de la seva 
amistat amb els membres del grup de Cambridge i atès el seu coneixe-
ment d’Espanya (el castellà era la seva llengua materna), Harris es va 
enrolar en el Servei Secret Britànic , va ser el cap de la secció britànica de 
l’MI5 i ideòleg de les operacions Fortitude i Garbo, dedicades a intoxicar 
el servei secret militar alemany durant el desembarcament de Norman-
día. La seva mort el 1964 va resultar molt polèmica. Es va fracturar el 
crani quan viatjava en un Citroën Tiburón amb el qual va impactar 
contra un ametller mentre anava a Felanitx amb la seva dona, Hilda 
Webb, que va sobreviure. Sempre s’ha pensat que va ser una maniobra 
dels soviètics, però el seu nebot sempre ho ha negat.63 

Amb aquest fantàstic personatge real, Serra confegeix una extraor-
dinària novel·la d’espies que la crítica considera de manera unànime el seu 
llibre de gènere més reeixit i que s’insereix de ple en el debat entre realitat 
i ficció, tot situant-lo com a conreador de la «non-fiction novel» a casa 
nostra. Jeroni Salom assegura a la contraportada de l’edició castellana del 
llibre: 
                                                
63 La informació sobre la vida de Thomas Harris ha estat extreta de les següents 
informacions periodístiques: FRAGUAS, Rafael (2011): «El espía que pintaba al óleo a 
los espías», El país (26 de setembre), i VALLÉS, M. Elena (2009): «Tomás Harris, hábil 
espía, mejor pintor», Diario de Mallorca (1 d’agost). 
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Ha sido revelador ver las expectativas suscitadas cuando se supo (en Mallorca) 
que Antoni Serra estaba escribiendo una novela de espías sobre Thomas Harris 
[…]. La verdad es que en L’Avinguda de la fosca, existe un sugerente juego 
narrativo: la ficción que se transforma en realidad implacable o, si se prefiere, la 
realidad que llega a las dimensiones de la ficción provocadoramente literaria. 
Para mí, es una de las obras más sólidas que ha publicado Antoni Serra en los 
últimos años. 
 
Així doncs, Serra va aprofitar la seva darrera incursió en el gènere 

negre —l’editorial li havia encarregat un altre llibre, escrit, però que no es 
va publicar perquè ell exigí primer la sortida d’una altra novel·la que no 
era de gènere— per moure’s en un dels grans temes de debat de la 
novel·lística contemporània: el joc entre realitat i ficció i les empremtes de 
l’una i de l’altra en la producció literària actual. 
 
7. CONCLUSIONS 

La producció novel·lística de gènere negre d’Antoni Serra (cinc no-
vel·les negres més una d’espies entre 1985 i 1994) està marcada per tres 
característiques principals: la creació d’un personatge seriat, Celso 
Mosqueiro, que ret homenatge als principals autors hard-boiled ameri-
cans, però que passa pel sedàs mediterrani per obrir noves possibilitats als 
autors que faran novel·la negra en català amb posterioritat; la voluntat de 
ser un testimoni crític de la societat del seu temps i a la vegada un 
testimoni de com la història determina i marca determinats comporta-
ments dels personatges de ficció com a reflex de la vida real en què 
s’inspiren els seus autors; i la modernitat de la seva obra d’espies en 
plantejar el joc entre realitat i ficció a través d’estructures narratives 
sorprenents en relació amb el gènere. Totes tres característiques fan de 
l’obra de Serra una novel·lística moderna, no sotmesa als estereotips del 
mercat —tot i que observa les regles principals del gènere negre— i que 
obre possibilitats i camins per al gènere negre fet amb posterioritat. 
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JAUME FUSTER, LA FICCIÓ SENSE FRONTERES64 
Margarida Aritzeta 

Universitat Rovira i Virgili 
 

aume Fuster i Guillemó va néixer a Barcelona el mes de 
novembre de l’any 194565 i hi va morir el darrer dia de gener 
de 1998. De formació autodidacta,66 profundament culte, bon 
coneixedor de la gran literatura del seu temps i dels clàssics, 

alguns dels quals va traduir al català o al castellà, era també un apassionat 
del cinema, de la literatura popular, dels llibres d’aventures, del còmic... 
ingredients tots ells que havien format part dels seus anys d’aprenentatge 
en una Barcelona de postguerra grisa i estreta, que el van forjar com a 
escriptor. Era també un home afable, bon conversador, hedonista, 
treballador i amb una forta capacitat de lideratge. 

Sovint se l’ha considerat el creador del gènere negre a Catalunya, 
encara que no va ser pas el primer a publicar novel·la criminal en català a 
la postguerra.67 I doncs per què ha estat així? Segurament perquè va ser el 
primer autor de la generació jove que ho va fer amb continuïtat, perquè 
va crear un tipus de detectiu català (el perdiguer), un argot i un llenguatge 
propis, perquè va impulsar i dirigir la primera col·lecció de novel·la negra 
en català,68 perquè va buscar la complicitat d’altres autors que s’afegissin 
                                                
64 Aquest article forma part de les activitats del Grup de Recerca Identitats en la 
Literatura Catalana (GRILC), reconegut i consolidat per la Generalitat de Catalunya 
(2014 SGR 755), i del grup de recerca Identitat Nacional i de Gènere a la Literatura 
Catalana, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. 
65 Li agradava fer notar que era l’any de la bomba atòmica, o sigui l’any que van esclatar 
les primeres bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki. Recordo que en Pere 
Calders explicava sovint que ell havia nascut l’any de l’esfondrament del Titànic. 
Sempre he pensat que en Jaume Fuster deia això de l’any de la bomba en complicitat 
amb en Calders i amb una enorme ironia. 
66 En acabar el batxillerat es va posar a treballar en una oficina i va decidir que volia ser 
escriptor. 
67 El varen precedir clarament Rafael Tasis i Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo, a 
més a més, va ser el director de la col·lecció de «La Cua de Palla» d'Edicions 62, que 
naixia l’any 1963 i que va posar al nostre abast i en català les obres mestres del gènere. 
68 Es tracta de «La Negra», la col·lecció de gènere negre amb títols originals d’autors 
catalans que treu l'editorial La Magrana i que Fuster dirigeix quasi des de la seva creació, 
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al conreu del gènere,69 perquè el va popularitzar en múltiples ambients i 
mitjans... i potser sobretot perquè els predecessors el van reconèixer com 
el seu digne hereu. 

La primera novel·la negra de Jaume Fuster és en realitat la seva se-
gona novel·la publicada. Porta el títol de De mica en mica s’omple la pica 
(1972) i de seguida aconsegueix un gran èxit de lectura i de crítica. A 
partir de 1975, quan apareix l’edició de butxaca, es converteix en lectura 
recurrent dels instituts de secundària durant molts anys i Carles Benpar 
en fa una pel·lícula amb el títol de Dinero negro, que s’estrena el 1983.70 

En aquesta primera novel·la, l’autor ja aconsegueix un repte: que el 
llenguatge del relat i, sobretot, dels personatges, soni real als lectors, 
encara que en realitat l’estigui inventant a mesura que l’escriu. Recorre a 
l’argot, a la tradició, remunta fins a Juli Vallmitjana per baratar expressi-
ons que encara li puguin servir, però també recorre a la parla del carrer i a 
la inventiva per posar les bases d’un registre versemblant i actual, modern, 
que doni cos a un relat popular on apareixen, barrejats, els baixos fons i 

                                                                                                           
l’any 1986. Tot i que potser no consta en cap document, segur que la col·lecció va ser 
una iniciativa seva. Recordem que La Magrana, fundada el 1975, era un projecte 
editorial en què Jaume Fuster hi participava com a soci fundador amb aportació de 
capital econòmic i intel·lectual. És a dir, hi va posar diners, però inicialment no cobrava 
res. La direcció de l’empresa va recaure en Carles-Jordi Guardiola, que va fitxar l’Àlex 
Broch com a director editorial. Els fundadors de l’editorial eren amics o companys del 
PSAN i del grup «Trencavel». Recordo perfectament, perquè hi era, el debat que hi va 
haver a l’entorn de la utilitat que podria reportar l’editorial a la normalització cultural 
del país. 
69 En Jaume Fuster havia promogut el recull de relats negres del col·lectiu Ofèlia Dracs 
que porta el títol de Negra i consentida (Barcelona 1983), coherent amb el projecte del 
grup de conrear l’escriptura de gènere i posar a l’abast dels lectors catalans un ampli 
repertori de textos que engresquessin a llegir. A partir de la col·lecció «La Negra» de La 
Magrana, Jaume Fuster pot oferir als autors del seu entorn la possibilitat de publicar 
novel·les originals i els anima perquè es passin al català si ja conreaven el gènere en 
castellà, com és el cas d’Andreu Martín, o perquè escriguin novel·les negres en català si 
abans no ho havien fet, com és el cas de Maria-Antònia Oliver, Antoni Serra, jo 
mateixa, entre els membres de l’Ofèlia Dracs, i força altres noms que s'incorporen de 
mica en mica a la nòmina de la col·lecció.  
70 El guió del text en castellà, a quatre mans amb en Jaume Fuster, portava per títol El 
procedimiento, que era el de la traducció de la novel·la. 
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les esferes més altes del poder. I fa que la manera com s’expressen resulti 
creïble. 

És una època en què es comentava que no es podria fer novel·la po-
licíaca en català perquè els policies parlaven en castellà... i perquè també 
hi parlaven els delinqüents. Jaume Fuster, partint de la premissa que una 
ficció és per damunt de tot un assumpte versemblant, és a dir creïble, 
busca la manera de posar en boca dels personatges, siguin pinxos, bòfies, 
perdiguers, polítics o andoves de calé llarg, portin pipa a la trinxa o 
amaguin un raor a la lligacama, visquin en un forat pudent o siguin a la 
cangrí, una manera de dir que els faci vius als ulls del lector. I ho aconse-
gueix. 

Cap llengua no és mai un entrebanc al geni. 
També pretenia fer popular l’expressió novel·la de lladres i serenos 

per lligar el futur del gènere amb la tradició. Fins que els serenos no 
només es van acabar, sinó que el jovent ja no va saber qui eren. De 
vegades encara feia servir aquesta expressió i la defensava amb nostàlgia 
fins i tot després d’adonar-se que no tenia futur, perquè trobava que era 
una manera molt nostra d’anomenar el gènere i perquè deia que podia ser 
una aportació singular al món. Va haver de plegar veles amb els lladres i 
els serenos, sobretot amb els serenos. La modernitat els va engolir. 

Però sí que va aconseguir un tipus de novel·la en què els personat-
ges s’expressessin en un argot que de mica en mica tots vam acabar 
incorporant i ampliant. 

De mica en mica s’omple la pica el va consagrar. En una entrevista, 
el mateix autor diu al cap dels anys:  

 
El llibre em va permetre encetar aquest gènere que a casa nostra només havia 
conreat en Rafael Tasis en un període de la postguerra immediata amb tres no-
vel·les, i en Pedrolo amb algunes novel·les, però sobretot amb la direcció i tra-
ducció d’alguns títols de La Cua de Palla. A mi em va permetre lligar amb el pas-
sat. Vaig fer-ho, va tenir èxit, i d’alguna manera em van saludar com el renova-
dor del gènere. El mateix Pedrolo va esbombar que era el seu hereu en aquest 
sentit, com a novel·lista de gènere. Des d’aleshores he publicat algunes novel·les 
més, i sobretot he tingut la satisfacció de veure com aquest camí que jo emprenia 
el continuaven altres membres de la generació, superant-lo fins i tot. I alguna co-
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sa m’he d’atribuir, perquè com a mínim sóc el primer que ho va fer, i qui és el 
primer, si més no estableix els paràmetres o enceta camins.71 
 
Si l’hem de creure, l’autor afirma que es troba amb el gènere per ca-

sualitat, perquè és l’única manera, diu, de poder parlar de la realitat en 
termes de denúncia en una època de censura. A la mateixa entrevista, 
explica:  

 
De mica en mica s’omple la pica va néixer com una necessitat d’explicar una histò-
ria política. És curiós com de vegades et porten les circumstàncies a fer una cosa 
que potser no pretenies. Jo tenia una informació que m’havia passat un periodis-
ta, Joan Anton Benach, un membre de la nova escola de periodistes comprome-
sos que va crear tota una nova concepció del periodisme i que va permetre bona 
part de la transició. Doncs el Joan Anton Benach em va informar a l’època d’un 
cas concret, d’una persona important, coneguda, que passava els seus diners a 
Suïssa i que al mateix temps havia tancat la fàbrica al·legant bancarrota. I jo em 
vaig fer la pregunta: «I com es fa, això de passar tants diners?», perquè no era 
l’època de l’enginyeria econòmica, com ara, sinó que els diners tenien una pre-
sència material; els diners eren bitllets. I aleshores, per contestar-me aquesta 
pregunta, i probablement per explicar la història d’una corrupció, d’una corrup-
ció lògica en un règim de corrupcions com era el franquisme, se’m va acudir que 
la millor forma de trampejar la censura era a través del gènere negre. 
 
De tota manera, com que les casualitats com aquesta han de tenir 

algun fonament, l’autor s’afanya a puntualitzar que les seves lectures 
prèvies, la seva formació, les seves preferències literàries i filmogràfiques, 
li havien adobat prèviament el terreny per conrear el gènere:  

 
Tinc la gran consciència que va ser una casualitat, casualitat augmentada per les 
meves lectures de novel·la negra que feia al mercat de Sant Antoni quan era jove, 
i de les quals el meu pare era un gran lector, i pel cinema que havia vist al barri. 
Hi ha, doncs, un feed-back de formació, evidentment, però hi ha, sobretot, la 
voluntat d’explicar una història política que la censura no m’hauria permès si 
l’hagués explicada amb noms i cognoms, i a més una història periodística.  
 

                                                
71 Es tracta d’un fragment de l’entrevista que li vam fer a la URV l’any 1996 amb motiu 
d’un col·loqui sobre la «Generació literària dels 70», els textos del qual van quedar 
inèdits. Es pot llegir sencera al blog: http://delllibrealsdits.blogspot.com.es/2013/10/ 
jaume-fuster-i-lofici-descriure.html  
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En aquesta primera novel·la negra, el protagonista Enric Vidal, 
«capaç de tot per una mica de calé», és un brètol. Però no ho és tant, ni 
de bon tros, com els personatges amb els quals s’embolica. Diners, locals 
dubtosos, una estafa monumental, tràfic de divises i set morts animen el 
relat, juntament amb una espectacular persecució en cotxe per les costes 
de Garraf, de gran tensió narrativa i tall cinematogràfic, que fan les 
delícies del lector. Al final, la novel·la es resol amb un cert regust 
d’impotència perquè els poderosos sempre tenen la paella pel mànec i la 
corrupció no és necessàriament castigada (ni tan sols destorbada) per la 
justícia oficial. I el lector ha d’acceptar que al capdavall ni tan sols els 
personatges «bons» no són tan bons com això, o potser ni tan sols no són 
recomanables, cosa que ocorre sovint a les novel·les de Hammett, Mac-
donald o Chandler, que Fuster admirava i homenatjava sovint. 

Aquesta voluntat d’explicar les entranyes de la corrupció, doncs, 
s’entronca d’una banda amb el contingut de les lectures i la filmografia de 
tota una generació d’autors nord-americans que Jaume Fuster admirava 
(malgrat com es comporten alguns dels seus herois durant el mccarthys-
me), i de l’altra banda es fonamenta en el seu compromís personal, la seva 
militància, que l’empeny a impulsar diversos projectes culturals i de 
denúncia social i política. 

Des d’aquesta primera novel·la negra i al llarg de tota la seva trajec-
tòria literària, l’autor no deixa de conrear el gènere en els seus diversos 
llenguatges, suports i formats. Això no vol dir que es dediqui només al 
gènere negre, perquè la seva obra és també molt significativa en altres 
camps i fins i tot toca registres del que s’ha considerat literatura d’elit. 
Però alhora defensa contínuament que la literatura de gènere no és un 
estadi menor de la literatura sinó l’únic estadi possible, perquè no hi ha 
escriptura sense gènere. 

En aquest sentit, en Jaume Fuster batalla contra la crítica contem-
porània i, com a conseqüència, contra la historiografia literària, que 
tendeix a classificar les obres i els autors seguint una gradació que va des 
de l’anomenada «alta literatura» (on novel·la, poesia i teatre no tindrien 
adjectius) fins als gèneres populars (amb els diversos adjectius possibles: 
negra, d’aventures, rosa, de ciència ficció, etc.). Etiquetar algú com un 
autor de gènere implica barrar-li el pas a la literatura tout court i, per tant, 
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als cànons, a les històries de la literatura, als manuals, a la universitat... i 
l’accés a la lectura d’un públic poc informat que es deixi portar per les 
etiquetes. 

A Jaume Fuster li interessava el conreu de la ficció narrativa sense 
fronteres ni adjectius. Hi ha bona o mala literatura, deia sovint, hi ha 
qualitat i geni o no n’hi ha. Una novel·la sempre és d’un gènere o altre, i 
anteposar-li el gènere al fet de ser novel·la és una fal·làcia. Recordava 
sovint els seus autors preferits: Graham Greene, Faulkner, Hammett, 
Chandler... Tots ells tenen, per damunt de cap altra cosa, deia, el geni de 
contar, la capacitat d’innovar, de subvertir els procediments i tècniques 
tradicionals de l’escriptura de relats, i una qualitat literària que es mani-
festa sigui quin sigui el tema o registre que hagin triat a l’hora d’escriure. 
Quan des de la crítica o des de la historiografia es parla de literatura de 
gènere, sostenia, es tendeix a considerar que l’únic que interessa d’aquesta 
mena de relats (que sovint consideren subliteratura) és el vessant argu-
mental o temàtic i no pas la seva vàlua artística, de la qual sovint se 
suposa que la literatura de gènere n’està mancada. 

El que compta d’una novel·la no és el gènere sinó la qualitat, afir-
mava. 

Aquesta va ser una de les grans batalles discursives de Jaume Fus-
ter, que recordava sovint que l’Odissea, La Ilíada, l’Eneida, el Quixot, el 
Tirant lo Blanc, Madame Bovary, Santuari, El tercer home... per dir només 
alguns dels títols que citava com a exemple, són relats de gènere. I que és a 
través del gènere que la novel·la nord-americana incorpora la tècnica del 
narrador-observador. 

Per aquest camí es plantejava quines eren les possibilitats i els re-
cursos dels escriptors del seu temps i les maneres d’arribar als lectors, al 
públic. No hi ha una sola manera de contar, deia. I afirmava que les 
fronteres entre els gèneres i els llenguatges són sempre difuses, i que de 
fet aquestes fronteres difuses de la literatura s’imbriquen amb les de 
multitud d’altres produccions existents en l’àmbit més general de la 
cultura. Explorava els llenguatges i els suports de la modernitat. Va ser 
un dels culpables, amb en Vicent Partal, que els escriptors ens informatit-
zéssim l’any 1985. Reivindicava l’escriptura electrònica, l’hipertext, els 
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jocs dels possibles que faciliten les tecnologies digitals.72 Hauria estat un 
gran impulsor dels Estudis Culturals si hagués entrat més aviat a la 
Universitat i s’hi hagués dedicat. Hi va accedir tard i de gairell, impartint 
cursos de guionatge, primer a la URV i després a la Pompeu Fabra. Però 
el seu camp era la creació i deia molt més en algunes de les seves obres del 
que altres publicaven en gruixuts o àrids manuals73 o del que explicàvem a 
les aules. Era el més modern dels teòrics de la literatura catalana de 
l’època, amb perdó dels meus col·legues de professió, sense haver-se 

                                                
72 Reprodueixo aquest fragment de l’entrevista anteriorment citada, ja que em sembla 
significatiu al respecte: «[El guionatge] és el procés lògic d’un escriptor de mitjans del s. 
XX. A partir del moment que John Dos Passos s’interessa pel cinema i formula a 
Manhattan Transfer l’ull de la càmera com l’objectivització de la realitat, a partir del 
moment que Joyce dedica un dels capítols sencers de l’Ulisses a la visió cinematogràfica 
—i Joyce és empresari de cinema, no us n’oblideu—, però sobretot a partir del moment 
que Hollywood atreu grans escriptors, primer de l’àmbit americà —Faulkner, Hemin-
gway, Scott Fitzgerald, que fracassa—, però també després de l’àmbit europeu a partir 
dels autors que emigren a causa de la guerra —Bertolt Brecht, per exemple, va ser 
guionista de Hollywood— no és d’estranyar que l’escriptor de la segona meitat del segle 
XX, l’escriptor bàsicament narratiu i dramàtic, no l’escriptor de poesia, encara que hi ha 
excepcions notables, una de les possibilitats que tingui sigui el guionatge, el guionatge 
per a audiovisual. En el cas català, en cinema és més difícil perquè la indústria de cinema 
catalana és un desastre. En televisió és més fàcil a partir sobretot de l’existència d’una 
televisió pública en català. I ha estat la lluita des que va començar TV3 i ha estat la lluita 
dels escriptors perquè TV3 deia que no era possible i negava que hi haguessin guionis-
tes fins que un dia va engegar la factoria, és a dir, la producció pròpia, i s’ha demostrar 
que hi ha guionistes i que a més a més els productes que fan aquests guionistes tenen 
l’èxit més gran d’audiència. I això està molt bé i això continuarà sent així, espero que 
durant molt de temps. Hi haurà qui no voldrà començar el camí, hi haurà qui dirà que 
no serveix per a això; ho trobo perfecte, no és cap mancança; però hi haurà que s’hi 
dedicarà professionalment, cada vegada més. I fins i tot passarà un fenomen que ja està 
passant, que és que hi haurà guionistes purs, que no hauran hagut de passar abans per 
l’escriptura narrativa o de ficció, o per l’escriptura dramàtica, que entraran directament 
en el món del guionatge. I em sembla molt bé, no hi ha cap problema. I diré més: 
probablement el guionatge audiovisual ben aviat serà obsolet, i el que haurem d’anar a 
redactar com a guions seran més aviat llenguatges cibernètics, és a dir, hipertextos o 
CDs. Tinc la sensació que el camí anirà per aquí, perquè d’alguna manera l’audiovisual, 
tal com l’entenem ara, s’està acabant». 
73 El semiòleg Iuri Lotman (1970) manifestava, en aquest sentit, que és molt més clar i 
profund un conte de Txèkhov que un manual gruixut de psicologia.  
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dedicat mai a la teoria. Qualsevol que hagués conversat llargament amb 
ell sobre els camins i les eines de la creació en pot ser testimoni. 

Admirador d’aquells grans escriptors que havien escrit per a Ho-
llywood, com Bertold Brecht, James Joyce, Graham Greene, John Dos 
Passos, William Faulkner, i tants d’altres, Jaume Fuster escriu en equip 
guions per a la ràdio, el cinema i la televisió (alguns dels seus 
col·laboradors més assidus van ser Guillem-Jordi Graells, Jaume Cabré, 
Vicenç Villatoro, Antoni Verdaguer). Majoritàriament de gènere negre. 
De vegades, en primer terme hi ha el llibre, que es converteix en pel·lícula, 
representació o serial. Però en altres ocasions és a la inversa: el relat neix 
amb clara vocació de ser espectacle, i des del cinema o el teatre o el 
concurs televisiu 74 s’acaba arribant a la versió per al llibre, de la mateixa 
manera que del recull de relats solts publicats també s’arriba al volum. 

Capítols singulars en les aportacions de Jaume Fuster a la novel·la 
negra catalana són també els seus personatges i els homenatges literaris 
que introdueix als seus relats, a manera de joc intertextual. Aquests 
homenatges, que de vegades es concreten en el préstec d’un nom o la 
paròdia d’un títol, lliguen la literatura catalana amb les altres literatures i 
aporten al lector català la familiaritat d’uns personatges, uns autors i unes 
obres que són patrimoni del món. Ens és fàcil resseguir-ho, i sobretot 
entendre’n els motius, si tenim en compte la seva Poètica personal, que 
explicita en una obra de creació magnífica i molt més il·lustrativa que cap 
manual. Es tracta de Tarda, sessió contínua, 3,45 (1976). 

Anem a pams. 
A la novel·la De mica en mica s’omple la pica apareix el personatge 

de l’Enric Vidal, «un brètol capaç de tot per una mica de calé», segons la 
definició que fa d’ell mateix. Aquest personatge té un bon recorregut al 
llarg de la producció literària de Jaume Fuster. 

El trobem a La matèria dels somnis 75, un recull de relats escrits al 
llarg de prop de quinze anys i aplegats finalment en un volum el 1986. En 
aquests relats, l’autor introdueix noms i indrets del món real i els barreja 

                                                
74 És el cas de Les cartes d’Hèrcules Poirot. Les claus de vidre neixen com a text i acaben 
essent també guió televisiu i concurs. 
75 Títol que fa una referència clara a la novel·la El falcó maltès, de Dashiell Hammett. 
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amb llocs i personatges dels mons literaris i cinematogràfics, de manera 
que tots, reals i imaginaris, conviuen en un univers nou, on arriben a 
dialogar amb l’autor. Aquesta és una tècnica que també havia usat a 
Tarda, sessió contínua, 3,45, i que representa un homenatge molt clar a 
Pirandello.76  

Trobem també l’Enric Vidal demanant ajut a la jove Ofèlia Dracs 
en el recull Negra i Consentida (1983), en un conte titulat Ofèlia a les tres, 
que era el «seu», encara que en el col·lectiu els autors no signàvem els 
relats.  

A La corona valenciana (1982), l’Enric Vidal es veu embolicat en el 
robatori de les joies de la Mare de Déu d’Elx al santuari de Santa Maria, 
on es representa El Misteri d’Elx. I com que no es resigna a compartir el 
botí amb els cràpules que l’han perpetrat, protagonitza una llarga peripè-
cia amb molta sang i fetge i amb força detalls de gastronomia, de la qual 
en Jaume Fuster era un bon amant, com a cuiner i com a gourmet, pel 

                                                
76 Afirmo que és Pirandello perquè n’havíem parlat, encara que no sigui l’únic autor que 
introdueix la ficció de dialogar amb els seus personatges. De fet, a Jaume Fuster, que 
també havia fet teatre amb el grup El Camaleó, li interessaven els bucles narratius, que 
fan que la narració es replegui sobre ella mateixa, i citava els exemples d’Homer o de 
Shakespeare, entre altres, encara que jo insistia a parlar-li de Borges. A l’entrevista abans 
esmentada menciona les seves incursions al teatre: «El món del teatre va tenir molta 
importància per a la generació literària dels 70. A l’estrena d’El retaule del flautista, per 
exemple, no a l’estrena del teatre Capsa, amb el Pau Garsaball, és a dir, amb companyia 
estable, sinó a l’estrena de teatre independent que van fer conjuntament El Camaleó i el 
GTI, dirigida per Francesc Nel·lo, hi havia el Jordi Teixidor com a actor, la M. Antònia 
Oliver com a actriu, l’Andreu Martín com a actor, i va assajar amb nosaltres, encara que 
no va arribar a estrenar, la Montserrat Roig. Pel que fa a les Preguntes i respostes de 
Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya, que va muntar la M. Aurèlia Capmany 
amb la col·laboració de Xavier Romeu, no la vaig estrenar al principi, però com que van 
retirar el passaport a algun dels actors que la feien, em vaig incorporar al muntatge per 
anar a París a representar-la; la vam interpretar el Jordi Teixidor, el Feliu Formosa, jo 
mateix, el Joan Rendé i, encara, la Maria Plans i el Jesús Saldaña, em sembla, i el Ramon 
Teixidor. D’escriptors, doncs, érem el Jordi Teixidor, el Feliu Formosa, el Joan Rendé i 
jo. Fixeu-vos, doncs, la presència d’escriptors en coses teatrals. I si ens remuntem al 
GTI, on jo no havia actuat, hi havia com a actriu la Montserrat Roig i fins i tot el Josep 
M. Benet i Jornet». 
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País Valencià, per terra i per mar, fins a Eivissa, de costat amb una tal 
Marlowe, nom que evoca un altre dels seus homenatges literaris.77 

Un altre dels seus personatges recurrents és el perdiguer Lluís Ar-
quer, que l’autor manté al llarg de diverses novel·les, jocs de ficció i relats. 
És fàcil adonar-se que aquest detectiu és l’homònim de Lew Archer, el 
detectiu de Ross Macdonald. En Lluís Arquer apareix a Les claus de vidre 
(1984),78 en una clara simbiosi d’homenatges creuats a Hammett i 
Macdonald, i reapareix a Sota el signe de sagitari (1986), a Quan traslladeu 
el meu fèretre (1987), Vida de gos i altres claus de vidre (1989), i a Anna i el 
detectiu, una novel·la juvenil que es publica el 1993. 

El primer dels homenatges literaris explícits que trobem a l’obra de 
Fuster és la dedicatòria que inclou a De mica en mica s’omple la pica, on 
diu que Dashiell Hammett és per a ell el millor autor del gènere. No sé si 
el fet d’incloure a la mateixa novel·la un personatge secundari que 
s’anomena Isabelle Dupin es pot comptar com a homenatge a Edgar 
Allan Poe, considerat el creador del gènere policíac, pel seu personatge 
Auguste Dupin. En tot cas, queda dit: amb Jaume Fuster cap coincidèn-
cia de nom no és casualitat. 

A partir d’aquesta primera obra, l’autor cita, parodia, dialoga, rees-
criu... agafa noms d’autors i personatges, agafa títols i els adapta, els 
tradueix, els canvia, sempre mostrant veladament què hi ha al darrere per 
fer-nos notar que hi juga, que com a autor forma part d’aquest món de 
ficcions i d’escriptors i que com a cultura i com a lectors també en 
formem part. 

L’homenatge a Hammett es torna a fer explícit a Tarda, sessió con-
tínua, 3,45, continua a La matèria dels somnis amb una clara referència a 

                                                
77 El detectiu Philip Marlowe, de Raymond Chandler. 
78 Les claus de vidre és un llibre de disset relats que va servir com a base per al guió de 
tretze enigmes emesos l’any 1985 a TV3 en forma de concurs policíac. Els relats es 
plantegen com un joc d’enginy que desafia el públic a resoldre un enigma triant alguna 
de les propostes per resoldre el cas. El títol fa una clara referència a la magistral novel·la 
de Hammett La clau de vidre, que obria la col·lecció de novel·la negra de «La Cua de 
Palla», d’edicions 62, que aleshores dirigia Manuel de Pedrolo. 
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El falcó maltès, i es veu encara confirmat, jugant sempre amb els títols, en 
el recull Les claus de vidre. 

Aturem-nos un moment a Tarda, sessió contínua, 3,45. 
La novel·la comença quan en Jaume, un escriptor adult, contrafigu-

ra de l’autor, passa per davant d’un cinema de barri que estan a punt 
d’enderrocar. Immediatament li vénen a la memòria les tardes de diu-
menge que hi va passar en la seva infantesa i adolescència, durant els seus 
anys de creixement. I a manera de retorn a aquell nen que un dia va ser, li 
reescriu el somni (la pel·lícula) que li hauria agradat veure. Hi aporta tot 
el que ha vist, ha après, ha llegit, els llibres i les pel·lícules, la sordidesa de 
la vida, la calidesa del desig. 

No es tracta pròpiament d’una novel·la de gènere negre. Si hi ha-
guéssim de posar un adjectiu diríem que és una obra mestra i, insistint, 
diríem que és una novel·la d’aprenentatge, un bildungsroman. Però a 
través d’aquesta novel·la es juga amb multitud de referents que són 
patrimoni de la millor literatura i filmografia negres de l’època. Per 
començar, el títol de la pel·lícula que oferirà l’escriptor a la memòria del 
nen és Collita de sang, que evoca de manera transparent la Collita roja de 
Dashiell Hammett. 

El nen, assegut de nou a la butaca del cine de barri gràcies a un 
llarg flash-back, segueix endins de la ficció el seu actor preferit 
(Humphrey Bogart), s’hi identifica i projecta en ell els desigs del seu viure 
quotidià per l’únic camí que li permet aquella Barcelona encotillada i 
grisa dels anys cinquanta, que és el camí de la fantasia. El lector es podrà 
adonar de com connecten el mite i la vida quotidiana, la literatura i el 
cinema, el text i el desig. També podrà veure que les il·lusions dels herois, 
els del cinema i els que a la novel·la caminen pel carrer, coincideixen amb 
els desigs i les vivències de tota una generació de lectors i espectadors que 
es varen fer grans a la Barcelona d’entre els anys 50 i 70. I també 
s’adonarà que els mons d’aquells protagonistes formen part de l’imaginari 
de qualsevol lector de qualsevol edat que en un moment o altre s’ha sentit 
seduït per la màgia del cinema o de la ficció literària. 

Collita de sang és una reescriptura de Collita roja. Inclou fragments 
textuals de la traducció al català del text de Hammett, que acabava 
d’aparèixer a «La Cua de Palla» en el moment que Jaume Fuster redacta-
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va la seva novel·la. L’argument, però, s’hi cenyeix només en part, perquè 
l’autor hi canvia el final i, alhora, hi imbrica altres referents literaris i 
cinematogràfics que li serveixen per fer visibles les seves preferències i els 
seus mestratges. Mestratges que són els de tota una generació i que la 
història ha situat en l’estadi del mite. 

D’aquesta manera, a la ficció que imagina l’escriptor adult perquè 
el nen la vegi en forma de pel·lícula, hi trobem junts i amb els seus noms 
reals, però en els seus papers, els actors Humphrey Bogart, Laureen 
Bacall, Mary Astor, o el mateix John Wayne (que fa de xèrif antipàtic), 
en un repartiment insòlit que mai no es va produir en cap film real, i on 
no s’oblida la citació de la matèria dels somnis que ens recorda El falcó 
maltès i ens retorna Shakespeare, ni el paper de «l’home que mou el 
somni», que es pot dir Huston, Hawks, Walsh o Cromwell, qualsevol 
dels grans directors. 

Trobem, al costat d’aquests noms mítics de Hollywood, i al mateix 
nivell narratiu, retalls d’altres ficcions: un gàngster anomenat De Corsia 
que regenta un local que porta el nom de «Casablanca», on hi ha un 
negre que toca el piano… Però no és només Casablanca la que s’encreua 
en l’imaginari del nen que va cada diumenge al cinema, ni són només la 
resta de les pel·lícules de Bogart. A Collita de sang hi concorren els 
materials mitificats dels grans llibres que el nen anirà llegint al llarg dels 
anys, fins a convertir-se en el Jaume escriptor. 

Així, hi apareix el mateix polític Greenstreet, gras i arrodonit, que 
podem trobar a El falcó maltès (Hammett). Noms propis i topònims que 
formen part de l’imaginari de Faulkner: Temple i Popeye (Santuari), 
Yoknapatawpha; un lloc anomenat Chandlertown (en realitat un home-
natge creuat a Chandler i Faulkner, quan situa aquesta població a Yo-
knapatawpha); Jackson, a l’estat de Jefferson (Faulkner), que elegeix com 
l’espai de la corrupció i de la intriga política contra els humils (un altre 
cop Santuari), i que alterna amb el Poisonville de Hammett (Collita roja), 
on Elihu Willson, que a la pel·lícula ja és mort, encara tallava el bacallà; 
hi trobem en Terry Lennox bevent gimlets, i Sam Spade, que treballa per 
a la Continental (Hammett), actua directament, alternant el nom de 
Spade amb el de Bogart. 
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En realitat la ciutat minaire i l’ambient sindical de Collita de sang 
s’assemblen prou als de L’agent confidencial de Graham Greene, un altre 
dels autors preferits de Jaume Fuster, però potser són apreciacions 
personals meves. També apareixen en la memòria de l’escriptor l’Ethel 
Barrymore, el detectiu Philip Marlowe (Chandler) i els personatges i 
paisatges de La gran dormida (Chandler), entre d’altres. 

Realment, és una novel·la interessantíssima, genial des del punt de 
vista de la tècnica narrativa i la poètica de l’escriptura de ficcions, que era 
perfectament accessible al lector mitjà de l’època però que avui requereix 
d’un públic una mica llegit. I això per una raó molt senzilla: les grans 
obres mestres del cinema les havia vistes tothom i les de la literatura 
s’havien anat posant a l’abast dels lectors, traduïdes al català, en les 
col·leccions d’Edicions 62 i Proa. Tots les havíem llegides i sabíem 
identificar els jocs d’intertextualitat. 

El lector actual no especialitzat també pot tenir una lectura plaent 
del llibre, encara que potser només en traurà la part anecdòtica, que no és 
poc, perquè podrà seguir amb emoció l’aventura d’aprenentatge d’un 
vailet que ha de créixer en una ciutat estreta de mires i on les úniques 
escapades que se li ofereixen són les ficcions, el cinema i la literatura. I el 
rerefons argumental d’un relat negre fet a la mida d’un personatge que 
indulta alguns dels seus herois encara que siguin dolents. 

El lector interessat a buscar-hi el rerefons documental, i fins i tot la 
construcció autobiogràfica de Fuster, també hi trobarà els seus al·licients, 
perquè és a partir d’aquesta novel·la que l’escriptor comença a construir la 
seva imatge pública. 79 
                                                
79 Jaume Fuster deia que, quan un escriptor parla d’ell mateix, també fa literatura i, en 
construir la seva imatge, està influint en la manera com l’han de veure els altres. Així va 
ser com va decidir que la seva personalitat se sostenia en tres pilars: la llengua, els 
orígens menestrals i la Barcelona de barri. Alguns d’aquests elements són els que explora 
la novel·la Tarda, sessió contínua, 3,45. Fuster en parlava a l’entrevista esmentada pàgines 
enrere: «El cinema de barri, el cinema, l’audiovisual en general, té una importància 
cabdal en la meva formació literària, i diria que fins i tot humana, fins i tot política. I el 
còmic, el «tebeo» com en dèiem aleshores, també. Però jo em permetria dir que en 
aquest període de formació, que no va exactament del dia que va morir Marilyn al dia 
que va morir Kennedy sinó que va des de la bomba atòmica, que és quan jo vaig néixer, 
el 1945, fins aproximadament el maig del 68, que és quan jo vaig fer la mili, hi ha tres 
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En Jaume Fuster no era només un home fascinat pel mon americà. 
També li interessaven les novel·les criminals europees i era un bon lector 
de les franceses i les angleses. N’és una bona prova el personatge 
d’Hèrcules Poirot, d’Àgatha Christie, que li serveix per crear Les cartes 
d’Hèrcules Poirot, aparegudes com a llibre l’any 1983, concebudes inicial-
ment com a guió televisiu i finalment escrites com a teatre per a la 
televisió. Darrerament va encetar encara un joc detectivesc a quatre mans 
amb el físic Antoni Lloret: Micmac, novel·la apareguda el 1993, que 
conjuga el gènere negre amb la tècnica epistolar (em consta que 
s’escrivien les cartes per fer avançar el llibre), i encara amb el món de la 
recerca científica, d’on prové Lloret. 

                                                                                                           
elements de molta importància: un és la Cerdanya, mítica, però vinculada a la llengua; 
l’altre és l’origen, l’origen de classe, i el tercer la ciutat de Barcelona. En el cas de la 
Cerdanya, per a mi representa els lligams amb la llengua […] Si vam parlar en català i 
vam escriure i continuem escrivint en català és per alguna mena de miracle que de tant 
en tant produeixen els pobles vençuts. Jo trobaria aquest miracle en les arrels aquestes 
pageses, és a dir, en la Cerdanya, on la gent parlava en català no perquè tingués actituds 
fèrries de resistència, simplement perquè no sabia parlar castellà. La menestralia —en 
reivindico el nom: proletariat és un terme polític, classe obrera és un terme econòmic; 
en canvi menestralia ajunta la política i l’economia i al mateix temps li dóna un to de 
sentiment—, la menestralia, doncs, a la qual pertanyo, és un producte autèntic, sui 
generis, de Barcelona format per gent normalment vinguda de la mateixa Catalunya, 
però de la Catalunya profunda —els meus pares, en el meu cas, de la Catalunya «de cap 
al nord» del Pirineu, pel que fa a la part materna—, treballadors, no forçosament 
treballadors de fàbrica però treballadors amb sou de treballadors de fàbrica de l’època, 
sense possibilitats de formació universitària. En aquest sentit, jo vaig començar a 
treballar als catorze anys, i això crec que és important. El tercer element d’aquesta 
formació entre cultural i sentimental ens porta a la ciutat de Barcelona, la Barcelona de 
barri, no la Barcelona de l’Eixample sinó la Barcelona de barri que el Terenci i jo 
coneixem amb molts pocs anys de diferència. Tots dos naixem a 150 m de distància en 
línia recta, entre el carrer de Ponent on creix ell i el carrer de Tallers on neixo jo. 
Vázquez Montalbán neix a 150 m més enllà, a la plaça del Padró. Però és que el Josep 
M. Benet i Jornet neix a 150 m més enllà, a la Ronda. Aquesta mena de barri d’aquesta 
Barcelona antiga, que és a la frontera de les muralles, és molt important per entendre 
aquesta formació meva. Per tant, la menestralia com a classe, la Cerdanya com a llengua 
i com a arrel, la ciutat de Barcelona una mica com a alambí on es genera tot. I cinema, i 
el còmic. Però també literatura». 
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Però un dels grans mèrits de Jaume Fuster va ser la popularització 
del gènere, el fet de posar-lo a l’abast de la població, sense estrafer-lo ni 
banalitzar-lo, a través dels seus molts diversos registres i canals comuni-
catius. Va aconseguir grans audiències a la televisió amb uns episodis que 
preparava a quatre mans amb en Guillem-Jordi Graells, va omplir 
setmana rere setmana el teatre Victòria per assistir a la resolució dels seus 
enigmes, que es transmetien per televisió, va mobilitzar actors i personat-
ges, va entrar a l’ensenyament i va posar detectius a les lectures de Secun-
dària. I sempre mantenint el rigor de l’obra ben feta, l’exigència, el nivell. 
Va engrescar els escriptors a escriure i els lectors a buscar les seves 
novel·les. 

Li agradaria veure que el gènere torna a tenir sang a casa nostra. 
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PEDROLO, LLEGAT EN NEGRE I GROC 
Anna M. Moreno-Bedmar 

Universitat de Barcelona 
 

També hi havia llibres, però pocs; sobretot, eren novel·les 
policíaques. L’Alba, que no n’havia llegit mai cap, va ence-

tar-ne una i ben aviat s’hi afeccionà. 
Mecanoscrit del segon origen (1974) 

 
1. INTRODUCCIÓ 

a definició del concepte de gènere literari és força complexa i 
compta amb diverses accepcions debatudes per la crítica 
literària.80 Existeix una confusió terminològica que anomena 
gènere als gèneres teòrics i també a les possibles subdivisions 

d’aquestes formes en el nivell dels grups (novel·la, comèdia...). La com-
plexitat creix quan parlem de la novel·la negra, la ciència-ficció o l’eròtica, 
que alguns etiqueten com a subgèneres. En el que coincideixen els teòrics 
és que les variants són part constitutiva del gènere, és a dir, existeix 
dinamisme en la definició del concepte que en dificulta la definició. El 
que cal veure és que el fet literari, com el gènere —entès com a estructura 
de classificació—, està en constant regeneració i canvi.  

Així doncs, en aquest article presento com a novel·la de gènere la 
negra o policíaca, la ciència-ficció o l’eròtica, entre d’altres. Uns tipus de 
publicacions que sovint s’editaven i s’editen en el format de llibre de 
                                                
80 Segons Todorov els gèneres es divideixen en naturals o teòrics (estructures majors i 
generalitzables: narrativa, dramàtica i lírica) i gèneres històrics (empírics o reals que es 
distingeixen de forma individual). Els gèneres teòrics són estudiats per la teoria de la 
literatura i els crítics, i els històrics sorgeixen de l’observació empírica de textos literaris i 
són acceptats de forma fàcil per la majoria cultural. Aquesta ambivalència, segons 
Genette, fa que hi hagi coparticipació dels components naturals/històrics en qualsevol 
exemple concret i és aquí on hi ha la dificultat del concepte. Diversos autors fan una 
anàlisi històrica quant a l’ús i la influència del concepte i analitzen diferents exemples 
il·lustratius. El romanticisme marca un abans i després, s’allunya de la imitació 
d’Aristòtil a la seva Poètica, es crea a partir d’allò original i individual, la barreja. Al segle 
XX es rebutgen els gèneres clàssics, s’experimenta i uns gèneres prevalen per damunt 
d’uns altres. Es perfila el cànon literari del moment i el gust de cada època segons els 
canvis als gèneres.  

L 
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butxaca, ja sigui per necessitat editorial o de tiratge. A més, molts cops es 
cataloguen com a obres d’entreteniment o menors, fet que ajuda poc a 
prestigiar-les.  

La literatura catalana de la postguerra troba un seguit 
d’impediments —la guerra civil i l’exili, tant intern com extern; el fran-
quisme que anorrea la llengua, la censura que dificulta la publicació i la 
lectura, la no professionalització dels escriptors i la precarietat econòmica 
del món editorial— que trenquen la baula d’una generació que no troba 
el relleu necessari i no permeten superar les formes literàries del passat, 
que valoren la poesia per damunt del gènere narratiu (MANENT: 
1984).81 Evidentment, la novel·la de caire popular, la novel·la de gènere i 
els contes seran vistos amb desconfiança entre determinats cercles 
literaris i crítics. Aquest context de després de la guerra civil, de la 
immediata postguerra i del franquisme, topa també amb la desigualtat 
dels mitjans editorials i dels mercats respecte al castellà. La literatura de 
consum és castellana i la catalana és minoritària i se centra en literatura 
de qualitat. En conseqüència, costa difondre la literatura catalana i no 
existeix escolarització en aquesta llengua. 

Fuster (1979, 77) escrivia que en aquest context advers «sembla 
com si, tant els autors catalans com el públic lector, fessin fàstics a la 
literatura dita popular, de consum o subliteratura».  

Avui dia la novel·la de gènere segueix sent encara, per a uns quants 
entesos, la germana petita de la novel·la gran, com la literatura juvenil ho 
és de la literatura en majúscula, ambdues considerades paraliteratura,82 
tot i que darrerament se les està prestigiant i dinamitzant.83  
                                                
81 Em refereixo al noucentisme, que fins al 1925, segons Albert Manent, va despertar 
«una veritable i curiosa prevenció» contra la novel·la i es desprestigià com a gènere 
(MANENT: 1984). De fet, a finals dels anys vint tot sembla presagiar el ressorgiment de 
la novel·la, amb Una generació sense novel·la? de Carles Riba i dos textos de Josep Maria 
de Segarra. Als anys trenta s’editen tirades populars que ajuden a la difusió de la 
novel·la, però encara no podem parlar de literatura de consum, però sí de teatre popular 
relacionat amb el gènere negre (vodevils) o humor gràfic, entre d’altres. 
82 Àlex Martín (2004, 48) considera que duu el segell de subliteratura per la barreja «de 
joc endevinatori, acció, intriga, suspens, violència, sexe i humor, elements presumpta-
ment de segon ordre en relació amb els paràmetres dels grans clàssics de la narrativa». 
Quant a la literatura juvenil, és menystinguda i titllada de gènere menor, com una 
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Quant al gènere policíac, existeix com apunta Jaume Fuster i 
d’altres estudiosos una problemàtica de denominació —gènere policíac, 
criminal, de misteri, negre, d’enigma, de detectius, novel·la negra, de 
lladres i serenos— i d’origen. D’una banda, la novel·la d’enigma, misteri o 
policíaca prové de la gòtica anglesa del segle XVIII i del feuilliton francès, 
i de l’altra, la negra «hard-boiled» dels Estats Units —amb la màfia, els 
assassins a sou, els baixos fons i els suborns— que té com a màxims 
exponents Hammett, Chandler i Macdonald, anomenada novel·la «dura» 
i que es coneix a partir de les traduccions dels anys vint. Alguns autors 
europeus i catalans, com Pedrolo, prenen com a referència aquesta 
darrera tipologia, però la relacionen amb «violència social» —tenen la 
voluntat de testimoniar la societat del moment i criticar-la de forma 
vetllada— i no el tradicional «enigma». 

A Catalunya els primers tempteigs del gènere tenen lloc abans de 
la guerra civil, de la mà de diversos autors,84 època en què es llegien les 
traduccions de Sherlock Holmes i unes quantes obres franceses i britàni-
ques. 

En aquest estudi opto per la denominació que ha reeixit en la lite-
ratura catalana dedicada al gènere, novel·la negra, tot i que empraré en 
alguns casos, com a sinònim, policíaca. 
                                                                                                           
ventafocs literària o com a paraliteratura. Alguns crítics i escriptors, com Sánchez 
Ferlosio (1972) o Rico de Alba (1986), van polemitzar sobre el tema. Una altra etiqueta 
és que esdevé un «producte» excessivament comercial i sovint amb poca qualitat 
literària (TEIXIDOR, 2000), tot i el conreu que en fan grans escriptors. 
83 Cal destacar l’aparició d’una crítica que es consolida amb les darreres publicacions 
dedicades al gènere, entre d’altres. Remeto a VILLALONGA: 2013a-b i AULET: 2012. 
L’AELC compta amb la secció de literatura de ciència-ficció i tecnocientífica des del 
1997 i existeix la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF) i també 
premis com l’Ictineu. Quant a la literatura infantil i juvenil, se celebren congressos, com 
el V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil organitzat per l’AELC, els dies 20 i 21 
d’octubre de 2013, s’editen revistes com Faristol (CLIJCAT: Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil), existeix l’Associació Catalana del Llibre Infantil i Juvenil (ACALI), 
fires, com «Món Llibre», i premis com l’Aurora Díaz-Plaja. Tot i que encara hi manca 
una crítica consolidada i més plataformes de difusió. 
84 Antoni Careta i Vidal: Narracions estranyes (1905); Cèsar-August Jornada: El collar 
de la Núria (1927); Domènec Guansé: Com vaig matar Georgina (1930) i Mercè 
Rodoreda amb la paròdia Crim (1936).  
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2. PEDROLO, L’ESCRIPTOR DE GÈNERES 
Un autor emblemàtic de la literatura de gènere fou Manuel de Pe-

drolo (l’Aranyó - la Segarra, 1918 - Barcelona, 1990). El jove Pedrolo 
tenia interès per la novel·la de gènere, com molts adolescents d’avui. El 
primer argument que recordava haver llegit a vuit anys era un relat de 
ciència-ficció i als dotze llegia novel·la policíaca en castellà. Val a dir que 
alguns llibres pedrolians de ciència-ficció i del gènere policíac o negre 
seran considerats lectures juvenils, s’editaran en col·leccions educatives i 
són els més llegits pels joves fins a l’actualitat.85 Tanmateix entre els 
propòsits de l’escriptor no hi havia el de ser un dels autors més impor-
tants de la literatura juvenil, tot i que l’encuriosí temptar un públic al qual 
no s’havia adreçat, el públic adolescent. 

Considerat un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana 
contemporània, conreà tots els gèneres literaris —se centrà en la no-
vel·la—, així com la traducció, i patí les escomeses de la censura a causa, 
entre d’altres motius, del seu pensament i ideals polítics. Va guanyar el 
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, tingué una gran influència sobre 
determinats sectors de la societat catalana i sempre es va declarar inde-
pendentista.  

Pedrolo desitja normalitzar la situació de la literatura i la llengua 
catalana per arribar al màxim públic possible i l’eina que empra amb èxit 
és la literatura de gènere. De fet, segons afirma Bou (1978, 125), «els seus 
productes més interessants, i els més reeixits tècnicament, són aquells que 
reprodueixen els models bàsics de consum, com per exemple, la novel·la 
policíaca». 
                                                
85 Continuen reeditant-se Mecanoscrit del segon origen, Trajecte final, Joc brut i Mossegar-
se la cua. El darrer cop dins la col·lecció Educaula del segell editorial Educació 62 (amb 
propostes de treball i comentaris de text). A Internet hi ha diversos recursos: Seminari 
«El gust per la lectura» (curs 1998-1999), el dossier «A l’entorn de dues novel·les de 
Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen i Joc brut», a càrrec de Carme Forcadell i 
Lluís-Xavier Vernetta Gallart. http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/Spaces 
Store/319c7a6b-38e2-41c1-982d a78adc43c855/Pedrolo_1998.pdf (Consultat el 28 
de novembre de 2013). L’espai Biblionet (guia interactiva de literatura catalana) creat 
per Lluís Rius Oliva el curs 2001-2002. Mecanoscrit del segon origen: http://www.xtec. 
cat/~lrius1/pedrolo/ contenidor.htm (consultat el 28 de novembre de 2013). 
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Va destacar amb la ciència-ficció amb la novel·la més llegida en ca-
talà, Mecanoscrit del segon origen (1974) —obra emblemàtica de la 
literatura juvenil—86 que el convertí en un autor d’èxit; introduí el gènere 
eròtic a Catalunya amb Obres púbiques, i és considerat una figura cabdal 
del gènere negre en llengua catalana, com veurem.  

El fet que a la seva producció narrativa puguem seguir la petjada 
d’elements de la novel·la de gènere, fan de Pedrolo una figura pionera, 
com apunta Fuster: 

 
Té el gran mèrit de descobrir —i aplicar— els avantatges dels gèneres (negre, 
eròtic, de ciència-ficció, de l’absurd o màgic) a les seves produccions. Aquesta és 
una de les seves aportacions fonamentals en la renovació de la narrativa catalana 
de postguerra i probablement la que més ha influït en els autors de les generaci-
ons posteriors, reconeguin o no aquesta influència (FUSTER: 1989, 55).  
 
Fuster afirma que l’autor vol assolir la globalitat, tant a nivell de te-

màtica com d’estil. És a dir, intenta aportar idea de continuïtat i coherèn-
cia. Ho repeteixen alguns estudiosos al llarg del temps, com Capmany 
(1979), Coca (1979) i Faulí (1992).  

A continuació presento les aportacions de Pedrolo al gènere negre, 
com a lector i traductor, escriptor de novel·la negra i director de «La Cua 
de Palla».  

 
3. PEDROLO, PARE DE LA NOVEL·LA NEGRA CATALANA  

Sembla que tres autors foren cabdals per al gènere negre a la Cata-
lunya de la postguerra: Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia 
Capmany.87 Tanmateix serà Manuel de Pedrolo la pedra de toc del 
gènere, influenciat per l’amic i mestre Rafael Tasis. Fou ell qui l’ajudà en 
un moment complex per a l’autor i el posà en contacte amb Ferran 

                                                
86 Va ser Josep M. Castellet qui va decidir publicar-la en una col·lecció juvenil. 
87 Rafael Tasis és considerat el precursor del gènere negre amb la trilogia La Bíblia 
valenciana (1955, escrita el 1944), És l’hora de plegar (1956) i Un crim al Paralelo (1960, 
escrita el 1944). Tingué un paper cabdal com a escriptor, traductor i crític. Capmany 
escriu Traduït de l’americà (1959) i El jaqué de la democràcia (1972), que alguns crítics 
no consideren negra. També Maurici Serrahima publicà Estimat senyor fiscal (1955). 
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Canyameres de l’editorial Albor, on hi treballa a partir del 1951 fent 
d’assessor literari i traduint, entre d’altres, Simenon.  

Pedrolo sempre se sentí atret pel gènere policíac, com a lector i ci-
nèfil. Entre les lectures de l’autor, destaca la passió per la novel·la nord-
americana, als quaranta llegia Faulkner, a qui admira, més endavant 
Chandler i Hammett. De fet, la novel·la policíaca es barreja amb la 
biografia de l’autor quan comença a treballar per a l’agència «Behar, 
Información privada», on s'estigué molts anys, com li passà a Hammett. 
Allà no investigava delictes, sinó que hi feia informes de tipus comercial, 
professionals o sobre temes econòmics. Pedrolo detectiu, gràcies a la seva 
tasca investigadora, pot observar la condició humana de molt a prop i 
aconseguir material per escriure.  

Per a l’autor, la novel·la «és narració, acció» (CÒNSUL: 1957), com 
el ritme trepidant d’una persecució. Pedrolo considerava que el gènere 
policíac havia de contenir crítica i fons social, allunyat de la novel·la 
detectivesca tradicional, com la de Conan Doyle. Com li diu a Jordi 
Coca, no li interessen els detectius saberuts: 

  
Aquests detectius que entenen de tot, que tan són especialistes en escarabats sa-
grats com en peces de ceràmica, i que en tenen prou de trobar un cabell en un 
plat de sopa que s’estava menjant la víctima en el moment de l’assassinat... No, 
aquesta idea tan fabulosament intel·lectualista de la cosa policíaca m’interessa 
poc. Compara les obres aquestes amb les novel·les de Dashiell Hammett... Ell 
ens presenta homes normals i corrents dintre la seva societat, l’americana en 
aquest cas, amb les seves característiques de violència, de corrupció, etc. Ensope-
guen contínuament i es juguen la pell com faríem nosaltres si ens trobàvem al 
seu lloc. Afegeix-hi la crítica de caràcter social, la càrrega de denúncia d’un sis-
tema i d’una societat que... Aleshores, la novel·la policíaca vehicula alguna cosa 
més que la simple aventura de lladres i serenos (COCA: 1991, 36).  
 
La preferència per Hammett o Chandler i per la novel·la negra 

americana el fan capdavanter i un avançat a la seva època, ja que no escriu 
com els seus predecessors Tasis, Careta i Vidal, Jordana o Rodoreda, 
més centrats en la investigació i en resoldre un fet delictiu (motius, causes 
i agents). Com diu Fuster (1979, 76): «És Dashiell Hammett l’autor que 
socialitza el relat policíac, convertint-lo en un al·legat contra la societat 
industrial, contra la violència institucional i moltes coses més». Així 
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doncs el que fa és retratar la condició humana, l’home del seu temps —en 
tota la complexitat de l’ésser— i ho fa tot analitzant els personatges en 
situacions límit:  

 
Pedrolo s’atura a fer l’anàlisi d’unes situacions difícils i d’un interès moral per 
cada un dels seus personatges. Aquests poden ser alguns dels motius pels quals 
l’interessà tant la novel·la negra. Aspectes com el llenguatge dur, les escenes vio-
lentes i la precipitació dels fets contats són alguns dels trets peculiars dins de 
l’obra negra i policíaca de l’escriptor (PIQUER & MARTÍN: 2006, 68). 
 
Així doncs, el gènere negre li permet, mitjançant un acte criminal, 

un comportament límit, entrar dins del personatge i, per extensió, de 
l’home. Fer-ne una anàlisi i endinsar-se en la complexitat de l’individu. 
Planteja situacions complexes i d’interès moral per encarar-hi els perso-
natges i analitzar-los, com apunta Fuster (1979), i sembla que aquest va 
ser un dels motius per interessar-se pel gènere negre. Per a Pedrolo, el 
lector del gènere negre cerca: 

 
passatemps, a part, el desfogament d’uns instints de naturalesa antisocial que, 
realitzats a través de la lectura, ofereixen el doble avantatge d’ésser viscuts per 
procuració i sense el posterior regust d’un incòmode sentiment de culpabilitat, 
puix que la novel·la policíaca, observeu-ho, sempre sol acabar bé, és a dir: amb el 
càstig dels transgressors i els triomf de la llei, si no de la justícia (MANENT: 
1961, 14). 
 
Segons la classificació de les etapes de la narrativa pedroliana, esta-

blertes per Maria Campillo i Jordi Castellanos (1988, 89-97), el segon 
període creatiu, situat a finals dels cinquanta i seixanta, se centra en els 
problemes de l’home del seu temps: la manca de llibertat d’expressió i la 
dominació política,88 temàtica que encaixa amb la novel·la policíaca. 

La seva producció negra no queda al marge de la resta de l’obra, es-
tà integrada i és una continuació, quant a continguts, forma i experimen-
tació amb els personatges. A la majoria d’obres apareix la ciutat, on 
l’individu se sent alienat d’ell mateix en relació a la massa, oprimit. Els 

                                                
88 El primer període és una etapa de desequilibri entre el temps i l’espai. Apareixen els 
motius de l’inversemblant i l’absurd. L’últim període s’emmarca als anys setanta i 
vuitanta, amb la publicació de tot allò censurat. 
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protagonistes pertanyen a les capes més baixes de la societat i es bellu-
guen en el món de la delinqüència i els detectius privats. 

Durant força temps Pedrolo serà l’únic que escriurà novel·la negra 
a Catalunya. Més endavant prendrà el relleu Jaume Fuster. També va 
exercir una gran influència en escriptors com Maria-Antònia Oliver, 
Ferrant Torrent i Andreu Martín. A més, la introducció de la novel·la 
nord-americana de la meitat del segle XX a Catalunya no s’entendria 
sense la influència de les traduccions pedrolianes, que van permetre 
conèixer autors desconeguts fins al moment i formes narratives emprades 
en altres literatures. 

 
4. ELS TÍTOLS NEGRES PEDROLIANS 

La seva primera obra negra fins a mitjan noranta va ser Es vessa 
una sang fàcil (1954). Tanmateix, el 1997 es publica Doble o res, escrita el 
1950.89  

Es vessa una sang fàcil és una novel·la del gènere «tought, però que 
utilitza elements estranys a l’esperit d’aquesta modalitat, potser per no 
haver estat la meva intenció fer-ne una novel·la estrictament policíaca» 

(MANENT: 1961, 14). Va ser escrita el 1952 i es va reeditar el 1986 a 
«La Negra». Segons Fuster (1979, 84) seria una novel·la parapolicíaca 
pel «tractament ambiental de novel·la policíaca» i el mateix Pedrolo citat 
per Fuster explica que introdueix en un argument policíac elements que 
presenten els personatges des de la psicologia.  

                                                
89 Va ser trobada als arxius de censura amb el títol d’Acte de violència, on va ser refusada 
el 1953 i publicada quaranta-quatre anys després. L’obra conté una forta càrrega 
existencial, i té punts en comú amb la resta d’obres negres de l’autor:  l’ambició, la mort-
l’amor, el retrat social del moment, l’absurd de la vida, i l’acció violenta, en aquest cas un 
segrest com a Mossegar-se la cua (1968) i un assassinat per ambició com a Joc brut 
(1965), entre d’altres. Té un argument policíac, el segrest d’un empresari que ha de 
signar tres xecs amenaçat per tres joves (Bernat, Constant i Joan), explica també un 
amor apassionat i inclou un apòleg existencialista. Mentre dos segrestadors van a cobrar 
els xecs, l’empresari i el cap de la banda, en Joan, durant dues hores mantenen una 
conversa-confessió, durant la qual el senyor Lluch confessa un crim passional de 
joventut que va quedar sense càstig (l’assassinat del marit d’una dona casada per interès, 
mogut per l’amor i l’ambició) i tots dos reflexionen sobre la vida.  
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Els protagonistes són cinc delinqüents, amb alguns noms estranys i 
insòlits («What», Blasi, Trencat o Nero), que formen un grup i atraquen 
un banc. Després de l’operació marxen per separat i es troben en un pis 
barceloní del Putxet per repartir-se el botí amb la Clara, la companya del 
Nero. Tots es retroben excepte el company que duu els diners en una 
cartera, en Joan. L’espera es fa angoixant i al final decideixen cercar-lo i 
perseguir-lo. La policia també busca els lladres, detenen la xicota del 
Nero, la Clara, i més endavant maten en «What» i detenen en Blasi.  

Els fets es narren amb crueltat, sobretot quan els delinqüents van 
al pis d’en Joan i hi troben una noia jove, la Mercè, que apallissen sense 
miraments perquè els hi doni informació: el Nero la bufeteja, en Blasi la 
colpeja i li estripa la roba: 

 
El Blasi s’ajupí i l’agafà pels cabells, arrossegant-la. Després, pres pel sobtat desig 
d’un martiri més refinat, es posà a pessigar-li les cuixes, el ventre, les sines. La 
noia començà a udolar. Ell, amb una mà, tractà de tapar-li la boca, però ella el 
mossegà. Rabiós, el Blasi tornà a agafar-la pels cabells i, a plom, l’aixecà. Rítmi-
cament, ara, martellejà el cos nu, fins que li va caure als peus, estenallada, sense 
sentits (PEDROLO: 1964, 30). 
 
La narració té lloc a Barcelona on cometen l’assalt, també a Girona 

on el Nero i el Blasi busquen en Joan, però se’ls escapa en un bus cap a 
Figueres, seguint una pista falsa. El persegueixen per diverses poblacions, 
però no el troben i en Nero es queda esperant-lo a un hotel de Girona. 
L’encontre del Nero i en Joan acaba tràgicament, ambdós moren. Els 
esdeveniments luctuosos finals el fan proper al gènere negre nord-
americà: 

 
El Nero es posà la mà al ventre i deixà caure la pistola. En Joan sentí una fiblada 
al pit, arran mateix de cor, una cremada que l’arborava, però disparà encara una 
segona vegada abans de caure, sense deixar l’arma. Aquesta segona bala havia fe-
rit el Nero en plena testa. Tots dos, ara, eren a terra. En Joan però, tot i la grave-
tat de la seva ferida, tot i la sang que sentia rajant-li a doll per la petita obertura 
del projectil, s’incorporà de nou, i mig arrossegant-se s’apropà al Nero; estava 
blanc com un paper, aquest. De la boca li sortia un «gloc-gloc» estrany 
(PEDROLO: 1964, 133-134).  
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Pedrolo empra una narració en tercera persona amb monòlegs in-
teriors en cursiva de diferents personatges, el temps és lineal i el ritme, 
àgil. Les descripcions de la ciutat, el realisme urbà, mostra les diferències 
entre barris i classes socials, la petjada de la postguerra que marca una 
ciutat grisa i que no avança. Hi ha vagues, afusellaments, se celebrà el 
Congrés Eucarístic, moren nens i existeixen els controls policials. El fet 
de fugir a França per escapar del Règim és clau, com espai de llibertat. 

A diferència de les obres posteriors, en aquest cas els protagonistes 
són corals, tot i que en Nero i en Joan són els personatges principals. 
Apareixen els policies que cerquen els lladres, però també al seu torn els 
delinqüents investiguen i canvien els papers amb els detectius per trobar 
el Joan. L’element eròtic és anecdòtic i no és tan destacable com a les 
següents novel·les. La persecució dels policies i també la dels integrants 
de la banda que cerquen el traïdor i els elements psicològics fan d’aquesta 
novel·la una obra peculiar.  

Aquesta obra recorda The Asphalt Jungle (1949) de William R. 
Burnett, on un exconvicte roba unes joies amb un grup de delinqüents, 
també es retraten els baixos fons, el món corrupte dels lladres i la manera 
de ser dels protagonistes. 

La novel·la L’inspector fa tard (1960)90 va ser escrita set anys abans i 
es reedità a «La Negra» el 1988. Segons l’autor, «pertany al gènere de 
l’anomenat “suspense”, i és al mateix temps una narració d’atmosfera, 
cosa que l’emparenta a una ideal “escola simenoniana”» (MANENT: 1961, 
14). Com a l’obra Es vessa una sang fàcil (1954), s’hi dibuixa la crònica de 
l’època des d’un punt de vista social i polític, a l’estil del hard-boiled nord-
americà.  

El punt de vista és el del criminal, en Claudi Misarachs, que és un 
empleat fabril de 45 anys i pare de família. La narració és en tercera 
persona, i el temps de l’acció transcorre durant una setmana. L’estructura 
es divideix en els set dies començant pel dissabte. L’acció s’inicia de forma 
inesperada amb la trucada de l’amo de la fàbrica, l’Ignasi Peralta, que 
reclama la presència d’en Claudi perquè han desaparegut els diners dels 

                                                
90 Aquest és el títol original, en la primera edició Pedrolo el decideix canviar per un de 
més normatiu: L’inspector arriba tard. 
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sous dels treballadors i la persona que hi ha passat la nit a l’oficina ha 
estat en Claudi. Allà l’interroga l’inspector Jaume, que no en treu l’aigua 
clara. 

El protagonista viu en un pis i edifici humil, miserable «L’escala era 
fosca i a mesura que s’allunyava del tercer pis, on vivia, la penombra 
augmentava. Fosca i estreta. En conjunt força miserable, com observà 
amb un cert desinterès. S’hi havia acostumat» (PEDROLO: 1976, 231). El 
barri també és trist i els carrers són solitaris i foscos. Aquesta brutícia es 
veu també a la fàbrica, sense pintar, grisa, amb un pati brut i molt de 
soroll. En certa manera aquest paisatge empobrit marca el caràcter 
desesperançat i rutinari del personatge. 

Al dia següent l’inspector visita el Claudi a casa, i algú li regira; més 
endavant comencen les trucades amenaçadores perquè torni el botí i les 
preguntes del policia. En Claudi cada cop està més irascible i hostil, té 
taquicàrdies i tremolors per la por: el vigilen a casa i segueixen tots els 
seus moviments. Se sent perseguit i preveu un futur no gaire clar:  

  
L’home se sent indignat. Sota la seva indignació, però, covava el pànic. Per això 
reaccionava amb tanta violència, perquè se sentia acorralat. En les fondàries més 
remotes d’ell mateix sabia que aquella veu del telèfon no parlava per ganes de 
parlar; quelcom obscur i d’imprevisible l’anava envoltant amb obstinació, dispo-
sat a sortir-ne amb la seva; l’amenaça era certa... (PEDROLO: 1976, 276). 

 
La sensació de pressió el desarma: «Aquella amenaça imprecisa 

que gravitava al seu damunt, el deixava desfet» (PEDROLO: 1976, 280). 
Les trucades li provoquen «Una esgarrifança li ratllà la carn i tot ell 
s’encongí sota la gavardina. No podia fer una sola passa en llibertat... » 
(PEDROLO: 1976, 284). Tant la policia com els malfactors el tenen 
acorralat, l’inspector visita la fàbrica i els altres el truquen i el segueixen. 

 
Estava rendit. Tot ell era un manyoc de nervis a punt de rebentar. I ho sabia. 
Només per això continuava resistint, perquè era conscient de la seva feblesa. El 
joc, però, era clar que no podia perllongar-se gaire més. Tenia clavades al cap les 
passes dels seus persecutors. [...] I si no hi hagués hagut més que això... Estava 
voltat per tots costats. Ara ja no eren solament ells. Eren ells i la policia 
(PEDROLO: 1976, 290). 

 



ÍTACA 
 

 190 

Fins i tot el seu nerviosisme el fa sentir observat pels companys de 
despatx. El desassossec de ser a l’oficina el sent antic:  

 
En alguns moments hauria assegurat que s’hi trobava malament des de sempre, 
allí. Subconscientment, potser sempre havia odiat aquell indret, aquella feina. 
S’adonava, com no se n’havia adonat mai, de la migradesa d’una vida encadenada 
a un treball indiferent, viscuda sempre amb la mirada atenta a les busques del re-
llotge, malgastada entre papers plens de xifres i esperes a la parada del tramvia. 
Sempre havia viscut per aquestes mesquineses. Una vida d’esclau. Tot, al seu en-
torn, sempre havia estat desagradable, fosc, brut... (PEDROLO: 1976, 294-295). 
 
Per primer cop, el lector sospita que en Claudi ha comès el delicte: 
 
Una ànsia creixent d’evadir-se’n s’anava apoderant d’ell, i un somrís secret s’obria 
pas cap al seu cor en pensar que potser aviat arribaria l’hora tant de temps desit-
jada sense que gosés dir-s’ho. Ja no pensava, ara, en totes aquelles amenaces que 
l’envoltaven. De moment, se n’oblidava (PEDROLO: 1976, 295). 
 
L’ultimàtum dels malfactors fa que en Claudi confessi a la dona el 

delicte en el qual s’ha vist implicat casualment quan uns lladres van entrar 
a robar. «Quan l’havia vista, una quantitat així? Que se’n podien fer, de 
coses, amb tantes pessetes! ... Sempre hem anat justos, mai no ens hem 
pogut donar cap gust... No sé, no sé què vaig pensar! Coses que no se 
m’havien acudit mai... » (PEDROLO: 1976, 309). En aquest cas l’ocasió fa 
el lladre, però en Claudi és un pobre home i no pas un delinqüent, que al 
final torna els diners als delinqüents perquè el deixin tranquil en la seva 
vida monòtona i avorrida: «Els dies iguals i avorrits, però tranquils i 
tranquil·litzadors, de l’home que està en pau amb ell mateix i amb els 
altres, de l’home que compleix puntualment i fidelment amb les seves 
obligacions. [...] Tot com sempre. Tot segur, incommovible» (PEDROLO: 
1976, 315). 

Apareix el retrat de la Barcelona del moment, de la classe obrera, el 
transport públic (el tramvia i l’autobús), el mercat i els suburbis, la ronda 
Sant Pere, els carrers Roger de Flor, Alí Bey, l’Arc de Triomf o la Gran 
Via, entre d’altres.  

El final és tràgic, els delinqüents maten en Claudi i hi ha una per-
secució policial que acaba amb trets i un ritme vertiginós. En aquest cas 
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l’erotisme no apareix, tan sols l’amor retrobat del matrimoni que encara 
s’estima i es besa. 

Es pot relacionar amb Red Harvest (1929) de Dashiell Hammet 
pel retrat d’una ciutat convulsa, amb suburbis i foscor narrativa. Josep 
Vallverdú la tradueix per a «La Cua de Palla» el 1968 com a Collita roja.  

La novel·la Joc brut (1965)91 és una de les més conegudes, fins i tot 
pel públic juvenil.92 Ha esdevingut un clàssic de la literatura de gènere 
negre a casa nostra. El narrador és intern, és protagonista i narra en 
primera persona des del punt de vista psicològic del criminal que actua, 
s’hi barregen intriga i suspens amb punts d’erotisme i sexe. Es divideix en 
quatre parts, amb subtítols prou explícits —«El projecte», «Els fets», «La 
recerca» i «Les explicacions»—, que marquen el temps i la complicació 
dels fets a mesura que avança l’argument.  

L’obra comença així: «Si no hagués estat per les seves cames, no 
hauria passat res. O potser sí. Però hauria passat a algú altre. Jo ho hauria 
llegit al diari». Així doncs, a partir d’un fet atzarós, conèixer una dona, 
s’esdevenen uns fets que pels indicis seran fatals. El destí del protagonista 
ja està escrit i sembla inevitable. El personatge principal és en Xavier, un 
noi d’origen molt humil que treballa en una agència: 

 
el meu pare havia mort al front, al costat dels vençuts i mai no havíem rebut cap 
ajuda. Ella feia feines per les cases, vetllava malats, jo havia treballat de grum en 
una oficina, de corredor d’articles electrodomèstics, però no servia per a vendre, 
potser no servia per a res.  
Les paraules se m’anaven fent agres a la boca, revivia en uns moments la meva in-
fància humiliada i famolenca, les aspiracions de la mare que volia per a mi un fu-
tur millor i no ho aconseguí, perquè no va poder donar-me estudis, i mai no vam 
tenir res, ni casa. Vivíem rellogats (PEDROLO: 1995, 15). 
 
El fet de conèixer la Juna, una dona mesquina, intel·ligent i molt 

bella, i caure boig d’amor provocarà un final tràgic. La noia, amb el poder 
que li atorga l’enamorament que sent el noi i l’ús de l’erotisme i l’amor, el 
convenç per cometre un homicidi (assassinar un tiet per heretar una 
fortuna). El desig i el sexe són l’ham per anar convencent en Xavier i 

                                                
91 Va patir setze cops la intervenció del lector de censura. 
92 Editada i reeditada fins a l’actualitat, vegeu nota 83. 
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encegar-lo: «Vam rebregar-nos en una abraçada que ens encenia els llavis, 
tremolosos i impacients. Sense ni adornar-me’n, les meves mans avança-
ven cap als pits, i ella va deixar-se anar cap a un costat, abandonada» 
(PEDROLO: 1995, 19). Tanmateix, la Juna mai s’hi lliura plenament. Són 
unes relacions castrades, ja que la noia l’utilitza: «Però ara ja no ignorava 
que al final em rebutjaria, com va fer, i que tornaríem al caire del llit amb 
el bloc obert al nostre davant» (PEDROLO: 1995, 44). Així doncs, és un 
erotisme pervers, que manipula l’altra persona i esdevé el detonant de 
l’acció. Les escenes eròtiques ens permeten comprendre la personalitat 
dels protagonistes i els seus interessos.  

Per poder aconseguir que la Juna sigui seva ha de: «Matar-lo. Una 
vida amb la Juna a canvi d’una altra vida, d’un vell egoista i mesquí com 
ella havia dit. D’algú que no coneixia, que no m’havia fet res... Em sentia 
totalment esgotat, buit; tot, començant per mi mateix, m’era llunyà, 
estrany» (PEDROLO: 1995, 29). 

En Xavier sempre tindrà remordiments, se sentirà terroritzat i pe-
nedit. Pedrolo retrata molt bé el procés psicològic que viu el personatge 
principal a mesura que avança la trama. 

  
La cosa era seriosa, en certa manera ja havia passat de l’estadi de les paraules; 
aquella concreció de plans ens situava a frec mateix de l’acció... Un assassinat. 
Un assassinat a sang freda. Al pols, em tremolava un nervi, un múscul, no sabia 
què era; em tremolava alguna cosa que percudia cap endins, pesada com un tros 
de plom, com un projectil, com la bala que... (PEDROLO: 1995, 43). 
 
Al llarg de l’obra es veu com la pobresa del noi en condiciona el 

comportament i l’evolució. De fet, se sent predestinat i abocat al crim, era 
un home honest, íntegre i amb valors, temorenc de la justícia, que pot 
conquerir quelcom passant una prova, però també: 

 
l’individu que a despit de tots els condicionaments a què ha estat sotmès no se 
sent a gust amb la mena de societat on li ha tocat viure, prou intel·ligent per a 
observar que ha caigut en una trampa preparada abans de la seva naixença i dins 
de la qual morirà, una trampa que el condemna a la misèria, a la rutina, que limi-
ta els seus horitzons i el converteix en un ser carregat de deures i sense cap dret, 
espoliat per una circumstància a la qual no ha contribuït i que el minimitza... 
(PEDROLO: 1995, 50). 
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El narrador ens explica que a en Xavier l’espanta el que està a punt 
de fer, i que té pànic: 

 
Ara el cor em corria amb un rebombori terrible. Se m’escapava per la boca, 
m’ofegava. Vaig haver de repensar-me contra el muntant, vençut per un pànic 
insensat, cerval, que no havia sabut preveure. No havia sabut preveure res. Per-
què fins ara, fins aquest moment precís, aquell acte proper no abandonava la 
meva imaginació per convertir-se en realitat. Havia assentit als projectes de la 
Juna, havia realitzat tots els preparatius a consciència, havia penetrat clandesti-
nament a la casa…Però tot havia estat un somni. I ara em despertava. Dins 
d’uns moments, mataria un home… (PEDROLO: 1995, 53). 
 
L’engany i la traïció són presents a la novel·la, ja que l’amor no és 

correspost, la Juna té una falsa identitat i després del crim desapareix: és 
la dona del difunt i, a més a més, té un amant, que desconeix els fets.  

 
Aquella revelació em feia mal, un mal terrible. Mai no m’havia sentit tan dolgut. 
La revelació palpable, tangible, de l’engany... Els dissabtes s’escapava als braços 
d’un altre, entre els quals es mostraria més lliure, més abandonada, consentidora 
fins al final. Besos, carícies, paraules, tot una mentida abjecta. Sentia nàusees 
(PEDROLO: 1995, 86-87). 
 
La violència del desenllaç final —amb els cops i la ferida a la galta 

que li fa en Xavier a la Juna-Caterina i tot l’odi que sent— es comple-
menta amb el darrer capítol de la novel·la, quan el protagonista totalment 
vençut pels policies, que es riuen d’ell, descobreix tots els enganys: «La 
mà ràpida i dura, em pegà la cara i l’anell que duia em partí el llavi. La 
boca se m’omplí de sang. Encara la hi tinc» (PEDROLO: 1995, 107). L’ús 
del present a la darrera frase ajuda a actualitzar els fets i fer-los actuals i 
vigents.  

El paisatge torna a ser la Barcelona dels seixanta, fosca i amb car-
rers ombrívols que ens recorden el cinema negre, i també poblacions més 
petites com Santa Coloma de Gramenet i Almacelles (Terra Alta). De la 
ciutat de Barcelona, hi surten llocs com Les Corts, la Maternitat, el camp 
del Barça, la Diagonal, la Travessera, la plaça Gala Placídia, el metro, el 
tramvia, la carretera de Sarrià, l’estació de Catalunya, el Parc de la 
Ciutadella, l’estació de França i Horta, entre d’altres.  
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 El temps i el seu pas estan molt ben marcats, amb referències cla-
res al llarg de l’obra, en total la novel·la abraça vuit mesos. La tècnica que 
hi predomina és la narració amb l’alternança de diàlegs i descripcions, 
sovint breus. 

Aquesta novel·la té evidents punts en comú amb una obra que Pe-
drolo tradueix per a «La Cua de Palla» un any abans, The Postman 
Always Rings Twice (1934) de James M. Cain, títol traduït com El carter 
sempre truca dues vegades. Frank Chambers arriba a una taverna d’un 
matrimoni i s’hi queda a treballar. L’amo, en Nick, és vell i la Cora, la 
dona, és jove i bella, com en el cas de Joc brut. En ambdós casos, la muller 
jove se sent farta de la situació i convenç mitjançant l’erotisme i el sexe 
l’home jove, Xavier-Frank per matar el marit i quedar-se el negoci o la 
fortuna.  

Com a conclusió, el protagonista comet un crim abocat pel desig, 
predestinat per la seva dissort i acabarà fent de detectiu per trobar la 
dona que l’ha traït. L’existencialisme pedrolià fa que es mostri l’aventura 
del protagonista en tota la seva amplitud. És un personatge assassí i 
investigador, arrelat al moment que li ha tocat viure: s’enamora, desena-
mora, pateix, es desenganya i finalment és detingut. En definitiva, és un 
perdedor amb un destí familiar que el marca.  

  Juan Antonio Bardem en fa una adaptació cinematogràfica, el 
1975, amb el nom d’El poder del deseo. El primer guió d’Isasi Produccions 
Cinematográficas va ser adaptat per Bardem, que al seu torn tornà a 
adaptar-lo amb Rafael Azcona. A Pedrolo no li va agradar la pel·lícula, 
protagonitzada per Marisol i l’actor anglès de Jesus Christ Superstar, 
Murray Head. Respecte a la novel·la, s’hi van afegir personatges, escenes 
eròtiques (era l’època del destape), escenes socials i autoreferències 
(CANAL & MARTÍN: 2011, 155-161).93 

A la novel·la Mossegar-se la cua (1968), escrita un any abans, apa-
reix per primer cop un detectiu privat català, en Jordi Serra, que treballa 

                                                
93 Sobre les relacions entre els llibres de la col·lecció i el cinema: fotogrames en algunes 
portades, ús d’icones del cinema per a la publicitat o la publicació del llibre remeto a 
Canal & Martín (2011, 201-301) i Coma (1990, 145-161) . 
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com a comercial. És ell qui explica la història en primera persona, en 
passat. El començament té punts en comú amb Joc brut: 

  
A algú altre li hauria dit que no. Tota la nostra activitat, es limitava a informes 
comercials d’empleats, prematrimonials, solvències econòmiques i assumptes 
semblants d’un compromís relatiu, i mai no ens havíem embolicat en cap afer 
prou dubtós per a cridar l’atenció de la policia, que, no cal dir-ho, no hauria pas 
tolerat que els nostres serveis li fessin la competència. Al senyor Jordana, però, li 
devia alguns miraments (PEDROLO: 1968, 5).  
 
El principi anticipa que el que succeirà serà greu i embolicat, amb 

el perill de perdre el permís de l’agència, que no podia fer tasques pròpies 
de la policia. 

El llibre es divideix en tres capítols, que al seu torn té parts nume-
rades, i entre el primer i el segon i el segon i tercer s’hi intercalen dos 
extractes de la confessió de l’Antoni Portell, uns dels implicats en la 
trama. L’estructura és circular i els extractes ajudaran a descobrir 
l’entramat de la història. 

En Serra treballa en una agència de Barcelona com a informador i 
es veurà fent de detectiu privat per pagar-se els estudis. La trama comen-
ça quan el senyor Jordana, gerent i empresari de «Serveis i Mecanismes, 
S. A.» explica que algú ha estat enterrat utilitzant el seu nom. Diferents 
personatges —l’Olga, la secretària, el senyor Armat i el seu informador, 
en Pujals, i el nebot d’aquest (l’Eudald)— es veuen implicats en diferents 
línies d’investigació que apunten cap a una història força complexa.  

El descobriment de la desaparició d’un científic de Servomàtic, SL, 
l’Alexandre Morè, que acabà en segrest i assassinat, fa que les investigaci-
ons ho relacionin amb el mort de la tomba del senyor Jordana. Quan en 
Serra informa el senyor Jordana, aquest li demana que la investigació 
s’aturi i que ho farà saber a la policia. Tanmateix l’equip seguirà investi-
gant per compte propi, exhumaran el cadàver de forma il·legal i descobri-
ran que no és en Morè, sembla, doncs, que hi ha dos cadàvers. Els dos 
cadàvers recorden la novel·la Intruder in the dust (1948) de William 
Faulkner. Els segrestadors són l’Antoni Portell, en Pere Francàs i la seva 
companya, la Berta Llonc. Més endavant, lliguen els fets amb l’absència 
llarga d’en Pere Francàs, que havia treballat a Servomàtic.  
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Com en Xavier de Joc brut, l’Antoni Portell és pobre, i en el seu cas 
per pagar-se els estudis de medicina s’implica en el segrest:  

 
Em va oferir cinquanta mil pessetes. No hi havia cap perill, va dir. Sabia que ne-
cessitava els diners. Tota la vida n’he necessitats. I no es tractava pas de matar 
ningú. No m’hi hauria avingut. Es va morir. Podeu preguntar-ho al metge. Ell 
us ho dirà. Era... Ja no me’n recordo. Us ho dirà. Només l’havíem de tenir ama-
gat uns quants dies, un parell de setmanes. Feia nosa a algú. [...] Jo sempre anava 
al darrera els diners. Mai no n’he tinguts. Sense diners no es pot estudiar... He 
venut de tot. [...] No ho sé, sóc ambiciós I tinc vocació. Des de petit que he vol-
gut ser-ho, de metge. Però quan ets pobre... (PEDROLO: 1968, 31). 
 
De nou, l’origen humil sembla l’excusa per cometre el crim, veure’s 

abocat al delicte i aconseguir el seu somni: «Havia defugit aquell ambient 
malsà que vam crear entre tots tres... Mai no hauria caigut si aquest fos 
un món com ha de ser. No cerco excuses, però un home té dret que li 
deixin ser allò que vol ser. Encara que sigui pobre...» (PEDROLO: 1968, 
68). 

La por, els dubtes que el pla surti bé, mostren la realitat psicològica 
del jove estudiant de medicina. De fet, en Portell es delata perquè sempre 
pensava que pagaria pel que havia passat.  

Com a la novel·la anterior, l’erotisme pujat de to i el sexe és pre-
sent. D’una banda, dos dels segrestadors, l’Antoni i la Berta, 
s’emboliquen en un moment de desesperació: «Vaig alçar la mà. Tot 
d’una també jo tremolava. Vaig besar-li els cabells. I els ulls. I la cara. I els 
llavis. Els tenia càlids i humits. Vaig sentir que els seus braços 
m’enllaçaven. Tot el cos se li estremia en unes onades llargues, sobtades» 
(PEDROLO: 1968, 37). És una relació on el sexe esdevé un contrapunt a 
la mort, i no creix a mesura que els personatges es coneixen, sinó que 
esclata de forma sobtada i violenta. Fet que acaba amb una escena força 
violenta, l’assassinat d’en Pere que descobreix els amants. I de l’altra, hi ha 
diverses escenes eròtiques entre el detectiu i una veïna dels principals 
sospitosos, la Glòria, que marquen un espai d’intimitat i s’entrellacen 
amb l’acció.  

 
Rigué amb una rialleta curta i ronca que tremolà contra els meus llavis i, amb 
una petita empenta que em deixà el barnús a les mans, corregué tota nua cap al 
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fons del pis. No hi arribà, però, perquè vaig agafar-la a la porta del menjador, on 
va tombar-se amb els ulls ja encesos i tota ella oferta al meu desig abassegador 
(PEDROLO: 1968, 49). 
 
Com a Joc brut, una dona és la que ho planeja tot, la Berta. Davant 

els dubtes del seu company, ella és la forta i té la iniciativa: «“No t’hi 
amoïnis més!”, em reptava. S’havia refet del tot. Era d’un altre tremp. Ho 
demostrà quan va ser capaç de matar-lo perquè en aquell moment ell li 
feia por i la torturava» (PEDROLO: 1968, 66). 

Els espais són barcelonins: carrer València, torrent de Piqué (Sant 
Andreu), el carrer Monlau, la plaça Virrei Amat, carrer Alcolea, passeig 
de Valldaura, Via Augusta, carrer Calvet, Pàdua o Reina Amàlia. En 
algunes persecucions es pot traçar el recorregut pels carrers en detall.  

La violència es presenta en diferents moments, quan la Berta mata 
en Francàs o quan l’equip d’investigadors acorralen en Portell que rep 
una mica.  

En Serra es qüestiona la moral del senyor Jordana, que no dubta a 
corrompre, emprar la violència i cometre actes criminals per assolir 
benefici econòmic. No cedeix al xantatge econòmic perquè calli: 

 
Sabia quin era el meu deure. Havia pogut faltar-hi amb l’Antoni Portell, una 
víctima que si aconseguia el títol de metge, i no en dubtava, tornaria bé per mal a 
la societat que, perquè era pobre, l’acorralava amb una crueltat inconscient, però 
amb el senyor Jordana no em podia inhibir (PEDROLO: 1968, 91). 
 
L’escena final la marca un tret, el del suïcidi del senyor Jordana, 

quan en Serra li explica que han descobert l’assumpte d’espionatge 
industrial i l’assassinat de la Berta. 

L’ambientació té ressons de «hard-boiled», però la trama és prope-
ra a A Stranger in My Grave (1960) de Margaret Millar, que també 
tradueix Pedrolo el 1963 per a «La Cua de Palla» amb el títol Un estrany 
a la meva tomba. Com apunta Bou (1976: 124): «D’una manera molt 
senzilla, amb una llenguatge planer, Pedrolo aconsegueix crear un tipus 
d’investigador privat que utilitza el sexe i la violència a petites dosis, però 
efectives, per dur a terme les seves investigacions». 
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A partir dels setanta, Pedrolo no fa novel·la policíaca, però sí que 
escriu novel·les amb elements policíacs, com anteriorment. No serà, com 
apunta Fuster (1988), fins a la dècada dels vuitanta amb Xavier Coma i 
Josep Maria Castellet que el gènere a Catalunya esclatarà.  

A l’obra pedroliana destaca l’afany per presentar una literatura co-
herent, global, com hem vist, així com el de crear un corpus ric, variat i 
modern, que sigui representatiu dels corrents literaris del moment i que 
estigui a l’alçada de qualsevol literatura. No ens ha d’estranyar que el 
corpus novel·lístic pedrolià esdevingui un tot amb elements recurrents i 
cohesionadors, com els policíacs, l’erotisme o el sexe, els elements fantàs-
tics i de ciència-ficció o la preocupació existencial per l’home. Així doncs, 
la novel·la policíaca, com li respon a Coca, influeix en la seva obra:  

 
Jo diria que sí; es veu en el fet que hagi introduït elements de tipus policíac en 
novel·les que no ho són. És una cosa ben normal, em sembla. D’altra banda, i si 
això val la pena de tenir-ho present, aquest to d’intriga o de suspens sol agradar 
al lector. Molts entendran què em proposo o cap a on apunta una obra determi-
nada, però la majoria seran sensibles a la mica de misteri que els arrossega llibre 
enllà (COCA: 1991, 37). 
 
La novel·la negra abraça altres obres, que poden ser parapolicía-

ques o allunyades de la idiosincràsia del gènere, però que contenen 
elements policíacs. Així doncs, a diverses novel·les no estrictament 
policíaques hi apareixen elements del gènere negre en l’ambientació 
marginal, la trama (fets delictius) i determinats personatges (delinqüents 
o policies-detectius). A diverses obres del cicle novel·lístic Temps Obert 
(TO)94 hi trobem elements policíacs. A Falgueres informa (1964), que és 
el número 3 del cicle, o Se’n va un estrany (1968) (TO2) en Daniel 
Bastida o bé és presentat a través de l’informe del detectiu Falgueres o és 
un delinqüent, que es mou als carrers de la Barcelona dels anys cinquan-
ta, on al carrer es pot aconseguir diner fàcil i existeix l’estraperlo i els 
delictes. L’informe és present, també, a la novel·la experimental Detall 
d’una acció rutinària (1975), on s’explica una situació de repressió. 

                                                
94 Coca estudia aquest cicle (1979: 61-75; 1991, 123-141; 1992: 145-158) 
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El totalitarisme, la repressió d’un poble oprimit presentada amb 
elements policíacs en forma i argument, és present a Totes les bèsties de 
càrrega (1967). També hi apareix a Acte de violència (1975), amb una 
revolució, i a Hem posat les mans a la crònica (1977), amb la resistència 
contra un règim totalitari i tirà. Les accions violentes com els assassinats 
—per motius polítics a causa de l’opressió— són presents a M’enterro en 
els fonaments (1967) o els atracaments amb hostatge per motius polítics, 
a Algú que no hi havia de ser (1974) o Milions d’ampolles buides (1976). 

Quant al conte, el primer relat dedicat al gènere negre i escrit als 
vint-i-dos anys és «Impunitat» (1940) del recull El premi literari i més 
coses (1938-1951). De tall clàssic, hi ha un crim que es resol de forma 
lògica dins una cambra tancada. Es tracta d’un crim gairebé perfecte i que 
queda sense càstig. «El premi literari i més coses» planteja el misteri d’un 
desconegut que guanya un premi. És una crítica al sistema dels premis 
literaris. 

Alguns altres exemples de relats amb elements negres els trobem a 
L’interior és al final (1974), amb elements policíacs i d’intriga, com el crim 
perfecte d’«Interior» o «La vida a les dents» i els enganys d’«Història de 
qualsevol». A Domicili provisional (1956), destaca «Diàlegs d’un fugitiu», 
amb diferents diàlegs relacionats amb una investigació policial, i a Crèdits 
humans (1957), el conte «Gairebé ningú» planteja la detenció i el suïcidi 
d’un individu marginal. 

 
5. UNA FINESTRA AL MÓN: «LA CUA DE PALLA», MOLT MÉS QUE UNA 

COL·LECCIÓ 
El 1963 marca un abans i un després en la carrera professional de 

Pedrolo, començà a treballar a Edicions 62, fou un dels primers col·labo-
radors i un traductor preuat,95 i coincidí amb la direcció de la col·lecció 
«La Cua de Palla». 

Per entendre el moment d’aparent bonança de la dècada dels sei-
xanta, cal recordar que la pressió internacional obliga el franquisme a 
assolir la liberalització econòmica, superar l’autarquia i obrir l’economia a 

                                                
95 Al llarg de la seva carrera literària traduí 42 títols. 
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l’exterior. Fins al 1969 s’allargà l’etapa d’obertura a Europa, de permissi-
vitat i del conegut «desarrollismo» de Fraga Iribarne o la «primavera de 
Fraga».  

Després de l’aparició de «La Cua de Palla», Aymà engegà la 
col·lecció «Enjòlit» (1964-1965) d’història homòloga a «La Cua de 
Palla» però especialitzada en l’espionatge.96 Algunes editorials castellanes 
s’introduïren al mercat català i l’editorial Molino, mitjançant la col·lecció 
«L’interrogant» (1965), traduí obres d’Agatha Christie. Així doncs, amb 
les primeres col·leccions dedicades al gènere, la dècada dels seixanta és un 
moment en què autors i editors mostren la seva confiança en el gènere 
policíac. Tanmateix, no serà fins a les dècades següents que el gènere es 
consolida i assoleix una tradició pròpia.  

L’any 1962, Max Cahner i Ramon Bastardes funden l’editorial 
Edicions 62. L’any següent, Josep Benet, assessor d’Edicions 62, proposa 
crear una col·lecció dedicada al gènere policíac, «La Cua de Palla». Des 
de l’editorial es demana a Pedrolo que la dirigeixi. Va acceptar i en va ser 
el director fins al 1970. Aquesta fou la primera col·lecció literària 
d’Edicions 62 i la primera dedicada a la novel·la policíaca en llengua 
catalana. En paraules de Pedrolo, aparegudes a l’epíleg dels quatre 
primers volums i precedint l’índex de títols publicats, era: 

 
La primera col·lecció de novel·les sobre el tema del crim que apareix en llengua 
catalana. Va adreçada a tothom: a aquells qui cerquen només la simple distrac-
ció al final d’una jornada de treball i aquells altres que es complauen en un estil 
sense defecte o en la perfecta estructuració d’una obra. 
 
En aparèixer «La Cua de Palla», Pedrolo va escriure un postfaci al 

volum número u, on explicava els principis i el perquè de la col·lecció 
(1963: 127-128). Sobre el perquè del títol, al primer llibre explica que el 
va triar i que: «una nova col·lecció, la primera del seu gènere en llengua 
catalana, comença la seva esperada trajectòria. Se’n diu La Cua de Palla, 
nom que ens ha semblat escaient perquè tots els criminals la hi tenen; 
sempre acaben cremant-los-la».  

                                                
96 Traduí noves obres d’Ian Fleming (James Bond), J. Semiòrov i L. Deighton.  
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 En el primer número, Parany per a una noia, de S. Japrisot, jove 
escriptor francès desconegut que guanyà el premi de literatura policíaca 
francesa, s’hi podia llegir:  

 
Es tracta, doncs, d’una col·lecció de novel·les policíaques, gènere literari que ar-
reu del món compta amb nombrosos i fidels seguidors i que ací havíem de llegir 
sempre en llengües manllevades. Ara podem fer-ho en la nostra. De moment, se-
ran obres estrangeres que a fora han conegut grans tiratges que sovint arriben a 
milions d’exemplars; més endavant, quan els nostres autors s’animaran, us oferi-
rem també productes del país (PEDROLO: 1963, 127).  
 
A més de difondre el gènere policíac per normalitzar el català i per 

acostar-lo tant a lectors exigents com a un públic ampli interessat en el 
gènere o que concep la lectura com un passatemps, pretenia també 
fomentar el gènere entre els escriptors catalans i dignificar-lo, intent que 
no reeixí.  

Respecte al coneixement del gènere policíac, l’autor segarrenc era 
un avançat al seu temps. Deia al postfaci de Parany per a una noia:  

 
Ara ja és generalment reconegut que la novel·la que anomenem de ‘lladres i sere-
nos’ no és un subproducte literari, sinó una modalitat que les històries de la lite-
ratura de demà no podran passar per alt, com avui s’ocupen ben seriosament 
dels llibres de cavalleries que la narració detectivesca ha vingut ha substituir 
(PEDROLO: 1963, 127). 
 
Hom va fer un bon llançament literari. El disseny de les cobertes 

va anar a càrrec de Jordi Fornas, amb un sistema de fotografies «crema-
des» en negre amb el fons groc llampant. Com explica Xavier Coma 
(1994: 133), els colors responen a una tradició i uns referents, no són 
atzarosos: 

 
a tall de compromís entre el cromatisme hispano-italià per al gènere criminal i la 
tonalitat radical de la «Série Noire» francesa. El groc es referia tradicionalment a 
les col·leccions populars d’allò que a Espanya s’anomenava «novela policíaca»; 
recordeu, com a exemple canònic, la sèrie groga de la «Biblioteca de Oro». I el 
mateix passa a Itàlia, on, per consegüent, el gènere era conegut com il giallo.  
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A França noire fa referència a la narrativa i al cinema relacionat 
amb el crim, per això la «Série Noire» de l’editorial Gallimard es vincula 
a aquest color. Així doncs, el groc indicava el gènere i el negre al·ludeix al 
prestigi d’allò noire,97 tota una declaració d’intencions. El disseny dels 
volums va ser un signe d’identitat clar, com ho foren també els traduc-
tors.98 

Existia un equip de treball important al davant del projecte de la 
col·lecció, a banda dels professionals de l’editorial i del suport de Josep 
Maria Castellet. La col·lecció comptà amb una nòmina d’escriptors 
prestigiosos, que li conferiren un halo d’excel·lència cultural. Entre 
d’altres, Joan Oliver, Joaquim Carbó, Maria Aurèlia Capmany, Ramon 
Folch i Camarasa, Josep Vallverdú, Rafael Tasis, Maurici Serrahima o el 
mateix Pedrolo, van intervenir per tal de crear «models de llenguatge 
narratiu, però absolutament normatius des del punt de vista gramatical. 
S’havia de crear un llenguatge nou, ja que no hi havia tradició de literatu-
ra de gènere a Catalunya» (CANAL: 1996a). Malgrat que la majoria no 
eren traductors professionals, la precarietat econòmica del moment i la 
il·lusió per implicar-se en el projecte de refer la llengua i el país van jugar 
a favor. 

La qualitat dels traductors ajudaren a l’èxit de la col·lecció, com 
també la llibertat a l’hora de fer la tasca: l’editorial els facilitava les normes 
tipogràfiques per tal de tenir coherència. El repte era aconseguir, en un 
moment de crisi lingüística i de força castellanització, un model de 
llengua col·loquial però versemblant, no artificiós i correcte. Fuster 
(1979: 83-84) destaca que la tasca de Tasis, Vallverdú, Pedrolo i Oliver 
va permetre conèixer un llenguatge concret i van crear escola entre molts 
autors catalans. També en parlà Busqué (2010).  

Lingüísticament, Pedrolo aporta un sentit funcional al llenguatge 
literari. Una de les normes de la literatura de gènere,  

   

                                                
97 Pedrolo anà molt més enllà del color, s’inspirà en la filosofia i alguns dels criteris de la 
mítica «Série Noire» quan creà «La Cua de Palla». 
98 Per conèixer els detalls del disseny de les cobertes i la publicitat de «La Cua de Palla» 
i les etapes posteriors de la col·lecció, vegeu Canal & Martín (2011, 133-143) 
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ha estat el de l’economia màxima del llenguatge. Simenon sempre declara que no 
cal un lèxic massa ric per a fer bona literatura. La llengua de Pedrolo és una llen-
gua de corrector-traductor, per al gust d’alguns potser massa freda i allunyada de 
les expressions vives, que, qui sap, amb el temps es veurà que li serveix a la per-
fecció per a escriure la pautada i no tan personal literatura de gènere més que no 
pas per a escriure novel·les de més entitat (BONADA: 1986, 26).  
 
La tasca de traductor del gènere policíac99 implicava esmerçar-se en 

la creació d’un llenguatge planer i entenedor, però també versemblant i 
amb capacitat d’arribar a tothom. Així doncs, com que els lectors no 
estaven gaire familiaritzats amb l’estàndard del català calia evitar l’argot 
(emprat per Vallmitjana o Espriu en algunes obres) i Pedrolo se’n surt 
perquè el substitueix per un català normatiu i que acaba sent habitual en 
el gènere.  

Pedrolo traduí cinc obres: el 1963, Parany per a una noia de Japri-
sot (el primer títol de la col·lecció) i Un estrany a la meva tomba de M. 
Miller; i el 1964 tres volums: El carter sempre truca dues vegades de J. M. 
Cain, La mort t’assenyala de R. MacDonald i Qui mana de M. Spillane.  

Hom la publicitava com «la col·lecció de les millors novel·les de 
suspense del món», i realment el reclam no era fals. Cal dir que aquesta 
col·lecció s’avançava al seu temps i va ser tot un repte i una revolució per 
al gènere negre a Catalunya.  

S’editaren els millors títols del gènere. Pedrolo estava amatent a les 
darreres novetats, en un intent de dignificar-lo. En aquest període es van 
publicar setanta-una obres. L’escriptor segarrenc cercava obres amb 
interès literari, sobretot de novel·la nord-americana, i rebutjava títols 
detectivescos tradicionals amb protagonistes saberuts i finals feliços. 
Pedrolo preferia la novel·la negra perquè es qüestionava el sistema i 
l’ordre polític establert. 

El prestigi de Pedrolo feia que la gent comprés exemplars de «La 
Cua de Palla», segons Andreu Martín, «perquè la dirigia ell, encara que 
molts dels autors ens eren desconeguts» (CANAL: 1998, 37). «La Cua de 
Palla» neix amb la intenció de: 

                                                
99 Sobre la complexitat de les traduccions, entre d’altres coses pel tema lingüístic, vegeu 
Villalonga (2013a).  
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Facilitar al lector català habitual una mena de literatura que fins aleshores havia 
hagut de llegir sempre en castellà (o, de vegades, els més privilegiats, en francès o 
anglès) i proporcionar als nombrosos addictes del gènere poc preocupats per la 
llengua una oportunitat de practicar la nostra i, eventualment, d’interessar-s’hi, a 
l’hora de llegir altres llibres. Dues raons, com es pot veure, estretament relacio-
nades i prou lloables (PEDROLO: 1972, 44).  
 
La tria de les obres la duia a terme Pedrolo i es va fer de forma in-

tel·ligent, acurada i amb sensibilitat, segons Xavier Coma (1994, 134). 
Joaquim Carbó (1981: 39-41) parla d’obres sorprenents i singulars, que 
no bandejaven els clàssics. Més endavant Francesc Vallverdú fou assessor 
lingüístic i Maria Giner ajudava a la revisió de textos (FONTCUBERTA: 
2007).  

Entre els autors de renom del gènere trobem clàssics nord-
americans com Hammett, Chandler, Mc Coy, J. M. Cain i Macdonald o 
europeus com Le Breton, Very, Dürrenmatt i Simenon. Tanmateix, 
també es van publicar obres d’autors joves i contemporanis, com S. 
Japrisot. M. Millar, F. Kassak o S. Ellin, fet que marcà tendència en una 
clara declaració d’intencions, al marge del risc per la novetat més immedi-
ata. 

Segons Pla (2007), Pedrolo podria haver estat el Simenon català, 
però per motius formals i ideològics el deixà de llegir i optà per William 
Faulkner. Pedrolo admirava i lloava Simenon i les seves descripcions dels 
ambients, tot i l’esperit petitburgès del personatge de Maigret, que en 
realitat esdevé policia malgrat no assemblar-s’hi (COCA: 1991, 37). 

No serà fins al volum disset, l’any 1964, que surt a la llum una 
obra de Simenon, La pell d’un home, traduïda per Gabriel Bas. Tanma-
teix, l’autor tingué molt d’èxit entre els lectors catalans, doblava en vendes 
clàssics com Hammet o Chase i per aquest motiu, per la preferència del 
públic, es van publicar més títols. Les raons de l’èxit vénen, d’una banda, 
per la relació de Catalunya amb França durant la dictadura i pel domini 
del francès d’alguns dels seus lectors, i, de l’altra, per la preferència dels 
lectors d’una narrativa costumista on es presentava la psicologia dels 
protagonistes en un ambient francès recognoscible. 
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Hi hagué alts i baixos en la publicació de les obres a causa de la 
censura, que prohibia i retallava, i per interessos editorials. L’autor 
segarrenc hi publicà el 1965, Joc brut, número trenta-dos, i el 1968 
Mossegar-se la cua, número cinquanta-vuit. Pedrolo sempre insistia en la 
necessitat que hi hagués autors que es dediquessin al gènere policíac per 
motivar la lectura. Va publicar en la mateixa col·lecció que dirigia perquè 
dels projectes que hi havia al calaix cap n’oferia la qualitat desitjada. Per a 
l’escriptor, caldria comptar amb autors de novel·la policíaca per la vocació 
de servei:  

 
No dubto pas que aquest tipus de literatura podria fer guanyar-nos uns cente-
nars, uns milers i tot de lectors, ara poc familiaritzats amb el català escrit i massa 
mandrosos per lliurar-se a l’esforç que, al veure d’ells, suposa el fet d’abordar un 
llibre de més tonatge literari (MANENT: 1961, 14).  
 

6. «LA CUA DE PALLA»: EL FINAL D’UNA ETAPA 
El 1970 «La Cua de Palla» a causa de diversos problemes i el difícil 

context, que he apuntat al principi, acaba tancant, sobretot per les poques 
vendes a causa dels preus més competitius del gènere negre en altres 
llengües. Pedrolo, dos anys després que acabés la col·lecció, dóna les 
explicacions del tancament:  

 
El nombre de lectors en potència és reduït, i el redueixen encara més els condici-
onaments a què es veu sotmesa la cultura catalana, mancada de tot aquell con-
junt d’òrgans de formació i expressió que són normals a les altres societats. Ens 
trobem, doncs, amb una paradoxa: una col·lecció que tenia el propòsit de 
d’aconseguir nous lectors per al català, veu travada la seva acció per un problema 
de preus que existeixi precisament gràcies a l’escassesa de lectors catalans 
(PEDROLO: 1972, 46).  
 
Un altre motiu són els problemes per aconseguir alguns drets 

d’autor i que «als nostres novel·listes no els ha temptat l’aventura 
d’escriure obres policíaques» (PEDROLO: 1972, 45). De fet, afirma que és 
un error creure que en el gènere negre es venen més els escriptors estran-
gers que els autòctons: 

 
La prova: les meves dues novel·les a «La Cua de Palla» són les úniques que han 
tingut un índex de venda comparable amb les de Simenon; en pocs mots, s’han 
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exhaurit. (...) Crec, doncs, que la presència de novel·listes catalans a «La Cua de 
Palla» podria haver contribuït a la seva difusió. (PEDROLO: 1972, 45) 
 
El context de l’època, la redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana 

el 1969 —un projecte de gran envergadura al qual l’editorial hi destinà 
grans esforços—, i la manca d’escriptors catalans i lectors van provocar 
que el projecte editorial s’acabés. Així doncs, a la dècada dels seixanta, les 
obres de Tasis, Pedrolo i Capmany i les col·leccions «La Cua de Palla» i 
«Enjòlit» no van trobar un públic lector català receptiu. Pedrolo es va 
avançar al seu temps. 

L’any 1981 neix l’hereva de «La Cua de Palla»: «Seleccions La Cua 
de Palla», que va aprofitar títols de la col·lecció anterior davant la de-
manda del mercat, però no publicà cap de les dues obres pedrolianes.100 
De manera honorífica apareixia com a director Pedrolo, però cal recordar 
que va escollir alguns títols per a la nova col·lecció durant un breu 
període de temps, després se’n va fer càrrec Xavier Coma. Més endavant, 
hi va haver tres malaguanyats intents de posar en marxa la col·lecció, que 
van acabar enterbolint el prestigi que va tenir durant l’època de Pedrolo i 
l’etapa continuista de Xavier Coma. 

 
7. CONCLUSIONS 

La importància de la figura pedroliana, quant al gènere negre, rau 
en el fet que estableix les bases per consolidar el gènere negre a Catalunya 
—amb la creació d’una col·lecció pionera a l’alçada de les col·leccions 
europees—, ajuda a fer les primers passes per normalitzar-lo (amb un 
llenguatge que heretaran els escriptors de les dècades següents) i aposta 
per una novel·la negra pròpia. 

En general, les seves obres policíaques són realistes i versemblants, 
amb un clar component social. L’argument planteja situacions extremes i 
accions ràpides, amb pinzellades violentes i eròtiques i, sovint, finals 
tràgics. Pedrolo dibuixa els ambients i les persones més desafavorides 

                                                
100 L’escriptor Jaume Fuster, molt amic, admirador i deixeble de Pedrolo, va reclamar el 
retorn de «La Cua de Palla» quan va desaparèixer als anys setanta. Per conèixer el paper 
de Fuster a les diferents col·leccions, vegeu Canal & Martín (2011, 74-81). 
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socialment, la postguerra i la quotidianitat diària. L’acció es desenvolupa 
als baixos fons de la ciutat, sovint Barcelona.  

La majoria dels protagonistes són uns perdedors que viuen ofegats 
per un dia a dia miserable i un entorn gris que els corromp i els fa desitjar 
el que no tenen: diners i una vida millor. A tots, en general, els fa actuar 
la cobdícia; tanmateix el fet viure en un ambient de persecucions, assassi-
nats, corrupció i mentides els aboca a una existència absurda, on la mort 
esdevé un final previsible, com hem vist. 

Quant a la policia, s’allunya del model franquista, un cos policial 
que esdevenia una eina repressora del Règim. De fet, no es podia fer 
al·lusió literària a la policia real, que reprimia i no dubtava a emprar la 
tortura. Un dels temes delicats segons el sistema de normes eren la 
referència crítica a la historiografia i al règim polític vigent, al cap d’estat, 
a l’exèrcit i al nacionalisme.  

La violència, sovint extrema i cruel, la corrupció i la lluita hi són 
presents. Hi ha, també, un component moral quant als crims comesos, ja 
que l’autor mostra que, a la llarga, sempre s’acaben pagant.  

En algunes obres, l’erotisme, l’amor i el sexe juguen un paper im-
portant, com hem vist. Per a l’autor «la càrrega eròtica forma part de la 
vida de tothom, encara que sovint no es vulgui confessar. [...] el sexe 
constitueix una dimensió important que el novel·lista no pot negligir» 
(COCA: 1991, 38).  

Per últim, la coherència literària de Pedrolo implica trobar ele-
ments policíacs, o d’altres gèneres, al llarg de la seva producció narrativa, 
fet que transmet sensació de cohesió i globalitat. Aquest tret va permetre 
renovar la literatura catalana de postguerra i va influenciar en els autors 
de les següents generacions. 
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RAFAEL TASIS, ELS FONAMENTS D’UN GÈNERE  
Salvador Balcells 

Escriptor 
 
1. APROXIMACIÓ A LA FIGURA I L’OBRA 

afael Tasis i Marca nasqué a Barcelona l’any 1906. Va fer 
d’escriptor, crític literari, traductor, impressor, llibreter, 
periodista i activista polític. Però, per damunt de tot, va ser 
un autodidacta amb una voracitat lectora poc habitual i una 

fabulosa curiositat intel·lectual. Bon coneixedor del francès i de l’anglès, 
podia seguir els escriptors en les seves versions originals i va arribar a 
assolir un vastíssim coneixement de la novel·lística mundial.  

L’any 1921, amb només quinze anys, va començar a col·laborar 
amb la revista infantil La Mainada i el 1923 publicà la seva primera obra 
narrativa, El daltabaix, dins de la col·lecció popular «La novel·la d’ara». 

Després de la Conferència Nacional Catalana dels dies 4 i 5 de 
juny de 1922, es decantà clarament, des del punt de vista polític, cap a 
«Acció Catalana», manifestant un clar patriotisme que sempre mantin-
dria i que es veié accentuat durant la dictadura de Primo de Rivera, entre 
els anys 1923 i 1930. 

El 1931 publicà la novel·la Vint anys, testimoni de la vida barcelo-
nina de l’època, a l’editorial Proa, i traduí obres com El retrat de Dorian 
Gray, d’Oscar Wilde, o La nimfa constant, de Margaret Kennedy. Al llarg 
de la dècada dels trenta, exercí com a director general de Serveis Correc-
cionals de la Generalitat. Aquesta feina donaria lloc, posteriorment, a 
l’obra Les presons dels altres, publicada l’any 1990. Col·laborà com a crític 
literari en diverses publicacions: La Publicitat, Mirador, Revista de 
Catalunya o Serra d’Or, entre d’altres. Amb la vocació d’impulsar la 
novel·la a casa nostra, va escriure els assaigs Una visió de conjunt de la 
novel·la catalana (1935) i La literatura catalana moderna (1937).  

Al començament de la Guerra Civil Espanyola, Tasis col·laborà 
amb el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 
D’aquesta tasca en sortiren tres publicacions: La revolució en els ajunta-
ments (1937, traduïda al castellà el mateix any), l’esmentada La literatura 
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catalana moderna (1937) i Les pedres parlen (1938). L’any 1939 s’exilià a 
París, on va viure fins el 1948. Allà hi passà els anys de la Segona Guerra 
Mundial, amb l’ocupació nazi de la capital francesa, i col·laborà amb la 
radiodifusió del país. Tot l’any. Dotze estampes barcelonines (1943) i 
Històries de coneguts (1945) són llibres escrits i publicats a París. Així 
mateix, l’autor escrigué, en francès, l’obra per a infants L’étudiant et le 
sorcier. Légende catalane (1947). Dels anys a l’exili també en sortiren, 
posteriorment, novel·les com Sol ponent (1953), Abans d’ahir (1956) o 
Tres, obra que obtingué a Mèxic el Premi Catalònia de novel·la de l’any 
1953. Tres fou publicada en aquest mateix país el 1962. 

L’any 1948 Rafael Tasis retornà a Barcelona, on va treballar com a 
impressor i llibreter, sempre des del catalanisme i mantenint-se com a 
important enllaç amb el món de l’exili. La llibreria, papereria i impremta 
familiar dels Tasis estava situada al número 42 de la Rambla dels Caput-
xins. A partir d’aleshores, aquest espai va esdevenir un centre neuràlgic 
del catalanisme cultural i literari de la postguerra. Els anys cinquanta i 
seixanta, tenint al davant un home com ell —un divulgador cultural, un 
intel·lectual compromès i un batallador constant—, la llibreria es va 
convertir en un punt de trobada i en un centre d’iniciatives patriòtiques 
de tota mena. Tant s’hi rebien els originals que es presentaven als premis 
Joan Santamaria com s’hi reunien membres de l’Institut d’Estudis 
Catalans o s’hi venien els tiquets per assistir a un dinar d’homenatge a 
Carles Riba. Com el Barça, era més que una llibreria. Ho explicava així 
Albert Manent en una jornada d’homenatge a Rafael Tasis amb motiu 
del centenari del seu naixement: 

 
No és fàcil d’imaginar-se com havia d’actuar Tasis en aquell món encara ple de 
prohibicions contra la llengua i la cultura, sense plataformes públiques, fent de 
pont amb els de l’exili, donant conferències a comarques sobre temes no polítics, 
que de vegades acabaven amb una multa. I per sobre de tot havent de dedicar 
moltes hores a la papereria i a la petita impremta artesanal. Hi rebia no sols visi-
tes d’amics i de «conspiradors» que estaven delerosos per rebre alguna notícia o 
saber algun rumor de la boca del mateix Tasis, sinó clients o els que li telefona-
ven per saber quan s’acabava el termini per presentar treballs als Jocs Florals de 
Molins de Rei. Arimanyrecorda que sovintejava la frase: «Quan no sapigueu una 
cosa, pregunteu-ho a en Tasis» (REAL: 2006, 23-25). 
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Aquest paper substitutori de la llibreria Tasis és doblement impor-
tant: pel perill que comportava dur a terme certes activitats sota la fèrula 
d’un règim genocida i perquè va esdevenir un precedent primerenc i 
meritori de les múltiples llibreries d’arreu del país que van fer papers 
similars en els darrers temps del franquisme i en els inicis de la transició 
democràtica. 

Tasis va compaginar aquesta activitat constant i variada amb la 
continuació del seu periple literari. Fou quan va escriure i publicar un 
conjunt de treballs d’història de la literatura, història de la premsa 
catalana, teatre, assaig i traducció. Alhora, col·laborava sovint com a 
articulista amb la premsa d’exili, en una mena de corresponsalia clandes-
tina des de l’interior. Però això no era tot: també va tornar a la narrativa, 
amb la publicació de sis novel·les entre 1953 i 1960. Tot i que almenys 
dues d’aquestes obres les havia escrit durant l’exili, no deixa de sorpren-
dre la seva enorme capacitat de treball. 

Així, en aquesta època col·laborà escrivint a revistes de Mèxic, 
França o Buenos Aires com El Poble Català (París, 1939-1940), La 
Nostra Revista (Mèxic, 1946-1955), Pont Blau (Mèxic, 1952-1963), Vida 
Nova, Quaderns (Perpinyà, 1945-1947) o Catalunya. En aquestes publi-
cacions utilitzava, en algunes ocasions, els pseudònims de Blanquerna o 
Pere Bernat. Com a destacat opositor al règim franquista també participà, 
l’any 1962, en l’anomenat Contuberni de Munic. Des de la capital catala-
na, Tasis va mantenir sempre la seva intensa activitat com a escriptor. 

Pel que fa al gènere policíac i com veurem més endavant, resulta 
d’especial importància la seva trilogia constituïda per La Bíblia valenciana 
(1955), És hora de plegar (1956) i Un crim al Paralelo (1960). Aquesta 
darrera fou adaptada al teatre pel mateix autor, juntament amb Josep 
Maria Poblet, amb el títol Paral·lel 1934 i estrenada al Teatre Romea 
l’any 1953.  

Rafael Tasis també fou dramaturg. En la nòmina de la seva pro-
ducció teatral hi trobem peces com Un home entre herois (1957) o 
Gulliver i els gegants (1952). D’altra banda, feu diverses adaptacions 
d’altres autors, entre les quals La sala d’estar (1962), de Graham Greene. 
Quant a la divulgació històrica i biogràfica, cal destacar, entre d’altres, 
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llibres com Històries de coneguts (1945), La vida del rei en Pere III (1957), 
Joan I, el rei caçador i músic (1959) o Barcelona, imatge i història d’una 
ciutat (1961). Com a crític literari fou rellevant la seva Antologia de la 
poesia catalana. De Ramon Llull a Verdaguer (1949-1967) i La novel·la 
catalana (1954). Les obres Un segle de poesia catalana i La Renaixença 
Catalana, ambdues de 1967, van ser publicacions pòstumes, ja que Rafael 
Tasis va morir a París, sobtadament, l’any 1966. 
 
2. CAP A LA RECERCA D’UN GÈNERE 

El paper de Rafael Tasis dins del gènere policíac va molt més enllà 
d’escriure tres novel·les. Era un gènere del que n’era un lector empedreït, 
traductor i fins i tot va arribar a teoritzar sobre la qüestió. A més de la 
seva producció, és destacable l’aposta decidida i primerenca de l’escriptor 
per Manuel de Pedrolo i el seu potencial creatiu, quan Pedrolo tot just 
acabava de publicar la seva primera novel·la, Es vessa una sang fàcil, tot i 
que ja en tenia unes quantes més al calaix. L’any 1954, Rafael Tasis 
escrivia al número 20 de la revista Pont Blau:  

 
Perquè vull córrer tots els riscos —ni que sigui fent una mica de trampa— i su-
primir totes les xarxes protectores de salts mortals, per a fer una afirmació prèvia 
que compromet tot el meu problemàtic prestigi de crític, per proclamar de bell 
antuvi que Manuel de Pedrolo, novel·lista català inèdit, és la revelació d’aquests 
darrers vint anys en el camp de la novel·la catalana i que, probablement, haurà 
d’ésser considerat com [sic] el novel·lista més important que s’hagi donat a Cata-
lunya després de Narcís Oller. [...] Sí, suprimim totes les precaucions oratòries, 
correm tots els riscos: Manuel de Pedrolo és el novel·lista català més considera-
ble d’aquest segle (TASIS: 1954, 183).  

 
És força probable que l’aposta de Pedrolo pel gènere policíac, que 

el portaria a escriure novel·les com L’Inspector arriba tard, Joc brut o 
Mossegar-se la cua, així com a la creació i direcció de la col·lecció «La Cua 
de palla» d’Edicions 62, hagués estat en bona part per influència de 
Rafael Tasis, amb qui va mantenir sempre el contacte i l’amistat. Bona 
prova del que diem varen ser les traduccions policíaques que va fer 
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Tasis101 per a la col·lecció amb quatre títols: La clau de vidre (1963) de 
Dashiell Hammett; Amb la por al cos (1964) de Margaret Millar; Sota la 
pell (1965) de William P. McGivern, i La dama fantasma (1965) de 
William Irish. Fins i tot, l’aportació de Pedrolo a la ciència-ficció, 
Mecanoscrit del segon origen, podria obeir a aquest ascendent, ja que, 
segons Tasis, calia anar omplint els buits temàtics del circuit literari 
català. 

Tant en el cas de Pedrolo com en el del mateix Tasis, es tractava 
d’una clara voluntat de resistència i de servei a la llengua en un context 
totalment advers. Intentar guanyar nous lectors en català quan la llengua 
estava totalment prohibida a l’ensenyament, ni que fos amb obres de poc 
tonatge literari, era missió pràcticament impossible. I, tanmateix, ho van 
intentar. I és que les seves aportacions en català són un intent normalit-
zador de la llengua catalana. 

El desembre de 1987, anys després de la mort de Tasis, quan el vo-
luntarisme de les dècades anteriors havia estat substituït per una certa 
normalització, el crític literari Isidor Cònsul escrivia el següent a la revista 
Serra d’Or: 

 
Vivim, no cal pas dir-ho, un moment d’eufòria de la narrativa policíaca. Sembla 
consolidada la col·lecció més jove —«La negra»— i continua sense problemes la 
més clàssica —«La cua de palla». La conjuntura, doncs, és prou adient per a una 
revisió dels orígens autòctons del gènere i per a centrar l’aportació de pioner que 
en féu Rafael Tasis, bo i aprofitant, d’altra banda, la reedició de la seva obra po-
licíaca per part de Tres i Quatre (CÒNSUL: 1987, 40).  

 
Rafael Tasis sempre va intentar mantenir, en les seves novel·les, un 

nivell de català molt normatiu, acurat i literari, influït pels corrents 
modernistes i noucentistes. Al lector actual, el to li pot semblar un pèl 
artificiós, però això només es deu al fet que l’autor, com va recalcar Jaume 
Fuster en el pròleg de La Bíblia valenciana en l’edició de «Tres i Quatre», 
coneixia Barcelona en un temps en què la concepció del llenguatge 

                                                
101 Tasis també va fer catorze traduccions no acreditades de Georges Simenon i que 
signava Ferran Canyameres, mentre que a l’editorial Aymà hi va traduir Goldfinger d’Ian 
Fleming (1963). 
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marginal afectava directament el català, atès l’escàs nombre de castellano-
parlants que en aquell moment hi havia a la ciutat. En aquest sentit, per 
tant, es diferencia d’altres conreadors posteriors del gènere, que han anat 
introduint un català més col·loquial amb l’ús freqüent d’un argot farcit de 
castellanismes, un ús en el qual tampoc no va caure mai Manuel de 
Pedrolo. En un article intitulat «Punt de vista català sobre la novel·la 
policíaca americana», manifestava: 

 
El gènere policíac [...] té prou categoria i mèrits intrínsecs per a considerar-lo 
bon xic més que com una fàcil distracció per a hores vagarívoles i viatges enso-
pits. La inventiva, la tècnica, la psicologia, les gradacions d’estil que un bon es-
criptor de thrillers i de novel·les policíaques en general es veu obligat a posar en 
joc per a obtenir un resultat apreciable, són ben sovint superiors als que esmerça 
un autor de novel·la «seriosa». Manipular el misteri és feina molt delicada 
(TASIS: 1953, 322). 102 
 
I, segons un dels seus biògrafs 
 
Aquest ideal de divulgar novel·la comercial es deixa entreveure igualment en els 
esforços de Tasis com a traductor en una segona etapa, la que arrenca després de 
l’esclat de la guerra fins a mitjan anys seixanta, encaminats a divulgar la novel·la 
en els diversos gèneres, especialment el seu preferit: la novel·la policíaca. Amb 
una llarga tradició anglosaxona, el gènere s’havia estès popularment a França 
després de l’ocupació alemanya, gràcies en part a la contribució de l’escriptor 
belga Georges Simenon; en l’exili parisenc, Tasis va poder aprofundir en les lec-
tures i el coneixement del gènere, i amb el propòsit de fer-lo arrelar en la litera-
tura catalana, en va divulgar les particularitats i els autors en dos assaigs (TASIS: 
1947 i 1957; cf. MIRÓ: 1982). A la seva llibreria de la Rambla, Tasis disposava 
d’un nombre d’exemplars de novel·la policíaca, entre els pocket-books i els paper-
backs que ocupaven les prestatgeries mòbils, on també es podien trobar obres de 
ciència ficció i autors clàssics (ARIMANY: 1967, 177-178). 

 
3. RAFAEL TASIS, BARCELONA I LA NOVEL·LA POLICÍACA 

Rafael Tasis, gran amant de la novel·la, estava convençut de la im-
portància del seu conreu per a la normalització de la cultura catalana. No 

                                                
102 Aquest fragment ha estat extret de l’article de Vicent Simbor intitulat «Rafael Tasis, 
el crític que estimava la novel·la», publicat a la Revista Llengua & Literatura l’any 2007.  
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podem oblidar que el gènere es trobava en un moment difícil, menyspreat 
pels «mandarins» de la literatura, com ell mateix havia anomenat els 
estudiosos en alguna ocasió. Home tàctic però selectiu, apostava per un 
model de novel·la realista i psicològica. Per a ell, la bona novel·la havia de 
ser «un estudi de la psicologia o de l’activitat dels homes, un bocí bate-
gant de la vida humana». En aquest sentit, un aspecte de la seva línia 
argumentativa era l’aposta decidida per la novel·la ciutadana, centrada en 
Barcelona i en els ambients urbans. L’any 1961 escrivia a Serra d’Or: 

 
Fa prop de trenta anys que em meravella el fet que una ciutat com Barcelona no 
hagi temptat els novel·listes catalans. ¿Hi ha gaires novel·listes, en el darrer quart 
de segle, que puguin posar-se al costat de La febre d’or o de L’auca del senyor Es-
teve, quant a utilitzar aquest incomparable material que és Barcelona? (SIMBOR: 
2007, 244). 

 
De fet, Tasis sempre havia defensat la necessitat d’una narrativa es-

trictament urbana, sobretot barcelonina, on hi veia tota una sèrie de 
possibilitats, amb els temps que corrien. Com afirmava Manuel Vázquez 
Montalbán, Tasis va ser un d’aquells escriptors que  

 
utilizan el material urbano barcelonés como referente fundamental [...] El exci-
tante literario de Barcelona procede de una especial relación espacio tiempo, re-
lación diacrónica y sincrónica. Esta ciudad ha historificado lo mejor de su pasa-
do y ha creado un espacio barcelonés convencional pero vivo (CASSANI: 2000, 
11).  

 
Efectivament, quasi trenta anys abans, el 1933, havia escrit a la re-

vista Mirador: 
 

Barcelona necessita un estol de novel·listes que s’enamorin de la seva evolució, de 
la seva grandesa i de la seva misèria. La història interna de les societats, més viva 
i autèntica que en les cròniques oficials, es troba en la novel·la, i per a conèixer-
nos, per a corregir el nostre orgull i per a frenar les nostres errades, ens cal 
aquest espill idealitzat, però tanmateix fidel. I jo gosaria dir que, fa tanta falta 
una bona novel·la de psicologia, l’obra analítica i massiva d’un Joyce i d’un 
Proust, com el fulletonisme amb ribets de sicalipsi d’un Dekobra o un Da Ve-
rona i els misteris i els crims presentats per un Wallace o un Simenon. Ens cal 
aconseguir un públic [...] (CASTELLANOS: 1997, 172). 
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Pel que fa a la seva producció policíaca, es va produir en gran me-
sura en el seu exili francès, quan Tasis conegué Georges Simenon, traduí 
una colla de les seves novel·les, com ja hem esmentat, i va escriure’n un 
parell l’any 1944: Un crim al Paralelo (publicada el 1960) i La Bíblia 
valenciana (publicada el 1955), que, primer, s’havien de publicar en versió 
francesa. De retorn a Catalunya, redactà la tercera, És hora de plegar 
(1956).103 A més de narrador i traductor, Tasis s’adonà del nou impacte 
de la novel·la negra americana. Per a la seva obra de creació, tanmateix, va 
seguir els models de la tradició anglesa i francesa. Les seves novel·les van 
de dret a la classificació de detective story, en la línia de Georges Simenon, 
d’Arthur Conan Doyle i d’Agatha Christie. Són històries d’amenitat 
comprovada que, salvant la distància dels quaranta anys i d’algun inevita-
ble anacronisme, esdevenen lectures d’entreteniment agradable i distret. 
Potser no tenen l’agilitat que caracteritza les mostres més actuals, però la 
seva elegància narrativa les converteix en un producte perfectament 
competitiu, superior, diria, a bona part de l’anomenada «narrativa 
d’institut» que, ara mateix, és pastura abundosa pels verals del segon 
ensenyament.  

Aquestes tres novel·les són protagonitzades per dos detectius ben 
peculiars: el professional, l’inspector de policia i posteriorment comissari 
Jaume Vilagut, intuïtiu, agosarat, tossut, enamoradís però gens senti-
mental i encara menys intel·lectual 

 
Jaume Vilagut no tenia encara trenta anys. Era robust, seriós, ple de coratge i 
sentia una real vocació pel seu ofici. I tanmateix hauria estat ben difícil de pre-
veure, quan estava a la Facultat de Medicina, que acabaria essent inspector de 
policia. Però al cap de dos cursos havia abandonat els estudis i el futur metge 
havia deixat pas, a conseqüència d’una sèrie de circumstàncies, a un perfecte 
agent de l’autoritat. 
Les seves dues úniques febleses, ell mateix les ignorava. I de les persones que el 
tractaven només una estava en mesura de conèixer-les. Val a dir que se 
n’aprofitava sense escrúpols. Les dues febleses consistien en un desordenat amor 
pels esports en totes les seves formes actives i passives, i en la seva amistat envers 
Francesc Caldes, de la qual abusava l’interessat (TASIS: 1994, 38). 

                                                
103 La dècada dels noranta totes tres van ser reeditades per l'editorial valenciana Tres i 
Quatre, dins de la seva col·lecció «El Grill». 
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Pel que fa al seu acompanyant periodista, l’amateur Francesc Cal-

des, és ben bé antagònic. És un investigador sagaç amb grans dots per la 
deducció, amb clars homenatges a personatges cèlebres d’aquest tipus 
d’escriptura com Hercule Poirot, Sherlock Holmes o Auguste Dupin:  

 
Quant a la intromissió del seu fantasiós amic, el reporter de Les Darreres Notí-
cies, tot i que el comissari havia tingut un moment de malhumor, en trobar-se'l ja 
instal·lat a la casa del crim, aviat s'hi havia resignat, i la seva adhesió a les normes 
i els reglaments no li feia pas menystenir els autèntics serveis que els dots 
d’observació i deducció de Francesc Caldes hi havien fet en anteriors ocasions 
Caldes es vanava a conèixer a fons tota la teoria i pràctica dels grans detectius 
antics i moderns, dels més cèlebres herois de la novel·la policíaca fins als més re-
cents G-men dels Estats Units, passant per Goron i pels millors cervells de 
Scotland Yard. La seva freqüentació assídua de personatges com Philo Vance, 
Maigret, Ellery Queen, Hercule Poirot i Sam Spade l’autoritzava a invocar una 
completísima història i tècnica del crim modern, en la vida i en la ficció (TASIS: 
1986, 56).  
 
El patró seguit per Tasis és el de la novel·la policíaca més clàssica 

per excel·lència. A través dels enigmes plantejats (robatoris, assassinats, 
desaparicions) sovintegen les darreres conclusions de l’investigador per 
veure qui és el culpable dels fets i finalitza amb el descobriment de 
l’assassí i el restabliment de l’ordre. Si cal treure generalitats, val a dir que: 

 
les tres novel·les [...] s’endinsen en la reflexió social, precisament a través dels re-
trats de la ciutat i dels seus habitants. Aquesta visió, que reflecteix la vida barce-
lonina, canalitza la reproducció realista dels ambients [...]. Tot i plantejar una 
trama al més pur estil policíac, mostra una consciència de la realitat que 
l’envolta. Les seves observacions de caràcter crític sobre l’entramat social de la 
ciutat així ens ho mostren. 
Des d’una perspectiva historicoliterària, Tasis constitueix l’herència dels autors 
anteriors a la guerra. En aquest sentit, es fa ressò d’un tipus de literatura que ha-
via estat molt popular, i que, a través d’autors com ell, podia haver-se in-
tel·lectualitzat. És a dir, suposa el pas de la novel·la policíaca de tall popular de 
començaments de segle cap a un tipus de narrativa en la qual es comencen a te-
nir en compte –més enllà dels elements de simple intriga –aspectes d’ordre soci-
al, o si es vol, plantejaments ideològics que trascendeixen la literatura de pur en-
treteniment (MARTÍN I PIQUER: 2006, 60). 
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 A l’obra policíaca de Rafael Tasis hi destaca, doncs, per sobre de 
tot, una voluntat per oferir un retrat de la ciutat, de la seva Barcelona 
nadiua, dels seus ambients i personatges. Aquest interès per la ciutat no 
es limita, però, a les seves novel·les, sinó que impregna gran part dels seus 
articles i d’altres llibres i opuscles, com el ja citat Barcelona, imatge i 
història d’una ciutat (1961). No hi ha dubte que la utilització del gènere 
policíac esdevé un afegit que, a més d’entretenir al lector, té una clara 
intenció de fer servei al seu país, a la literatura catalana, per completar-la 
al màxim i per incorporar-hi lectors. Potser la millor manera de finalitzar 
és llegint l’autor, que l’any 1960 va escriure tota una declaració 
d’intencions a la introducció de la seva novel·la Un crim al Paralelo, amb 
un escrit titulat «Defensa i il·lustració d’aquest llibre (i d’un gènere 
literari)»:  

 
Josep Carner, gran poeta i infatigable viatger, em deia un dia en desfer al meu 
davant el breu bagatge d’una ràpida anada de Brussel·les a París —una mica de 
roba, estris d’afaitar, pipes i tabac i uns quants llibres— que durant llargues 
temporades havia consumit cada dia una novel·la policíaca. Els llibres que treia 
de la maleta ho eren, i asseguraven els lleures de viatge i estada. Aquest voraç 
consum d’allò que entre nosaltres algú anomena, despectivament, «literatura de 
lladres i serenos», podia ésser un simple desig d’evasió, de distracció dels malde-
caps quotidians —cosa, tanmateix, ben respectable, i que no implicaria pas cap 
descrèdit per als autors de tal mena de llibres, si l’efecte curatiu era aconseguit: 
no sé pas que els fabricants d’aspirina siguin menystinguts dintre l’honorable 
gremi dels apotecaris—. Però Josep Carner, amb els elogis que em feia del gène-
re policíac, em demostrava que no era pas una simple diversió allò que cercava en 
aquells llibres, d’autors generalment anglosaxons —per bé que els belgues i algun 
francès, darrerament, si han mostrat prou experts— i que tenien per comú de-
nominador la recerca d’un criminal. [...] És el gènere literari més ben pagat del 
món —m’assegurava—. I això demostra que té unes exigències de perfecció que 
no es demanen pas als altres. Altrament, la filosofia que es conté, per exemple, a 
The Maltese Falcon o en alguna altra obra de Dashiell Hammett, podia ésser 
molt bé un dels exponents més autèntics de la nostra època, amb tots els seus 
drames absurds i patètics i les seves punyents contradiccions». [...] He intentat, 
en modestos assaigs, de fonamentat motu propio unes reflexions similars sobre la 
novel·la policíaca. Àdhuc he anunciat els meus propòsits perfectament inope-
rants, per ara, d’escriure un tractat sobre «Ètica i estètica de la novel·la policía-
ca». Que el gènere que ha donat, ultra noms inscrits a la història de la literatura 
universal, com Edgar Poe, Wilkie Collins, Conan Doyle, Agatha Christie, 
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Hammett i Simenon, per només esmentar-ne uns quants, pugui ésser conside-
rat, a casa nostra, com un gènere menor, al qual un novel·lista digne i conscient 
no pot descendir, m’ha semblat sempre un error tan perjudicial per als lectors de 
llibres catalans —puig que han d’anar a cercar en altres literatures allò que no els 
dóna la pròpia— com per als qui els escriuen. He procurat de predicar amb 
l’exemple, sense pretensions d’iniciador —puig que ja sé que C. A. Jordana i àd-
huc el gairebé oblidat Antoni Careta i Vidal havien escrit novel·les més o menys 
policíaques—, però sí amb el desig que altres escriptors catalans volguessin en-
grescar-se a escriure també llibres d’aquesta mena. No puc pas queixar-me de 
l’acollida que els ha donat el públic. I una demostració de la meva perseverança a 
guanyar un nucli de lectors catalans a aquest gènere és que avui hi reincideixo. 
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RECEPCIÓ CRÍTICA DE CRIM DE GERMANIA, DE JOSEP LOZANO 
Diana Buïgues Pastor 
Universitat de València 

 
a narrativa catalana al País Valencià durant la dècada dels 
setanta del segle XX està marcada pel model estètic de la 
transgressió dels referents tradicionals, que beu de les propos-
tes de renovació del noveau roman i del grup de Tel Quel 

(CARBÓ & SIMBOR: 1993, 87). Aquest trencament produeix una narra-
tiva de caràcter experimental, amb una desaparició de la història a favor 
de l’acte narratiu, que es materialitza amb l’obra d’escriptors com Ama-
deu Fabregat, Josep Lluís Seguí, Ferran Cremades i Arlandis o Josep 
Gandia Casimiro. Paral·lelament, a més de la pervivència del model 
novel·lístic tradicional —amb Enric Valor com a escriptor destacat— i 
de les obres que s’inclouen dintre del gènere de la crònica testimonial, hi 
ha la proposta literària que Carbó i Simbor proposen d’anomenar 
«novel·la de l’aprofundiment del model tradicional» (CARBÓ & SIMBOR: 
1993, 87) caracteritzada per la renovació, sense ruptura radical, del 
model heretat. En aquest darrer apartat és on s’ha d’incloure la proposta 
que planteja Josep Lozano en Crim de Germania, amb un model que es 
consolida durant la dècada dels vuitanta. 

Crim de Germania, de Josep Lozano, es va publicar a l’abril de 
1980 a càrrec de l’editorial Tres i Quatre (València) com a guanyadora 
del Premi Andròmina dels Premis Octubre de 1979. L’obra va comptar 
amb l’aval d’un jurat format per Pere Calders, Lluís García Berlanga, 
Gabriel Janer Manila, Carmelina Sánchez-Cutillas i Josep Lluís Seguí. A 
més, l’any 1980 fou distingida amb el Premi de la Crítica del País Valen-
cià i, l’any següent, amb el Premi Crítica Serra d’Or de novel·la. Amb 
Crim, Josep Lozano es dóna a conéixer com a prosista; abans, però, havia 
publicat el recull poètic Poemes home-terra (1971), tot i que no és fins a 
l’aparició d’aquesta obra que l’autor és reconegut per la crítica literària. La 
seua primera novel·la s’ha convertit en una fita important del panorama 
narratiu en català al País Valencià i, per tant, en un abans i un després en 
la trajectòria literària de l’autor. Després de més de trenta anys des de 
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l’aparició de Crim, els elogis de la crítica no han cessat i els estudis 
d’investigació han focalitzat els seus esforços a analitzar-la amb deteni-
ment, a fer-ne constar l’originalitat i les particularitats que la fan merei-
xedora de múltiples atencions arreu del domini lingüístic. 

Les distintes edicions de l’obra —a càrrec de tres editorials en cata-
là i una en castellà— són un reflex de la creixent demanda d’un públic 
lector. La primera edició, com hem dit, apareix a l’abril de 1980 a càrrec 
de l’editorial valenciana Tres i Quatre, dintre de la col·lecció «La Unitat», 
número 50, de la qual es fan tres edicions;104 a més, compta amb un 
pròleg de Pere Calders, en qualitat de membre del jurat dels Premis 
Octubre. L’any 1984, la mateixa editorial enceta una nova col·lecció amb 
Crim, «L’Ham», de la qual es feren dues edicions en dos anys, incloent-hi 
el prefaci de Calders. L’octubre de 1987, Crim de Germania es torna a 
editar dintre de la mateixa editorial, aquesta vegada com a punt de 
partida de la col·lecció «L’Estel», de la qual es fan, com a mínim, onze 
edicions, que inclou per primera vegada un estudi introductori a càrrec 
de Vicent Salvador. Dos anys més tard, el 1989, l’editorial barcelonina 
Anagrama publica Germanía, traduïda al castellà per Antonia Cabanilles, 
dintre de la col·lecció «Narrativas hispánicas», número 82. La també 
editorial barcelonina Proa publica l’obra l’any 1999 dintre de la col·lecció 
de novel·la històrica «Per conèixer la història de Catalunya», número 5, 
un fet remarcable si es té en compte que es tracta d’una editorial catalana 
que pren com a essencial una novel·la d’un autor valencià. 

Al juliol de 2005, vint-i-cinc anys després de la primera edició, 
Crim de Germania és reeditada per Bromera en una edició ampliada i 
revisada dintre de la col·lecció «L’Eclèctica», número 118, de la qual es va 
fer un tiratge de 3.000 exemplars,105 dels quals se n’arribaren a vendre 
1.846. A l’abril de l’any següent, l’obra és incorporada a la «Biblioteca 
Josep Lozano», dintre de la col·lecció «Els nostres autors», número 51, 
una iniciativa que forma part de l’operació de recuperació del conjunt de 

                                                
104 Les editorials Tres i Quatre, Anagrama i Proa no ens han pogut facilitar les dades 
completes de les edicions i reimpressions. 
105  Dades facilitades per l’editorial. Agraïm a Gonçal López-Pampló la seua 
col·laboració, en representació de Bromera. 
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l’obra de l’autor i que li atorga una posició privilegiada que l’ascendeix a 
autor imprescindible sota l’etiqueta de «clàssic». Dintre d’aquesta 
col·lecció es feren dues edicions, de 3.000 exemplars cadascuna, amb un 
total de 3.700 llibres venuts fins al 2013. Les dues edicions de Bromera 
incorporen un estudi introductori de Vicent Salvador, actualitzat i 
sintetitzat en relació amb el de 1987. L’edició de 2006 s’inscriu en un 
camí de recuperació de la trajectòria literària de Josep Lozano, encetat 
tres anys abans amb El mut de la campana (2003). 

La projecció crítica de Crim de Germania abraça un període de més 
de trenta anys, que cal dividir en tres etapes, delimitades, com hem vist, 
per les dates de publicació de l’obra en les distintes editorials, el factor 
principal que determina el ressò de la crítica. La primera etapa de la 
recepció s’emmarca entre els anys 1980 i 1981, període immediat a 
l’aparició inicial del llibre, en què es formulen per primera vegada els que 
seran els principals elements interpretatius i descriptius de la novel·la. 
Entre els anys 1982 i 2005, la crítica continua vigent, en un període en 
què tenen continuïtat —o no— determinats aspectes de l’anàlisi. A 
partir de 2005, amb motiu de la reedició de l’obra, ampliada i revisada, 
Crim torna a ésser objecte d’atenció crítica, amb noves perspectives i 
replantejaments en relació amb determinades postures inicials. 

De més a més, cal subratllar un altre fet rellevant dintre del context 
de l’embranzida del català en el sistema educatiu operada durant la 
Transició: Crim va ser lectura obligatòria als instituts d’ensenyament 
secundari valencians per al COU (1988-2001), amb les directrius de la 
Universitat de València, tancant una proposta de cànon literari format 
pels autors catalans més representatius del segle passat, com Joan Mara-
gall, Josep Pla o Mercè Rodoreda, entre d’altres. Aquest fet va permetre 
que Crim es convertira en el referent de tota una generació d’estudiants, 
de tot un col·lectiu que, no convé oblidar-ho, condicionaria la visió i la 
recepció posterior de l’obra. 

La recepció crítica es troba continguda fonamentalment en publi-
cacions periòdiques de caràcter genèric, això és, en diaris, suplements 
culturals i revistes culturals o d’informació general. Així, quant a la 
premsa diària, entren en joc, al País Valencià, Diario de Valencia, Medi-
terráneo, Levante-EMV i l’edició valenciana d’El País; a Catalunya, El 
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Punt, l’Avui i La Vanguardia, i, a les Illes, el Diario de Mallorca. Pel que 
fa les revistes —incloent-hi les revistes literàries— que cobreixen la 
crítica de la novel·la, cal esmentar, al País Valencià, L’Espill, Cairell i 
Valencia Semanal; a Catalunya, Serra d’Or, Catalan Writing, Faig Arts i 
L’Avenç. 

En el present article, centrarem l’anàlisi en aquest espai de la recep-
ció que arriba de manera més immediata a un tipus de lector més indis-
criminat, el de les ressenyes crítiques publicades en diaris i revistes 
periòdiques. Indubtablement, la revisió dels estudis acadèmics dedicats a 
la novel·la de Lozano —un objectiu que ultrapassa els límits d’aquest 
treball— oferiria un complement força interessant a les dades de la 
nostra anàlisi. A tall d’inventari d’urgència, podem assenyalar que Crim 
de Germania ha estat estudiada, amb un protagonisme més o menys 
marcat, en els treballs de Vicent Salvador (1986, 9-69), Àlex Broch 
(1991, 64-69) o Vicent Simbor (1997, 128) i ha estat destacada en 
estudis de caràcter panoràmic, com ara els de Ferran Carbó i Vicent 
Simbor (1993, 141-151), Martínez-Gil (1999, 315-325), Joan Oleza i 
Josep Lluís Sirera (1985, 144) o el de Josep Lluís Sirera (1995, 585), 
entre d’altres. 

Tornant al nostre camp d’anàlisi, una visió de conjunt permet as-
senyalar que els principals elements interpretatius que s’han consolidat 
van directament lligats al context historicoliterari de l’obra. El qüestio-
nament de l’adscripció al gènere novel·lístic s’ha d’explicar en un panora-
ma d’experimentació literària, amb precedents d’obres que han escollit el 
trencament dels codis literaris establerts. El seu compromís nacionalista 
també és posat de relleu en un llibre obert a edificar nous mites per a una 
societat sense uns referents consolidats als quals acollir-se, ja de camí a la 
despersonalització. Vinculats a aquest element, hi ha el tractament dels 
personatges i també la riquesa lingüística; les tècniques narratives i 
l’originalitat de l’estructura es presenten com un atractiu per als crítics, 
que han de cercar en les obres de la literatura universal els seus referents 
més immediats. Tot seguit, analitzem pas per pas la recepció de cadascun 
dels elements, seguint una metodologia diacronista que permet compro-
var l’evolució, la consolidació i la projecció en cadascuna de les tres etapes 
establertes. 
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1. RECEPCIÓ IMMEDIATA: 1980-1981 
1.1 ADSCRIPCIÓ DE GÈNERE 

Quan al pròleg de la primera edició de Crim de Germania, Pere 
Calders (1980, 7-10) va assajar una definició per a l’obra que prologava, 
potser no imaginava la transcendència dels seus mots, tan concisos i 
alhora tan ambivalents, que han suscitat diverses interpretacions i han 
marcat unes pautes de lectura concretes: 

 
Crim de Germania té l’encant inicial de la seva singularitat. Sembla fet a mida 
per a un premi de narrativa que no convoca amb rigidesa de classificacions. És 
un llibre que es pot llegir com una novel·la, perquè no reclama del lector que es 
dispersi del tema bàsic que proposa i perdi el pols del relat. És un llibre de con-
tes, perquè és possible de separar-lo en fragments que tenen una unitat pròpia. 
És un text amb valors de lliçons d’història, perquè s’hi pot aprendre o bé, en el 
cas dels més afortunats, ajuda a recordar (CALDERS: 1980, 8). 
 
Aquestes línies fan referència a un dels principals aspectes de dis-

cussió entre els ressenyistes que s’estendrà, en major o menor grau, fins a 
la reedició de la novel·la de l’any 2005. Calders, en el seu breu però acurat 
pròleg, dóna compte de l’òptica multiforme que adquireix el gènere de 
l’obra i ho planteja com un dels trets definitoris més rellevants. Així, a 
partir dels seus mots, hi podem establir tres postures que a continuació 
analitzem amb detall: en primer lloc, aquells per als quals el gènere no 
significa un problema, és a dir, seguint la proposta inicial de Calders, el 
conceben com una opció indefinida que es pot entendre indistintament 
com una novel·la o com un recull de contes —en aquesta línia trobem 
Amadeu Fabregat, Vicent Ventura i Robert Saladrigas—; en segon lloc, 
els qui eleven a l’ambigüitat màxima el format de gènere, sense adscriure 
el llibre ni dintre dels paràmetres de la novel·la ni dels del conte —Ven-
tura Melià, Jordi Cornudella i Vicent Franch amb la seua singular 
proposta—, i, en darrer terme, els qui afirmen que Crim és indiscutible-
ment una novel·la —Maria Aurèlia Capmany i Josep Iborra. 

D’entrada, Rafael Ventura Melià, en l’article «Crim de Germania. 
A recer de la història» (1980, 45) del número 116 de la revista Valencia 
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Semanal, 106  destaca l’«ambigüitat genèrica» del llibre, valoració que 
coincideix plenament amb l’opinió del prologuista de Crim. Concreta-
ment, cal destacar que fa servir el sintagma «una sèrie d’obres» per a 
designar el conjunt; si Ventura Melià no adscriu el llibre ni al gènere 
novel·lístic ni al de la narrativa breu, queda, per tant, insinuat que Lozano 
ha compilat en un mateix volum un seguit de narracions o «obres» a «tall 
de cicle». Ventura no ho planteja com un defecte, sinó més aviat com un 
tret definitori, que «no destorba ni invalida aquest text», de fet, per 
referir-se a cada fragment del llibre utilitzarà les etiquetes «part» i 
«conte-o-capítol». Per la seua banda, Amadeu Fabregat, a la ressenya del 
9 de maig de 1980 en l’Avui que duu per títol «La fira dels premis» 
(1980, 13), s’ajusta estrictament als mots de Calders, fins i tot, es pot dir 
que en fa una paràfrasi: «és un conjunt de narracions que igualment pot 
ser llegit com si d’un text unitari es tractés, i vice-versa». 

Des de l’òptica oposada, l’escriptora Maria Aurèlia Capmany dedi-
ca una part important a l’anàlisi dels mots de Calders, els quals encapça-
len la seua ressenya a l’Avui amb data d’1 de juny de 1980. Hi destaca la 
transparència de la configuració —«aquí teniu un text múltiple i descon-
certant, però diàfan» (CAPMANY: 1980, 22)— i se serveix de la cons-
trucció de l’obra i dels distints punts de mira que s’hi plantegen per 
concloure que allò que se’ns presenta és «pròpiament i profundament 
una novel·la». Capmany es converteix, doncs en la primera a afirmar que 
Crim és estrictament una novel·la. 

No ho veu tan clar Vicent Ventura en la seua ressenya de La Van-
guardia «Un paso adelante para la “normalidad” de la narrativa catalana 
en el País Valenciano» (1980, 33), publicada el 21 de juny del mateix 
any, en què mostra els seus dubtes sobre l’autonomia de cada part: «es 
considerándolas juntas como uno puede tener una idea de lo que ocurre 
en las historias». Malgrat aquesta asseveració, el títol que encapçala 

                                                
106 Setmanari dirigit per Amadeu Fabregat, es va publicar per primera vegada al 
desembre de 1977 i aturà la seua edició al juliol de 1980. La ressenya és inclosa dintre 
d’un apartat especial dedicat a la Fira del Llibre, La Fira és una festa, que recull les 
novetats editorials més importants, entre les quals destaquen Crim de Germania i Bel i 
Babel, d’Isa Tròlec. 
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l’apartat de l’article on s’inclou és «Cuentos y lecciones de historia»; una 
vegada més, la terminologia deixa en evidència la complexitat del tema. 
També en La Vanguardia, el 24 de juliol de 1980, Robert Saladrigas 
escriu «Días de varia luz. Como velar en un cruce» (1980, 33), on 
coincideix de ple amb Calders en la múltiple possibilitat de lectura de 
Crim. Malgrat que confessa trobar irrellevant aquesta qüestió, finalment, 
hi dedica un espai extens a parlar-ne: «He preferido aceptar la obra tal 
como Josep Lozano la propone, es decir, respirando el aire en libertad del 
“collage”, sobre un trasfondo que una cada una de las partes y, al referen-
ciarlas, las unifica». 

Vicent Franch, en el Diario de Mallorca,107 amb data de 25 de juliol 
de 1980, remet a les justificacions de Calders i Capmany, per acabar 
mostrant el seu rebuig a la necessitat que aquests autors tenen d’establir 
una etiqueta fixa: «Pere Calders, com Maria Aurèlia Capmany s’entesten 
a judicar com a “novel·la” sense tenir-ne l’obligació. Que es puga llegir 
“com una novel·la” o recull de “contes” una mica heterodoxe no ve al cas» 
(FRANCH: 1980). Franch es recolza en Calders per afirmar que solament 
alguns textos poden funcionar independentment, ja que, segons ell, el 
llibre està pensat més com un «informe multivectorial i literaturitzador 
de la Germania» que com una novel·la. Aquesta singular aposta 
d’adscripció genèrica proposada per Franch no serà acollida per cap altre 
autor. 

Setmanes després, Josep Iborra fa la seua aportació a la revista Ser-
ra d’Or (1980, 39): «Josep Lozano ha evitat, o ha posat en qüestió, la 
pretensió d’escriure una novel·la lineal. El que ha fet és retallar la seua 
“matèria” no en capítols, sinó en unitats independents, sense disposar-les 
en un ordre cronològic». Iborra evita l’ús del terme capítol i prefereix 
utilitzar parts, a pesar que no qüestiona el caràcter de novel·la de l’obra de 
Lozano. Jordi Cornudella (1981, 42), per la seua banda, en el número 15 

                                                
107 Dintre del Suplemento semanal de Letras, Arte y Pensamiento del Diario de Mallorca, 
periòdic de línia editorial conservadora, on els escrits en català són una excepció. El 
suplement manca de números de página que permeten la referencia directa a la ressenya. 
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de la revista manresana Faig Arts,108 parteix del fet que «es fa palès que no 
podem parlar, stricto sensu, de novel·la (¿tal vegada “novel·la oberta”?) ni 
de contes (s’hi inclouen documents transcrits i/o reelaborats)» i afegeix 
que la cohesió del llibre ja és prou forta gràcies al tema i als personatges. 

 
1.2 TEMA I COMPROMÍS NACIONALISTA 

El compromís nacionalista és destacat per alguns crítics per sobre 
d’elements com els personatges o el llenguatge. Així mateix, les crítiques 
acostumen a reconéixer explícitament la tasca de documentació i prepa-
ració prèvies de la novel·la. La literaturització de la matèria històrica s’ha 
dut a terme amb major o menor grau de llibertat segons les diferents 
parts de l’obra, cosa que suscita comentaris tant per part dels partidaris 
de la reproducció fidel dels esdeveniments històrics en tota novel·la 
històrica com per part dels qui, com Ventura Melià o Josep Iborra, ho 
valoren com una mancança que va en detriment de la ficció literària. 
L’etiqueta de «crònica», adjudicada a la novel·la de Lozano, és també 
fixada per primera vegada durant aquesta etapa per Ventura Melià i 
represa per Robert Saladrigas, tal com comprovem a continuació. 

Josep Lozano pren com a matèria històrica la primera Germania 
(1519-1522), revolta que va suposar un abans i un després per a la 
sobirania dels valencians. La lectura en clau històrica paral·lela al període 
de publicació del llibre és consubstancial a la crítica immediata. Així 
doncs, Ventura Melià (1980, 45) subratlla que és sobretot el darrer 
capítol el que incita a concloure que la Germania «pot assimilar altres 
crims més privats i menys col·lectius i/o nacionals». Quant al tractament 
de les dades, al seu parer són quantioses i evidencien un intent de repro-
ducció massa fidel en la primera part. 

Ferran Cremades i Arlandis reprén les paraules de Calders (1980, 
8) dintre de la seua ressenya en el número 4 de Cairell, en què converteix 
el llenguatge i la història en els eixos d’anàlisi. Afirma que la fidelitat 
històrica deriva en una «recuperació nacional de la nostra història, 
mostrant-se aquí l’escriptor com instrument ideològic» (CREMADES: 

                                                
108 Ressenya facilitada per Marc Torras, director de l’Arxiu Comarcal del Bagès, a qui 
agraïm la tramesa del document. 
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1980, 58); a més, hi detecta un «interés didàctico-polític» que enllaça 
amb el temps coetani de l’obra. També, eleva per damunt del llenguatge 
el tractament de la història, a causa de la intencionalitat de l’autor per 
enllaçar dues etapes històriques que tenen en comú l’anhel de retroba-
ment d’unes «llibertats perdudes». 

Al número 5 de la revista L’Espill, Josep Lluís Seguí (1980,159) 
únicament se centra en el tema de la mort, l’eix entorn al qual gira el 
llibre, segons ell, i bandeja el compromís nacionalista, una opció d’anàlisi 
allunyada de les interpretacions recurrents. En l’Avui, Capmany qualifica 
l’obra com un «gran judici de la història» (1980, 22) en sentit general i 
sense al·ludir directament a la situació política coetània, però amb un 
rerefons que destaca la lliçó didàctica que s’hi transmet: 

 
Josep Lozano ha sabut contar-nos la múltiple història del múltiple crim, insinu-
ar-nos cada un dels camins, proposar-nos una raó i donar-nos tot seguit la con-
trapartida d’aquesta raó perquè nosaltres lectors ens incorporem en aquesta dia-
lèctica i prenguem partit a favor d’una instància més alta que és la vida. 
 
Per la seua banda, Vicent Ventura (1980, 33) vincula la militància 

de l’autor amb l’inici d’una «normalitat» de la narrativa catalana al País 
Valencià. Robert Saladrigas (1980, 33) reprén l’etiqueta de «crònica» 
proposada per Ventura Melià i valora la tasca d’unir el passat amb el 
present, sense el temor que suposa parlar d’un tema marcat políticament, 
com una «epopeya que hunde sus raíces en el pasado y las extiende hasta 
el convulso subsuelo de hoy»; en definitiva, com una «crónica de la 
derrota y la subsiguiente represión». 

Josep Iborra (1980, 39) assenyala que just els escassos precedents 
de narrativa històrica —«El encubierto de Valencia», de Vicent Boix, i 
una narració de Blasco Ibáñez, «Lo darrer esforç»—109 també recorren al 
tractament d’aquest episodi històric, «com una herència, rabiosament 
assumida, d’una frustració col·lectiva que encara continua», alhora que 
subratlla l’admirable «actualitat del passat» com una raó de pes que ho 
justifica. Iborra continua la seua crítica amb una puntualització sobre el 

                                                
109 Presentada als Jocs Florals de 1883, ha estat publicada per Alfons Cucó (ed.) en el 
volum Narracions valencianes, de V. Blasco Ibáñez, Editorial Lavínia, València 1967. 
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tractament de les dades històriques, que es concreta en «El debat», 
considerada la «menys reeixida per poc “manipulada” literàriament». 

Vicent Escrivà, en el Diario de Valencia,110 parla de tres dels narra-
dors més rellevants del període que tenen com a denominador comú la 
història com a matèria novel·lística. Juntament amb Cremades i Arlandis 
i amb ell mateix, Escrivà (1981, 30) posa de relleu el fet que Lozano haja 
intentat una «fabulació del temps», on se centra en un temps històric 
«conflictivitzat i vinclat sota el pes dels fets històrics de rebel·lió popular 
[...] un refer el real actualitzat, connectat amb el temps original». Una 
necessitat que, segons l’autor del comentari, evidencia una mancança de 
normalitat cultural. Finalment, el català Jordi Cornudella (1981, 44) 
solament hi introdueix una objecció sobre això, dintre, però, d’un balanç 
general positiu; segons l’autor, hi ha una «voluntat massa explícita 
d’establir els ponts amb el present», la qual cosa no vol dir que no siga 
encertada, sinó que, més aviat, els paral·lelismes hi queden massa evi-
dents. 

 
1.3 TÈCNIQUES NARRATIVES I ESTRUCTURA 

Segons Vicent Ventura, «el acierto técnico de la narración recae, 
justamente, en el hecho de que se trata de los mismos acontecimientos 
narrados desde distintas perspectivas» (VENTURA: 1980, 33). Tot 
seguit, l’articulista es recolza en els capítols de «Memòries de Felip 
Quzman» i «Transcripció d’algunes fitxes personals», destacat perquè 
aporta una informació històrica actualitzada sense treure’ls de context. 
Cremades i Arlandis, en la revista Cairell, assenyala que Crim de Germa-
nia és configurat per «tapissos», per «cossos textuals de formes dissem-
blants, compassats», units a partir del llenguatge, com ja s’ha vist més 
amunt, i que tot plegat resulta en una «configuració molt oberta» 
(CREMADES: 1980, 58). Segons l’autor, aquestes peces amb què és 
constituïda l’obra, pertanyents a gèneres textuals diversos, aporten un 
major grau de versemblança (CREMADES: 1980, 59). A més, destaca 

                                                
110 El Diario de Valencia. Periódico independiente del País Valenciano apareix el 17 de 
desembre de 1980 amb la direcció de J. J. Pérez Benlloch, amb l’objectiu de posicionar-
se com un referent periodístic alternatiu al País Valencià. 
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positivament la idoneïtat de la diversitat genèrica com un recurs definito-
ri de la novel·la. 

També Maria Aurèlia Capmany (1980, 22) destaca la multiplicitat 
de punts de mira per mitjà dels quals es narra la història i, per fer-ho, 
subratlla la importància d’utilitzar diversos tipus de textos per implicar el 
lector en la reconstrucció dels fets. Les fitxes personals que conformen el 
quart capítol són les grans protagonistes per a l’escriptora, segons la qual 
contribueixen al fet que el lector prenga part activament en el judici dels 
esdeveniments. Robert Saladrigas lloa la capacitat de l’autor per subvertir 
els models estereotipats, tot comparant Crim amb obres com el Quijote o 
Cien años de soledad. A més, cita un exemple de l’agilitat de l’estructura 
narrativa, concretament, el recurs de presentar el capítol de «Memòries 
de Felip Quzman» com una traducció al català pel magistrat d’Oriola. 
També, introdueix el concepte de «doble funcionalitat textual», és a dir, 
«cada fragmento posee su propia cohesión interna, es decir, se presenta 
con sus propios rasgos fisonómicos diferenciales, y simultáneamente 
opera en función del todo.» (SALADRIGAS: 1980, 33). 

Josep Iborra és el primer a destacar, a la revista Serra d’Or, la im-
portància de l’opció de l’autor de renunciar a assumir exclusivament el 
paper de narrador, fet que neutralitza la distància històrica, alhora que 
permet «arbitrar unes possibilitats d’escriptura, és a dir, multiplicar les 
veus, tot distribuint-les en diferents registres formals» (IBORRA: 1980, 
39). Així, Iborra dedica una part important de l’anàlisi a explicar la 
construcció d’aquesta multiplicitat de veus o, seguint les seues paraules, 
del «ventall de perspectives que s’entrecreuen o se superposen». Iborra 
destaca l’ús de les fitxes personals, dintre d’una diversitat genèrica enri-
quidora per al llibre. 

Jordi Cornudella (1981, 42) destaca el caràcter d’obertura del pri-
mer relat, que alhora que situa el motiu central, també presenta els 
personatges principals. Segons Cornudella, en aquesta part el narrador es 
fa passar per omniscient per intervenir-hi finalment «mitjançant les 
visions de la Virreina, i, metafòricament, l’assassina». Aquesta presa de 
posició de l’autor, segons el crític, és una tècnica seguida al llarg de tot el 
llibre, tot partint de la selecció de documents que afirma transcriure 
fidelment i de la narració dels contes. De més a més, un dels altres 



ÍTACA 
 

 242 

components que enumera és l’«oníric» com a recurs de desenllaç, tal com 
es pot comprovar en el relat d’«El rei Encobert», i aquest «caràcter 
experimental» queda palès en moltes altres parts de l’obra. 

 
1.4 PERSONATGES 

Maria Aurèlia Capmany els qualifica com l’element novel·lístic 
que, juntament amb el plantejament de l’estructura, duu el lector a 
qüestionar-se l’«ambigüitat de l’existència» (CAMPANY: 1980, 22). El fet 
que siguen caracteritzats amb trets tan humans, incloent-hi la part més 
fosca, porta a identificar-los com els «nostres semblants», que esdevenen 
«tan misteriosos com la mateixa gent que et volta i tan contradictoris 
també». Els moros, els sodomites, els agermanats, els eclesiàstics, el poble 
menut, la noblesa... són els grups socials als quals pertanyen uns perso-
natges complexos, que sofreixen les injustícies socials, les condicions dels 
quals poden ser extrapolades a l’actualitat. 

En aquesta línia, cal incloure les valoracions de Robert Saladrigas, 
qui ressalta la seua condició de testimonis directes de la història i afegeix 
que tots ells conformen una «prodigiosa galería de espectros arrancados 
de los archivos y devueltos a la vida por la ficción, otra serie de criaturas 
segregadas por la imaginación vibrátil del creador» (SALADRIGAS: 1980, 
33). Ventura Melià (1980, 45) afirma que són els agermanats els qui 
travessen l’obra del principi a la fi. Hi ha, una vegada més, el reconeixe-
ment del «poble» com a protagonista i fil conductor del llibre: «L’ombra 
de la revolta, dels personatges centrals, d’un o d’altre bàndol, domina tota 
l’obra, però en totes i cadascuna de les parts trobem la presència del poble 
agermanat». Segons Ventura, reflecteix una intencionalitat per part de 
Josep Lozano de posar de relleu una «dialèctica i tot fugint de maxima-
lismes i versions beates». Pel que fa als personatges concrets, els defineix 
com a «fantasmes» —el cas de Germana de Foix, de Vicent Peris, 
L’Encobert, el Virrei Melito, La Corbina, Felip Quzman o de l’Absent— 
alguns dels quals hi «queden més abstractes i llunyans (ben curiós, 
aquells que més parlen: l’Encobert i Vicent Peris) i altres se’ns fan més 
nostrats: els qui escriuen diaris o cartes (Guzman [sic] o el Mossén)». 

Josep Iborra (1980, 39) considera l’Encobert com el personatge 
millor tractat narrativament, que «explota les facetes més fantàstiques de 
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la prodigiosa vida d’aquest mistificador»; fins i tot, hi fa una referència al 
text de Vicent Blasco Ibáñez sobre el mateix personatge adés esmentat i 
convida el lector a fer-ne una comparació, sobretot del desenllaç de la 
història. Pel que fa a Jordi Cornudella (1981, 44), destaca la gran quanti-
tat de personatges tractats a la novel·la, a més de la importància d’un 
«personatge plural» en una part en què es consensua l’esdevenir de la 
revolta dels agermanats, com és «El Debat». 
 
1.5 ESTIL I LLENGUA 

Pere Calders connecta la utilització d’un llenguatge i un estil con-
crets a la identitat de l’autor i al seu compromís per mostrar la riquesa de 
la llengua sense enfosquir el discurs: «és un llenguatge que clava les arrels 
en una terra nostra —o nosaltres d’ella—, molt endins d’un íntim 
retrobament d’identitat» (CALDERS: 1980, 9). Vet aquí una de les 
vinculacions clau que serà represa per la crítica posterior: la relació entre 
identitat i llengua, compromís i història. A més, afegeix: «de bon comen-
çament, ja el primer relat ofereix a taula un llenguatge exuberant i un estil 
narratiu segur, contingut, com si l’abundància d’aliments no ens hagués 
de fer perdre mai la finor del paladar» (CALDERS: 1980, 10). 
L’«abundància d’aliments» a la qual es refereix no és sinó una altra que la 
diversitat de formes lingüístiques que Lozano hi incorpora sense que 
trenque, per això, la cohesió del text ni n’obstaculitze la lectura. 

Ventura Melià (1980, 45) també destaca la relació del llenguatge 
amb els clàssics catalans pel que fa al vocabulari, en un exercici 
d’«homenatge, de primitivisme», amb una voluntat d’arrelar-se al passat 
literari, la qual considera un encert. En aquest punt, Ventura s’arrisca a 
afegir-hi que és aquest factor el que caracteritzarà fonamentalment Crim 
de Germania i pel qual serà reconegut posteriorment, més que no el fet de 
tractar un esdeveniment històric; trobem, per tant, segons Ventura, un 
domini del llenguatge per damunt de la matèria històrica. A més, tanca el 
comentari amb una afirmació que convida a la reflexió: «és la primera 
vegada des de la Renaixença que algú ho fa i aconsegueix reeixir». Cal 
afegir que Ventura Melià és el primer a definir estilísticament el capítol 
d’«El banquet» com a esperpèntic, amb una referència directa a Valle 
Inclán, precisant, però, el canvi operat en els següents capítols: «Perquè si 
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al començ algú creu estar davant una mena de Ruedo Ibérico valleincla-
nesc en versió catalana, aviat comprovarà que el camí que segueix, temàti-
cament i estilística, Josep Lozano és ben diferent» (VENTURA: 1980, 
45). 

Cremades i Arlandis (1980, 58) qualifica l’escriptura de Lozano 
com a «preciosista» i amb un «esperit unificador» d’un conjunt de textos 
que han adquirit formes distintes, fins al punt de valorar-lo com un 
«llenguatge abstret de la literatura universal —amb les seues diferents 
tradicions». De tot plegat, és el referent a la tradició de la literatura 
universal el que cal destacar, ja que amb això situa Lozano al nivell dels 
escriptors europeus més destacats. Més endavant, cita els referents de les 
lletres catalanes i considera el llenguatge de Crim com un hereu d’aquesta 
tradició —la de la prosa valenciana del segle d’or—: «L’escriptura 
oratòria i alhora col·loquial, el català retòric i ampul·lós de Roís de 
Corella, l’artificiositat graciosa i alhora crua de Jaume Roig, l’estil nítid i 
bell, ple de matisos, on conviuen les expressions solemnes i els refranys 
grollers: la desimboltura i elegància naturals de Joanot Martorell» 
(CREMADES: 1980, 58). 

Vicent Ventura a La Vanguardia (1980, 33) dedica el segon dels 
tres apartats en què divideix l’article al llenguatge sota el títol «Prosa 
poética y riqueza de vocabulario». Posa de relleu l’atractiu lingüístic per 
sobre de qualsevol altre aspecte de la novel·la i destaca la influència de 
l’activitat poètica prèvia de l’autor en la prosa del llibre, sobretot pel que 
fa, no tant al lirisme, com a la tasca de recuperació del lèxic. Novament, el 
vocabulari torna a ésser objecte de lloances per part de la crítica i, en 
aquest darrer cas, subratlla la bona adequació dels mots al fil narratiu, 
sense arcaismes. 

Des del mateix periòdic, un mes més tard, Robert Saladrigas 
(1980, 33) torna a posar damunt la taula els clàssics medievals valencians 
com a referent a l’hora de construir el llenguatge de l’obra, que defineix 
com un dels majors assoliments. Per a Saladrigas, el llenguatge de Crim 
serveix com un mitjà de caracterització d’uns personatges que varien en 
funció de cada capítol. 

Vicent Franch és un dels ressenyistes que més atenció dedica a 
aquest element interpretatiu. Des del Diario de Mallorca, Franch (1980) 
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connecta de nou amb els clàssics medievals i posa com a precedent dos 
contes d’escriptors que, abans que Lozano, ja han intentat reconstruir un 
llenguatge valencià tot partint dels escriptors medievals: són Vicent 
Escrivà amb La Recompensa (1980) i ell mateix, Vicent Franch, amb La 
Vetla d’en Pere Ruixes (1978). Però l’articulista considera que Lozano ha 
anat més enllà i «no content dels “nostres” clàssics ha fet una excursió als 
escassos testimonis de la literatura dels àrabs valencians», una aportació 
que valora com una fita important al si de la «“prosa” produïda pels 
valencians», fins al punt d’afirmar que « Lozano Lerma assoleix un 
domini i perfecció del llenguatge que el situen en el més reeixit de la 
nostra prosa actual». 

Iborra tanca la ressenya a Serra d’Or tot referint-s’hi a Lozano com 
un «artesà» que «sense fer-ne un pastitx, ha treballat el seu llenguatge per 
tal de reflectir-hi el pols i les tonalitats daurades d’una paraula arxivada 
en la nostra memòria col·lectiva» (IBORRA: 1980, 39). Les paraules del 
crític evidencien la dificultat de la tasca de reconstrucció del llenguatge i 
de recuperació d’un lèxic en gran part oblidat. A l’hora de qualificar l’estil 
i el llenguatge, Jordi Cornudella continua amb unes valoracions que, tot i 
reconéixer l’esforç de l’escriptor, no qualifica aquesta recerca d’èxit: «la 
simplicitat volguda en el període contrasta massa accentuadament amb la 
utilització de formes lèxiques arcaïtzants, glossades al final de l’obra» 
(CORNUDELLA: 1981, 44). Una opinió que contrasta amb les valoraci-
ons majoritàries de la crítica en el període immediat a la publicació de 
l’obra. 

 
2. CONTINUÏTAT DE LA RECEPCIÓ: 1982-2005 
2.1 ADSCRIPCIÓ DE GÈNERE 

Vicent Salvador, al febrer de 1984, escriu un article al diari caste-
llonenc Mediterráneo, «El laboriós viatge del novel·lista», on no concep el 
gènere del llibre com una qüestió problemàtica, sinó que el descriu com 
una «novel·la desintegrada en contes o documents i reintegrada en un 
conjunt coherent però no monolític» (SALVADOR: 1984, 18). La «doble 
funcionalitat textual» de què parlava Saladrigas torna a ésser objecte 
d’anàlisi, però ací no és presentada com un element estimulador de 
dubtes, sinó més aviat com una característica definitòria; per a Salvador, 
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doncs, no en queda cap dubte: es tracta d’una novel·la. De més a més, tot 
seguit, afegeix sense cap tipus d’especificacions que en Crim de Germania 
Lozano «assajava el gènere picaresc, l’epistolar, el de la novel·la històrica o 
el documentalisme objectivador», afirmació que permet ser entesa com 
una valoració positiva de l’opció de fer servir distints gèneres dintre d’un 
mateix llibre. 

L’any 1988, Isidor Cònsul dedica un comentari a Crim de Germa-
nia en la seua secció habitual, «Tria Personal», de la revista Serra d’Or. 
També durant el mateix any, el número 1 de la revista Catalan Writing 
publica una breu resssenya111 sobre Crim. En aquests darrers casos, això 
no obstant, es defineix l’obra com una «novel·la històrica», sense donar 
cabuda a cap mena de dubtes i, per tant, la qüestió genèrica solament és 
desenvolupada per Vicent Salvador. 

 
2.2 TEMA I COMPROMÍS NACIONALISTA 

El compromís nacionalista i el tractament del tema històric es ve-
uen dissolts enmig de la resta d’elements interpretatius de la novel·la en 
les escasses aportacions crítiques d’aquesta etapa. Solament la revista 
Catalan Writing n’inclou una referència breu quan explica el significat del 
títol. Així, es presenta per primera vegada en una ressenya112 un comenta-
ri sobre un dels elements més rellevants del paratext. Segons aquesta 
anàlisi, durant la primera meitat del llibre, el mot crim de l’expressió crim 
de Germania —utilitzada pejorativament per la noblesa repressora en 
relació als agermanats— és per al lector una referència a la violència 
exercida pel poder establert, ja que no hi ha cap acte físic que es puga 
considerar com a tal crim. Això no obstant, a partir de la segona meitat 
del llibre, aquest crim esdevé real, amb multitud de víctimes amb noms i 
cognoms i d’altres més anònimes. Altres aportacions, com l’anteriorment 
esmentada de Cònsul, incorporen la referència a la temàtica històrica en 
la designació del gènere com a «novel·la històrica». 

                                                
111 Ressenya i informació facilitades per Carlota Sas, secretària del PEN Català. 
112 Vicent Salvador (1987, 37) ja inclou una explicació detallada del sintagma crim de 
Germania a l’estudi introductori de l’edició de 1987 de «L’Estel», i analitza el significat 
del títol en relació amb el contingut del llibre. 
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2.3 TÈCNIQUES NARRATIVES I ESTRUCTURA 

Vicent Salvador enceta l’article amb un fragment inicial en què re-
sumeix de manera molt esquemàtica el context literari valencià de la 
dècada dels setanta: hi ha la literatura experimental que trenca amb la 
tradició de la postguerra i hi ha, alhora, la necessitat de crear un públic 
lector en una societat que comença novament a reafirmar-se; dues 
realitats incompatibles entre si mateixes que donaran lloc a un nou tipus 
de literatura a partir de la nova dècada (SALVADOR: 1984, 18). L’obra de 
Josep Lozano és, per a Salvador, fruit d’aquesta circumstància i es 
presenta com una «proposta molt vàlida»: juntament amb altres no-
vel·listes del període, Lozano s’ha sumat a la tasca de recuperació de la 
històrica col·lectiva, però ho ha fet d’una manera molt distinta, tot 
combinant l’«experimentació formal» amb l’amenitat del relat. 

Per la seua banda, en la revista Catalan Writing es posa de relleu la 
independència de cada capítol respecte a la resta i la cohesió que hi ha, 
alhora, entre tots ells; i pel que fa a l’estructura, es destaca el fet de ser un 
«mosaic». Així mateix, es valora la construcció de la novel·la, amb l’ús de 
tècniques com la diversitat de perspectives, així com també la varietat 
estilística: 

 
The nine parts that go to make it up can be read as pieces in their own right 
while, at the same time, they fit in to a carefully worked mosaic structure and a 
perfectly coherent historical treatise. This is what shows the author’s skill 
(1988, 82). 
 
En la revista Serra d’Or, Isidor Cònsul destaca bàsicament la «plu-

ralitat d’òptiques i de perspectives» que s’hi presenten que, més enllà de 
replantejar la història col·lectiva, constitueixen una obra «ben acabada i 
arrodonida per la varietat tècnica i estilística amb què és presentada» 
(1988, 82). Finalment, és interessant observar que Cònsul reprén ací 
l’etiqueta de «retaule» que combina la ficció amb la documentació; no 
dubta del gènere narratiu —novel·la—, però hi destaca que les nou parts 
poden llegir-se com si foren «peces independents» que «s’avenen, alhora, 
en un mosaic d’estructura ben travada i en un discurs històric ple de 
coherència» (CÒNSUL: 1988, 75). 
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2.4 PERSONATGES 

Vicent Salvador mostra un interés elevat respecte dels personatges, 
un element que, si bé és cert que ha estat ja tractat per la crítica anterior, 
no es caracteritza per ser un dels elements d’anàlisi que més línies ha 
suscitat. D’entrada, es destaca l’allunyament del maniqueisme que 
aconsegueix Lozano «quan priva el lector la identificació amb cap dels 
grups o personatges que hi apareixen» (SALVADOR: 1984, 18). El lector 
entra en contacte amb les injustícies viscudes pels agermanats, els moris-
cos, els homosexuals... col·lectius que, al seu torn, també poden ésser 
motors d’unes altres injustícies. És en aquest punt que Vicent Salvador 
valora la multiplicitat de perspectives que s’hi plantegen, així com 
l’assoliment d’un reflex de la realitat en tota la seua complexitat, sense 
caure en dogmatismes. Les minories marginades són, per a Salvador, les 
grans protagonistes del llibre i, per això, continua la seua crítica relacio-
nant els grups socials de Crim de Germania amb els d’Històries marginals, 
un recull de narracions del mateix autor, escrit abans que la novel·la però 
publicat posteriorment: 

 
La corda humana de l’autor, la seua bonhomia tallada en la millor fusta, el duu a 
recórrer en els seus relats situacions molt diverses lligades pel denominador co-
mú del patiment, la frustració, la soledat, la marginació. Tota guerra justa entra 
en la seua causa (SALVADOR: 1984, 18). 

 
2.5 ESTIL I LLENGUA 

Tot i que Isidor Cònsul en Serra d’Or valora la «riquesa estilísti-
ca», és solament Vicent Salvador (1984, 18) qui dedica un espai específic 
a parlar del llenguatge de l’obra. Així, posa de relleu la quantitat de 
recursos expressius amb què treballa Josep Lozano, vinculats a la tasca de 
recuperació literària i lingüística que això comporta en un període en què 
la cultura valenciana lluita per recuperar la dignitat que es mereix. 
 
3. RECEPCIÓ AMB MOTIU DE LA REEDICIÓ DE 2005 
3.1 ADSCRIPCIÓ DE GÈNERE 

Durant el tercer període, destaca l’aportació de Joan Josep Isern 
publicada al setembre de 2005 en l’Avui, amb la ressenya «La recuperació 
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d’un llibre mític»113 (2005, XIV), on no mostra cap símptoma de dubte 
entorn de l’adscripció genèrica de Crim de Germania. L’autor s’hi refereix 
de manera continuada a l’obra com a «novel·la» i als textos que la com-
ponen com a «relats» o «capítols»; en cap lloc es fa referència a una 
possible lectura com a recull de contes. A més, s’hi dóna cabuda a altres 
elements que han mantingut, segons ell, més importància amb el pas dels 
anys: l’opció tècnica i el compromís nacionalista. 

Igualment ocorre amb la ressenya que Francesc Calafat publica en 
el Quadern d’El País a l’octubre de 2005, «Quan la història esdevé 
literatura» (2005, 2), i en l’article que Lourdes Toledo publica en el diari 
Levante-EMV durant el mateix mes d’octubre, «“Crim de Germania”, un 
repte al temps» (2005, 3), on cap dels dos no tracta l’adscripció de gènere 
del llibre, emmarcat dintre de la novel·la històrica sense cap mena 
d’objeccions. 

Molt breument, però, Vicenç Pagès, en la ressenya «Una novel·la 
d’avui mateix» (2006, 51), publicada en el número 309 de L’Avenç de 
gener de 2006, tracta l’opció genèrica de Crim en el segon dels dos 
apartats en què divideix el text (l’apartat «Novel·la de viaranys»), i hi 
afirma que «no és forassenyat llegir Crim com un llibre de contes relacio-
nats entre si». Cal subratllar que Pagès és l’únic ressenyista d’aquest 
període que té en compte les dues possibles lectures del llibre, tot i que 
no hi fa referència a les afirmacions de Pere Calders en el pròleg de la 
primera edició del llibre. 

 
3.2 TEMA I COMPROMÍS NACIONALISTA 

Amb la ressenya «La recuperació d’un llibre mític» (2005, XIV) 
publicada en l’Avui, Joan Josep Isern dóna compte de l’actualitat de l’obra 
vint-i-cinc anys després de la seua aparició, tot justificant-la a partir del 
seu tema, sintetitzat tal com segueix: 

 
Crim de Germania és una denúncia contra dos tipus universals d’abús: el dels 
que detenen el poder i el dels que es creuen investits per la veritat. Una denún-

                                                
113 Destaquem la rellevància de qualificar, vint-i-cinc anys després, el Crim com a llibre 
«mític». 
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cia, doncs, contra els monopolitzadors de la força i els monopolitzadors de la raó 
(ISERN: 2005, XIV). 

 
Joan Josep Isern destaca que més que les tècniques narratives, és el 

«rerefons dels fets» el que continua sent actual, fruit d’una manca 
d’evolució social i política que ha impedit que se superen gran part dels 
problemes de la Transició valenciana. El ressenyista confessa a l’inici del 
seu escrit els seus dubtes sobre l’actualitat de la novel·la abans d’iniciar-ne 
la relectura, dubtes que es veuen esfumats una vegada completada la 
lectura. Per això, hi destaca la rellevància de superar amb escreix la 
barrera temporal, de continuar «ben actual per llegir i recomanar». 

Francesc Calafat (2005, 2), per la seua banda, explica que un dels 
motius pels quals Crim va impactar en el panorama literari dels vuitanta 
és pel fet de tractar un tema de gran transcendència per als valencians. 
Tal com ho fa Isern, Calafat manifesta el seu «temor» previ a la relectura, 
sobretot davant les parts més històriques i menys manipulades literària-
ment. Després d’assegurar la «maduresa literària» de la novel·la, conclou 
que si Crim ha perdurat en el temps no és pel fet de tractar un tema 
històric amb uns personatges determinats, sinó més aviat perquè «és 
literatura»; amb això, Francesc Calafat destaca la supremacia del tracta-
ment tècnic per sobre del component ideològic del tema. 

Per a Vicenç Pagès (2006, 50), el tema de la Germania va lligat al 
context social particular, «molt de gust de finals dels anys setanta». Per 
aquest motiu, després de tants anys, Pagès troba rellevant que una 
novel·la històrica centrada en aquest temps conflictiu siga recuperada, un 
llibre «doblement històric» que ha guanyat amb el pas dels anys. Per 
tant, tot i que el compromís nacionalista pot no ser, d’entrada, un aspecte 
en què el nou lector puga focalitzar la seua atenció, tenint en compte el 
pas dels anys, per a alguns crítics la situació política i social valenciana no 
ha canviat suficientment perquè es consideren superades les reflexions 
que es plantegen en la novel·la, motiu pel qual continua sent un aspecte a 
tenir en compte a l’hora d’analitzar-la. 
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3.3 TÈCNIQUES NARRATIVES I ESTRUCTURA 
Les tècniques narratives són, juntament amb la temàtica i el com-

promís nacionalista, un dels dos pilars amb què Joan Josep Isern (2005, 
XIV) estructura la seua ressenya a l’Avui. El ressenyista parteix de la seua 
primera experiència amb la lectura de l’obra l’any 1980 i la compara amb 
la relectura posterior, un exercici que permet donar a conéixer com han 
evolucionat, des de la perspectiva del crític, determinats elements descrip-
tius i d’anàlisi. Tal com hem vist en l’apartat anterior, l’interés que suscita 
el tema de l’obra és el factor clau perquè Crim continue vigent com una 
novel·la de referència i com una lectura indispensable. Així, tot i que 
Isern assenyala que van ser les tècniques narratives adoptades per Lozano 
en aquesta obra les que van configurar una solució formal que «contenia 
uns elements d’originalitat que era impossible que passessin desaperce-
buts», en l’actualitat són un element menys susceptible de cridar 
l’atenció, de sobtar un lector d’avui tal com ho va poder fer en un primer 
moment. Tot i això, els termes «original» i «originalitat» es repeteixen al 
llarg de la ressenya, una mostra evident que, a pesar de tot, un dels 
elements que continuen despertant l’atenció dels crítics és l’opció tècnica 
i l’estructura. Joan Josep Isern afirma que Josep Lozano organitzava el 
seu relat com un «espectacular collage d’estils i reservava per al narrador 
el rol d’organitzador que es limita a endreçar el material, a ordenar-lo i a 
completar-lo amb alguna anotació» (ISERN: 2005, XIV). 

Seguint amb el criteri de gran part de ressenyistes de les dues eta-
pes anteriors, les fitxes policials continuen sent un focus d’atracció per al 
lector, ja que permeten fixar la personalitat d’alguns dels protagonistes de 
la revolta i del poder. A més, el «ventall expressiu» és destacable quanti-
tativament pel fet d’incloure-hi sermons, textos memorialístics, reportat-
ges, poemes i d’altres opcions textuals que configuren l’esmentat «espec-
tacular collage d’estils». Pel que fa als dos textos incorporats amb la 
reedició revisada de Bromera, Isern destaca que les revisions «apunten 
cap a la millora i aclariment del text», inserits perquè no trenquen amb el 
plantejament formal del llibre. 

Francesc Calafat inicia la ressenya «Quan la història esdevé litera-
tura» al Quadern d’El País amb una introducció que justifica la importàn-
cia de Crim dintre del panorama literari valencià, que el duu a considerar-



ÍTACA 
 

 252 

la com una de les novel·les «més emblemàtiques del País Valencià i de la 
literatura catalana d’aquells anys» (CALAFAT: 2005, 2). Per fer-ho, es 
basa principalment en la part lingüística, que considerarem més enda-
vant, així com també en la combinació de distints gèneres i recursos 
tècnics, i en l’enfocament poc «pamfletari» i «maniqueu» amb què 
Lozano aconsegueix dotar Crim. Per a Calafat, Lozano encerta a trobar 
«la factura justa per a pintar la confusió i la complexitat d’un període 
extremadament conflictiu». La visió del llibre com un «mosaic» que el 
lector ha de completar és acompanyada per la caracterització de Crim 
com un «joc d’espills» o com una «xarxa embolicada on els fils van en 
totes les direccions». Aquesta multiplicitat de perspectives també la 
comparteixen els dos nous fragments que, tal com afirma, l’«enriqueix i 
completa les perspectives dels relats». 

Vicenç Pagès (2006, 50) considera rellevant el tipus d’engranatge 
amb el qual funciona l’obra, que també qualifica de «mosaic» organitzat 
«magistralment», així com la diversitat de tipologies textuals de totes les 
parts que la conformen. A més, posa de relleu tant el fet que el llibre 
comence pel final, com també la importància de les parts que l’obrin i la 
tanquen. En general, destaca el risc que corre tota novel·la històrica 
davant el fet que «l’ànsia de divulgació elimini el risc de creació», cosa que 
no ocorre a Crim, motiu pel qual s’ha de posar de relleu en parlar-ne. 

Així, tenint en compte els paràmetres d’anàlisi de la crítica del pe-
ríode que ens ocupa, cal destacar que les tècniques narratives són un 
focus d’atenció important, per sobre del compromís nacionalista de 
l’autor o de l’adscripció de gènere, elements descriptius molt més tractats 
en èpoques anteriors. 
 
3.4 PERSONATGES 

A la ressenya de l’Avui, Joan Josep Isern valora la importància d’un 
personatge global, col·lectiu: «L’autor defugia construir una novel·la de 
personatges i s’inclinava per oferir-nos un retaule coral molt en consonàn-
cia, d’altra banda, amb l’esperit col·lectivista del moviment dels agerma-
nats que descrivia en el text.» (ISERN: 2005, XIV). Pel que fa als nous 
capítols inclosos, des del punt de vista dels personatges, «El dia de la 
sang» aporta una nova perspectiva, una «visió des de dintre del bàndol 
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del virrei que es complementa perfectament amb el capítol anterior», el 
d’«El debat». A més, quant al segon text inclòs amb la reedició de la 
novel·la, «El senyal evident o la prova clara», Isern (2005, XIV) assenyala 
que ajuda a completar el desenllaç del llibre, amb la qual cosa l’autor «fixa 
la seva mirada en els col·lectius més marginats de tot el procés: els moros 
i els sodomites». Aquesta observació ja va ser posada de relleu per Maria 
Aurèlia Campany en la seua ressenya de l’Avui l’any 1980. 

Francesc Calafat (2005, 2), pocs dies després, atribueix als perso-
natges un dels factors principals perquè la novel·la s’haja convertit en un 
referent al País Valencià: 

 
L’engranatge funciona perquè Lozano respecta les raons dels personatges: pauta 
amb crispació desesperada els debats transcendents i salpebra amb discursos 
convincents. En aquesta línia resulten versemblant el duc de Calàbria i, sobretot, 
Hurtado de Mendoza [...] I també maquiavèl·lics, que fan servir el que siga, sen-
se perdre mai l’alé, per tal de reduir o passar pel tall l’enemic. (CALAFAT: 2005, 
2) 

 
Tot plegat, el condueix a concloure que Crim resulta d’una «madu-

resa literària que el pas del temps no ha fet sinó confirmar». L’actualitat 
de Crim és, per a Francesc Calafat, indubtable, malgrat haver-hi alguns 
punts febles, com el parlament de Vicent Peris, considerat «massa 
didàctic», o la feblesa de les parts més històriques. 

Vicenç Pagès (2006, 50), per la seua banda, considera un encert 
que els personatges «cobreixin gran part de l’espectre social», amb 
arguments de tots els bàndols que eviten un «adoctrinament». Aquesta 
diversitat de personatges de religions, creences, poders i famílies tan 
distintes, ajuden el lector a configurar, segons ell, una visió de la història 
molt fidel: «Si això no és història total, poc se’n falta». En resum, l’ampli 
ventall de personatges amb què Lozano dota el llibre és posat de relleu 
positivament per tots els crítics d’aquest període, tal com la recepció 
crítica de les etapes anteriors també s’havia esforçat a posar de manifest. 

 
3.5 ESTIL I LLENGUA 

Joan Josep Isern no dedica cap espai a parlar de la llengua de Crim 
en la ressenya «La recuperació d’un llibre mític» (2005, XIV), si bé és 
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cert que destaca el «collage d’estils» quan tracta les tècniques narratives i 
la multiplicitat de gèneres que es poden trobar en l’obra, valoracions que 
ja s’han explicat en els respectius apartats anteriors. Més atenció hi dedica 
Francesc Calafat en la ressenya del Quadern d’El País, en la qual l’autor 
considera que, amb la reedició de Bromera, Lozano ha «polit la prosa 
amb l’objectiu d’accentuar-ne la fluïdesa i l’elegància» (CALAFAT: 2005, 
2). Pel que fa al llenguatge, assegura que Lozano ha dut a terme una 
«operació d’orfebreria d’una extremada delicadesa literària perquè fóra 
creïble i fer aflorar tota la veritat literària de la novel·la». Calafat lloa la 
naturalitat amb què Lozano aconsegueix una «llengua pont» entre el 
passat i el present amb un resultat admirable. Amb això, el ressenyista 
recupera les valoracions sempre positives sobre la llengua de la novel·la de 
Lozano que els crítics literaris han manifestat al llarg dels més de trenta 
anys de recepció. 

A la ressenya «Una novel·la d’avui mateix», Vicenç Pagès remet a 
les afirmacions de Vicent Salvador en què assegura que amb Crim de 
Germania, Josep Lozano ha contribuït notablement a fixar un model de 
llengua literària, que continua, segons ell, en El mut de la Campana, 
publicat l’any 2003 (PAGÈS: 2006, 51). Així, tots tres ressenyistes 
afirmen amb contundència que Josep Lozano ha elaborat magistralment 
el llenguatge, element que s’ha convertit en un dels factors principals 
d’anàlisi que més consens ha produït entre els crítics. 

 
4. CONCLUSIONS 

Després d’analitzar detingudament el corpus que conforma la pro-
jecció crítica de la novel·la Crim de Germania, de Josep Lozano, podem 
afirmar que l’obra ha gaudit d’una àmplia recepció en el conjunt dels 
principals territoris del domini lingüístic. El material crític s’ha examinat 
seguint una metodologia diacronista, motiu pel qual hem dividit l’anàlisi 
en tres períodes: el primer, comprés entre 1980 i 1981; el segon, entre 
1982 i 2005, i, el tercer, des de 2005 fins a l’actualitat. Cal destacar-ne la 
recepció tant en periòdics de línia ideològica conservadora com progres-
sista. 

Els continguts dels mitjans de comunicació impresos i de les publi-
cacions periòdiques que hem tractat són determinats per l’actualitat. Per 
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això, les aportacions de la crítica s’accentuen en les fites claus de la 
història de l’obra, és a dir, en els moments en què aquesta es publica per 
primera vegada, es reedita o canvia de col·lecció dintre d’una mateixa 
editorial. Així, l’etapa en què es publiquen més ressenyes crítiques sobre 
Crim és la primera, seguida pel moment en què l’obra inaugura la 
col·lecció «L’Estel», de l’editorial Tres i Quatre, l’any 1987. Els darrers 
anys de la dècada dels noranta es caracteritzen per una davallada de la 
crítica que deixa pas als treballs d’investigació literària, que s’accentuen 
fins a l’inici del nou segle. Però és amb la reedició de 2005, a càrrec de 
l’editorial Bromera, quan les ressenyes crítiques i els comentaris sobre 
l’obra retornen a la premsa, tot i que el que més cal destacar, encara que 
queda fora dels objectius del present treball, és la quantitat d’entrevistes 
que es registren als diaris valencians, com en el Levante-EMV. 

Seguint tothora el guiatge dels crítics literaris, hem pogut compro-
var quins han sigut els elements que han contribuït a consolidar l’obra 
com una de les novel·les històriques més interessants i estudiades al País 
Valencià. Les distintes edicions de què ha gaudit l’obra són un reflex de la 
bona acollida que ha tingut, de la creixent demanda del públic lector. A 
més, té especial rellevància el ressò equitatiu que l’obra ha tingut en tots 
els territoris, ateses les condicions particulars de la novel·la en català al 
País Valencià i del fet intrínsec de correspondre’s a un autor valencià que 
tracta un fet històric eminentment autòcton. 
 Durant la primera etapa (1980-1981), al País Valencià predomi-
nen els escrits en revistes més que no pas en diaris, tot al contrari que a 
Catalunya, on la premsa periòdica està atenta a una major recepció de la 
literatura catalana. En aquests anys es fixen uns elements interpretatius i 
analítics concrets, que són represos de manera continuada durant els 
períodes posteriors. Les ressenyes crítiques d’aquest període són deter-
minades, en gran mesura, per les consideracions que l’escriptor català i 
jurat del Premi Andròmina de narrativa, Pere Calders, incorpora al 
pròleg de la primera edició. Les seues paraules serveixen de punt de 
referència per a l’elaboració del judici crític al voltant de l’ambigüitat 
genèrica, un dels aspectes que més reaccions suscita. 
 Partint dels mots de Calders, les interpretacions es multipliquen 
per camins que no sempre arriben a un punt de consens. En aquest 
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sentit, destaquen tres línies d’opinió: els qui no entren de ple en el debat i 
en deixen oberta la interpretació menystenint la importància d’establir un 
gènere; els qui la lligen com una novel·la i com un recull de contes alhora; 
i els qui afirmen amb fermesa que es tracta d’una novel·la. D’altra banda, 
el llenguatge, una altra de les característiques destacades, és posat de 
relleu com a element unificador de la novel·la, amb referències estilísti-
ques i tècniques preses de referents literaris internacionals i dels clàssics 
catalans. 
 Durant la segona etapa (1982-2005), es produeix una davallada de 
ressenyes que deixa pas als estudis literaris en revistes especialitzades. 
Amb un augment de la perspectiva temporal, els debats es traslladen a 
l’àmbit acadèmic, en un format distint, que permet major extensió 
d’anàlisi, adreçats, per tant, a un públic que coneix la matèria literària. 
Crim és molt sovint posat de relleu com l’exemple de novel·la històrica 
per excel·lència, idoni per als interessos de l’anàlisi. A pesar de la davalla-
da crítica, la reedició de 1987 motiva comentaris crítics que posen 
l’èmfasi en les tècniques narratives; s’afebleix, això no obstant, l’atenció 
entorn del gènere del llibre. També el component ideològic resulta ara 
menys tractat, perquè l’assoliment de determinades llibertats democràti-
ques que mancaven durant la Transició permet una lectura de l’obra en 
clau menys ideologitzada. 
 El tercer període (2005) es caracteritza per la consolidació dels 
elements objecte d’interpretació crítica. Entre aquests, les tècniques 
narratives reben una atenció major; hi destaquen, en particular, les fitxes 
personals, l’exemple més lloat, ja des de les primeres observacions críti-
ques, que han mantingut l’interés fins a l’actualitat. Els dos capítols 
afegits són definits per la coherència i l’adequada integració dintre de 
l’estructura, sense detallar-ne cap element en concret. La manca 
d’evolució social i política al País Valencià després d’anys de lluita 
accentua una lectura de l’obra en què el compromís nacionalista torna a 
ser posat de relleu, fet que és vist, fins i tot, com un element que justifica 
l’actualitat del llibre. Pel que fa al llenguatge, la tasca de creació d’un 
model literari de l’autor rep un reconeixement explícit durant aquest 
període, tal com s’esdevé durant els primers anys. El gènere del llibre és 
un element que ja no deixa pas a cap debat ni discrepància, ja que el llibre 
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és acceptat com una novel·la amb una estructura singular, en els límits de 
la interpretació genèrica, però emmarcada per tothom dintre del gènere 
novel·lístic. 
 En definitiva, l’estudi de la recepció crítica sobre Crim de Germania 
ha permés comprovar amb quins paràmetres i punts de mira s’ha llegit 
l’obra, els aspectes que són tinguts en compte de manera majoritària des 
de la seua publicació fins als nostres dies. Al capdavall, l’obra roman 
gairebé intacta —tenint en compte la revisió de 2005 a càrrec de 
l’autor—, allò que canvia, allò que evoluciona, no és més que l’objectiu 
amb què s’enfoca, condicionat pel pas dels anys. 
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EL MESTRE CANALETES I «EL CUENTO DEL FORMIGÓ» 
Susana Canals Boix 

 
A totes aquelles persones que han fet 

realitat el meu somni. 
 

l sistema educatiu ha evolucionat d’acord amb els canvis 
socials i polítics de la societat. Així doncs, si fem una ullada pel 
segle XIX i bona part del XX, trobem una època en la qual 
l’accés a l’educació era difícil per a una bona part de la pobla-

ció, sobretot la rural. Cal recordar que en el segle XIX l’ensenyança 
primària era regulada per l’Estat i aquest transferia a l’església una part 
important de les competències i les responsabilitats. Mitjançant la Llei 
Moyano d’Instrucció Pública de 1857 es va instaurar un model que 
donava importància als estudis de ciències i establia l’ensenyament de 
primària obligatori des dels sis als nou anys. Després, fou Francisco 
Giner de los Ríos qui va encapçalar la protesta en defensa de la llibertat 
de càtedra; i va fundar la Institució Lliure d’Ensenyança. L’ensenyament 
de primària durant tot el segle XIX va ser a càrrec dels municipis, i els 
mestres no començaren a ser remunerats per l’Estat fins al 1901, amb 
retards, i solament en dos terços del seu sou, de manera que les famílies 
havien d’aportar la resta. 

Pel que fa a la situació cultural i econòmica, al segle XIX la major 
part de la població espanyola vivia instal·lada en una economia 
d’autoabastiment i de pobresa, i el grau d’analfabetisme era prou gran. El 
municipi d’Elx va iniciar la industrialització a partir de l’últim quart del 
segle XIX, sobre la base de la industria espardenyera i les indústries que 
en depenen, com ara la tèxtil, i a partir de l’evolució d’antigues artesanies. 
En aquests sectors la preocupació per l’ensenyament es va posar de 
manifest amb major força, mentre que al camp no hi havia la mateixa 
preocupació. Per als empresaris industrials era important que els treba-
lladors saberen llegir, escriure i de comptes, però per als propietaris rurals 
tradicionals l’alfabetització dels llauradors podia ser, fins i tot, un incon-
venient. 

E 
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Aquest és el context en què va nàixer Josep Canals i Jiménez, l’any 
1898 a Elx, al si d’una modesta família de llauradors. La seua vida estigué 
sempre lligada als llibres i van ser més de seixanta els anys que va dedicar 
a l’ensenyança. Popularment era conegut com el mestre Canaletes, i es va 
preocupar per culturalitzar la gent del camp d’Elx en una època en la qual 
la situació econòmica i educativa no feia fàcil l’accés a l’educació. 

La situació de l’educació a la ciutat d’Elx al començament del segle 
XX era marcada per la mancança de mestres i l’escassa preparació. 
Possiblement, la formació dels mestres era insuficient i altres no tenien la 
titulació exigida per a desenvolupar aquesta tasca. Actualment, Elx és una 
ciutat de més de 200.000 mil habitants, però l’any 1900 Elx era un poble 
amb uns 20.000 habitants, la meitat dels quals vivien a les partides rurals 
i l’altra meitat al centre urbà. A més a més, el 82% de la població 
il·licitana era analfabeta i no sabia llegir ni escriure. Això representava set 
punts percentuals per damunt de la mitjana espanyola. Els adults ja eren 
majors per a assistir a l’escola i els xiquets havien de treballar als vuit anys, 
si no abans. I és que els assalariats, tant a la ciutat com al camp, havien de 
suportar unes jornades abusives de treball a canvi d’un sou de misèria. 
Aquesta era una de les causes de l’analfabetisme, ja que des de la més 
tendra infantesa, xiquets i xiquetes eren posats a treballar per a ajudar al 
sosteniment de la família. En definitiva, l’assistència a l’escola depenia 
principalment de la voluntat de les famílies i de les possibilitats econòmi-
ques. També la ubicació dels centres educatius condicionava l’assistència, 
perquè era el mestre qui solia posar la pròpia casa com a espai escolar. A 
més a més, la part principal del sou del mestre procedia dels diners que 
l’alumnat li entregava.  

El mestre Canaletes fou un de tants infants que començaren a tre-
ballar des de molt menuts; però, les ganes d’aprendre fomentaren la seua 
afició per la lectura. Als vuit anys, o abans, començà a treballar a les 
salines de Santa Pola per col·laborar en el manteniment de la família. 
També destinava part del seu sou a la formació: aprengué música i, com a 
instrumentista, es defensava amb la bandúrria. Era un home autodidacta 
i els llibres l’acompanyaven allà on anava. Durant el temps de descans, a 
les salines, aprofitava per a llegir, estudiar i fer deures. Després de les 
llargues jornades de treball, a la nit, Josep encara trobava ganes d’estudiar 
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i es desplaçava al poble d’Elx per rebre lliçó. Primer ho feia a peu; des-
prés, en bicicleta.  

L’escola il·licitana continuava acomodant-se a les millores de la Llei 
Moyano, i el nombre d’escoles augmentava progressivament, encara que 
algunes en unes condicions higièniques pèssimes. L’any 1910 Elx tenia 
vora 44.900 habitants, entre la ciutat i el camp, i la situació escolar cada 
vegada resultava més preocupant. Durant aquesta dècada i la següent 
s’incuba el projecte de les Escoles Graduades, mentre que la resta de 
centres escolars continuava amb deficiències i mala qualitat de materials. 
Fou gràcies a la Junta d’Inspecció Pública que es crearen onze noves 
escoles, tant a la ciutat com a les partides. No obstant això, algunes de les 
escoles eren tancades per no complir les condicions adequades. 

Al voltant dels 17 o 18 anys, en Josep Canals començà a donar lli-
çó per les cases, malgrat que no tenia estudis reconeguts per a desenvolu-
par la tasca de mestre. I és que d’aquesta manera Josep trobà una faena 
que el feia sentir millor, compartint el seu saber amb els seus veïns i 
formant-los en els estudis. Però com hem vist, l’educació no era a l’abast 
de tots i la remuneració econòmica que rebien els mestres no era sufici-
ent, de manera que quan, al cap d’uns anys va contraure matrimoni amb 
Maria Blasco, hagué de canviar de treball, perquè el de l’educació no els 
permetia subsistir. La situació econòmica no era gens favorable i les coses 
no anaven bé. Davant d’aquesta delicada situació Josep va emigrar a 
França i després al Marroc. Però prompte va tornar a la seua terra 
nadiua, prop de la seua família.  

Aleshores, quan tornà de l’estranger, Josep va reprendre la tasca de 
donar classes. L’educació continuava presentant problemes, a pesar que 
l’administració municipal treballava per resoldre’ls. Els escassos centres 
educatius rurals eren deficitaris i el nombre d’infants sense escolaritzar 
era elevat, ja que havien de realitzar tasques agrícoles. Les famílies del 
camp il·licità optaven perquè el mestre visitara l’alumne en acabar la 
jornada de treball. I el mestre Canaletes es va especialitzar en aquesta 
necessitat. A més a més, la formació acadèmica s’ampliava contínuament 
gràcies als canvis produïts en el sistema educatiu encapçalats per Giner 
de los Rios. Fins i tot, va aconseguir complementar estudis per corres-
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pondència en la Institución Especial Libre de Enseñanza Profesional de 
Badajoz. 

Durant la II República, el sistema educatiu es proposava la igualtat 
davant l’escola de tots els xiquets com un primer pas per a la transforma-
ció social. També, amb la promulgació del decret del 21 de maig de 1931, 
es va prohibir donar lliçó a tots aquells que no tingueren el corresponent 
títol. Per tant, els centres escolars van haver de fer una reorganització del 
professorat. Aquell mateix mes de maig de 1931 el Ministeri va concedir 
la creació de tretze escoles, deu de les quals ubicades al camp, concreta-
ment a les partides de la Baia, la Foia, Matola, Daimés, Puçol, Torrellano 
Baix, Algorós, Maitino, Altabix i Jubalcoi; i el 1936 es va construir el 
primer grup escolar del camp d’Elx, a la partida d’Atzavares Baix.  

No obstant això, en quasi totes les partides rurals d’Elx hi havia la 
figura del mestre que anava casa per casa donant lliçó a aquells xiquets 
que no tenien la possibilitat d’anar a l’escola. D’aquesta manera, els 
mestres rurals feren una labor importantíssima, ja que supliren les 
deficiències del sistema educatiu vigent en aquella època. A la Baia fou el 
Mestre Canaletes, juntament amb el mestre Galima, amic i veí, un dels 
mestres que recorrien la pedania; la Baia, Asprella, la Foia, Perleta, 
Valverde i Maitino són algunes de les pedanies que recorria amb la 
bicicleta i la cartera de cuir. Un dia anava per la Baia, la Foia i Asprella; i 
el dia següent el dedicava a Valverde, Perleta i Maitino. Entre els dos 
recorreguts, tenia al voltant de cent alumnes, i feia prop de 50 lliçons al 
dia. A més a més, Canaletes rebia a sa casa, de nit i al llarg de la setmana, 
una trentena de xiquets. I finalitzava la jornada donant lliçó als seus cinc 
fills. 

Alguns alumnes als quals donava lliçó el mestre Josep Canals eren 
joves que, malgrat que havien estat escolaritzats, abandonaren els estudis 
primaris per les necessitats econòmiques de les famílies. Per tant, quan 
aquests joves es plantejaven obtenir el certificat d’estudis primaris per 
continuar la formació, era el Mestre Canaletes qui els preparava perquè 
pogueren examinar-se a les Escoles Graduades d’Elx. Altres alumnes 
necessitaven una ensenyança específica dirigida a l’aprenentatge d’una 
professió (obrer, fuster, etc.), i era aquest mestre qui tenia la saviesa i la 
preparació necessària per a transmetre als alumnes tot allò que necessita-
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rien per a realitzar el treball especialitzat, com ara cubicar un pou, 
mesurar una superfície, etc.  

També el mestre Canaletes va conrear el vers i la prosa, i va escriu-
re poemes i contes en to humorístic, i d’altres seriosos. Alguns dels seus 
escrits van ser publicats en El Tio Cuc, El Obrero i altres publicacions 
il·licitanes. Perquè, tot i que el mestre Josep Canals no era polític, es 
mostrava una mica revolucionari en les reivindicacions dels treballadors, i 
no dubtava a exposar les seues opinions. 

Mitjançant una publicació, segurament en El Tio Cuc, el Mestre 
Canaletes va popularitzar «El conte de la formiga» o, com ell el titulava, 
«El cuento del formigó». Es tracta d’un relat escrit en valencià, i que en la 
època de la República fou molt comentat, ja que constituïa una crítica als 
polítics del moment. 

Josep Antoni Canals Sempere, nét del Mestre Canaletes, conserva 
l’esmentat relat, escrit pel seu avi de pròpia mà. En facilitem, tot seguit, la 
transcripció de tan simbòlic document, tot respectant-ne la grafia prefa-
briana del manuscrit: 
 

El cuento del Formigó 
 
Siga el de Martin Sarmiento 
o el que siga; què se yo? 
Però veig tan bona unió, 
que vaig a dir-vos un cuento 
“El Cuento del Formigó” 
A la sombra de una torre 
habitava un formigó 
que no lograva ocasió 
de estar al sol sense córre[r] 
sempre una bona extensió: 
Es el dir; li molestava  
perquè el sol p[er] a tots ha eixit 
i el animalet pensava: 
Sóc tant insignificant  
p[er] a una torre tant grandota 
que el meu bulto no se nota; 
pero enca[r]a caurà pegant 
més voltes que una pilota 
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i estant un rato pensant 
pasejant-se per allí 
cachá el cabet i se’n va 
i al cap de un mont torná 
i de formigons per fi 
en portá una milloná: 
Tots arribaren pasmats 
encantats mirant la torre 
i alguns desesperats 
al punt de arrancar a corre 
i posar-se a fer forats; 
pero el mestre digué: 
(que era aquell formigonet) 
Espereu-vos un poquet 
que el tantegem primer bé 
i ni chut... tot el món quiet. 
Un fardacho molt guasó 
que del sol casi borracho 
se le arisava el mustacho 
pasá prop del formigó 
Diu este: ¡Señor fardacho! 
¿No te més educació 
que pasar en el cap cacho 
sense més salutació? 
Contesta en guasa el fardacho: 
¿Saludar yo a un formigó? 
¿Haurá rasa més roina? 
(Li diu anant dret a ell) 
Se aparte de aquí tio vell 
sino el faig a una quina 
i se deixa aquí la pell. 
¡Ja ja ja! Fer a una quina 
els formigons a un fardacho. 
¡Veste-ne burro! ¡Sarnacho! 
I els atres des de la esquina 
veient riure al amigacho 
i estos notant mala escena 
quant arisava el mustacho 
se li aganchen de la esquena 
i fent a un polvo al fardacho 
se posen a fer faena. 
I a la volta dels set añs 
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quant este cuento termina, 
era tant fonda la mina 
que cau en els soterranis 
fent-se la torre a una quina. 
De manera que la unió 
es la força tant terrible 
que en ella es fijí que no 
se troba res imposible 
Feu com este formigó! 
 
Quan va esclatar la Guerra Civil, la societat il·licitana es va veure 

alterada. Però, encara que l’educació continuava sent una qüestió pen-
dent de tractar, els problemes econòmics del moment impediren conti-
nuar el programa d’escolarització rural. A més a més, durant el franquis-
me el sistema educatiu i la societat espanyola van experimentar un canvi 
radical, i va decréixer el ritme de creació d’escoles. El mestre Josep Canals 
va abandonar la faena de mestre ja que estigué al front, amb el seu fill. 
Allí, de vegades, ajudava els companys que no sabien de lletres a escriure 
les correspondències per als familiars; i els ensenyava, un poquet, a llegir i 
a escriure. Després i durant el període de la dictadura, ell i la seua família, 
sofriren nombroses repressions a causa de la seua ideologia d’esquerres: i 
fou tancat en presó més d’una vegada per ser considerat roget. També i 
per la seua ideologia durant aquesta època, el mestre Canaletes no va 
poder fer realitat un dels seus somnis: publicar un llibre.   

Ja en la segona meitat del segle XX es va reprendre el camí per 
pal·liar les mancances existents i posar així fi al dèficit de centres educa-
tius, especialment els de primària. Això no obstant, a les zones rurals 
continuava vigent el problema de l’escolarització, i el mestre Canaletes 
continuava preparant els alumnes perquè obtingueren els estudis prima-
ris. També els mètodes pedagògics estaven experimentant canvis, malgrat 
que fou un procés lent. Amb el decret de 1958, van aparèixer les normes 
específiques per als textos de totes les ensenyances i la incorporació dels 
esquemes de l’ensenyament actiu. I és en finalitzar la dècada dels cin-
quanta quan es veu un canvi substancial: hi ha escoles netes i assolellades, 
es parla de menjadors, biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, 
etc. 
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Ja en els seixanta, la transformació de la joventut —sobretot per-
sonal— era sorprenent. El 1965 es va promulgar una llei per a millorar la 
formació del professorat de Magisteri, i l’any 1970 es va promulgar la Llei 
General d’Educació (Llei Villar Palasí) que pretenia aconseguir 
l’assessorament dels professionals en l’actuació ministerial, per bé que la 
vigència encara de l’autoritarisme franquista topava amb l’esperit 
d’obertura de la llei. Durant aquest darrer període, Elx continuava fent 
un considerable esforç per estar a l’altura de les circumstàncies que 
apuntaven cap al progrés, i es van construir nombrosos grups escolars a la 
ciutat i a les partides rurals. En la dècada dels 70, amb un sistema educa-
tiu evolucionat en el qual tothom podia accedir a l’educació, una mica 
cansat pels entrebancs de la vida en Josep Canals deixà de donar lliçó. Al 
març del 1985 els diaris de la ciutat d’Elx es van fer ressò de la mort: amb 
ell desapareixia un dels últims mestres rurals del camp d’Elx. 

Però la figura del Mestre Canaletes, encara avui, continua viva en 
bona part del camp d’Elx. Com a exemple trobem l’homenatge que la 
partida rural de Perleta va fer a Josep Canals i Jiménez, posant al seu 
col·legi el nom de Mestre Canaletes, en memòria i reconeixement a la 
trajectòria com a mestre. El col·legi adoptà com a emblema un llibre 
obert, i sobre aquest una bicicleta amb figura humana i una cartera, 
elements que recorden aquell mestre que recorria amb aquest mitjà de 
transport el camp d’Elx per fer lliçons als infants que en necessitaven. 
També la partida rural de la Baia va retre, recentment, homenatge al 
mestre Canaletes posant el seu nom a un carrer.  

El mestre Canaletes va lluitar per allò que considerava important. I 
també per sobreviure en una època difícil i amb una professió poc 
remunerada. Va ser un home que destacà per la seua labor; i fou prota-
gonista, víctima, heroi i emblema d’un període històric i unes circumstàn-
cies educatives que ben mereixen ser testimoniades i recordades. 
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HOMENATGE A EMILI TEIXIDOR. LAURA SANTS: LA NOVEL·LA QUE 

VINGUÉ DESPRÉS DE PA NEGRE 
Josep M. Escolano i López 

IES Doctor Balmis d’Alacant 
Universitat d’Alacant 

 
Contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol al-

tra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor 
intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació 

o seducció. 
EMILI TEIXIDOR 

 
1. EL MEU PRIMER EMILI TEIXIDOR 

l dia 19 de juny de l’any 2012 Emili Teixidor, un dels iaios 
savis de les lletres catalanes, se n’anà d’aquesta vida i ens deixà 
escrits un grapat de llibres perquè no en notéssem l’absència, si 
més no, perquè fóssem una mica més feliços amb les històries 

imaginades, creades i recreades per un home de la Plana de Vic que sabé 
conjugar el verb escriure amb la mateixa habilitat que el verb complaure 
(d’altres diran, commoure, jo també). I això, per a un escriptor, per a un 
mestre que escriu, deu ser una de les satisfaccions més grans que pot 
haver tingut mai.  

La primera vegada que vaig sentir parlar d’Emili Teixidor va ser 
cap a mitjans dels anys vuitanta. Un professor de secundària novençà 
encetava la seua faena com a docent i comentava amb un col·lega els 
llibres de lectura que havia de fer llegir als seus alumnes. Al País Valen-
cià, aleshores, no hi havia massa lectures on triar per a jóvens. L’editorial 
Gregal havia tret un grapat de títols d’urgència que, Mare de Déu Se-
nyor, quin paperot que hi feren! Llavors, un company digué que un 
company li havia dit que un altre havia llegit un llibre juvenil, L’ocell de 
foc, una novel·la d’aventures ambientada a l’edat mitjana que podia ser de 
bon llegir per al jovent. I allà que anàrem tots, corrents, cames ajudeu-
me, cap a una recomanació que resultà ser tot un encert. 

Hauria d’haver tingut altres ocasions de retrobar-me amb l’obra 
d’Emili Teixidor, però no fou així. El vaig seguir des de la distància, des 
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de la desconeixença. Els matins de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas, 
m’acostà, ja fa temps d’açò, la veu d’un senyor Teixidor que feia recoma-
nacions de lectures de tota mena. «Aquest home només fa que llegir, s’ho 
llig tot, s’ho coneix tot»: obres d’última hora, bet sellers de 500 pàgines 
cap amunt, autors nostrats, autors de l’altra punta del món, traduccions... 
Tot. Era el punt de referència per a saber què calia llegir, què es podia 
regalar a la cunyada pel seu aniversari o al nebodet que feia deu anys. Les 
seues recomanacions eren comentaris detallats, irònics, graciosos, eren 
savis consells dits amb seny, dits amb tot el trellat dels anys viscuts i de 
l’ofici diligent. 

Després he tingut l’oportunitat de llegir-lo pausadament, medita-
dament. Hi ha un llibre de capçalera que no em cansaré de remenar, en el 
qual he cercat i trobat frases felices (com em deien en les classes de 
lingüística textual quan era estudiant a la universitat), frases que ara 
m’acompanyen sovint en els camins incerts de la pedagogia. El plaer de la 
lectura (Columna, 2007) és un pou on cada vegada que t’aboques al 
brocal tens la sensació que hi ha aigua nova, fresca, lleugerament arrissa-
da, i que, quan hi deixes caure el poal, el xaf que ressona en fer contacte 
amb l’aigua et transmet un eco ancestral, com si les vivències de la infan-
tesa t’aplegaren a glopades. Conté frases que ens dibuixen el camí, que 
ens il·luminen l’espai com a torxes en la foscor: «La gent que llegeix viu 
més: viu la seva vida i la dels llibres que llegeix i per això té més experièn-
cies, més emocions, més vides» (p. 12-13); «Les paraules, la literatura, 
ens netegen, ens purifiquen, ens salven. Llegir i parlar ens dóna felicitat, 
ens fa sortir de nosaltres mateixos i ens allibera» (p. 13). 

Jo tinguí l’oportunitat de compartir una vesprada i una nit amb ell 
el dia que li presentí l’obra Laura Sants (Columna, 2006) a la Casa Fuster 
de Sueca. Fou un divendres del mes de maig de l’any 2007. L’amic Víctor 
Labrado féu d’intermediari i d’organitzador d’un acte que comptà amb 
un públic exigent que sabia qui era Emili Teixidor, que sabia què escrivia 
i que interpel·là l’autor amb preguntes discretes. Jo devia trobar-m’hi més 
aïna intranquil: era en un espai desconegut, davant un auditori on jo era 
l’estrany i feia de presentador d’un escriptor de l’alçada d’un campanar 
(literalment i metafòricament). Uns dies abans vaig amanir uns quants 
fulls amb quatre idees ben meditades sobre Emili Teixidor, sobre la seua 
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obra i, sobretot, sobre la lectura que havia fet de Laura Sants, lectura per 
a examen, per descomptat, de les que es fan amb llapis a la mà, amb 
subratllats i amb paper per a les anotacions a la vora.  

Durant el trajecte d’Alacant cap a Sueca no deguí parar de xarrar, 
perquè l’amic Joan Borja, amb qui compartí viatge i angoixes de presen-
tador novell, em comentà que amb la meitat de les coses que tenia 
preparades ja hi faria un bon paper. Sort que tenim amics. 

La presentació anà com anà: oli en un cresol. Jo mirava els papers, 
els llegia, mirava el gest d’Emili Teixidor que tenia a la dreta, compartint 
taula i aigua mineral, i mirava el públic distant i desconegut. En acabar jo 
de parlar, l’autor agraí les meues paraules i encetà una xerrada distesa 
amb el públic. En acabant, en demanar-li que em signarà un exemplar de 
Laura Sants i un altre de Pa negre, m’agraí una altra vegada, ara en privat, 
les paraules que li havia dedicat. Hi ha frases que es queden en la memò-
ria i ens els papers: «Josep: Moltes gràcies per les teves paraules. Molta 
vida. Sigues molt feliç! Molta sort!». Desconec si aquests mots formen 
part del reu repertori de dedicatòries. Per a mi, en aquell lloc, a la Casa 
Fuster de Sueca, després de l’experiència d’una lectura atenta, plaent i 
compromesa, acompanyat de testimonis com Víctor Labrado i com Joan 
Borja, les paraules d’Emili Teixidor foren el pagament més satisfactori 
que podia imaginar per una dedicació desinteressada i altament gratifi-
cant. «Gràcies a vosté, per escriure com escriu». 
 
2. L’ESCRIPTOR  

Emili Teixidor i Viladecàs (Roda de Ter, 22 de desembre de 1933 
- Barcelona, 19 de juny de 2012). Escriptor i pedagog. Va estudiar Dret, 
Filosofia i Lletres, Periodisme i Magisteri. Va col·laborar en publicacions 
diàries diverses. Diuen les cròniques que es va especialitzar en narrativa 
juvenil: El soldat plantat (1967), Les rates malaltes (1968), El nom de cada 
cosa (1968), L'ocell de foc (1972), Sempre em dic Pere (1980), El príncep 
Alí (1982), Cor de roure (premi de la Crítica Serra d’Or 1995), L’amiga 
més amiga de la formiga Piga (1996, Premio Nacional de literatura 
infantil 1997). L’última novel·la juvenil que publicà fou La formiga Piga 
va a la biblioteca (2012). També va escriure narracions per a adults, Sic 
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transit Gloria Swanson (premi Crítica Serra d'Or 1979), Frederic, Frederic, 
Frederic (1982), així com les novel·les Retrat d’un assassí d’ocells (1988), El 
Llibre de les mosques (2000, premi Sant Jordi 1999) i —l’última— Els 
convidats (2010). Va fer col·laboracions, traduccions i guions per a la 
televisió, la ràdio i el cinema. El 1992 rebé la Creu de Sant Jordi. Va 
dirigir i presentar el programa sobre llibres a Canal-33, Mil Paraules, i un 
programa sobre llibres a Catalunya Ràdio.  

L’any 2003 publicà Pa negre, una obra per la qual va ser elogiat, 
guardonat amb el Premi Nacional de Literatura 2004, amb el Premi Joan 
Crexells, amb el Premi Lletra d’Or i amb el Premi Maria Àngels Angla-
da. Després d’aquest reconeixement ben merescut, aquesta obra ha sigut 
pa beneït, ha rebut el millor dels premis possibles, el premi del lector: se 
n’han venut 120.000 exemplars (dades de 2012). Jo vaig comprar la 15a 
edició i la faixa de promoció que hi col·locà l’editor en el seu moment deia 
«Una de les millors novel·les catalanes dels últims vint anys». Això s’havia 
de tastar. I no en vaig quedar decebut, gens ni mica. Com a lector discret, 
en quedí fascinat: llegir Pa negre va ser una experiència plaent, altament 
plaent. Pel llenguatge, pel paisatge, per la història, pels diàlegs, per les 
històries que no em toquen generacionalment. O sí, perquè d’una manera 
o d’una altra tothom té una història del seu passat emparentada amb la 
Guerra Civil.  

Pa negre és una gran novel·la ambientada en un poble d’Osona, a 
Catalunya, en els anys immediatament posteriors a la Guerra Civil 
Espanyola. Tracta les misèries d’aquells temps, les contradiccions de 
l’ésser humà, la por, la mentida, la fam, el poder dels guanyadors de la 
guerra i la submissió obligada dels perdedors. També parla de la presó, 
dels ideals, de l’amistat, de la mort i de les injustícies. Tota una lliçó 
literària molt ben escrita sobre les condicions de vida d’aquella època vista 
amb els ulls del protagonista, un xiquet anomenat Andreu. L’any 2011, 
l’adaptació que en féu per al cinema el director Francesc Villaronga 
guanyà 13 premis Gaudí i 9 premis Goya, un èxit ben merescut per a una 
pel·lícula filmada en català. Fou candidata el 2012 al premi Oscar de 
Hollywood com a millor pel·lícula de parla no anglesa, i, encara que 
finalment es quedà fora de la lluita per l’estatueta daurada, aquesta cursa 
va servir per a fer-ne una promoció extraordinària als Estats Units, de la 
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pel·lícula, per descomptat. Però també ha sigut una manera de fer visible 
l’autor de la novel·la en què s’ha basat la pel·lícula. 

 
3. LAURA SANTS I EL GLOSSADOR 

I després de Pa negre, què? Emili Teixidor ja ho havia fet gairebé 
tot? No tenia gaire més coses a dir, literàriament? L’elogi de la crítica, 
l’admiració del públic (i dels editors, sobretot) havia sigut unànime. Pel 
març del 2006 va publicar Laura Sants. Els lectors d’Emili Teixidor, i 
sobretot els lectors de Pa negre, esperaven un Emili Teixidor nou i que 
alhora continués l’estil de Pa negre, que connectés amb el regust d’una 
obra que realment havia agradat per la capacitat de crear un món ver-
semblant, per saber convertir en ficció —ficcionar o ficcionalitzar són 
verbs que hem de reivindicar als diccionaris— una realitat que forma part 
de la nostra història com a col·lectivitat. Això mateix és el que probable-
ment buscàvem els lectors quan començàrem a llegir Laura Sants. 

El meu primer contacte amb Laura Sants fou un acostament com a 
lector apassionat. No sóc crític literari, si més no, no m’hi dedique 
professionalment; ni tan sols estic segur de saber fer un comentari literari 
desapassionat, objectiu. Sóc lector sense mètode, lector intuïtiu, dels que 
abeuren als paisatges i en liben els mots, en fan un tast i no es defineixen 
d’immediat; sóc dels que necessiten una estona abans de decidir si han fet 
bé la tria, però alhora es mouen per un sentit interior que els impel·leix a 
seguir cap avant. Llegir és una passió. I en fruïsc: vull dir, que agraïsc les 
estones satisfactòries del contacte amb les paraules escrites per un altre. I 
si no és així faig cas d’alguna de les recomanacions d’un clàssic com 
Daniel Pennac (Com una novel·la): ho deixe córrer i au; me’n passe a un 
altre. Sense sentiment de culpa. No creguen vostés, lectors, que ha sigut 
fàcil, no. M’ha costat de fer.  

El segon moment d’acostar-me a Laura Sants va ser com a lector 
per encàrrec. Ho sent, ho sent molt per la connotació negativa de 
l’expressió d’encàrrec. La cosa va anar, si fa no fa, així: 

 
—Josep, què fas el primer divendres del mes de maig [maig de 2007]? 
—I com vols que t’ho diga, si encara no és ni Nadal [Nadal de 2006]? 
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—T’ho deia perquè m’agradaria que presentares un llibre i un autor a ca Fuster per 
aquesta data. 
—Home, jo no solc fer aquestes coses. Hauries de buscar una persona més adient, 
dels qui fan critica literària. O dels qui es dediquen a fer estudis de literatura. 
—Tranquil. Tu ets la persona que vull. Pensa-t’ho i en parlem. Probablement serà 
l’última d’Emili Teixidor. [l’última del moment, perquè l’encomanador, l’amic 
Víctor Labrado, no pretenia que fóra l’última, sinó la darrera] 
—No sé, no sé... M’abelleix la idea, però d’altra banda Emili Teixidor és una perso-
na que m’imposa molt de respecte. En sé molt poc i no m’agradaria espatlar-la. [se-
gurament li deguí dir cagar-la, però això queda poc fi en un escrit d’aquesta me-
na, per tant, no ho diré] 
—Cap problema. Serà la millor manera de conéixer-lo. [de vegades, la confiança 
que tenen els amics en tu, més que augmentar-te l’autoestima et planteja reptes 
de resolució incerta] 
 
La meua preocupació esdevingué, egoista de mi, que a partir 

d’aquell moment Emili Teixidor no en tragués cap de nova per Sant Jordi 
del 2007. Laura Sants era la novel·la que havia de presentar a la Casa 
Fuster de Sueca el maig del 2007. «Si no és que n’escriu com a bunyols o 
que en té alguna alçada al calaix de la tauleta de nit, enguany no en trau 
cap altra. Laura Sants és l’obra», diguí per a mi, per autoconvéncer-me. 

Tercera aturada: com a lector sense qualificatius. Llegir, com de 
vegades passa amb escriure, és un acte onanista, un acte, però, que no 
necessàriament s’oculta, i que no obstant això sí que sol fer-se en solitud. 
És clar que hi ha lectures en grup, lectures per als altres i coses així. Però 
llegir és fonamentalment un acte privat: allò que lliges ho pots compartir, 
mentre lliges o després (en un club de lectura, en converses informals, en 
àmbits professionals, en blogs, en xarxes socials, etc.), però sempre 
romandrà l’essència d’allò llegit a partir d’una perspectiva absolutament 
personal. Per això, el meu acostament a Laura Sants fou també personal. 
«Començaré a llegir Laura Sants en acabar de llegir Pa negre», fou l’única 
condició que em posí. Coneixia l’obra d’en Miquel Llor (Laura a la ciutat 
dels sants), a la qual títol, trama i protagonista fan referència. Vaig estar 
temptat de fer-ne una relectura. Sort que no la fiu. No calia. Emili 
Teixidor ens dóna prou claus per enllaçar amb l’obra de Llor, per veure-
hi les connexions, les semblances, les diferències, els ambients que 
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ofeguen les protagonistes, les mentides i les veritats ocultes. Emili Teixi-
dor en fa una actualització: 

 
La Laura actual, l’Emma i les Annes serien unes dones neuròtiques, sexualment i 
emocionalment confoses, malhumorades, queixoses, insatisfetes, obsedides pels 
diners i pel seu físic, i amb una o dues operacions de cirurgia estètica al damunt, 
preocupades pel nivell social que ocupaven, addictes a les fórmules fàcils i orien-
tals d’autosuperació personal i als manuals exòtics de saviesa espiritual que apai-
vagaven les lleugeres inquietuds de transcendència..., amb un amant nou cada 
temporada i un parell de divorcis com a mínim. (p. 201) 

 
4. LAURA SANTS: L’OBRA LITERÀRIA 

El primer que hem de saber és que Laura Sants és una obra seduc-
tora, si més no, a partir del tercer capítol. Ja sé que no sóc gaire original, 
perquè és com si, jo lector, necessités una dotzena de pàgines 
d’entrenament per a després poder ficar-me en la trama i veure que 
realment té sentit. Em passa gairebé sempre que comence a llegir i sol ser 
una actitud prou comuna entre els lectors. Ja ho he dit adés, sóc poc 
original. 

L’argument sedueix. Andreu, un guionista de televisió que treballa 
a Barcelona, vinculat per qüestions familiars amb la població de Laura a 
la ciutat dels sants i amb els personatges de Pa negre (ho deixarem així, per 
no revelar-ne cap secret), rep l’encàrrec de fer una versió actualitzada del 
llibre de Miquel Llor i acomodar-lo a un serial televisiu. Això implica que 
ha de desplaçar-se a Comarquinal, la ciutat escenari de la trama. Allà 
trobarà un rastre de fils que aniran teixint, a poc a poc, la xarxa d’una 
història que ni ell mateix sap com acabarà. Mentre busca com ha de ser la 
Laura del segle XXI, com ha de caracteritzar la Laura del serial de TV 
que agrade als directius de la Corporació, tindrà lloc de passejar per 
enmig de passions que s’esvaeixen, per enmig de la hipocresia, per la 
corrupció que genera l’especulació de la terra, amb el rerefons de les 
ganivetades entre polítics que lluiten no pel poder sinó per tenir-ne més. 
I sobretot el que Andreu hi troba és un espai per a plantejar-se aspectes 
quotidians de la vida, per a la reflexió sobre el comportament humà, per a 
fer-ne una reflexió sobre la viabilitat de les relacions personals a llarg 
termini. He de dir, però, que l’autor —i no és sobrer fer-ho explícit, 
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encara que el mestratge i la biografia l’avalen— demostra tenir un domini 
de la tècnica més depurada en l’art d’enfilar bé l’agulla, de teixir aqueixa 
xarxa fins que el resultat final siga impecable, sense deixar-hi cap detall 
perdut, o potser sí que se’n deixa algun...per no tancar-ho tot. El lector ha 
de participar-hi també. Si algú vol buscar-hi, també hi trobarà cavalls 
amb un passat sumptuós que arriben a Comarquinal a ben morir, amb 
cementeri i tot, immigrants desplaçats, soledats interiors i exteriors a la 
vora de bones amistats. 

Emili Teixidor té la capacitat, la saviesa d’encaixar unes planes far-
cides, suaument, d’intertextualitat, de referències a Nabokov, a Rilke, a 
Zola, a Ana Karenina, a Madame Bovary, a La Regenta, a la Laura 
primigènia, és clar, i té la capacitat de fer-ho sense que ferisca ni els ulls 
dels lectors més sabedors de la tradició literària ni la ignorància d’un 
lector desconeixedor d’aquestes interrelacions. És tota una virtut de 
l’autor. Hi ha qui diu (que poc original que sóc, una vegada més) que un 
escriptor escriu sempre la mateixa obra, que l’únic que fa és augmentar-la, 
revisar-la, corregir-la, donar-ne altres perspectives. Si això passa de veres 
amb Emili Teixidor, Laura Sants és un àpat desitjable, com aquelles 
paelles (ja em perdonaran la comparació tan poc literària), les paelles que 
s’aprenen a fer després de fer-ne mil i una, i tu, que sempre les has fetes 
de categoria, amb bona cosa de nyora i sofregidet de tomaca, amb socar-
radet i tot, ara t’ixen millor que mai, però estàs segur que encara et poden 
eixir millor. Sempre n’aprens de les fetes i sempre esperes que la propera 
supere totes les expectatives. Doncs això, Laura Sants és una recerca de 
l’autor cap a la perfecció. Ho aconsegueix? Ja se sap què en diuen, de la 
perfecció, de la felicitat... que és una utopia i que només arribem a tenir-
ne un bocinet, almenys en aquesta vida. En qualsevol cas, als lectors que 
no hagen fet el tast de Laura Sants els augure un bon grapat de moments 
de satisfacció i, si en són propensos, poden tenir satisfaccions múltiples. 
Depén de com s’ho prenguen, depén de les actituds i de les aptituds. 
Només cal que hi tinguen predisposició. Jo els recomane que ho facen. 

Posen-se vostés còmodes, seguen una estona llarga sense presses, 
agafen Laura Sants, si tenen a mà l’edició de cartoné, lleven-ne les solapes 
i capbussen-se en una història de sensacions i sentiments, en una novel·la 
que té trames situades en la frontera de les de lladres i serenos, en històri-
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es de les de veres, de les que fan que el lector s’implique perquè d’alguna 
manera s’hi veu reflectit, i el lector és també una mica narcisista, li agrada 
veure que també parlen d’ell. Si tenen l’ocasió trien una música adient. 
Els ho recomane fefaentment: és una bona teràpia per a combatre tota 
mena de mals. 

A mi m’ha agradat també un aspecte que crec que funciona com a 
eix de tota la novel·la. Es tracta de la reflexió que fa l’Andreu protagonista 
com a creador d’històries, de ficcions que hauran de ser creïbles, sobre 
què significa escriure. Això ens duu, pàgina sí pàgina també, a participar 
de tota una llarga especulació sobre l’ofici (l’art, potser?), sobre l’ofici 
d’escriure. El llenguatge literari: la feina d’Emili Teixidor. La capacitat 
d’enllaçar les diferents facetes del protagonista, les passejades per la seua 
vida privada més íntima, la de ser un bisexual sense complexos, la de ser 
un fill desarrelat, la de viure en un dubte permanent, però que assumeix 
com una manera de romandre al marge de les implicacions en aquelles 
coses que no li agraden (la identificació política, per exemple). També és 
un mestratge digne d’esment veure com l’autor incorpora els personatges 
nous, o com fa els canvis d’escenaris, com encaixa els diàlegs, com ompli 
un parell de planes, exquisides, de reflexions amb una pregunta rere una 
altra, d’aquelles que s’anomenen retòriques perquè no esperen resposta, 
però que sí que en donen moltes. I tot això no grinyola ni una sola 
vegada.  

 
Volíem una telenovel·la amb protagonista femenina que reforcés els tòpics de la 
feminitat moderna: una Laura provinciana atrapada en un matrimoni de conve-
niència que s’escapa dels límits resclosits de la seva comarca i conquista la lliber-
tat [...] Però, ¿què més podia donar, jo, pobre de mi, que aquesta visió adotzena-
da i pedestre de la Laura televisiva? ¿Quina era la Laura de veritat que havia de 
descobrir, lluny dels llocs comuns que imposava el mitjà? [...] ¿Què havia aportat 
la visió masculina dels autors de la Laura novel·lística, de Madame Bovary, 
d’Anna Karenina, d’Ana Ozores... i de tants altres homes escriptors que havien 
aconseguit entrar tan profundament en l’anhel femení? [...] ¿Eren els escriptors 
en general —i el d’aquestes obres en particular— una mena d’androgin grec, el 
koúros clàssic, aturats en una cruïlla que procedia d’un passat femení i es dirigia 
cap a un futur mascle? ¿Com era possible que tractant-se d’homes haguessin en-
tès tan bé les necessitats d’aquelles dones? [...] Veia clar que totes aquestes qües-
tions eren giragonses per aturar l’arribada a la pregunta principal: ¿com tenyiria 
la meva història personal, la meva personal sexualitat, el retrat tòpic o autèntic, 
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bo o dolent, de la Laura que m’havien encarregat?, ¿què hi deixaria de mi i què hi 
hauria de les aspiracions de les dones actuals en el guió? (p. 148-149) 
 
És clar, és obvi, és l’Emili Teixidor, i s’hi nota que no és la primera 

vegada que ho fa. Ja ho sabem: la paella ix de categoria si se n’han fetes un 
bon grapat abans. És ofici, però també és l’encant de saber fer-ho. No es 
tracta de posar una paraula rere una altra: es tracta de saber encisar amb 
les paraules. Fixem-nos com parla del desig: 

 
Tot seguit, sense esperar que jo digués res, va afegir: 
— Però queda el desig... ¿Què fem amb el desig? 
—És que també hi ha moltes formes de desig —vaig replicar jo. 
Ella va esperar, educadament, que m’expliqués. 

Jo vaig improvisar sobre el desig del tipus Don Joan, ara extensiu a 
les Joanes, que avui seria catalogat com a addicció sexual; el desig dels 
narcisistes, que necessiten proves constants de l’adoració que provoquen; 
el desig de satisfacció dels que pretenen que la seva unió és perfecta i no 
podrien viure sense aquesta imatge de felicitat: són els monògams intran-
sigents; i els que pretenen el contrari, els perpetus insatisfets, els maso-
quistes que s’enamoren del desamor... També hi havia el desig de compe-
tició, els que responen amb infidelitat a la infidelitat de la parella, i que 
tant poden ser els gelosos, que responen amb les mateixes armes, com els 
que busquen amants a la seva parella i els porten a casa perquè han fet la 
promesa absurda de ser absolutament francs, de dir-s’ho tot, de perme-
tre-ho tot a l’altre menys la mentida. En fi, vaig sospirar, hi pot haver, en-
cara, i vaig pensar en mi, els de desig dèbil, que cauen per desprevinguts, 
per accident o per feblesa, per curiositat... L’amor seria el món ideal, i el 
desig, la realitat imprevisible, ingovernable, caòtica..., l’ordre i el desordre. 
(p. 93) 
 
I tot això encara que faça servir paraules com tio o gilipolles, difícils 

de dir d’una altra manera. Hi ha un moment que el protagonista reflexi-
ona i diu: «Un vell escriptor havia dit que no pot haver-hi una obra d’art 
bona, una obra que valga la pena, si l’artista no s’exhibeix, si no es posa al 
descobert, si no es despulla». Jo crec que Emili Teixidor, a Laura Sants, 
deixa molt de la seua ànima, del seu pensament, per això crec que també 
paga la pena de llegir. 
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5. ESPIGOLA QUE ESPIGOLARÀS O AFORISMES QUASI FUSTERIANS 

Em quedaré amb un bon grapat de frases ben triades, d’aquelles 
que farceixen les llibretes dels guionistes de serials de televisió com 
l’Andreu, com si hagués anat espigolant roselles en un camp de blat, 
frases que es poden amollar en qualsevol moment i quedar la mar de bé. 
Paraules de savi. 

 
«Sabeu què és tenir “la síndrome de la sabata desaparellada”?» 
«L’adulteri representa l’espai de llibertat, l’abandonament de les obligacions del 
matrimoni, la irresponsabilitat joiosa i gratuïta [...] L’adulteri era l’ombra del 
poder»  
«El matrimoni és un remei accidental per a una infelicitat irremeiable»  
«L’enamorat ofereix el que no té a una persona que sovint no ho vol»  
«Jo no visc amb tu. Ocupem la mateixa gàbia, això és tot»  
«El matrimoni és l’única guerra en la qual cada nit dormim al costat de l’enemic»  
«Els plaers de la bondat se centren en ells mateixos i són més aviat avorrits, en 
canvi els de la maldat ón molts i molt més variats» 
«Pobles i persones, cal que reprimeixin les emocions si no volen quedar preso-
ners del passat, paralitzats pel record»  
«No hi ha alegria en la bondat, ni joia en la maldat, només una vastíssima i eter-
na solitud»  
«Els morts ja no ens necessiten a nosaltres, però nosaltres els necessitem a ells»  
«La veritat de la política era la promesa constant d’un futur millor. Com en 
l’amor, que sense futur és només sexe. El futur és una il·lusió»  
«Les dues forces que mouen el món són el diner i el sexe. Només si el primer 
element, l’or, no té urgència, el segon, el plaer, acapara tota l’atenció»  
«Una ficció que canvia alguna cosa en el món, també es converteix en realitat»  
 

6. PER CONCLOURE 
Emili Teixidor és un escriptor d’històries que paguen la pena de 

llegir, de veres; és un autor de novel·les que han fet i fan història en la 
literatura catalana i potser aniran més enllà. Convé que reconeguem 
feines com la seua. Fem cas d’en Salvat-Papasseit: «si en saps el pler no 
estalviïs el bes [en aquest cas, la lectura] / que el goig d’amar [o de llegir] 
no comporta mesura». Llegim Emili Teixidor: és un gran home de la 
literatura. Laura Sants, la novel·la que va arribar després de Pa negre. En 
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acabar la lectura de Laura Sants podem sentir-nos satisfets, complaguts 
amb allò que hem trobat pel camí, com diu l’autor en un altre passatge: 

 
Al fons del fons de tot, sempre hi trobàvem el paisatge que ens acompanyava a 
tot arreu i que no ens abandonaria mai. No el vèiem, no hi pensàvem, semblava 
que l’haguéssim oblidat, però era com la sang que no vèiem mai si no era per una 
ferida o per un cop greu; els records i els morts es comportaven igual, només 
apareixien quan el perill extrem ens aculava a l’únic paisatge que no ens deixava 
mai. (p. 186) 
 

Això és el que ens passa en llegir Laura Sants, que incorporem la història 
al nostre paisatge personal, el fem nostre perquè ens revela com som, ens 
diu quelcom de nosaltres mateixos. Ah! I tot això sense que hi haja hagut 
ni un sol pinyol, o siga que no foten ni un clau al llarg de 332 pàgines. O 
si ho fan, ingenu de mi, no me n’he assabentat. 
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JOFRÉ (1965): UN PROJECTE OPERÍSTIC DE JOAN VALLS JORDÀ AMB 

MÚSICA D’AMAND BLANQUER 
Àngel Lluís Ferrando Morales  

Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi 
 

mb l’estrena de l’òpera El triomf de Tirant (1992), llibret dels 
germans Josep Lluís i Rodolf Sirera i música d’Amand 
Blanquer Ponsoda (1935-2005), l’òpera valenciana —i en 
valencià— tornava a tenir un moment efímer d’esplendor. 

En un paisatge erm pel que respecta a l’òpera autòctona, la figura de 
Blanquer se’ns presenta encara més excepcional dins del panorama de la 
música valenciana.114 Al llarg de la seua carrera, la creació d’una òpera ha 
estat un pensament constant en la ment del nostre compositor. Pel que 
sabem, són diverses les vegades que ha estat temptat amb la consecució i, 
amb la troballa del projecte d’òpera Jofré —fins ara inèdita—, s’amplia en 
gairebé vint anys aquesta voluntat d’aproximació al gènere operístic.115 El 

                                                
114 A banda de l’òpera de Blanquer coneixem pocs exemples més, entre els quals 
destaquen l’òpera bufa La filla del Rei Barbut (estrenada el 1943) i Vinatea (estrenada el 
1974), les dues de Matilde Salvador (1918-2007); i, després, Maror (estrenada el 2014, 
en versió de concert el 2002 i composta en els anys 50) de Manuel Palau (1893-1967).  
Una mica més allunyats d'aquesta estètica trobem alguns treballs de Carles Santos i la 
proposta pedagògica de Ramón Pastor L'última llibreria (1991). Pel que sabem fins ara, 
aquest projecte representaria la segona de les aproximacions a una òpera seriosa escrita 
en valencià, després de la de Palau, i gairebé la primera de tema històric. La primera de 
les aportacions de Salvador sorgeix, en essència, d’una reelaboració de materials d’un 
retaule per a titelles amb música tradicional. Vegeu el treball de Fàtima Agut i Clausell 
(2010, 376-377).  
115 Abans d’El Triomf de Tirant, sabem que Blanquer va tenir contactes amb Rodolf 
Sirera per a la creació d’una òpera, el llibret de la qual es va publicar el 1986 amb el títol 
El Príncep. Aquest títol és el mateix del llibre de Nicolau Maquiavel, «contemporani i 
testimoni d’excepció dels esdeveniments que fan referència a la família Borja, el més 
famós dels membres de la qual, en Cèsar, serví com a model al polític florentí per a 
esbossar la seua teoria del príncep» (SIRERA: 1986, 7). La redacció del text teatral va 
tenir lloc tres anys abans (1983-84) i, segons sembla, va ser un acord en ferm si atenem 
a la informació de les primeres planes de la publicació, on el propi autor teatral assenya-
la que es tracta d’una «Òpera en quatre actes i un únic intermedi. Llibre de Rodolf 
Sirera, música d’Amand Blanquer. Obra escrita amb el patrocini de l’Excel·lentíssima 
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text del poeta Joan Valls Jordà (Alcoi, 1917-1989), ara retrobat, data de 
1965 i consisteix en el llibret del primer dels tres actes projectats i unes 
notes manuscrites del segon, aquest darrer dividit en dos quadres. Es 
tracta d’un mecanoscrit integrat per 18 folis numerats i dos sense nume-
ració, amb interlineat doble, el qual presenta nombroses acotacions 
escèniques i algunes musicals.116 En el primer dels folis, a manera de 
portada austera, trobem el títol de la composició (Jofré) i el subtítol 
explicatiu (Òpera en tres actes, el segon dividit en dos quadres), per a acabar 
amb els dos crèdits d’autor: «Música de: Amand Blanquer Ponsoda» i, 
tot seguit, «Llibret de: Joan Valls Jordà». Al capdavall figura la data 
«1965». El segon dels folis ens presenta els personatges —amb les 

                                                                                                           
Diputació de València» (1986: 5). Sembla ser una idea força meditada i avançada, a més 
d’un projecte encoratjador al qual Adrián Miro, biògraf del compositor, dedica aquesta 
reflexió: «Entre los proyectos, el más fantástico y principal es la creación de una ópera. 
Es quizá la única faceta que falta para completar la variopinta gama de Blanquer. 
Durante muchos años ha acariciado esta idea y la decisión le ha llegado por fin de un 
golpe, incisiva y definitiva. Pero hacer una ópera en Valencia y en valenciano es una 
empresa arriesgada que ya intentaron con dudoso éxito Matilde Salvador y el poeta 
Xavier Casp con su Vinatea, es decir, un magno trabajo que ha de exigir poner a 
contribución las más altas virtudes musicales. Eso resulta más aventurado si se piensa 
que el libreto de Rodolf Sirera, El Príncep, sobre la caída del poder de los Borgia, es un 
ensamblaje en que lo histórico se imbrica con lo actual, en que hay un planteamiento 
moderno de figuras tan discutidas como el Papa Alejandro VI, César y Lucrecia Borgia, 
Maquiavelo, Miguel Ángel, Julio de la Rovere, etc… La ópera constará de tres actos y 
varios cuadros y las mutaciones escénicas, los cambios de temporalidad y la oscilación 
entre lo irónico y lo dramático darán indudablemente a esta obra un cariz originalísimo. 
De momento es una nebulosa que espera su forma» (1984, 116-117). No obstant això, 
dèsset anys després afegeix que «un primer intento –con un libreto de Rodolf Sirera 
sobre la caída del poder de los Borgia– espera todavía cristalizar» (MIRÓ: 2001, 57), 
deixant entre els lectors la sensació que el 2001, gairebé deu anys després de la materia-
lització de la que seria la seua única òpera, encara no es tractava d’un assumpte tancat. 
En el darrers anys de la seua vida, la idea de fer una nova òpera, basada aquesta vegada 
en el personatge de La Regenta, va estar en el seu pensament. Vegeu Ciudad, 9-07-2005, 
p. 28. 
116 Són aquestes últimes les més interessants per al nostre estudi. Es tracta d’acotacions, 
ben acurades, que ens parlen de la formació musical del poeta, i que afegen una càrrega 
de musicalitat i sensibilitat musicals majors de les habituals en aquests casos. Blanquer 
se’n farà ressò d’aquesta característica especial del literat alcoià en nombroses ocasions. 
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característiques vocals i altres detalls— i l’època de l’acció teatral: «Sego-
na meitat del segle XV, a València i, al monestir del Puig, l’últim acte». El 
primer acte ocupa els 18 folis numerats esmentats.117  

Pel que sabem, aquesta és la segona vegada en la qual treballen ple-
gats el poeta i el músic alcoians, i encara ho farien en altres ocasions. 
Com explicarà el mateix compositor diverses vegades, a banda de la seua 
amistat excel·lent, la qualitat de músic pràctic de Valls li atorgava un 
sentit i una sensibilitat especials per a dotar de musicalitat els seus versos. 
Per aquesta o per altres raons, Blanquer propicia al llarg de la seua 
producció nombroses col·laboracions amb Valls, com ara en Canta la 
Verge (1964), Tres cançons sentimentals (1967), Cantata de Nadal 
(1977),118 la Sinfonía Coral «Niño universal» (1981) o en el Prec a Sant 
Jordi dins la Missa a Sant Jordi (1982). Fins i tot, el versos de Valls van 
inspirar, sense el concurs del mateix text, els Quatre preludis per a piano 
(1975), els títols dels quals reflecteixen aquesta vinculació amb el recull 
poètic Les roses marginals del poeta alcoià (BLANES: 2006, 204-221), 
publicat el mateix any de la redacció de Jofré. Blanquer, acabat d’arribar a 
la seua terra després d’anys d’estudis a Paris i del periple formatiu per 
diferents ciutats europees al qual l’obligava la beca de l’Acadèmia de 
Roma, va consagrar aquell any a l’estudi personal i a la preparació de les 
oposicions a la càtedra de contrapunt. L’activitat compositiva, doncs, va 
cenyir-se únicament a una obra: la Simfonia muntanyenca. Com assenyala 
Miró, «el año 1965 es, pues, un año de estudio y reflexión» (1984, 56). 
Tot i que no sabem amb seguretat la raó per la qual el projecte no va anar 
endavant, un any després veiem Blanquer associat a una nova 

                                                
117 El mecanoscrit es troba a l’Arxiu Municipal d’Alcoi, Fons Joan Valls Jordà, 11428/5. 
Vull agrair al personal de l’arxiu, i molt especialment al seu director, Josep Lluís 
Santonja, les facilitats i la generositat demostrada a l’hora de l’estudi del mecanoscrit i la 
posterior reproducció i publicació com a document annex al final d’aquest treball. 
118 Els primers esbossos de la Cantata de Nadal són de poc temps després de la redacció 
d’aquest projecte operístic: concretament de 1968. Blanquer va demanar la col·laboració 
al poeta per a la creació «de unos poemas “nadalencs” sobre unos esquemas ritmico-
melódicos previamente trazados» (MIRÓ: 1984, 91). Aquesta circumstància mostra 
clarament el nivell d’interacció entre els dos creadors per aquelles dates.  
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col·laboració teatral amb Valls: «Pasión de Jesús, poema sacro en dos 
actos y nueve cuadros».119 

Centrant-nos ara en el mecanoscrit de Jofré, entre les seues prime-
res pàgines trobem una nota explicativa —que procedeix d’un calendari 
antic de 1970, signada per l’il·lustre psiquiatra Santiago Montserrat 
Esteve (1910-1994)— la qual ens il·lustra al voltant de la figura del 
protagonista de l’òpera: el pare mercenari Joan Gilabert Jofré (ca. 1350-
1417), fundador del que es considera el primer hospital psiquiàtric 
específic a la ciutat de València, amb el nom de «Casa dels Ignoscents». 
L’«Hospital dels Ignoscents, Folls e Orats» (1409-1512) va ser una 
institució pionera en la València medieval i va nàixer, segons la tradició, 
arran d’un sermó del pare Jofré a la Seu valenciana a favor dels «folls e 
orats», els quals eren objecte de burles i atacs pels carrers. Deu feligresos 
secundaren la seua iniciativa i aconseguiren que el rei Martí l’Humà, l’any 
1410, signara a Barcelona el privilegi per a fundar a València la «Casa 
dels Ignoscents».120  Una famosa pintura de Sorolla (1887) il·lustra 
admirablement aquesta escena amb el foll, davant mateix del conegut 
Portal de la Valldigna, dins del barri del Carme (fig.1).121 Amb el pas del 
temps, aquest hospital esdevindrà l’Hospital General de València i, en 
l’actualitat, la Biblioteca Pública de la capital del Túria. 
 
 

                                                
119 Amb el concurs de l’Agrupació de Teatre de Cambra La Cazuela, l’Orquestra 
Simfònica Alcoiana i la Coral Polifònica Alcoiana, tots amb la direcció musical de 
Gregorio Casasempere Juan i l’escènica de Roberto Sansilvestre, es va representar en el 
Teatro Circo d’Alcoi els dies 7, 8 i 9 d’abril de 1966. Van actuar com a solistes M. Pilar 
Simó (soprano), Enrique Abad (flauta) i el cèlebre guitarrista alacantí José Tomás. 
L’ambientació musical de Blanquer consistia, pel que observem en el programa de mà, 
en una breu composició per a cadascun dels nou quadres (PARRA: 1995, 156-157). 
120 El cèlebre escriptor de l'Espill, Jaume Roig, va ser metge, administrador i majordom 
d'aquest Hospital durant més d'un quart de segle. 
121 En la introducció del primer acte del mateix mecanoscrit es fa referència a la pintura 
amb aquestes paraules: «Deu tindre’s present la cèlebre pintura de Sorolla com a 
transsumpte, en la què figura el P. Jofré protegint un foll de les cantalades de la xicalla» 
(p. 1).  
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Figura 1. El pare Jofré protegint un foll, de Joaquim Sorolla (1887) 
 

El protagonista de la trama, el pare Jofré (baríton), s’envolta de tres 
personatges principals. El primer d’aquests és Jaume Pujol (tenor), «foll 
promés de Coloma»;122 la segona, Coloma (soprano), «filla de Bernat de 
Miralta, promesa de Jaume Pujol» i, finalment, Bernat de Miralta (baix) 
«noble cavaller valencià». Els altres personatges són determinats per 
l’adscripció de Jofré al Monestir del Puig, com ara la figura del prior o 
Fra Arnau de Montcada. Igualment, l’hospital té, entre els personatges 
de ficció, un guardià; i la ciutat de València, un agutzil. La «dama de 
companyia de Coloma», Joana, tanca el repartiment amb tres venedores i 
un grup coral de «xics folls i frares mercenaris de Santa Maria del Puig». 
Finalment, el cor general s’estableix com un grup de ciutadans. 

Pel que respecta a l’acció, l’inici del primer acte es desenvolupa tot 
seguint fidelment l’espai escènic representat per Sorolla. És de matí i la 

                                                
122 Les citacions directes són del mecanoscrit de Valls. 
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llum ben especial de la primavera es fa notar. A l’esquerra de l’espectador 
hi ha unes venedores «de terrissa, fruites, hortalisses i aviram». A la dreta 
s’aprecia el «principi d’una façana que pertany a un casalici de nobles» 
amb un finestral enreixat a la part baixa: es tracta de la casa de Bernat de 
Miralta. Les venedores van pregonant llur mercaderia, en un tercet 
animat fins que apareix l’agutzil «vestit de negre, espasí, muntera de 
l’època i roll de paper en la mà», el qual pregunta les dones si han vist 
passar un foll (Pujol) i, forçat per la pressió i la insistència, explica el cas 
del seu desventurat amor amb més detall. Una vegada comentada 
l’escena, les venedores «tornen a pregonar llurs mercaderies» i algunes 
compradores s’hi acosten.  

De sobte un silenci envaeix l’escena. Valls acota que «l’orquestra 
pot subratllar-lo amb un motiu pianíssim adequat que durarà un minut o 
dos». Una cridadissa de xiquets, fora d’escena, trenquen sobtadament 
aquest silenci amb crits: «¡Al foll, al foll!». Apareix Jaume Pujol seguit de 
la xicalla que li llança pedres. Valls afegeix: «la figura impressiona tant, 
que fa fugir d’esglai a les venedores». Pujol expressa la incomprensió 
descobrint-se el pit, d’una manera ben poètica: 
 

Jo porte un àngel al pit 
Que em dóna llum celestial 
¡Mireu-lo, mireu-lo! 
Diu les paraules sofrides 
D’un amor que no té fel 
Però els seus ulls eren tristos 
Quan li parlava d’amor. 
¿Qué us he fet jo, àngels cruels? 
¡Mireu-me, mireu-me el pit 
On porte un àngel de pau! 

 
El llançament de pedres, però, no s’atura i els xiquets tanquen la 

seua intervenció amb un sonor «¡Al foll, al foll / que du el dimoni dins!». 
L’entrada en escena del pare Jofré atura l’acció. En aquest moment 
concret, la situació escènica evoca fidelment el quadre de Sorolla. Les 
seues paraules serenes fan desaparèixer la ràbia i la violència dels xiquets, 
que fan mutis. Valls assenyala que «l’orquestra ompli aquest moment 
expressant l’estupor i el gest penedit de la xicalla». Jofré ajuda a aixecar-se 
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Pujol i, al seu torn, les venedores, ben impressionades alhora per l’escena 
cruel i la caritat del frare, llaven les ferides del foll. Com una mena 
d’il·luminació, Jofré anuncia la intenció d’atendre aquests malats i tanca la 
presència en escena amb un versos plens de decisió, que fan referència al 
conegut sermó que, pocs minuts després, predicarà en la Seu valenciana. 
Es tracta, doncs, d’una informació que Valls ens transmet de forma 
indirecta. Conclou Jofré: 

 
¡Pobre foll innocent, 
vine amb mi, vine amb mi! 
Tindràs pau d’hospital 
i aixopluc ben guarnit. 
Remouré les consciències 
dels pobres i dels rics 
per a que siga un fet 
el vèncer aquest crim. 
Remouré les consciències 
d’amics i d’enemics.  
 

Després de l’eixida de Pujol i Jofré pel tou, amb la pausa facultati-
va, surt d’un portal de la dreta Coloma, «promesa d’en Jaume Pujol, 
acompanyada de dama Joana». S’estableix un diàleg breu entre les 
venedores i la dama el qual, ben aviat, dóna pas a un de privat entre 
Coloma i Joana. En aquest diàleg s’informa a l’espectador de la història 
entre Pujol i Coloma, una gran història d’amor truncada per la malaltia i, 
en conseqüència, per l’oposició ferma del pare de Coloma. Aquesta, però, 
resta enamorada del seu promés com el primer dia i, sense atendre els 
consells de la seua dama, no renuncia al seu voler. La infelicitat que li 
produeix l’actitud de son pare, així mateix, la fa rebel·lar-se davant els 
consells de la seu dama respecte a la impossibilitat del seu amor i a 
l’obediència a la qual es deu. Després d’una brevíssima transició, la missa 
espera les dames, i Joana ho fa saber a la seua senyora amb paraules 
tranquil·litzadores: «Tindreu allí el bon conhort / de la fe dreturera». Les 
darreres paraules de Coloma, ben sentides però, reflecteixen una immen-
sa tristesa: 

 
¡Ai follia d’una amor 
quan és contrariat pel fat, 
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pel fat més cruel i traïdor! 
¡Ai follia d’una amor 
en tranç (sic) tan desesperat! 
En el buit de l’esperança 
que sofreix avui el meu cor, 
de pensar que ell no es cansa, 
la passió ja en mi no mor. 
¡Ai follia d’una amor, 
innocència desvalguda 
que sap a senda perduda 
i a amarg verí de dolor! 
¡Ai follia d’una amor! 

 
Just en aquest moment, les campanes de la Seu de València avisen 

de la missa major i les dues joves s’encaminen a l’església per la part del 
fons, lentament, «com dues figures d’un retaule antic».123 Bernat de 
Miralta, el pare de Coloma, entra en escena —per la porta del casal de 
l’esquerra de l’espectador, com abans ho ha fet la filla acompanyada de la 
dama— i explica les seues inquietuds. Un llarg soliloqui assabenta el 
públic de la ferma postura adoptada pel que fa als amors de la seua filla 
amb Jaume Pujol. I l’aparició posterior de l’agutzil que va seguint el foll 
disposa un diàleg entre tots dos que aporta informació valuosa sobre el 
llinatge del malalt. Les venedores, presents en un discret segon terme, 
mantenen ara una actitud de complicitat amb Pujol. Se senten les 
paraules desesperades de Bernat: «Doble és el destí fatal: / follia de seny 
en ell, / follia d’amor en ella, / ¡follia per totes parts!». Les dones contes-
ten amb un motiu què esdevindrà recurrent: «Follia que mou el món / 
des dels temps del pare Adam. / ¡Tot follia, tot follia / qui cerca amor 
trobarà!», mentre arrepleguen llurs mercaderies i fan mutis «perdent-se 
les veus en la llunyania». 

                                                
123 Tot i que no es tracta d’un quadre separat del primer acte, l’escriptura i la distribució 
del text mecanoscrit ens fa pensar en una pausa de notables dimensions, almenys pel 
que fa a les intencions de Valls. Escrit a llapis, en un cantó del foli, el poeta escriu: «214 
versos». Es tracta, sens dubte, d’una anotació necessària per al lògic equilibri textual dels 
diferents actes, com es corrobora en les anotacions manuscrites que presenten 
l’estructura bàsica del segon acte. 
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L’ambient tranquil de la transició és veu animat, de sobte, per un 
clamoreig de campanes al vol. De seguida irromp en escena un cor de 
ciutadans —homes i dones— fent lloança de les paraules del pare Jofré al 
púlpit de la catedral i, alhora, en el cas del cor femení, fent glossa dels 
amors desgraciats de Coloma i el pobre foll. L’entrada d’aquesta pel 
fòrum és, novament, anunciada per tot el cor. No obstant això, l’esperan-
ça revifada de la noble enamorada és, com ho ha estat abans, reprimida 
per la seua companya Joana, que acaba el diàleg amb un sonor: «Penseu 
en el vostre pare / que desaprova vostra absurda obsessió». En aquest 
moment fa la seua entrada Bernat de Miralta, el qual insisteix en la 
negativa ferma davant un cor expectant. L’entrada final dels dos protago-
nistes masculins de l’òpera —Pujol embenat de cap i pit acompanyat del 
frare—, també pel fòrum, capta l’atenció del cor que torna amb la seua 
lloança vibrant a Jofré. 

 
¡Pare Jofré, Pare Jofré! 
¡Déu ha inspirat les paraules 
que en la trona heu pronunciat! 
¡Lloança al vostre bon nom! 
¡Siga beneïda la vostra caritat! 
   

Una breu i esperançadora intervenció del frare proclama la funda-
ció del futur hospital, amb Jaume Pujol com a «pedra humana» per a la 
seua consecució. El foll, de manera recurrent com abans, es descobreix el 
pit i li dirigeix unes emotives paraules a Coloma la qual, commoguda, 
s’agenolla davant el clergue i li agraeix el seu gest de caritat. Per la seua 
banda, Jofré demana paciència esperançada a l’enamorada, que resta ben 
ferma en el seu amor. L’autor del llibret acota que «Jofré fa la senyal de la 
creu sobre el cap de Coloma, que segueix agenollada» mentre el cor 
entona novament el seu càntic de joia. El primer acte de l’òpera conclou 
d’aquesta manera vibrant: «un fortíssim d’orquestra i repic de campanes 
engrandeix i sublimitza l’ambient de l’escena», com indica el mateix 
poeta, amb el concurs preceptiu del cor general. 

Del segon acte d’aquest projecte, sols es conserven unes notes ma-
nuscrites de Valls en una quartilla, les quals, pel seu caràcter esquemàtic i 
sintètic, transcrivim textualment: 
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2on acte.  
Cambra principal del casal de Bernat de Miralta. Gran finestral gòtic al fons. 
Mobles i tapissos de l’època. 
Acció: (1er quadre)  
Coloma, primer, en un ària. —Joana dama—. Bernat de Miralta que intenta 
persuadir a la filla per a que abandone la dèria d’amor en vers [sic] Jaume. Li 
conta una mentida, dient-li que ademés [sic] de foll és un leprós. —S’hi presenta 
el P. Jofré demanant almoina a Bernat de Miralta per a l’Hospital de folls. Ber-
nat nega almoina, acusant al P. Jofré d’ésser causa del seu trasbals de la casa. 
Coloma, davant la negativa del seu pare, es desprén de totes les joies i alhaixes 
que l’abillen lliurant-li-les al P. Jofré. Aquest li diu que li dona compassió degut 
a la seua falta de caritat, a l’ensems que els convida a visitar l’Hospital de folls.  
(2on quadre) 
Galeria de l’hospital provisional fundat per Jofré. 
 
Al marge, en bolígraf roig, el poeta escriu l’estimació de versos per 

al primer quadre tot seguint l’exemple del primer acte: «al voltant de 200 
versos».  

Res més sabem d’aquest projecte, desconegut fins avui, el qual no 
figura ni tan sols entre les informacions ben acurades del biògraf de 
Blanquer.124 Aquesta circumstància, a la qual podem afegir la redacció del 
primer acte solament, el lleuger esbós del primer quadre del segon i la 
inexistència del tercer, ens fan pensar en un abandonament del projecte 
gairebé immediat. Tot i que sembla ser una senzilla qüestió de falta de 
temps per part del compositor, el que no sabem a hores d’ara és la raó 
concreta d’aquesta decisió, les circumstàncies d’aquesta renúncia o el 
conjunt de tot plegat. No obstant això, comptat i debatut, es tracta d’una 
troballa força interessant en relació amb la importància que Blanquer 
atorgava a l’òpera, a la capacitat demostrada de Valls i, a sobre de tot, per 
a aprofundir en l’estudi d’aquesta manifestació artística en l’àmbit 
cultural valencià. 
                                                
124 Amand Blanquer fa una referència breu al projecte en una sentida carta d’acomiada-
ment que, amb el títol «Evocación de una amistad», es va publicar en el periòdic local 
Ciudad el 31 d'agost de 1989, pocs dies després de la mort del poeta. En aquest escrit, 
Blanquer fa esment en diverses ocasions a la sensibilitat especial de Joan Valls per als 
temes musicals. Posteriorment, traduït al valencià, l’escrit aparegué en el número 
especial dedicat a Joan Valls en la revista Canelobre (núm. 17-18, hivern-primavera de 
1990, p. 21-22). 
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ANNEX. JOFRÉ, INÈDIT DE JOAN VALLS 
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RESSENYA D’UNS AMORS, UNS CARRERS. CAP A UNA DIDÀCTICA DE LES 
GEOGRAFIES LITERÀRIES, D’ALEXANDRE BATALLER I HÉCTOR H. 
GASSÓ (ED.) (PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 

VALÈNCIA, 2014, 256 PÀGINES) 
Joaquim Gadea Grau 

Universitat de València 
 

n amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies 
literàries (març de 2014) és el títol amb què ha eixit a la 
llum pública allò que els editors i coordinadors anomenen 
«una nova mirada, una convergència de didàctiques, una 

disciplina emergent», açò és, les bases teoricopràctiques d’una nova 
panoràmica sociopedagògica. Aquest treball de Publicacions de la 
Universitat de València es presenta al lector com una referència trans-
cendent en el camp de les metodologies i les pràctiques docents, sobretot 
pel que fa als processos d’adquisició de la literatura. Dit d’una altra 
manera, pretén fer reflexionar preferentment «sobre el component 
didàctic que ens ofereix el territori per a l’acostament a la llengua i la 
literatura», però el debat no mor allà, sinó que s’endinsa en altres camps 
del coneixement com el naturalístic i l’històric.  

D’entrada, potser semblarà exagerat considerar-lo una fita acadè-
mica ben rellevant en el camp de les didàctiques, però si atenem als 
progressos de coordinació territorial en l’àmbit dels Països Catalans 
assolits pel grup d’investigació que se situa a la base del projecte, i que he 
tingut el plaer d’observar en primera persona, només faig constar les 
possibilitats socials que atresora la nova disciplina didàctica, tant a nivell 
nacional com internacional. Gràcies als editors, als investigadors dels 
diversos nivells educatius i als participants del I Congrés Geografies 
Literàries (24 i 25 d’abril de 2012), organitzat pel Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat de Magisteri (UV), 
tenim a mans una eina pedagògica d’un valor indiscutible. D’una banda 
perquè el llibre desvetlla al col·lectiu de mestres —tant als viatgers 
imaginatius que en travessen casualment les pàgines com als especialistes 
programadors de rutes i intercanvis culturals—, una voluntat ja consoli-
dada d’aproximar-se a l’espai real des d’una perspectiva didàctica renova-
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da i alhora plenament científica; i de l’altra, perquè constitueix en format 
imprés un exemple de l’amplitud sociològica que representen les geografi-
es literàries en si mateixes. En definitiva, el paisatge literari troba al llarg 
de les pàgines d’Un amor, uns carrers una nova funcionalitat que permet 
d’imaginar-nos el territori des d’una posició més humana. I és aquesta 
intenció d’humanitzar la lectura i els referents culturals mitjançant la 
vivència plena de les emocions que generen els espais, que persegueix el 
tractament de la informació que suggereix aquest nou plantejament. 

Les Geografies Literàries, en aquesta línia, tot partint de la multi-
disciplinaritat dels grans corrents de pensament global, assenten un 
corpus reflexiu concret dins el camp de les didàctiques específiques, tot 
establint un vincle permanent entre coneixement, reconeixença i emoció. 
El caràcter interdisciplinar, de més a més, amplia les possibilitats 
d’enriquir la georeferenciació espacial. Així, elements com emoció o 
sentiment, text, moviment, fet literari, marca o vicència, i territori i espai 
natural, entre d’altres, conformen un univers geogràfic més ric, que 
s’humanitza amb naturalitat, com déiem, amb el consegüent benefici que 
pot suscitar de cara a la interacció social i cultural pròpia. La relació entre 
espai, literatura i cultura, doncs, és perfectament palpable al llarg de les 
diverses aportacions que ofereixen les més de trenta veus autoritzades 
que hi han col·laborat. Respecte d’això, convé notar que fa poc, entre el 
24 i el 26 d’abril de 2014, s’ha celebrat a Vic el II Congrés Internacional 
Geografies Literàries, amb un augment de la participació i el creixement 
entusiàstic d’aquesta iniciativa festiva que convida a participar de la 
realitat tant el món acadèmic i educatiu general, com els centres patrimo-
nials, les institucions, les empreses de gestió cultural, els col·legis…  

Els professors Alexandre Bataller i Héctor H. Gassó, al capdavant 
del Grup d’Innovació Educativa «Geografies Literàries» (Facultat de 
Magisteri – UV), presenten un volum que, lluny de restar en el camp de 
la imaginació ideològica a què ens obliga la tipologia educativa de reclusió 
a aula, obre la porta per accedir al terreny horitzontal de les propostes 
d’acció. I això tot aplegant de manera excepcional les línies de presentació 
de la disciplina, els elements bàsics que constitueixen una nova realitat 
docent, i la praxi desitjable que se li associa amb exemples. «Des de la 
nostra perspectiva, considerem la ruta literària com a motor de les classes 
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de literatura», afirma Bataller (p.16). Allò que el filòsof Paul Ricoeur 
anomenava consciència imaginativa utòpica, és a dir, aquella capacitat 
humana capaç de reinventar la realitat, d’incidir-hi sobre l’status quo de la 
ideologia conservadora, s’hi fa palesa en aquestes pàgines, que reclamen 
una reorientació metodològica. 

Fruit d’un acurat procés de planificació prèvia, doncs, Un amor, 
uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries, s’estructura en 
quatre apartats: I. Els llocs i els recursos, II. Els itineraris territorials, III. 
Els Itineraris d’autors i obres, i IV. Les experiències. Tot, però, amb un 
eix vertebrador sempre present i indiscutible: la presència i participació 
de l’alumnat (el futur) que puja amb entusiasme cap a una major conei-
xença dels processos d’ensenyament-aprenentatge, cap a un millor estat 
de la qüestió formativa i participativa. En efecte, el professorat esdevé 
mediador d’unes experiències que a les postres, efectuat el viatge geogràfic 
i literari, crearà noves realitats humanes. La literatura és vista, en conse-
qüència, com un organisme vivent i no com la petjada fúnebre de la vida 
d’uns autors i autores. Com a complement del que podríem anomenar 
literatura forense, en el sentit d’una aproximació passiva i descontextualit-
zada als textos a les aules, les geografies literàries permeten d’anar fins a la 
pervivència de nous sentits i nous camins reals. En certa manera, les rutes 
esdevenen la catarsi del treball d’aula. La memòria contínuament renove-
llada de mestres i aprenents, en aquest context nou, fa preveure nous 
horitzons pedagògics. Però no és hora, ara, de referir totes les conseqüèn-
cies psicopedagògiques que pot encloure aquest nou enfocament. 

Qui travesse l’espai escrit del volum, així doncs, es trobarà un itine-
rari amè. Si hi entra, descobrirà en primer lloc la invitació que en fa una 
empresa de nova concepció, innovadora, com és Fil-Per-Randa. Club de 
Viatges, amb 20 anys d’experiència en el sector turisticocultural i pionera 
en aquest camp. Tot seguit, però, passarem a observar les possibilitats 
educatives i socials que representa la georeferenciació literària i, especial-
ment, de recursos com les xarxes i webs de mapes literaris, uns espais 
virtuals amb què s’assenta i es difon a escala global un determinat tipus 
de coneixement orientat a diverses funcions socials. Així, podrem com-
provar la importància d’Endrets- Geografia Literària dels Països Catalans 
(www.endrets.cat) o d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català 
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(www.espaisescrits.cat) com a clars referents de la literatura catalana 
georeferenciada en línia, entre d’altres. El concepte de marca literària 
presentat pel professor Llorenç Soldevila (Universitat de Vic), permet 
comprendre, no només teòricament, sinó amb exemples precursors, en 
què consisteix la senyalització del lloc geogràfic i les profundes implicaci-
ons formatives i turístiques que comporten les rutes literàries per al 
territori. Aquest magne investigador, punta de llança de la Geografia 
Literària completa dels territoris de cultura catalana, afirma que: «És 
evident que la senyalització de diferents àmbits territorials amb les 
marques literàries individualitzades, d’un autor o d’obres diverses, ha 
anat creant en major o menor grau una xarxa d’interconnexions que 
agrupa marques» (p. 47), amb què insinua la magnitud que pot arribar a 
assolir el fenomen literari. Perquè la ruta literària esdevé un lloc de 
trobada en què les múltiples marques del lloc literari (purament literàries, 
monumentals, geogràfiques, històriques, artístiques, religioses, culturals, 
ecològiques, esportives i antropològiques, segons l’acurada classificació de 
l’autor), s’hi fusionen. I s’hi fusionen per tal d’assolir un determinat 
objectiu pedagògic, bé a l’àmbit educatiu bé al social o turístic. Diguem-
ne, que la confluència de possibilitats referencials, tot oferint un marc 
contextual multidisciplinar, persegueix l’assoliment d’una competència 
pluricultural, això sí, a partir de la literatura. Per tant, obres, autors i 
territoris s’abracen o se separen segons els diversos formats de la senyalit-
zació, de l’itinerari concebut, per a configurar els espais materials i 
immaterials del tothora referit Patrimoni Literari. 

Des d’aquesta perspectiva, la Casa Museu Verdaguer de Folguero-
les o la Fundació Josep Pla, es visualitzen sobre el territori català com a 
marques literàries —cases i associacions— pioneres d’aquest moviment 
de difusió cultural. La geografia cultural, evidentment, és una altra 
disciplina que s’hi veu implicada en l’afer literari. Es construeixen així, als 
darrers anys, espais i recursos que fan de mediadors entre les obres, els 
autors i els territoris i els lectors i observadors, vists adés com a alumnes i 
mestres ara com a viatgers i aprenents, o com un tot en conjunt. Perquè, 
al capdavall, és tot just això el que acabarà entopant el transeünt lletrafe-
rit que estima una companyia, uns espais, uns temps: propostes 
d’itineraris basats en territoris, escriptors i textos des d’una visió plurilin-
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güe i multicultural. Des d’una geografia llegendària de les comarca del 
Comtat, una passejada barcelonina a través de la literatura infantil i 
juvenil, la visita interdisciplinària a Arenys de Mar, fins a diverses apro-
ximacions a Vicent Andrés Estellés i València, o Màrius Torres i Lleida, 
tot fent parada en la qüestió del Cid o la geografia mítica de la cultura 
literària popular de les terres de Castelló.  

El darrer apartat del llibre mereix un tractament exclusiu, pel fet 
que arreplega les experiències, que són la veritable fita d’aquesta eclosió 
de les Geografies Literàries dins el món educatiu. Hi podrem assistir a un 
elenc d’accions didàctiques ben inspiradores amb alumnat de diversos 
nivells, nascudes tant de la preocupació per incidir en els fets històrics 
com de voluntats artístiques. S’hi clarifiquen, això sí, les possibilitats 
educatives dels intercanvis nacionals i internacionals, en què la geografia 
literària va des d’Ilercavònia i Cossetània, per exemple, a la musicologia i 
la poesia oral improvisada, ara suma factors històrics com l’exili republi-
cà, o s’hi barreja interdisciplinàriament per les Terres de l’Ebre o 
l’Albufera fusteriana. La voluntat d’enriquiment que necessitem per a 
assolir el futur, la podem descobrir arreu. 

En conclusió, els treballs d’aquest volum acaben tenint al seu abast 
uns lectors alumnes i professors potencials que s’erigeixen com la peça 
clau de l’engranatge formatiu que planteja la didàctica de les geografies 
literàries. Una entesa entre la responsabilitat i la felicitat fóra l’ideal, tal 
com extraiem de les propostes, per a avançar pel camí del lligam que mai 
no es trenca, de l’amor que mai no es perd. Ningú no hauria de quedar-se 
al marge del procés intern que ens proposa aquest llibre. 



 

 



Revista de Filologia 

 323 

RESSENYA DE L’OBRA LITERÀRIA DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS. 
GÈNERES, TRADICIONS POÈTIQUES I ESTIL, DE VICENT SALVADOR I 

MANUEL PÉREZ SALDANYA (ED.) (ACADÈMIA VALENCIANA DE LA 
LLENGUA, VALÈNCIA, 2013, 724 PÀGINES) 

Pau Sanchis Ferrer 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
a celebració durant el 2013 de l’Any Estellés ha propiciat que 
els focus acadèmics i editorials es fixaren, si no més, almenys sí 
amb més notorietat, en l’obra del poeta de Burjassot. A hores 
d’ara, no hi ha dubte que la popularitat de Vicent Andrés 

Estellés, com ho demostren les Festes Estellés, per exemple, i la posició al 
cànon, està cada vegada més consolidada. Com ja va dir Fuster al pròleg 
del primer volum de l’obra completa, es tracta del poeta valencià més 
important des d’Ausiàs March i, a més, ara mateix és dels poetes més 
llegits, admirats i imitats (o subvertit) per les noves generacions de poetes 
en l’àmbit català. Així doncs, tant l’acadèmia, com el lector/oïdor de 
poesia, com els companys d’ofici del burjassoter, no tenen dubtes sobre la 
magnitud i la importància de la seua obra. Ara bé, vint anys després del 
decés del poeta es feia necessària una reflexió profunda sobre tots aquests 
aspectes i alguns altres, i això és el que ens ofereix el volum que resse-
nyem.  

L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poèti-
ques i estil, editat pels professors Vicent Salvador i Manuel Pérez Salda-
nya, pretén «oferir una reflexió d’ampli abast organitzada al voltant 
d’alguns eixos que [...] contribueixen a bastir la visió d’Estellés com a gran 
poeta contemporani, no sols en el marc valencià, sinó en el cànon literari 
internacional». Per tal de dur a terme aquesta reflexió els editors han 
reunit un nodrit grup de lectors avesats de Vicent Andrés Estellés, més o 
menys vinculats al discurs acadèmic. L’obra està dividida en dues parts, la 
primera, «Estudis de conjunt», que no és «del tot aliena al que seria un 
manual universitari sobre un autor consagrat pel cànon», i la segona, 
«Assaigs i interpretacions», que és «més creativa i lliure, plena 
d’incitacions variades i personals». Aquesta és la declaració d’intencions 
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que fan Salvador i Saldanya al «Pòrtic» del llibre i vaja per davant que 
considerem que l’objectiu s’assoleix sobradament.  

Vint anys després de la seua mort, l’obra del poeta presenta encara 
problemes d’edició i ordenació i, per tant, de recepció i interpretació, tot i 
que en els darrers anys han aparegut treballs col·lectius o individuals ben 
interessants com ara el monogràfic dels números 98/99 de la revista 
Reduccions (RODA: 2011), el volum Opera estellesiana Per a una edició 
crítica de Vicent Andrés Estellés (SALVADOR, 2010) o els llibres Com un 
vers mai no escrit (CARBÓ: 2009) i El mural com a fons (PÉREZ 

MONTANER: 2009) i altres que es recullen en la completa «Bibliografia 
crítica» d’Aina Monferrer que tanca la primera part.  

Aquest volum, però, és més ambiciós que els anteriors i pretén si-
tuar-nos en un llindar a partir del qual, donat aquest estat de la qüestió, 
pot començar una segona fase en la lectura de Vicent Andrés Estellés: la 
de la consolidació definitiva, que comporta una edició acurada de les 
seues obres (l’esperada «edició crítica» de l’obra completa que ha patit, 
com tantes altres coses les andanades de la crisi —vegeu l’article de Jordi 
Oviedo— o, en tot cas, l’edició acurada dels «cims» artístics del poeta, 
com proposa Lluís Roda).  

La primera part s’obri amb un treball de Vicent Salvador, «La pa-
raula poètica estellesiana», que assaja una descripció de l’estil d’Estellés a 
partir de l’anàlisi d’alguns trets discursius. Salvador parteix d’una consta-
tació evident: «els lectors d’Estellés tenim la impressió que [...] l’autor és 
sempre reconeixible», «Estellés deixa entrellucar sempre un perfil unitari, 
un timbre de veu característic que el fa inconfusible», per fer una acurada 
descripció del «laboratori» del poeta, és a dir, dels mecanismes, els 
recursos i els procediments sintàctics, retòrics, lèxics i, en definitiva, 
discursius que fan d’Estellés el poeta inconfusible que és. L’article, a més, 
serveix per matisar un parell de tòpics que planen sobre la lírica del 
burjassoter: la descurança i el popularisme. No desmenteix el desordre, 
però sí que constata que rere el caos hi ha un poeta sovint més rigorós del 
que hom pot pensar. Igualment, el popularisme no ho és tant, quan es 
demostra que l’ús de girs de lèxic o fraseologia col·loquial està al servei 
d’unes determinades intencions estètiques allunyades del folklorisme i el 
conservadorisme. Salvador extreu a partir de l’anàlisi d’alguns aspectes 
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concrets que «posa sota el microscopi», les línies mestres de l’estil del 
poeta que és, al capdavall, la cara amb la qual se’ns mostra. 

Els sis treballs que segueixen configuren un riquíssim mapa de re-
ferents, fonts, relacions i diàlegs de la poesia d’Estellés amb la pròpia 
tradició literària i amb la literatura europea. Les múltiples formes que la 
intertextualitat assumeix en l’obra d’Estellés és, probablement, un dels 
seus aspectes més fascinants. Tots sis treballs defugen el que hauria estat 
una enutjosa enumeració d’ocurrències d’aquest o aquell autor, i en canvi 
opten una interpretació ben viva de la relació que Estellés estableix amb 
els autors que cita, esmenta, subverteix o als quals fins i tot suplanta la 
identitat o converteix en personatges o interlocutors. Pere Ballart esta-
bleix una lúcida i útil taxonomia dels dotze recursos que fa servir el poeta 
per introduir intertextos en la seua obra. Recursos que van des de la 
referència en el títol, o l’esment mitjançant dedicatòria o epígraf, passant 
per l’al·lusió al nom de l’autor, la citació; fins a mecanismes molt més 
elaborats com el monòleg dramàtic, la imitació temàtica o la imitació 
estilística. Ballart s’ocupa de les intertextualitats amb poetes contempo-
ranis del Principat de Catalunya, amb un breu esment als poetes mallor-
quins. 

Mariola Aparicio, en canvi, analitza la relació d’Estellés amb els 
clàssics medievals, sobretot amb Ramon Llull, Jaume Roig i Ausiàs 
March. Aparicio segueix en part les anàlisis de Pérez Montaner a partir 
de la teoria de Harold Bloom sobre «l’angoixa de la influència» per tal 
d’establir la manera com Estellés descodifica i recodifica les influències 
dels clàssics, fent-se’ls seus, mitjançant la ironia i la desmitifació. 

Amador Calvo s’ocupa de la presència dels clàssics grecollatins en 
l’univers estellesià i para atenció als tres casos més representatius: Horaci-
anes, Les acaballes de Catul i Exili d’Ovidi. Hi destaca «la finesa i la 
intel·ligència erudita d’Estellés com a lector», així com el caràcter trans-
gressor dels mecanismes utilitzats: manipulacions, suplantacions, ana-
cronismes, etc. Javier Vellón, per la seua banda, s’ocupa dels intertextos 
provinents de la tradició hispànica, tant dels clàssics (Garcilaso i Góngo-
ra) fins als autors contemporanis espanyols i hispanoamericans. Vellón 
aprofita per descriure les afinitats estètiques i ètiques del burjassoter amb 
alguns dels seus contemporanis i també per analitzar l’evolució de la veu 
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poètica del primer Estellés, des del garcilasismo fins als models 
d’Aleixandre i Neruda, per a la poesia amorosa, i del xilè, però també de 
Vallejo, Celaya, Blas de Otero o León Felipe, per a la poesia més com-
promesa. 

Un altre enfocament té l’article d’Eloi Grasset, que tracta els refe-
rents francesos. Més que buscar intertextualitats concretes, tot i que 
també, se centra en una lúcida lectura del que anomena «corrents subter-
ranis» que la tradició francesa ha introduït en la modernitat mitjançant 
l’obra de Baudelaire, Apollinaire, Éluard, etc. i que Estellés ha assumit i 
incorporat plenament alhora que hi introduïa els referents concrets. 
Finalment, l’article de Dominic Keown ens situa davant la relació 
d’Estellés amb el món anglosaxó. En aquest cas es trien tres exemples 
d’autors anglòfons: Shakespeare, Whitman i Larkin per il·lustrar tres 
casos de relació amb altres tradicions. En el primer cas, s’analitzen els 
paral·lelismes entre Testimoni d’Horaci i Hamlet; en el segon s’acaren una 
sèrie d’actituds rupturistes i crítiques que agermanen l’autor de Fulles 
d’herba amb el del Mural del País Valencià; i finalment, en el tercer, es 
destaca la «coincidència amb Estellés [...] en la confecció d’una crònica de 
caire sociològic que posa en evidència la condició de les seves respectives 
col·lectivitats», tenint en compte que probablement no va existir cap 
contacte entre ambdós poetes. 

El treball de Núria León reprèn la qüestió de la intertextualitat 
mitjançant l’anàlisi de la paròdia en l’obra d’Estellés. León fa una comple-
ta, malgrat que necessàriament succinta, repassada a l’aprofitament que fa 
el poeta d’elements temàtics, genèrics o formals i, d’alguna manera, tanca 
l’itinerari pels intertextos estellesians encetat per Pere Ballart. 

Els articles de Balaguer, Piquer i Rosselló i Soler formen el bloc 
que s’ocupa dels altres gèneres practicats per Estellés: el memorialisme, el 
periodisme i el teatre. Balaguer fa una lectura empàtica i lúcida dels 
quatre títols de caràcter memorialístic i hi destaca la vivesa de la seua 
prosa. Adolf Piquer analitza la llengua literària d’Estellés a la llum de la 
lectura del seu treball com a periodista (la triple adjectivació, els adverbis 
en –ment, o la mescla de registres). Finalment, Rosselló i Soler aporten 
una valuosa lectura del teatre, sobretot dels oratoris, i posen de relleu la 
importància que el propi autor donava a la vocació dramatúrgica des dels 
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seus inicis i situen la producció en el context històric i estètic del teatre de 
la segona meitat del franquisme. 

Aquesta primera part es clou, deixant a banda la «Bibliografia crí-
tica» que ja hem esmentat, amb una brillant exposició de Simona 
Škrabec sobre la recepció internacional d’Estellés, que inclou un llistat 
gairebé complet de les traduccions publicades de l’obra del burjassoter, i 
una sèrie de reflexions sobre la importància de mantenir una actitud 
positiva envers la traducció. És a dir, que la crítica de la traducció no siga 
una constant cerca de l’error i d’allò que es perd, sinó el rescat del missat-
ge amagat dins d’una ampolla. 

La segona part del volum s’obri amb un treball de Francesc Pérez 
Moragón i un altre de Faust Ripoll que ens situen en el context cultural 
de l’època, a través de les relacions que Estellés va mantenir amb Joan 
Fuster, per una banda, i el grup Torre, per una altra. Moragón constata 
el paper importantíssim de Fuster en el reconeixement de l’obra de l’amic, 
malgrat els moments de distanciament personal que hi va haver. Ripoll, al 
seu torn, constata la importància que tingué el grup Torre, per tal com 
Estellés hi va editar tres llibres i va fer coneixences importants, tot i que 
també posa de relleu que la relació amb el grup no va ser «especialment 
aprofundida». En la mateixa línia d’anàlisi de relacions personals del 
poeta, l’article de Pere Roselló Bover explica el contacte d’Estellés amb 
alguns intel·lectuals mallorquins com Josep M. Llompart, Encarna Viñas, 
Francesc de Borja Moll o Miquel Àngel Riera. 

Els articles de Lluís Roda i Jordi Oviedo plantegen, com hem dit 
més amunt, una qüestió filològica de primer ordre que considerem 
fonamental per a la posteritat de l’obra d’Estellés. A partir d’un estudi 
dels decasíl·labs i alexandrins, Roda continua, com ja feia als dos articles 
del monogràfic de Reduccions (2011), treballant en l’ordenació del corpus 
estellesià i resseguint el que considera cims de la seua obra. Jordi Oviedo, 
per la seua banda, pren com a punt de partida la troballa i edició de 
L’inventari clement de Gandia (2013) per exposar els problemes i reptes 
que presenta l’edició crítica de les obres de Vicent Andrés Estellés.  

El bloc final del volum ofereix una miscel·lània en què trobem 
aproximacions com la d’Enric Ferrer Solivares a la religiositat en l’obra 
d’Estellés, o la de Carles Cortés i Miquel Cruz que s’ocupen de la relació 
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entre pintura i poesia, o encara el treball comparatiu de Laia Climent i 
Aina Monferrer entre Estellés i Maria Mercè Marçal, sobre el cos i, 
finalment, el de Lluís Meseguer sobre «Poesia i territori». Tots quatre 
treballs aporten una lectura de temes i procediments, de vegades descui-
dats (uns més que altres), que cal tenir en compte quan ens enfrontem a 
una obra tan extensa i intensa com la que ens ocupa. 

Els articles de Josep Vicent Frechina, Paül Limorti i Vicent Be-
renguer, en canvi, ens parlen de la posteritat del poeta. Frechina fa una 
completíssima repassada a la relació d’Estellés amb els cantants i amb la 
música, des de la relació amb els membres de la cançó Ovidi Montllor, 
Raimon o Paco Muñoz, fins a tots aquells que encara avui continuen 
posant música als seus poemes (amb un completíssim apèndix que 
registra totes les cançons editades fins al moment de redacció de l’article). 
Paül Limorti fa un estudi de la presència d’Estellés en els materials 
escolars. Constata la presència del poeta des dels inicis del retorn del 
català a l’escola i analitza la configuració del cànon escolar fins a 
l’actualitat. Estellés hi és sempre als manuals escolars valencians i apareix 
sovint a la resta de territoris, amb els beneficis de coneixement de la seua 
obra que això comporta, però també amb els inconvenients, com ara 
l’encasellament. L’article de Berenguer, finalment, presenta un recorregut 
a través de la producció dels poetes valencians contemporanis per estudi-
ar de quina manera ha estat rebut el nostre poeta. Des de les generacions 
que el varen conèixer, fins a les últimes fornades. El recorregut se centra, 
sobretot en els darrers anys, en l’anàlisi de diverses antologies en què es 
nota l’admiració creixent per Estellés. Berenguer remarca, com no pot ser 
d’una altra manera, que el reconeixement de l’obra del burjassoter és 
indiscutible al País Valencià i arreu del territori i en destaca els valors 
positius que això té d’expansió dels usos literaris i lingüístics. 

L’article que clou el volum, «La llengua literària segons Vicent 
Andrés Estellés» de Jordi Colomina, fa una primera aproximació a 
aquest aspecte a partir de tres eixos: la relació amb els clàssics, l’ús, 
combinat o no, de variants catalanes i valencianes i els valencianismes. A 
més, incorpora una sèrie de quadres i llistats de fraseologismes ben 
il·lustratius. 
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Finalment, el volum inclou un CD amb la memòria de l’exposició 
«Vicent Andrés Estellés: Cronista de records i d’esperances» comissaria-
da per Josep Palomero.  
Tot plegat, una polièdrica aproximació a un corpus poètic immens que 
mereixia un treball d’aquesta mena que oferirà una visió de conjunt des 
d’on atalaiar el camí que queda per recórrer, que no és poc. 
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 RESSENYA DE CARLES RIBA I JOAN MARAGALL, O LA MORAL DE LA 
PARAULA, DE JAUME MEDINA (LLENGUA NACIONAL, CORNELLÀ, 

2011, 265 PÀGINES) 
Ramon Torné i Teixidó 

Universitat Oberta de Catalunya 
 
ruit de més de vint anys de recerca i reflexió pausada, ininter-
rompuda, dialogada, sobre el procés i el significat de l’obra de 
Carles Riba arriba aquest nou treball del professor Medina, 
que aprofundeix en els aspectes poètics, intel·lectuals i espiri-

tuals que va exercir Joan Maragall damunt seu. El llibre s’estructura de 
manera cronològica al llarg de trenta-vuit capítols, des de la coneixença 
d’aquell jove poeta amb el «darrer Maragall», fins a la redacció i el 
significat de l’assaig «He cregut i per això he parlat» a Serra d’Or el 1959, 
poc abans de morir. A l’endemig cal comptar amb l’emmirallament 
exercit pels Himnes homèrics, la tesi doctoral dedicada a la Nausica 
maragalliana o algunes conferències i escrits presentant la grandesa i la 
significació de Maragall exercida durant la primera meitat del segle XX. 

Tot al llarg del llibre Medina fa veure que «la paraula» de Mara-
gall, des de múltiples vessants, exerceix un poder extraordinari en dife-
rents moments vitals de Riba. En la seva primera etapa, com a poeta i 
traductor (ens podem referir principalment a l’Odissea del 1919), Riba 
continua en la línia estètica maragalliana. Després, Riba també va endin-
sar-se en el periple novalià que passa per l’Ulisses redimit per la poesia a 
Nausica, i que culmina en les Elegies de Bierville. Definitivament, Riba veu 
en la paraula viva de Maragall un logos pragmàtic que passa del pla estètic 
al pla ètic i que arriba a convertir-se en salvaguarda de l’ànima i la llengua 
catalana. La creació literària s’entén, doncs, com un acte vital, fruit d’una 
fe, tal com l’inspira el salmista (116, 10) o sant Pau (2Co 4, 13) i, de 
bursada, un pensament de Naville que «reprodueix» Maragall. Per dir-
ho breument, Maragall acompanya Riba en el seu procés de maduració, 
rectificant les seves intencions, donant-hi plenitud. El mèrit de Medina 
rau sobretot a trobar el camí que dugué Riba a aprofundir en el significat 
global de la dualitat complementària creure-parlar en diferents autors   
—especialment sant Agustí, sant Bernat de Claravall, etc.— que 
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l’abocaren a veure que la paraula del poeta exercí un paper actiu, social, 
en moments històrics crucials. Aquests enfocaments del que significava 
Maragall en la poesia, la crítica i la societat van portar Riba a polemitzar 
per diverses raons amb homes del seu temps, ja fossin Manuel de Monto-
liu o intel·lectuals castellans; també amb Ramon Guardans.  

Com sigui, tota la documentació, especialment articles, conferènci-
es, assaigs, cartes, etc. que va generar la relació de Riba amb Maragall es 
reprodueixen en la segona part del llibre, en diferents apèndixs. Aquest 
detall serà, sens dubte, un gran ajut per al lector, atès que no necessita 
tenir a mà les Obres completes d’ambdós poetes. Medina, en fi, ha dut a 
terme un treball exhaustiu, avançant metòdicament, amb sòlids punts de 
referència, un feed back continu i una collita que hem de qualificar, una 
vegada més, d’excel·lent. 
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RESSENYA DE DE L’ANARQUISME AL FOLKLORE. CELS GOMIS I MESTRE 
(1841-1915) D’EMILI SAMPER PRUNERA (PUBLICACIONS URV, 

TARRAGONA, 2013, 214 PÀGINES) 
Vicent Vidal Lloret 
Universitat d’Alacant 

 
ls reculls i els estudis folklòrics de la Catalunya de finals del 
segle XIX van tenir en Cels Gomis i Mestre (Reus, 1841 – 
Barcelona, 1915) una figura excepcional. Allunyat de les 
perspectives literàries o romàntiques de la disciplina que li 

eren contemporànies, el folklorista reusenc, marcat per una ideologia 
anarquista i progressista i per una trajectòria laboral i vital d’un gran 
interès, va superar amb encert moltes de les traves que impedien dotar el 
folklore d’una metodologia adequada. De l’anarquisme al folklore. Cels 
Gomis i Mestre (1841-1915), d’Emili Samper, en fa el resseguiment 
biogràfic i bibliogràfic més complet i minuciós que s’ha editat fins al 
moment. 

El volum és una part de la tesi doctoral de Samper, Cels Gomis i 
Mestre: Biografia i narrativa folklòrica, llegida el 2013 a la Universitat 
Rovira i Virgili. Dedicat a la recerca de diferents aspectes del folklore, 
Emili Samper és, a hores d’ara, el principal investigador sobre Cels 
Gomis: hi ha dedicat un bon nombre d’estudis i, amb aquest llibre, es 
posiciona com el principal referent sobre l’autor. A banda d’aquest volum 
i de diversos articles, destaca el pròleg a la recent reedició de la Zoologia 
popular catalana de Cels Gomis (edicions Sidillà, 2014). Ha col·laborat, 
així mateix, en projectes d’un notabilíssim interès per al desenvolupament 
dels estudis etnopoètics catalans, alguns dels quals han acabat editant-se 
en format de llibre, com El patrimoni oral a les comarques de Tarragona. 
Relats tradicionals (2005) de Carme Oriol, amb la col·laboració de Txell 
Granados i ell mateix, o el Repertori biobibliogràfic de la literatura popular 
catalana: el cicle romàntic (2011), coeditat per Samper i Oriol; en els dos 
últims anys, a més, a la memòria d’un dels seus mestres, Josep Maria 
Pujol, n’ha publicat algun petit perfil biobibliogràfic i, amb Carme Oriol, 
n’ha editat l’obra folklòrica en Això era i no era. Obra folklòrica de Josep 
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M. Pujol (2013) i, parcialment, l’ha donada a conèixer en anglès amb 
l’edició de Three Selected Papers on Catalan Folklore (2013), també en 
coedició amb Carme Oriol. El seu últim llibre publicat, Llegendes de 
Tarragona (2014), tot un èxit en la recepció, és una bona mostra de la 
seva passió per l’etnopoètica catalana fins i tot fora dels àmbits més 
acadèmics. 

En De l’anarquisme al folklore es reconstrueix la trajectòria de Go-
mis a partir d’una gran quantitat de dades arxivístiques, quaderns de 
notes, dietaris i material publicat. S’enceta amb un pròleg d’un investiga-
dor fonamental en el panorama folklòric català contemporani, 
l’antropòleg Llorenç Prats, autor també de diversos estudis relacionats 
amb el reusenc. No es podria haver triat una millor presentació, que 
convida a descobrir «la modernitat de Cels Gomis, el nostre contempo-
rani». L’obra s’estructura en quatre grans capítols que, precedits d’una 
introducció que serveix d’estat de la qüestió, aborden la biografia i l’obra 
completa de l’autor des d’una òptica interdisciplinària, global i contextua-
litzada: «Perfil biogràfic», «Ideologia i política», «Excursionisme i 
folklore» i «Pedagogia i literatura», a més de l’epíleg i els apèndixs. 

Sobre el «Perfil biogràfic» que es dibuixa en el primer capítol, es 
destaca en Gomis una personalitat activa, científicament capaç i curiosa. 
El fet que fos enginyer el porta a viatjar per diferents llocs de l’Estat 
espanyol, amb els consegüents canvis de residència, i això el fa portar 
diaris, agendes i llibretes de camp en què pren nota de diversos aspectes, 
entre els quals destaquen, a banda dels professionals, les observacions 
folklòriques, historicosocials, lingüístiques, etc., sempre des d’una ideolo-
gia progressista. En uns anys en què l’observació de camp sobre la llengua 
catalana comencen a emergir, les apreciacions lingüístiques de Gomis són 
d’una gran modernitat per la seva sensibilitat i pel respecte i l’observació 
de la variació. Les seves inquietuds, però, no es mostren només en els 
seus textos: esdevindria membre de la junta que s’encarregaria de la 
Biblioteca Pública Arús i dirigiria la revista Cataluña, destinada a divul-
gar en els territoris hispanoparlants les reivindicacions i la realitat dels 
territoris catalanoparlants. En els seus darrers anys no minvaria pas la 
seva activitat, ben notable en els seus treballs folklòrics i excursionistes. 
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Tot i provenir d’una família de tradició monàrquica, en el capítol 
segon, «Ideologia i política», s’explica com Gomis va abraçar primer el 
republicanisme federalista i després l’anarquisme, sempre amb elements 
nacionalistes. Relacionat amb Valentí Almirall, participà com a secretari 
del Club dels Federalistes, dirigit per aquell, des d’on es proposaven idees 
democràtiques, republicanes, federalistes i laïcistes. Va participar en els 
aixecaments de 1869 provocats pels anomenats «federalistes intransi-
gents» i per això es veié forçat a exiliar-se. És així que es relacionà amb 
l’Associació Internacional de Treballadors, s’afilià a l’Aliança Internacio-
nal de la Democràcia Socialista i entrà en contacte amb Bakunin. El 
pensament de Gomis deriva amb el temps des del federalisme republicà 
al radicalisme obrerista anticooperativista i internacionalista, sense 
separar-se del catalanisme. Posarà sovint de manifest el seu pensament 
polític tant en articles com en algunes composicions literàries, que 
evolucionen des de la reivindicació optimista del treball i dels treballadors 
com a motor del progrés a la crítica de les condicions del treballador i a la 
diferència entre classes. Destaca, per això, la dura lletra alternativa a 
l’himne d’«Els segadors» que va publicar com a contrarèplica al concurs 
de versions, que també va criticar. A partir de 1894, quan Gomis fixa el 
seu domicili habitual a Barcelona, la seva signatura pràcticament desapa-
reix de les publicacions polítiques, cosa que coincideix amb la radicalitza-
ció de l’anarquisme català, per bé que no deixarà de reclamar la llibertat 
de l’individu ni de manifestar la seva ideologia en el conjunt dels seus 
escrits. 

En «Excursionisme i folklore», Samper comença per situar Gomis, 
seguint Llorenç Prats, dins la generació de folkloristes posterior a la de la 
Renaixença, amb autors com Pau Bertran i Bros o Sebastià Farnés com a 
contemporanis. Aquesta generació, diferenciada dels seus predecessors, 
que segueixen una orientació marcadament literària, té un interès més 
«científic» pel folklore i n’amplien el camp d’estudi més enllà dels materi-
als verbals. Gomis es converteix aviat en col·laborador del Butlletí de 
l’Associació d’Excursions Catalana i durant aquests anys publica els seus 
treballs folklòrics principals. El primer treball exclusiu de Gomis més 
enllà de les ressenyes d’excursions és «La lluna segons lo poble» (1884), 
en què presenta dites, tradicions i costums al voltant de la lluna: no pas 
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per a «perpetuar-les», sinó per a «destruir-les», en paraules de Gomis: 
segons Samper, Gomis pretén recollir aquestes creences «per contrapo-
sar-les a les explicacions racionals i científiques i per evidenciar la necessi-
tat del treball i del progrés per a superar les dificultats» (p. 102). Aquesta 
perspectiva es mantindrà constant en els seus treballs. En aquest mateix 
any de 1884, en «Lliteratura oral catalana» fa la primera aportació 
teòrica: un conjunt de notes al voltant de la recollida de material folklò-
ric, amb un pla de treball, consells sobre el mètode, etc., en què recorda la 
necessitat del respecte absolut al material recollit, ja siga poc elevat 
literàriament o amb particularitats lingüístiques i dialectals, cosa que el 
distingeix dels folkloristes del seu temps i l’acosta a les idees actualment 
vigents. En aquestes i en altres reflexions teòriques, Gomis reivindica el 
poble, on cal cercar aquesta tradició, des d’una òptica de ressonàncies 
romàntiques; no deixa, però, de tenir una idea moderna del treball de 
camp, com la importància que dóna a les variants en l’estudi del folklore 
o la reivindicació ja esmentada del respecte a l’oralitat. Encara en aquest 
any l’Associació d’Excursions Catalana inicia la publicació d’una Bibliote-
ca Popular dedicada exclusivament al folklore: del total de nou volums 
que es publicarien, quatre són només de Gomis i a més participa en un 
volum col·lectiu. És una mostra, doncs, de la intensa activitat folklòrica 
de Gomis al si de l’excursionisme català. Samper analitza sumàriament 
les publicacions folklòriques més importants, com la Botànica Popular, la 
Meteorologia y agricultura populars, la Zoologia popular catalana o La 
bruixa catalana, mostra el coneixement del reusenc de folkloristes euro-
peus de la talla de Paul Sébillot o Jules Michelet i evidencia l’erudició i la 
modernitat de Gomis en la seva tasca. 

El capítol més curt dels quatre, «Pedagogia i literatura», recorre els 
textos en què Gomis exercí de literat i pedagog, com a creador dels 
materials o com a traductor o editor. Convençut com estava de la necessi-
tat de formar les classes populars i de reivindicar la ciència per al progrés 
de la societat, Gomis no s’estava de crear manuals pedagògics per a 
mestres i alumnes que seguissen aquest pensament i que col·laboressen a 
formar individus capaços i crítics, conscients dels errors de les superstici-
ons i de la necessitat d’identificar-les per poder superar-les. La vessant 
literària de Gomis és, potser, la menys important, si bé no deixa de tenir 
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interès pel fet que reflecteix la seva ideologia i el seu context literari: 
escriu sobre les meravelles de la naturalesa, sobre la força del poble, sobre 
diverses qüestions polítiques, etc., a més de composicions popularitzants, 
sobretot en castellà, també dedicades al poble. 

L’«Epíleg: “De l’anarquisme al folklore”» que clou l’estudi és una 
síntesi que subratlla els aspectes més destacats del pensament de Cels 
Gomis, que n’impregna tota l’obra, i de la seva tasca, especialment en la 
seva novetat com a folklorista pels seus mètodes tan atípicament mo-
derns. Com anota Samper, «Anarquista català recol·lector de folklore o 
folklorista d’idees anarquistes, Cels Gomis i Mestre es mou de 
l’anarquisme al folklore [...] i ho fa transmetent idees i escrivint sentènci-
es que, a dia d’avui, cent anys més tard, són encara plenament vigents» (p. 
165). En els apèndixs hom trobarà dos documents valuosíssims i molt 
detallats: una relació completa de l’obra publicada, la més àmplia referen-
ciada fins ara, i un quadre temporal esquemàtic que relaciona els fets i les 
obres més destacades de l’autor amb el context històric català, espanyol i 
mundial. 

De l’anarquisme al folklore és un llibre extraordinàriament interes-
sant per a un home que ja ho era, per se, d’extraordinari i d’interessant. 
Samper estructura justament tota la informació i l’anàlisi que és capaç de 
recopilar —que, per cert, fa la sensació de ser tota la que existeix, per la 
quantitat i el detall de les activitats i publicacions que s’arriben a docu-
mentar. I ho combina encertadament amb la veu de Cels Gomis mateix i 
de distints crítics que n’han dit la seva a través del report de textos i 
fragments, cosa que permet completar-ne la trajectòria vital i professional 
i obtenir-ne una visió múltiple, precisa i, a més, amena. Amb aquest 
volum, la història del folklore català compta amb un recurs de primer 
ordre per comprendre no solament un dels seus personatges més relle-
vants, sinó també el moviment excursionista en què s’inscriu i, més 
encara, l’evolució posterior dels estudis i reculls folklòrics a Catalunya. 
Les valuoses aportacions de Gomis en aquest camp, tant pel contingut 
com, sobretot, per la metodologia, degueren resultar ben útils per a 
folkloristes posteriors i no cal dir que encara avui som a temps 
d’aprendre’n.
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RESUMS 
 

Jordi de Manuel i el futur: la justa transgressió 
ANNA MARIA VILLALONGA 

 
RESUM 
Article que analitza l’obra de Jordi de Manuel, creador de la nissaga de 
l’inspector de policia Marc Sergiot. Una veu original, plenament consoli-
dada, que representa la modernitat, la permeabilitat i la capacitat de 
reinvenció del gènere en llengua catalana. Una producció arriscada, que 
adquireix l’excel·lència en la seva dimensió de conjunt, com un corpus 
complet i complex d’indubtable densitat intel·lectual.  
Paraules clau: ciència-en-ficció, fusió de gèneres, futurisme, gènere negre, 
novel·la negra en català 
 
ABSTRACT 
The article discusses the work of Jordi de Manuel, best known for his series of 
mystery novels starring his most famous creation: Inspector Marc Sergiot. 
The author has an accessible, fully consolidated and original voice, represent-
ing modernity together with the ability to reinvent the genre in Catalan. Risky 
creations, which acquire excellence as a whole; a complete and complex work 
of indubitable intellectual density. 
Keywords: science-in-fiction, genre fusion, futurism, noir, thrillers in Catalan 

 
 

Agustí Vehí, la història per entendre-ho tot 
JORDI FIGUEROLA GARRETA 

 
RESUM 
L’article fa un recorregut per l’obra literària d’Agustí Vehí amb la de-
scripció dels trets característiques de les seves novel·les i particularitzant 
l’interès de l’autor per la història com a base de la seva creació literària. La 
història, que coneixia profundament com a doctor en història i professor, 
esdevé un recurs per tal de poder situar els personatges en moments 
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històrics dramàtics, essencialment aquells que tenien a veure amb els 
temps de la Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme. 
Una base novel·lística que es nodreix, alhora, del seu coneixement sobre 
el cossos policials com a policial professional que era. Historiador, 
policia, novel·lista, humanista, Vehí retrata en les seves novel·les tot un 
món ètic en el comportament dels agents policials que, en última instàn-
cia, representa la seva personalitat i la reivindicació d’una manera 
d’entendre la seguretat i la llibertat. 
Paraules clau: Agustí Vehí, història, novel·la negra  
 
ABSTRACT 
The article talks about the literary work of Agustí Vehí, with a description of 
the characteristics of his novels and the author’s interest in history as a basis 
for his literary creation. A professor with a doctorate in history, his profound 
knowledge of the history of the Second Republic, the Civil War and Franco’s 
first regime allows him to situate the protagonists in dramatic historical 
moments. As a former police officer, the novel is also enhanced by his detailed 
knowledge of the police force. Historian, police officer, novelist and humanist, 
Vehí’s novels portray a complete world of ethics in the behaviour of the police 
officers, who ultimately represent the author’s personality and his interpreta-
tion of security and freedom. 
Keywords: Agustí Vehí, history, Catalan crime fiction 
 
 

Teresa Solana i la reinvenció de la novel·la criminal catalana 
STEWART KING 

 
RESUM 
Aquest article explora les innovacions genèriques que l’autora catalana 
Teresa Solana introdueix a la novel·la criminal catalana contemporània. 
L’article proposa que la Solana no tan sols reinventa la novel·la de misteri 
tradicional en infondre-la amb una crítica política i cultural, sinó que 
també revoluciona la novel·la criminal catalana en obrir-hi nous models 
narratius. 
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Paraules clau: Teresa Solana, novel·la criminal catalana, Barcelona, 
memòria històrica, mossos d’Esquadra 
 
ABSTRACT 
This article explores the innovations that Catalan author Teresa Solana has 
introduced into the genre of contemporary Catalan crime fiction. The article 
maintains that Solana reinvents the traditional murder mystery, infusing it 
with a political and cultural critique, as well as revolutionising Catalan crime 
fiction through new narrative models. 
Keywords: Teresa Solana, Catalan crime fiction, Barcelona, historical 
memory, Catalan police 

 
 

Andreu Martín, escriure sense límits 
ÀLEX MARTÍN ESCRIBÀ 

 
RESUM 
Andreu Martín (Barcelona, 1949) és un dels escriptors més destacats de 
la novel·la policíaca catalana. En aquest article fem un recorregut per la 
seva obra i analitzem no només els seus títols més imprescindibles sinó 
també els principals trets que sobresurten a la seva escriptura. Més enllà 
de la seva aportació en solitari, l’article analitza també les seves novel·les a 
quatre mans i la seva repercussió dins i fora del gènere.  
Paraules clau: Andreu Martín, novel·la policíaca, Barcelona 
 
ABSTRACT 
Andreu Martín (Barcelona, 1949) is one of the most important authors of 
thrillers written in Catalonia. This paper offers a general study of both his 
individual and collaborative works. It also analyses the essential and most 
important features of his writing and the impact he has had within the genre 
and beyond. 
Keywords: Andreu Martín, Catalan crime fiction, Barcelona 
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Ferran Torrent, un viatge a l’heterodòxia 
ANDREA ROBLES 

 
RESUM 
Ferran Torrent ha conjuminat les paraules novel·la negra, València i èxit. 
Hem accentuat la seua capacitat per a construir els personatges i diàlegs, 
la ironia i l’escepticisme de plantejament orquestral, o la capacitat de 
descriure la societat valenciana fàcilment identificable pels seus lectors. 
Tanmateix, el que volem assenyalar com un element transversal a tota la 
fàbrica literària de Torrent, és el caràcter heterodox amb què mamprèn la 
seua producció, i l'inconformisme que en dificulta l’encasellament. 
Si Ferran Torrent ha estat qualificat com a escriptor de novel·la negra, 
només les sis primeres novel·les poden rebre aquest nom, i encara així, 
per una voluntat d’adscripció externa o formal més que pel resultat 
atmosfèric de tot plegat, el qual deriva substancialment cap a la sàtira o la 
memòria, la subjectivitat, l’autoficció, el costumisme o la història: pet-
jades que resseguirem per traçar els itineraris de les tipologies d’un autor 
que ha fet de la versatilitat emblema d’una obra rica i complexa. 
Proposem revisar l’obra de Torrent seguint el rastre de les floracions que 
determina el pes específic de cadascun dels elements abans esmentats i 
que, en definitiva, ens ofereix un mapa mitjanament coherent quant a la 
producció cronològica i grupal, amb la trilogia com el motlle més adient 
per a distingir-ne les parts. 
Paraules clau: Ferran Torrent, novel·la negra, València, sàtira, het-
erodòxia, trilogia literària, memòria, costumisme, societat valenciana, 
inconformisme, autoficció, ironia 
 
ABSTRACT 
Ferran Torrent has united the words ‘detective story’, ‘Valencia’ and ‘success’. 
The article stresses his ability to build characters and dialogues, the masterly 
use of irony and scepticism, and his capacity for describing the Valencian 
society in such a way as to make it easily identifiable to his readers. However, 
most notable as a common element in the Torrent literary factory is the 
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unorthodox way in which he shapes his creations, with nonconformist 
thinking and an unconventional writing style. 
If Ferran Torrent has been described as a detective story writer, only the first 
six novels may be said to fit this genre, and even these only by an external or 
formal assignation rather than as a result of the atmosphere as a whole, which 
tends more towards satire or memoir. Subjectivity, autofiction, regionalism 
and history are also present and leave traces for us to follow the author’s path 
as he makes versatility an emblem of his rich and complex work. 
Torrent’s work is reviewed through a close analysis of the specific weight of 
each of the aforementioned elements, which ultimately offer us a coherent map 
of the chronological production and the groups, with the trilogy as the most 
suitable mould to structure the different parts. 
Keywords: Ferran Torrent, detective story, satire, unorthodox, literary trilogy, 
memory, regionalism, Valencian society, non-conformism, autofiction, irony 
 

 
Maria-Antònia Oliver o el plaer de narrar en femení 

ALEJANDRO CASADESÚS 
 
RESUM 
Maria-Antònia Oliver és una figura cabdal en la història de la novel·la 
policíaca en llengua catalana. Amb un personatge principal innovador en 
el panorama literari català dels anys vuitanta, Oliver destaca per una sèrie 
d’aspectes com són el seu personatge principal, feminista i representant 
del hard-boiled i la forta crítica social, especialment centrada en l’illa de 
Mallorca, aspectes que són objecte d’estudi en aquest article. Temes com 
el feminisme, l’impacte social del turisme o la situació de la llengua 
catalana a les Balears formen part de les seves obres i demostren el 
compromís social de l’autora mallorquina. 
Paraules clau: Maria-Antònia Oliver, novel·la policíaca catalana, Mal-
lorca 
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ABSTRACT 
Maria-Antònia Oliver is a leading crime novelist on the Catalan literary 
scene and the creator of a highly innovative character in nineteen-eighties 
Catalonia. The article examines several aspects of her work, including her 
main character, a hard-boiled feminist private investigator, and the social 
criticism in her novels, particularly with regard to Majorca. Issues such as 
feminism, the world of tourism and its impact on Majorcan society, and the 
situation of the Catalan language in the Balearic Islands feature heavily in 
her novels and demonstrate the social commitment of this Majorcan novelist. 
Keywords: Maria-Antònia Oliver, Catalan crime novel, Majorca 
 
 

Antoni Serra, ètica negra des d’un llaüt 
SEBASTIÀ BENNASAR 

 
RESUM 
En aquest article es traça una panoràmica per les obres de gènere negre 
d’Antoni Serra. Tot i això, la producció de gènere de Serra no es pot 
entendre sense tres característiques essencials: les referències al clàssic; la 
voluntat de testimoniatge del canvi social; i el lligam entre el gènere negre 
i la història contemporània. L’article també indaga sobre els motius que 
duen a l’escriptor a interessar-se per aquest gènere literari i el relaciona 
amb algunes de les eleccions que va haver de prendre l’escriptor: canviar 
de llengua després d’uns inicis en castellà que li havien comportat els 
primers èxits i l’elecció de la llengua catalana com una conseqüència més 
de la lluita antifranquista. 
Paraules clau: novel·la policíaca catalana, Antoni Serra, Memòria 
històrica, detectiu Celso Mosqueiro 
 
ABSTRACT 
This article provides an overview of the crime fiction by writer Antoni Serra. 
It argues that there are three essential features which need to be taken into 
account in order to understand Serra's crime oeuvre: references to the genre’s 
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classics; the desire to be a witness to social change; and the connection between 
the crime genre and the recent past. The article also examines the reasons that 
led Serra to cultivate this genre and it relates these to the literary choices that 
accompanied Serra's development in the genre, including the change in 
language from Spanish, which provided him with his early literary success, to 
Catalan, which he saw as part of the struggle against the Franco regime. 
Keywords: Catalan crime fiction, Antoni Serra, historical memory, Detective 
Celso Mosqueiro 
 
 

Jaume Fuster, la ficció sense fronteres 
MARGARIDA ARITZETA 

 
RESUM 
L’article valora l’aportació de l’escriptor Jaume Fuster al gènere policíac 
en llengua catalana, del qual és un dels precursors. Fuster col·labora a a 
assentar les bases del gènere negre des de la seva posició com a director 
editorial, com a escriptor i com a popularitzador als mitjans de 
comunicació. L’article analitza les fonts de la narrativa de l’autor, els seus 
referents i els seus procediments d’escriptura. Explica que Fuster inventa 
uns tipus i un llenguatge que han fet fortuna en el patrimoni literari 
català. Fa notar que la intertextualitat que practica es converteix en 
interdiscursivitat: proposa productes narratius que inclouen formes 
narratives mixtes i llenguatges diversos. Juga amb l’hipertext, amb les 
tecnologies de la informació, amb la participació del receptor. A la 
manera dels autors nord-americans del hard boiled crime fiction que 
admira, i als quals fa repetits homenatges en les seves obres, escriu relats 
que es publiquen en llibres, tenen forma de guions per a la ràdio o el 
cinema, o redacta capítols que es converteixen en sèries narratives per als 
periòdics, o concursos per a la televisió. Afirma que no hi ha distinció 
entre Literatura i Literatura de Gènere i defensa per damunt de tot el 
Gènere Negre de qualitat. 
Paraules clau: literatura, teoria de la ficció, intertextualitat, interdiscur-
sivitat, novel·la negra, estudis culturals, Jaume Fuster 
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 ABSTRACT 
The article acknowledges Jaume Fuster’s contribution to crime fiction in 
Catalan, of which he is one of the precursors. Fuster contributes to the estab-
lishment of the bases for crime fiction from his position as a publisher director, 
writer and populariser of the media. The article analyses the writer’s narra-
tive sources, his mentors and his writing methods, and explains that Fuster 
invents some characters and a language that have enjoyed great success in the 
Catalan literary heritage. The intertextuality that he practises becomes 
interdiscursivity: his creations include mixed narrative methods and several 
languages. He plays with hypertext, with information technology, and with 
reader participation. Similar to the hard-boiled American crime fiction 
authors that he so admires, and to whom he repeatedly pays tribute in his 
work, Fuster also writes short stories for publication in books or in script form 
for radio or cinema, and he writes chapters that become narrative series for 
newspapers, or for TV contests. He states that there is no difference between 
literature and genre literature and above all defends quality detective fiction. 
Keywords: literature, fiction theory, intertextuality, interdiscourse, detective 
fiction, cultural studies, Jaume Fuster 
 
 

Pedrolo, llegat en negre i groc 
ANNA M. MORENO-BEDMAR 

 
RESUM 
L’escriptor Manuel de Pedrolo té una importància cabdal en la literatura 
de gènere, però sobretot la seva obra ha influït en la novel·la policíaca i la 
ciència-ficció. En la novel·la negra, l’autor establí les bases per consolidar i 
dignificar aquest gènere a Catalunya —al capdavant d’una col·lecció 
pionera a l’alçada d’altres d’europees, «La Cua de Palla»—, en facilita la 
normalització (es crea un llenguatge que heretaran els escriptors posteri-
ors) i aposta per una novel·la negra pròpia.  
Tota la seva novel·la negra té un clar component social, realista i versem-
blant, que retrata l’ambient més gris i empobrit de la postguerra. 
L’erotisme sovint hi és present, així com les situacions extremes i el 
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dinamisme, emmarcades a la ciutat. Els personatges delinqueixen a causa 
de la misèria i els esperen sovint finals tràgics amb lliçó moral. Altres 
obres narratives contenen elements policíacs, o d’altres gèneres, tret que 
aporta cohesió i globalitat a l'obra de l'autor segarrenc. 
Paraules clau: Manuel de Pedrolo, literatura de gènere, literatura de 
consum, novel·la negra o policíaca, «La Cua de Palla», condició humana, 
globalitat 
 
ABSTRACT 
The writer Manuel de Pedrolo is a leading figure in genre literature, but, 
most importantly, his work has greatly influenced detective novels and science 
fiction. Through his detective novels, he paves the way to consolidate and 
dignify this genre in Catalonia, heading La Cua de Palla, a ground-breaking 
book collection to match the best in Europe, and he opens the door to stan-
dardisation, thus creating a new language that future writers will inherit, 
while simultaneously creating a new style of detective novels.  
In all his detective novels there is a clear, realistic and plausible social compo-
nent, which portrays the bleak impoverished post-war atmosphere. In his view 
of the city, eroticism as well as extreme situations can often be found. His 
characters are bound to do wrong because they come from a poor background 
and a moralistic tragic end usually awaits them. Other narrative works by 
Pedrolo include elements from thrillers or other genres, traits which bring a 
cohesion to his work as a whole. 
Keywords: Manuel de Pedrolo, genre literature, best sellers, detective novels, 
La Cua de Palla, the human condition, body of work 

 
 

Rafael Tasis, els fonaments d’un gènere 
SALVADOR BALCELLS 

 
RESUM 
Rafael Tasis fou un escriptor català pioner de la novel·la policíaca o 
detectivesca. Va ser també un destacat crític literari, llibreter, periodista i 
activista polític. És autor d’una trilogia formada per les obres La bíblia 
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valenciana, Es hora de plegar i Un crim al Paralelo. Les seves aportacions 
teòriques a la novel·la i, especialment, a la de gènere, van ser de molta 
envergadura, demostració de la seva enorme capacitat de treball. Tasis va 
teoritzar sobre el gènere policíac i s’adonà, abans que ningú a Catalunya, 
de la importància que agafaria la novel·la negra americana. També va 
apostar per un escriptor inèdit, Manuel de Pedrolo, de qui va considerar 
que seria el novel·lista català més considerable del segle XX. Com a 
novel·lista i crític literari va donar testimoni de la vida i els ambients 
barcelonins i de l’atractiu de la utilització del material urbà de Barcelona 
com a argument de novel·les. La figura de Tasis respon a la de l'in-
tel·lectual preocupat pels afers públics i, de manera més concreta, a la de 
l'escriptor en acte de servei permanent. 
Paraules clau: Tasis, escriptor, crític, literatura, catalanisme, llibres, 
policíac, traduccions, argot, Pedrolo, Simenon, Barcelona 
  
ABSTRACT 
Rafael Tasis was a pioneer of the Catalan thriller or detective novel. He was 
also a prominent literary critic, librarian, journalist and political activist. He 
is the author of the trilogy comprising La bíblia valenciana, Es hora de 
plegar and Un crim al Paralelo. His theoretical contributions to the novel 
and to this genre in particular were very important, testament to his enor-
mous capacity for work. Tasis theorised on the detective genre and realised, 
before anyone else in Catalonia, the importance of the so-called American 
noir novel. He was also an advocate for an unpublished writer, Manuel de 
Pedrolo, who would later be considered the most important Catalan writer of 
the twentieth century. As a novelist and literary critic, he bore witness to the 
life and atmosphere of Barcelona and to the attractiveness of using the urban 
material of the city as a plot for the novel. Tasis was not only an intellectual 
concerned with public affairs but also a writer with a permanent sense of 
social duty. 
Keywords: Tasis, writer, critic, literature, Catalanism, books, detective, 
translation, slang, Pedrolo, Simenon, Barcelona 
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Recepció crítica de Crim de Germania, de Josep Lozano 
DIANA BUÏGUES PASTOR 

 
RESUM 
El present estudi ofereix una anàlisi de la recepció crítica de l’obra Crim 
de Germania, de l’escriptor valencià Josep Lozano, publicada per primera 
vegada a l’abril de 1980 per l’editorial Tres i Quatre, que permet fixar els 
elements a l’entorn dels quals s’ha anat elaborant la lectura de la novel·la i 
la seua evolució temporal. Durant més de trenta anys, Crim de Germania 
ha sigut objecte de nombroses valoracions crítiques a la premsa i en 
publicacions periòdiques de diversa índole a tot arreu dels territoris de 
parla catalana. L’estudi s’ha dividit en tres etapes: la primera s’inicia amb 
la publicació del llibre i conclou l’any 1981; la segona comprén el període 
des de 1982 fins al 2004, i, la tercera, des de 2005 —any en què la 
novel·la s’amplia i es reedita per Bromera— fins l’actualitat. 
Paraules clau: Crim de Germania, Josep Lozano, recepció crítica, novel·la 
catalana actual, novel·la històrica 
  
ABSTRACT 
This study analyses the critical reception of the work Crim de Germania of 
the Valencian writer Josep Lozano, first published in April 1980 by Tres i 
Quatre Editorial. This analysis allows us to set the elements to the environ-
ment, and the reading of the novel and its evolution in time have evolved 
through such elements. For more than 30 years, Crim de Germania has 
widely been criticized in the press and/or periodical publications of various 
kinds in all the Catalan-speaking territories. The study is divided into three 
stages: the first one, which started with the publication of the book and 
finished in 1981; the second stage, from 1982 to 2004; and the third stage, 
from 2005 —the year in which this novel is extended and republished by 
Bromera— to present. 
Keywords: Crim de Germania, Josep Lozano, critical reception, current 
Catalan novel, historical novel 
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El mestre Canaletes i «El cuento del formigó» 
SUSANA CANALS BOIX 

 
RESUM 
En aquest article s’aporten dades biogràfiques sobre Josep Canals i 
Jiménez, el Mestre Canaletes (Elx 1898 – Elx, 1985), docent emblemàtic, 
al Camp d’Elx, d’una època particularment interessant i significativa  en 
la història del sistema educatiu valencià. L’aportació inclou, de més a més, 
la transcripció d’un manuscrit original inèdit del referit mestre Josep 
Canals i Jinénez: «El cuento del formigó». 
Paraules clau: Josep Canals, Mestre Canaletes, sistema educatiu valencià, 
Camp d’Elx, educació en el segle XX 
 
ABSTRACT 
The article provides biographical information about Josep Jimenez Channels, 
El Mestre Canaletes (Elx 1898 – Elx, 1985). He was an emblematic 
teacher on Camp d’Elx, in a particularly interesting and significant time in 
the history of the Valencian education system. The contribution includes the 
transcription of original unpublished manuscript of Josep Canals i Jinénez: 
«El cuento del formigó». 
Keywords: Josep Canals, Mestre Canaletes, Valencian education system, 
Camp d’Elx, education in the twentieth century 
 
 
Homenatge a Emili Teixidor. Laura Sants: la novel·la que vingué després de 

Pa negre 
JOSEP M. ESCOLANO I LÓPEZ 

 
RESUM 
Emili Teixidor (Roda de Ter, 1933–Barcelona, 2012) va faltar el 19 de 
juny de 2012. Aquest escrit fa un perfil de l’autor, conegut pel gran 
públic arran de la publicació de l’obra Pa negre (2003) però amb una 
carrera ben extensa com a escriptor. En aquesta ocasió transcrivim i 
adaptem la presentació de l’obra Laura Sants (2007) realitzada a la Casa 
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Fuster de Sueca al maig de 2007. Es tracta d’una ressenya de Laura Sants 
viscuda com una experiència de lectura personal, compartida, primera-
ment, amb el públic assistent a l’acte, i posteriorment, mitjançant aquest 
escrit, com a homenatge a un escriptor que ha oferit als lectors històries 
apassionants i apassionades al llarg d’una vida de dedicació plena a la 
literatura i a la cultura catalanes. Aquest text és un reconeixement 
merescut a un gran creador d’històries amb sentit i sentiment, a un dels 
més grans escriptors de la literatura catalana contemporània. 
Paraules clau: Emili Teixidor, Laura Sants, Pa negre, literatura catalana 
  
ABSTRACT 
Emili Teixidor (Roda de Ter, 1933–Barcelona, 2012) died on 19 of June 
2012. This article presents a profile of the author, known by the general 
public following the publication of his work Pa negre (2003), although he has 
a very extensive career as a writer. On this occasion we transcribe and adapt 
the presentation of his work Laura Sants (2007), which took place in Casa 
Fuster, in Sueca, in May 2007. This review of Laura Sants is perceived as a 
personal reading experience, first shared with the public attending the event, 
and later, by means of this article, as a tribute to a writer who provided 
readers with fascinating and passionate stories throughout a life fully devoted 
to Catalan literature and culture. This text is a well-deserved recognition to a 
great creator of stories with meaning and emotion, to one of the greatest 
writers of contemporary Catalan literature. 
Keywords: Emili Teixidor, Laura Sants, Pa Negre, Catalan literature 

 
 

Jofré (1965): un projecte operístic de Joan Valls Jordà amb música d’Amand 
Blanquer 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 
 
RESUM 
La troballa del mecanoscrit del primer acte d’un projecte d’òpera de 
1965, amb llibret del poeta Joan Valls Jordà (1917-1989) i al qual havia 
de posar música el compositor Amand Blanquer Ponsoda (1935-2005), 
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aporta noves dades al voltant de la creació operística en valencià. Jofré, 
que havia de tenir tres actes (el segon dels quals dividit en dos quadres), 
va restar entre els papers del poeta fins a la seua mort i, posteriorment, ha 
estat custodiat en el fons Joan Valls de l’Arxiu Municipal d’Alcoi. Al 
llarg de gairebé cinquanta anys, sols hem pogut trobar una breu referèn-
cia de la seua existència, feta pel mateix Blanquer. Retrobar-la ara suposa, 
en primer lloc, donar a conèixer un inèdit de Valls; i, en segona instància, 
modificar la nostra percepció d’aquest gènere a les terres valencianes de la 
mà d’aquests dos alcoians imprescindibles. 
Paraules clau: Jofré, òpera valenciana, Amand Blanquer, Joan Valls, 
inèdit 
  
ABSTRACT 
The finding of the typewritten document of the first of act of an opera project 
dating back to 1965, a libretto by the poet Joan Valls Jordà (1917-1989) 
which was intended to be musically composed by Amand Blanquer Ponsoda 
(1935-2005), contributes some new data and facts regarding the operistic 
creation in Valencian language. Jofré, which was to have three acts, the 
second of which was divided into two scenes, was kept among the poet’s papers 
and documents up until his death and, later on, has been custodied and taken 
care of in the holdings of the said poet at the Alcoi Municipal Archives. For 
about as long as the last fifty years, we have just been able to find one only 
brief reference of the document in question by the very same composer, that is, 
Amand Blanquer. The recent chance discovery of such a piece of work means, 
in the first place, shedding a vast amount of light to an interesting, 
unpublished  and unknown poetic composition and, in the second place, an 
alteration of the previous feeling and perception that we have had so far about 
this genre in our Valencian Lands produced by these two outstanding born-
and-bred ci tizens of Alcoi  in the musical  and poetry f ie lds . 
Keywords: Jofré, Valencian opera, Amand Blanquer, Joan Valls, 
unpublished 
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