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Resum
El gènere policíac ha tingut una trajectòria molt inestable al llarg de la història. La popularitat de
la qual pot gaudir avui en dia l’ha adquirida a través de períodes amb alts i baixos , ja sigui per
culpa de moviments culturals que el menyspreaven, per la competència d’altres gèneres o
episodis de censura. Catalunya no ha estat un territori diferent pel que fa al tractament d’aquest
gènere, però ho ha sabut tirar endavant, tant a través de la traducció com de la creació pròpia
de novel·les i relats emmarcats en el món dels crims.

El territori català va comptar amb dues grans col·leccions que van mantenir viu el gènere durant
molts anys: La Cua de Palla, la qual majoritàriament publicava novel·la americana traduïda al
català, i La Negra que, per contra, publicava traducció al català de novel·la anglosaxona (també
americana) i narrativa catalana. Després d’una altra davallada d’aquest gènere, avui en dia han
nascut noves col·leccions que segueixen mantenint viva la flama.

Abstract
The noir genre has had a very unstable career throughout the history. The popularity that it can
have today has been acquired through some turbulent years, either because of cultural
movements that despised it or episodes of censorship. Catalonia has not been a different
territory regarding the treatment of this genre, but it has managed to move forward, both
through translation and creating its own stories and novels set within the criminal world.

Catalonia had two great collections that kept the genre for many years: La Cua de Palla, which
published, mostly, American novel translated into Catalan, and La Negra that, on the contrary,
published British (also American) novels translated into Catalan, a part from, Catalan novels.
After another decline of this genre, nowadays, new collections have been born that keep the
genre up to date.
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Introducció
La humanitat sempre ha seguit els mateixos passos per poder establir un ordre dins la societat.
Sempre ha existit una piràmide jeràrquica en la qual s’hi han emmirallat els diferents estrats
socials i que ha permès mantenir el “control” d’una societat que més d’una vegada ha
descarrilat.
Des de molt abans de l’època grega i romana, se sap que una societat sempre ha tingut la
necessitat d’establir un cap, un govern, un rei, un emperador. La història sempre ha succeït a
través d’una persona o grup de persones que han creat les normes a seguir per tal que el caos
no regnés entre els humans. Les normes i lleis que regnen i regeixen l’univers també s’han aplicat
per governar la societat i mantenir l’ordre que se suposa que ens caracteritza com a éssers
civilitzats i amb ús de raó. En definitiva, el que ens fa diferents als animals.
Ara bé, les normes i l’odre també han portat al trencament d’aquestes, a la revolta popular, a
l’anarquia, a les manifestacions en contra del poder. En el moment que apareix la rebel·lió contra
les lleis establertes, apareix el crim, ja sigui justificat, o no, en contra de la moral i l’ètica vigent
de la humanitat (o de cada nació, religió, etc.), però s’anomena crim allò que va en contra de les
lleis, o segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans en línia “Violació greu de la llei moral,
que en dret constitueix una infracció punible de caràcter greu”.
L’interès pel crim i els esdeveniments que comporta, sempre han estat a l’ordre del dia. La
curiositat és una de les característiques que també ens fa humans i quan veiem, sentim o llegim
alguna cosa relacionada amb el crim no podem evitar saber-ne més, del succés. És precisament
aquesta curiositat i morbositat que va moure la literatura a poder crear el que avui en dia
anomenem novel·la negra o policíaca, o com popularment diem a Catalunya de “lladres i
serenos”.
L’arribada de la impremta i de la premsa accessible a tothom fa que la curiositat, el xafardeig i
la morbositat creixi encara més entre totes les classes de la societat. En el moment que la classe
mitjana té accés a la premsa, la necessitat de saber què passa, l’actualitat, es converteix en una
necessitat essencial per a l’ésser humà.
Així doncs, podem notar de manera força evident que si ajuntem els esdeveniments que passen
en una àrea determinada, més l’obsessió popular per saber i algun escriptor o escriptora prou
atent per veure aquest buit obtindrem un nou gènere, un gènere que precisament ens explica
les històries que volem sentir, les desgràcies que pateix la societat, la criminalitat que es viu als
nostres carrers. En definitiva, la dosi de morbositat que podem arribar a necessitar.
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La necessitat de plasmar-ho, de deixar constància d’allò que passa, i òbviament d’entretenir un
públic que li agrada llegir sobre els esdeveniments i actes criminals, aboca a la creació d’aquest
gènere: el gènere negre o policíac.
Em vaig començar a submergir a les pàgines d’aquest tipus de literatura quan, per desgràcia o
gràcia, les lectures obligatòries de l’etapa de la secundària van fer caure a les meves mans un
dels llibres de la sèrie juvenil protagonitzada per Joan Anguera, segurament més conegut amb
el sobrenom de Flanagan. Un total de dotze novel·les escrites per Andreu Martín i Jaume Ribera
i editades per Columna Jove (Grup 62). Més endavant, quan la meva maduresa lectora m’ho va
permetre em vaig capbussar als mons dels best-sellers del moment. Era l’època que Dan Brown
va explotar als mitjans amb el seu El codi Da Vinci. Vaig acabar la novel·la amb set de més crims
i més “negres”. Aquest va ser el punt d’inflecció el qual em va empènyer a saquejar les
estanteries de la biblioteca municipal de Manlleu. La famosa col·lecció groga de La Cua de Palla
va ser de les meves primeres víctimes d’aquest gènere. A partir d’aquí em vaig seguir perdent
pels mals camins dels delictes, crims i assassinats fins a arribar-me a plantejar qüestions que vull
arribar a respondre a través d’aquest Projecte de Final de Màster. Qüestions que comporten la
creació o naixement d’aquest gènere, el pas d’aquest gènere pel transcurs de la història, els
creadors de les històries que m’han anat acompanyant fins a dia d’avui, i, segurament la que
més m’interessa, l’arribada i la producció d’aquest gènere a Catalunya.
La meva primera incursió al món de la història de la novel·la negra va ser ara fa un any i mig,
aproximadament, quan vaig redactar un article pel número 1 de la revista L’Escriba (Solanich
Sanglas 2015, 6) (vegeu l’annex). Aquest va ser l’inici d’una sèrie d’articles tant a l’Escriba com a
la revista El Cinèfil sobre el món del gènere negre, tant en literatura com en el cinema.
El fet de començar a redactar i a interessar-me per a aquest món, molt més enllà d’un simple
passa temps m’ha permès, no només adquirir un nou coneixement, sinó també conèixer
persones que donen vida i alimenten el gènere negre català; no només com a cultivadors del
gènere sinó també com a estudiosos del fenomen. Anna Maria Villalonga, Marc Moreno o Jordi
Canal són algunes de les persones que m’han ajudat a complimentar aquest projecte amb dades
més precises de les que jo podia disposar.
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Objectius
L’objectiu d’aquest projecte és posar per escrit i estructurar la història de la novel·la policíaca o
negra al territori català. Actualment el gènere negre està a l’ordre del dia, segurament gràcies a
l’impuls que li han donat best sellers com la saga de Millenium (2005-2007) de Stieg Larsson o
autors del moment com Jo Nesbø. Tot i que la novel·la negra nòrdica ha estat de les primers
impulsores d’aquesta “resurrecció” del gènere, també hi ha molts autors del nostre país que
s’han vist en cor de cultivar o publicar aquest gènere gràcies a aquest impuls i augment de la
demanda com Anna Maria Villalonga amb novel·les com La dona de gris (2014), i Agustí Vehí
amb Torn de nit (2012).
Ara bé, cal recordar que el gènere negre s’ha cultivat des de fa molts anys. Tenim grans noms
com Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Dashiell Hammet, entre molts d’altres
que ens han deixat autèntiques obres d’art traduïdes a múltiples idiomes. El que potser ens
portaria a plantejar els objectius d’aquest projecte.
El primer objectiu del projecte és fer un estat de la qüestió de la novel·la negra al segle XX i fins
a l’actualitat. Això ho farem a partir de la delimitació del naixement del gènere negre tant a nivell
internacional com a nivell català, del qual farem una anàlisi sobre l’entrada del gènere negra a
Catalunya.
En segon lloc, definirem i contextualitzarem el terme de “gènere negre” i les divisions que ha
anat patint al llarg de la seva pròpia evolució. Els contextos històrics en els quals s’emmarquen
les obres de gènere negre han propiciat alguns girs argumentals que alhora han obligat a crear
subgèneres per determinar les característiques pròpies de cada novel·la.
I finalment, treballarem la novel·la de gènere negra a Catalunya. Grans noms i d’altres no tant
coneguts, però que han aconseguit fer-se un camí dins aquest gènere, ens han fet arribar les
seves obres plenes de misteri, espionatges i assassinats. De fet, la col·lecció de La Cua de Palla,
entre d’altres va ser una de les precursores a l’hora de publicar únicament aquest gènere, i va
tenir una gran acollida entre el públic, ja que gràcies a la seva tasca editora i traductora ens van
arribar obres d’arreu del món. Més recentment, aquesta tasca l’han rellevat nous editorials
nascuts per preservar el llegat de La Cua de Palla. Per exemple, Llibres del Delicte, editorial que
gestiona Marc Moreno i nascut l’any 2013 que va decidir néixer per publicar únicament novel·la
negra. Però no només això, si ens fixem en el color groc i els dissenys dels productes podrem

Pàgina |9

veure que és un clar tribut a La Cua de Palla. En aquest cas, analitzarem el paper dels traductors
i editors en editorials i col·leccions especialitzades en el gènere negre.

Enfocament metodològic
La investigació que durem a terme pretén fer ús d’una metodologia interdisciplinària, i no
essencialista. En una primera fase, es pot destacar una metodologia qualitativa, ja que farem
una exploració de contextos i límits d’estudi per poder delimitar l’extensió que li volem donar a
l’estudi. Seguidament treballarem amb un disseny obert i flexible que permetrà, més tard seguir
limitant els continguts treballats. Les tècniques que emprarem seran bàsicament l’estudi i anàlisi
de fons bibliogràfics sobre estudis relacionats i sobre les obres que es poden mencionar per
exemplificar el context històric i literari que es descriurà, especialment aquelles col·leccions i
edicions que van permetre l’accés a la novel·la negre i que van propiciar la producció en català
(Cua de Palla, La Negra, etc.). D’aquests procediments i estudis se n’extrauran dades narratives
que formaran part del contingut de la investigació.
D’altra banda, com que el que pretén aquesta investigació és posar sobre paper la relació entre
el gènere negre i la seva irrupció a Catalunya (ja sigui a través de la mateixa producció d’obres
nacionals o de la traducció d’obres internacionals), caldria dur a terme una investigació teòrica.
A més, ens permetria relacionar conceptes del context històric, polític i social amb els continguts
literaris de les novel·les, ja que, tal com va afirmar Mari Jungstedt durant les jornades de novel·la
negra de Vilanova i la Geltrú (Dones escriptores de gènere negre del s. XXI, 2013), “la novel·la
negra és un mirall de la realitat social del moment”.

Hipòtesi inicial
En un principi ens plantegem l’existència del que podríem anomenar “gènere negre català”. El
que avui en dia anomenem “novel·la negra” no sempre ha gaudit de la reputació de ser un
gènere ple ja que antigament s’havia considerat com a novel·les populars i d’evasió (Bennasar
2013)1. No obstant això, reafirmem l’existència del gènere negre en català i que en ple segle XXI
està consolidat tal com podem veure en les diferents iniciatives actuals, ja sigui de col·leccions
o festivals especialitzats, o com Marc Moreno, editor de Llibres del Delicte, comenta a
l’entrevista de L’Escriba que hi ha a l’annex (Solanich Sanglas 2016, 6-7).

1

BENNASAR, Sebastià. «Entrevista Àlex Martín», 2013.
http://www.alexmartinescriba.com/2013/09/entrevista-alex-martin.html. (Consultat: agost 2016)
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La irrupció d’aquest gènere a Catalunya, a través d’obres estrangeres, i el posterior impuls que
se li va donar amb iniciatives com la de La Cua de Palla, ens porta a pensar que molts autors que
cultiven avui en dia aquest gènere podrien venir nodrits de les històries que s’han escrit
prèviament. Si és això, com creiem, podríem trobar característiques pròpies del gènere català,
barrejades amb altres trets diferencials dels pioners del gènere (els més evidents: les “escoles”
americanes i britàniques).
El gènere negre en català, tot i tenir uns començament obscurs i tèrbols (propiciats per l’etiqueta
que se li havia posat de “literatura de consum”, bàsicament), i el fet d’haver sobreviscut a la
censura, ha tingut molta ajuda al llarg del segle XX per poder tirar endavant com a un gènere ple
i digne, per arribar a un públic general i no específic i per aglutinar un llenguatge coherent i
homogeni.
Iniciatives com la de La Cua de Palla són les que un gran nombre de traductors i traductores
aconseguissin fer-nos arribar, en la nostra llengua, literatura negra estrangera. Ens va permetre
conèixer trets característics d’escoles del gènere d’arreu del món, i això, alhora va nodrir autors
del país i els va empènyer a cultivar novel·la autòctona.
Totes aquestes hipòtesis ens porten a preguntar-nos com ha arribat i evolucionat el gènere
negre en català, ja sigui a través de la traducció o del conreu d’aquest tipus de literatura. I és per
aquest motiu que proposem una incursió històrica i literària a la novel·la negra a Catalunya.
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1. Capítol 1. Definició de “novel·la negra o policíaca”
El que entenem per novel·la negra i per novel·la policíaca, o fins i tot criminal o de misteri,
sembla ser el mateix. Avui dia, s’utilitzen aquests termes com a sinònims totals, però
desconeixem els petits matisos que els poden diferenciar.

Per tal de desvincular les definicions de cada terme cal remuntar-nos en el naixement d’aquest
gènere. Segons l’entrada de “novel·la negra” al Diccionario de Términos literarios (Estébanez
Calderón 1996, 760-764) la diferència rau en el lloc de naixement de cada una i en els continguts
de cada tipus de novel·la. L’origen del que anomenem “novel·la policíaca” és una mica incert, i
molts dels entesos discrepen a l’hora de determinar el moment i el lloc del seu naixement. Ara
bé, cal dir que la gran majoria coincideixen en què un dels pioners seria Edgar Allan Poe (Hoveyda
1967, 11), amb la novel·la Els assassinats del carrer de la Morgue2, protagonitzat per C. Auguste
Dupin, un detectiu de caràcter arrogant i decisiu. De fet, aquesta és una de les característiques
principals d’aquest tipus de novel·la: un protagonista detectiu o policia de caràcter fred, distant
i prepotent que aconsegueix resoldre el crim al llarg de l’argument de la història.

D’altra banda, tenim el terme “novel·la negra” la qual va néixer a França (Estébanez Calderón
1996, 760-764). L’any 1945 es van traduir i publicar un seguit d’obres de misteri i de detectius,
dins formant així la col·lecció Gallimard. Les portades d’aquesta col·lecció eren negres amb títols
que ressaltaven gràcies als tons daurats i grocs. De seguida es va fer popular i la gent la
denominava “col·lecció negra” pel color de la portada (alguna cosa semblant va passar a
Catalunya amb La Cua de Palla). Personatges il·lustres de la cultura francesa, com Jaques Prévert,
van començar a popularitzar i estendre el nom de “novel·la negra”, fins que ha arribat als nostres
dies. No obstant això, quan realment va començar a travessar fronteres va ser amb l’arribada de
les primeres pel·lícules americanes basades en crims o amb arguments que implicaven trames
criminals, per exemple, El falcó maltès de J. Huston i escrit per Dashiell Hammet. Aquests films
en blanc i negre es van anomenar, a França, “filmes noirs” acabant de consolidar el terme també
en la literatura com a “roman noirs”.

2

El títol original és The Murders in the Rue Morgue publicat per primer cop a la revista Graham’s
Magazine l’any 1841. En català està traduït per Carles Riba i editat per Editorial Catalana i Editorial
Selecta.
-

A. POE, Edgard . Els assassinats del carrer Morgue . Barcelona: Editorial Catalana, 1918.
A. POE, Edgard . Els assassinats del carrer de la Morgue . Barcelona: Editorial Selecta, 1953.
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Paco Ignacio Taibo II, escriptor, periodista i activista sindical va definir el terme “novel·la negra”
durant una entrevista per a l’ABC Cultura amb Ana Salado el dia 1 de juliol del 2000, i ho va fer
de la següent manera:
Una novela negra es aquella que tiene en su corazón un hecho criminal y que
genera una investigación. Lo que ocurre es que una buena novela negra
investiga algo más que quién mató o quién cometió el delito, investiga a la
sociedad en la que los hechos se producen. Empieza contando un crimen, y
termina contando cómo es esa sociedad (Salado 2000)3.
Pel que fa a les característiques internes de la novel·la negra són força simples. Aquesta novel·la,
en trets generals, inclou un crim que cal investigar i resoldre. L’argument comença amb un crim
simple o múltiple que forma part de la introducció, la consegüent investigació que forma part
del nus o cos i, finalment, la solució o resolució del cas que conforme el desenllaç de la trama.
El protagonista sol ser un detectiu o policia, que pot formar part d’un cos de policia o que pot
actuar per compte propi. Però els trets que la fan realment diferent de la novel·la policíaca són
el fet que l’acció s’emmarca en un context humà i social i fa una dissecció de la societat del
moment. Els personatges acostumen a ser humans amb totes les perfeccions i defectes;
acostumen a patir i a sentir, especialment els detectius protagonistes ja que solen ser persones
que la vida no els ha tractat del tot bé, a diferència dels caràcters prepotents i arrogants de la
novel·la policíaca.

Paco Camarasa, propietari de la ja desapareguda llibreria Negra y Criminal a Barcelona explica a
una entrevista a La Vanguardia digital la diferència entre els dos termes:

Hay que diferenciar entre la novela negra y policíaca. Por eso, muchas veces para
englobar todo hablamos de novela negra y criminal. Carmen Posadas no hace
novela negra o Agatha Christie no es novela negra pero sí policíaca. La novela
policíaca como juego, entretenimiento y olvidarte de determinadas cosas es una
herramienta perfecta. La novela policíaca te hace entrar en el juego del autor y
te engancha. Coge la parte chafardera que cada uno tenemos. Averiguar quién
es el asesino y jugar a este juego (Sancho 2011)4.

3

SALADO, Ana. «Más allá del misterio». ABC Cultura, núm. 1 de juliol, 2000: 26.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/cultural/2000/07/01/026.html
(Consultat: juliol 2016)
4

SANCHO, Jesús. «Paco Camarasa: “Barcelona es una ciudad de novela negra por excelencia”». La
Vanguardia en línia, gener 31, 2011.
http://www.lavanguardia.com/cultura/20110131/54108195782/paco-camarasa-barcelona-es-unaciudad-de-novela-negra-por-excelencia.html (Consultat: juliol 2016)
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Tot i la gran pluralitat de termes amb què es designa aquest gènere, i a causa de massificació i
producció d’aquestes novel·les, s’ha anat ramificant formant així subcategories. Tot i que les
fronteres entre unes i altres no sempre són clares i precises, i sovint, els mateixos autors no
coincideixen en la categorització, hem intentat definir i classificar els més importants.

1.1 Subgèneres del gènere policíac
El gènere negre o policíac es caracteritza per les trames criminals a diferents nivells que es
desenvolupen a través del arguments de les novel·les i relats que conformen el gènere. La
classificació que presentem a continuació pretén ser el més acadèmica possible, però cal tenir
en compte que aquest gènere és híbrid.

Criminal
Suspens

• Pulp

Misteri

• Policia processal
• Crim verídic
• Soft-boiled o cozy ("Misteris acollidors")
• Hard-boiled
• Detectivesc
• Novel·la de campus o novel·la
acadèmica (Campus murder mystery)
• Forense
• Habitació tancada (Locked room)
• Caper
• Whodunit

Thriller

• Tecnològic (Techno)
• Conspiració
• Psicològic
• Thriller jurídic (lelal)
• Polític
• Thriller històric

Espionatge

• Polític
• Guerres i conflictes dels segles XIX i XX
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1. Criminal
Novel·la negra o criminal és el terme més ampli per anomenar l’estil de literatura
caracteritzat per trames criminals que involucren crims a diferents nivells (des de
robatoris, segrestos, conspiracions, fins a assassinats, massacres i magnicidis). En
algunes cultures les novel·les i relats emmarcats en aquesta etiqueta se’ls anomena
“literatura groga”, ja que sovint els llibres s’han editat en aquest color (Canal i Artigas i
Martín Escribà 2011, 13). Alguns exemples d’aquest tipus de novel·la seria El padrí de
Mario Puzo (2001) publicat per Edicions 62 o Doble indemnització de James Cain (1983)
i publicat pel mateix editorial.
2. Suspens
El suspens és una sensació humana que provoca plaer a través de la fascinació i
entusiasme que es desprèn d’una situació. No obstant això, també barreja sentiments
d’aprensió, tensió, ansietat i rebuig. És una sensació agredolça que es desprèn d’una
font impredictible, misteriosa i que provoca diversió i/o entreteniment segons el
diccionari en línia Webster. És una barreja d’anticipació i incertesa que fa que qui es veu
afectat tingui la necessitat de saber més.

A Catalunya, Edicions Proa, a mitjan anys seixanta, va editar una col·lecció titulada
Enjòlit (“amb l’ànim en suspens”, segons el DIEC), nom que no va triomfar. La col·lecció
incloïa traduccions no sols de novel·la criminal sinó també d’espionatge (per exemple
alguns dels llibres escrits per Ian Fleming, autor del famós espia de l’Mi6, James Bond)
(Mata 2010, 19).

La literatura de suspens és l’element clau que es fa servir per deixar el lector captivat
per l’argument i els personatges, i el que fa que la lectura es converteixi en una activitat
additiva. Exemples que podem trobar d’aquest subgènere serien Els homes que no
estimaven les dones de Stieg Larsson (2008) i publicat per Columna Edicions, o bé
L’enginyós senyor Ripley de Patricia Highsmith (1995) publicat per Edicions 62.

2.1 Pulp (equivalent parcial al terme català “literatura de cordill”)
La literatura pulp és aquella que neix publicada en revistes especialitzades en
ficció i molt barates. Va néixer als Estats Units als anys 20 dins la popular
“literatura de quiosc” i va ser molt popular fins als anys 50 (Ashley 2001, 2).
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La literatura pulp embarcava molts gèneres diferents, especialment ciència
ficció, westerns, romàntica, terror, i òbviament, policíac.

En català tenim el terme “literatura de canya i cordill” que és literatura popular
nascuda amb l’aparició de la impremta i que es caracteritza per estar editada
amb diferents trossos de paper units per un fil. Un sistema rudimentari que
permetia editar a preus molt baixos diferents obres (Vila 1996, 74).

Evidentment, també es publicaven obres de diferents gèneres fent servir
aquest mètode, però segurament un dels més populars va ser la novel·la i el
relat negre. Algunes novel·les d’aquestes característiques que podem trobar al
mercat són L’home flac de Dashiell Hammett (1985) publicat per Edicions 62 o
Adéu, nena de Raymond Chandler (2013) editat per La Magrana.
3. Misteri
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans en línia la paraula misteri fa
referència a “Allò que hom té secret, ocult, obscur, a algú o a tots” o “Allò que
s’esdevé d’una manera incomprensible”. Les novel·les de misteri formen un grup
molt gran i divers dins l’univers de la literatura policíaca.

Les característiques principals d’aquest tipus de novel·la són que estan
protagonitzades per detectius que poden pertànyer o no a un cos de policia oficial.
A cada novel·la es planteja un crim que el protagonista ha de resoldre a partir de
pistes que es va trobant durant la investigació del cas (Orós Muruzábal 2011, 216218). Exemples d’aquest subgènere serien Estudi en lila de Maria Antònia Oliver
(1995) publicat per La Magrana o Rebecca de Daphne Du Maurier (2012) publicat en
català per La Butxaca.
3.1 Policia processal
Segons Panek (Panek 1987, 76) es creu que aquest subgènere, en anglès
anomenat Police procedural, va néixer aproximadament l’any 1880 amb
l’aparició d’un dels primers relats escrits amb ajuda d’arxius i documentació
d’Scotland Yard. Es tracta de The Moonstone (1868) de Wilkie Collins, un dels
grans clàssics del gènere policíac.
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Aquest subgènere descriu amb detall la investigació policial: els procediments,
materials, usos i passos a seguir es plasmen amb veracitat i es contrasten amb
com funcionen les coses a la vida real. En aquest tipus de novel·la el detectiu o
l’inspector protagonista de l’argument sol pertànyer a un cos policial. El centre
de la trama és un misteri pendent de resoldre’s. Alguns exemples de novel·la
de policia processal serien El pispa d’Ed McBain (1958) publicat per Edicions 62
o Alex de Pierre Lemaitre (2015) publicat per Editorial Bromera.

3.2 Crim verídic
La primera característica més important d’aquest gènere és que, tot i que
pot contenir elements de ficció, està basat en casos reals, d’aquí el terme
que emprem per delimitar-lo.

Els orígens d’aquest subgènere són força inserts però, això és el que Joyce
Carol Oates escrivia l’any 1999 a The New York Review of Books:
The most famous chronicler of true crime trials in English history is
the amateur criminologist William Roughead, a Scots lawyer who
between 1889 and 1949 attended every murder trial of significance
held in the High Court of Justiciary in Edinburgh, and wrote of them
in essays published first in such journals as The Juridicial Review and
subsequently collected in best-selling books with such titles as
Malice Domestic, The Evil That Men Do, What Is Your Verdict?, In
Queer Street, Rogues Walk Here, Knave's Looking Glass, Mainly
Murder, Murder and More Murder, Nothing But Murder, and many
more… (Oates 1999, 11)
Exemples d’aquest subgènere podrien ser Gomorra: un viatge a l'imperi
econòmic i l'anhel de domini de la Camorra de Roberto Saviano (2000)
publicat per La Butxaca o A sang freda de Truman Capote (2000) editat per
Edicions B.

3.3 Soft-boiled o cozy (“Misteris acollidors”)
Sovint traduït al català com “misteris acollidors”, les novel·les soft-boiled i
cozy són relats inicialment escrits per autors britànics durant el període
d’entreguerres. Alguns experts consideren que soft-boiled i cozy són
categories diferents, essent cozy la categoria més pulcra i refinada, però
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d’altres afirmen que la diferència és tan minsa que es poden englobar dins
la mateixa categoria.

Les característiques d’aquest tipus de novel·les són les següents (Menand
2009)5:
1. Els personatges principals sovint són de la classe mitjana/alta.
2. El detectiu que protagonitza la història sol tenir connexions
aristocràtiques, i un caràcter prepotent o excèntric.
3. La figura del detectiu no sol ser del tot solitària, però pot tenir petites
connotacions d’aïllament. No obstant això, sovint treballa a través de
petits cercles amb unions familiars o d’amistats (Charles, John;
Morrison, Joanna; and Clark 2002, 18).
4. L’objectiu del detectiu i de l’acció de la novel·la és el de restablir
l’estabilitat i l’ordre que s’ha vist manipulat pel criminal o criminals.
5. Els personatges tenen una confiança cega en el poder de la raó i la
lògica per resoldre els misteris i aconseguir l’objectiu.
6. La investigació sempre se sol dur a terme amb una llista o cercle de
sospitosos tancat, sovint personatges força destacats en la trama, per
poder jugar amb la ment del lector.
7. Tot i que els personatges sovint poden provenir d’una ciutat, l’acció se
sol ubicar a les afores o en paisatges més salvatges o de camp, sempre
emmarcats i caracteritzats per aspectes britànics com mansions, tardes
de te, etc.
8. No hi ha gaire violència explícita. El crim, sovint assassinat, sempre
passa “fora d’escena” i normalment el lector se n’assabenta quan ja ha
ocorregut. De fet, el més probable és que el lector s’assabenti del crim
al mateix moment que el detectiu o inspector que protagonitza la
història.
9. L’argument està estructurat com un trencaclosques pendent de
solucionar, s’ofereixen les pistes suficients perquè el lector es pugui
involucrar en la investigació però suficientment complicades (a vegades

5

MENAND, Louis. «Soft-boiled. Pynchon’s Stone detective.» The New Yorker, núm. 3 d’agost, 2009.
http://www.newyorker.com/magazine/2009/08/03/soft-boiled. (Consultat: juliol 2016)
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alguna de falsa) perquè sigui difícil destriar el culpable; segueix les
normes del joc net entre l’autor i el lector.
10. L’antagonista sol assumir una identitat falsa per fer-se passar per un
personatge més i enganyar tant els personatges que el rodegen dins
l’argument com el lector.
11. L’arma del crim sol estar estratègicament amagada, i fins al desenllaç
de la història no se sol trobar.
12. La cronologia de l’argument a vegades pot ser una mica confús, ja que
sovint tots els personatges (detectiu, culpable, sospitosos i involucrats)
es troben tots junts en una sola habitació o ubicació determinada per
tal de desvelar el misteri que els ha envoltat al llarg de tota la història
(Panek 2000, 96).
13. El crim sol tenir lloc en una habitació tancada, o en una situació poc
versemblant en un principi, però que acaba tenint una explicació lògica.
14. Els autors escrivien i caracteritzaven la parla dels seus personatges amb
l’argot de l’alta societat. Mai s’utilitzen males paraules ni es jura en va
(argot col·loquial o vulgar) (Rzepka 2005, 29).
15. La visió del món és d’ordre i coherència. Tot encaixa i tot està al seu
lloc, llevat del moment que el criminal actua, però quan el misteri es
resolt tot torna a l’ordre establert per l’univers. “Evil is an abnormal
disruption of an essentially benevolent social order”(Cawelti 1976,
149).
Exemples de novel·les soft-boiled poden ser El mirall s’esquerdà d’Agatha
Christie (1990) i publicat en català per Hogar del libro o Mort al seminari de
P. D. James (2001) d’Edicions 62.
3.4 Hard-boiled
Les novel·les hard-boiled són la conseqüència de l’existència de les softboiled. Els autors americans de novel·la negra creien que la novel·la cozy o
soft-boiled era poc plausible i artificial. Per tant, a finals dels anys 20 van
començar a escriure el que avui en dia anomenem hard-boiled com a
contraposició a la falta de realisme de les cozy (McCann 2010, 42-57).
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Les característiques d’aquest tipus de novel·les són les següents:

1. Els personatges sovint són de classe treballadora.
2. El detectiu sempre sol ser privat. No sol estar mai vinculat a un cos de
policia, i si hi està sempre és amb una relació tibant i distant. No té
connexions aristòcrates, és més, sovint té problemes econòmics.
Panek descriu els detectius hard-boiled com “herois del proletariat” a
qui el luxe i les riqueses els sol semblar sinònim de corrupció (Panek
2000, 197).
3. El detectiu és un personatge solitari amb molt pocs vincles emocionals
amb altres persones. A més, tendeix a tenir una caràcter aspre i
iracund que sovint el porta a actuar fregant la línia de la llei, ja que
acostuma a tenir facilitat per perdre la paciència, especialment amb el
sistema de lleis establert en la societat (Charles, John; Morrison,
Joanna; and Clark 2002, 18-21).
4. L’investigador té un caràcter independent, rebel i cínic. Sovint és
alcohòlic i fumador i està contínuament afrontant crims com
agressions; segrestos; tràfic de drogues, armes o persones i assassinats
com un fet rutinari de la seva professió (Panek 2000, 65).
5. Al llarg de la trama el detectiu es troba amb diferents reptes
intimidatoris i temptadors que posaran constantment a prova els seus
conceptes de moral i justícia. I com que el codi moral del detectiu
sempre està en conflicte amb el codi judicial i legal, sovint es veu
obligat a trencar les normes (Cawelti 1976, 151-152).
6. El criminal o criminals sovint tenen connexions amb el crim organitzat.
7. L’escenari sol ser sempre la gran ciutat, un lloc ple de corrupció i
violència. La delinqüència que caracteritza els carrers de les grans urbs
són els escenaris ideals pels crims que es descriuen en aquest tipus de
novel·la.
8. El poder de la lògica i la raó ja no són d’utilitat per tibar els fils dels
misteris.
9. La confiança i la lleialtat són atributs imperceptibles al principi de la
història. Són qualitats que es guanyen al llarg de l’argument. És un
escenari on ningú es pot refiar de ningú fins que s’ha demostrat el
contrari, sovint amb proves extremes i perilloses (Rzepka 2005, 117).
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10. El vocabulari i les expressions que s’utilitzen són de l’argot col·loquial
i vulgar que denoten els parlars del carrer.
11. El detectiu explica la història d’una manera objectiva, distant i
normalment en primera persona. Fa ús de frases curtes i directes.

Exemples de novel·les hard-boiled són La gran dormida de Raymond
Chandler (1983) publicat per Edicions 62 o El falcó maltès de Dashiell
Hammett (2006) publicat per aquest mateix editorial.
3.5 Detectivesca
Es creu que aquest subgènere s’origina amb Els assassinats del carrer
Morgue d’Edgar Allan Poe l’any 1841, ja que la història està protagonitzada
pel detectiu C. Auguste Dupin, un dels primers detectius que apareixen com
a protagonistes d’una història de crims. A partir d’aquí segueixen
personatges com Sherlock Holmes (creació de d’Arthur Conan Doyle),
Hercule Poirot (l’heroi d’Agatha Christie) o Monsieur Lecoq (el detectiu
d’Émile Gaboriau) o el jutge Di (personatge històric de la Xina però que ha
protagonitzat algunes novel·les de Robert Hans Van Gulik) (Hoveyda 1967,
11-16).

Tot i que antigament els protagonistes de les històries detectivesques eren
homes, pel simple fet que els cossos policials i de justícia el formaven
homes, recentment podem trobar grans obres protagonitzades per dones,
com ara el personatge d’Apol·lònia (Lònia) Guiu, detectiu que forma part
de les aventures ideades per Maria Antònia Oliver. Alguns exemples
d’aquest tipus de novel·les serien El gos de Baskerville d’Arthur Conan
Doyle (2001) publicat per Laertes o Assassinat a l’Orient Express d’Agatha
Christie (2010) i editat per La Magrana.
3.6 Novel·la de campus o novel·la acadèmica (Campus murder mystery)
La principal característica d’aquestes obres, tal i com defineix el nom, és
que l’acció té lloc en una universitat i ambient acadèmic. Es determina el
naixement d’aquest subgènere aproximadament a mitjans del segle XX i,
especialment, gràcies a obres anglosaxones com ara The Masters (1954) de
Charles Percy Snow. Aquests arguments beuen de la literatura que inclou
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els internats anglesos. Ja Enid Blyton en parlava a obres com The O'Sullivan
Twins (1942), tot i no formar part del gènere negre (Edemariam 2004)6.

Tot i que dins les novel·les de campus també hi trobem diferents gèneres
(molts destinats a un públic juvenil o de terror), també destaquen aquelles
novel·les de misteri i assassinats. Alguns exemples d’aquest subgènere són
Els crims d’Oxford de Guillermo Martínez (2004) i publicat per Columna
Edicions, o bé, La veritat sobre el cas Harry Quebert de Joël Dicker (2013) i
publicat per La Campana.

3.7 Forense
Miguel Orós Muruzábal afirma:
La Medicina Legal y Forense es una especialidad médica
dedicada a resolver los problemas médicos que se
presentan en la práctica del Derecho, tanto en el
desarrollo de las Leyes (tarea legislativa), como en su
aplicación práctica (tarea jurídica) (Orós Muruzábal
2011, 201-202).
En aquestes novel·les els detectius clàssics que ens havíem trobat en
altres subgèneres com el detectivesc ja no són els protagonistes de
l’argument, sinó que aquest subgènere es caracteritza per un o una
protagonista metge forense. Aquest tipus de novel·la va néixer en el
moment que les noves tecnologies van començar a prendre forma en el
camp de la psicologia i medicina forense, convertint els que la
practiquen en membres clau en les investigacions policials. Avui en dia,
s’han popularitzat gràcies a les sèries televisives tipus CSI. Alguns
exponents d’aquest subgènere podrien ser Causa de mort de Patricia
Cornwell (1999) editat per Editorial Proa o Nits de Carles Martín Fumadó
(2008) publicat per La Busca Edicions.

3.8 Habitació tancada (Locked room)
Aquest subgènere es caracteritza per un mínim d’un assassinat o crim
que ha passat de manera que d’entrada pot semblar impossible: una
6

EDEMARIAM, Aida. «Who’s afraid of the campus novel?» The Guardian 2 Octubre (2 Octubre), 2004.
https://www.theguardian.com/books/2004/oct/02/featuresreviews.guardianreview37. (Consultat: juliol
2016)
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habitació tancada amb pany i forrellat on a dins hi ha un cadàver i no hi
ha cap manera possible de sortir-ne. Aquesta sol ser la definició per
excel·lència dels crims que caracteritzen aquest subgènere (BBC News
2012)7.

Tot i que aquest subgènere no es comença a conèixer com a tal fins als
anys 60 o 70, sí que tenim antecedents força evidents que trobem amb
Els crims del carrer de la Morgue (1841) d’Edgar Allan Poe. Altres
exemples d’aquest tipus de novel·la són La pedra lunar de Wilkie Collins
(1993) publicat per Columna Cat o La vall de la por d’Arthur Conan Doyle
(2009) i editat per Editorial Bambú.

3.9 Caper
La paraula caper en anglès significa “entremaliat” o “juganer”. El
subgènere caper es caracteritza per unes històries relativament curta
(almenys en els seus inicis) que implica un o més crims. Però la
característica principal és el punt de vista del lectors, ja que canvia
radicalment respecte als altres subgèneres que hem vist fins al moment.
El protagonista de la història ja no és el defensor de la llei i la justícia
sinó el malfactor. També és destacable el sentit de l’humor o petits gags
que pot contenir l’obra. Fins i tot pot arribar a ratllar l’humor negre (T.
Reddy 2003, 107). Exponents d’aquest subgènere podrien ser Estat de
por de Michael Crichton (2006) publicat per Edicions 62 i L’assassí que
va somiar amb un lloc al cel de Jonas Jonasson (2016) editat per Grup
Catedral.

3.10 Whodunit
La paraula “whodunit” prové d’una contracció de la pregunta en anglès
“Who has done it?” en català “Qui ho ha fet?”. La característica
principal d’aquest tipus de novel·la és la resolució d’un enigma o
trencaclosques. L’autor o autora proporciona al lector un seguit de
pistes perquè aquest tingui l’oportunitat d’esbrinar qui és el culpable o

7

REVISTA, La. «Why are locked room mysteries so popular?» BBC News 21 de maig (21 de maig), 2012.
http://www.bbc.com/news/magazine-18108498. (Consultat: juliol 2016)
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què ha passat abans que la solució es desveli al final de l’obra (Charles,
John; Morrison, Joanna; and Clark 2002, 5).

Aquest tipus de novel·la es va començar a construir com a tal durant el
que s’anomena “època daurada” de la novel·la policíaca (anys 20, 30 i
40) a Regne Unit. Dos exemples d’aquest subgènere són I aleshores no
en quedà cap: deu negrets d’Agatha Christie (1998) i publicat per Proa i
L’estrany cas del Bellona Club escrit per Dorothy L. Sayers (2013) i
publicat per La Magrana.

4. Thriller
El gènere literari dels thrillers es caracteritza pel sentiment que poden despertar en
els lectors. Uns sentiments d’angoixa, por i necessitat de seguir llegint i saber com
segueix la història i com se soluciona el cas. També és important destacar que la
intriga ja no es troba únicament a la trama principal de l’obra sinó que també es
poden crear misteris paral·lels que poden acabar entrellaçant-se amb el principal. I
finalment, una altra característica indispensable són els canvis inesperats
d’argument (del Monte 1962, 145).

Tot i que hi ha molts autors que afirmen que aquests recursos que caracteritzen els
thrillers ja es coneixien i se’n feia ús en obres clàssiques com La Odissea d’Homer,
no es va relacionar amb la novel·la negra o policíaca fins als anys daurats d’aquest
tipus de novel·la.

La paraula “thriller” prové del verb anglès “to thrill” que en català seria “estremirse”. Un parell d’exemples de thriller serien El codi Da Vinci escrit per Dan Brown
(2005) i publicat per Editorial Empúries, o bé El pintor d’ombres escrit per Esteban
Martín (2009) i editat per Rosa dels Vents.

4.1 Tecnològic (Techno)
La novel·la techno tal i com el seu nom en anglès indica inclou noves
tecnologies en els arguments. De fet, es tracta d’un thriller amb totes les
característiques que aquest gènere comporta, però es nodreix de tot allò
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que comporten les noves tecnologies tant aplicades a perpetrar crims com
a ajudar a resoldre’ls (R. Gordon 1998, 169).

Aquestes novel·les també poden saltar d’àrea temporal, i molt sovint cap al
futur, barrejant així la intriga, els crims i la ciència ficció. Dos exponents
d’aquesta categoria són Fortalesa digital de Dan Brown (2005) i publicat per
Editorial Empúries, o bé Aquell d’allà no sóc jo de Pau Escribano Valls (2015)
i editat per Editorial Columna.

4.2 Conspiració
El subgènere de conspiració es basa en una trama que d’entrada pot
semblar simple però que en el moment que es comença a tibar del fil es
desencadena un seguit d’actes que fan que el dramatisme de l’acció cada
vegada sigui més evident. Rumors, mentides, suposicions i espionatge solen
formar part de l’eix central de l’acció. El protagonista sol ser una persona la
professió de la qual és investigador privat o públic, fins i tot a vegades un
amateur o un professor (Rzepka 2005, 229).

La que es considera una de les primeres obres d’aquest subgènere és The
thirty-nine steps de John Buchan publicat per primer cop l’any 1915 i en
català editat per Laertes l’any 1991, seguit d’un relat de Dashiell Hammet
titulat Nightmare Town l’any 1924. Un exemple actual podria ser Inferno de
Dan Brown (2013) editat per Editorial Empúries i que aquest any 2016 veurà
la serva versió cinematogràfica.

4.3 Psicològic
El thriller psicològic és una història que deixa entreveure els estats mentals
fràgils i inestables dels protagonistes, alhora que també juga amb la
inestabilitat de la certesa del lector. Els personatges que en formen part
solen tenir una inestabilitat emocional molt gran ja sigui a causa de traumes,
accidents i passats obscurs. A més, els protagonistes no necessàriament han
de ser detectius o membres de la policia o cossos de seguretat, sinó que pot
ser qualsevol persona en una situació complexa que desencadeni el xoc
d’emocions que sol provocar aquest tipus de novel·les (R. Gordon 1998,
128). Un parell d’exemples de thriller psicològic són Estranys en un tren de
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Patricia Highsmith (2001) i publicat a Columna Cat i Rebecca de Daphne Du
Maurier (2008) editat per Edicions 62.
4.4 Thriller jurídic (legal)
Igual que la resta de novel·les que pertanyen al gènere de thrillers, aquest
també pretén mantenir el lector expectant de l’acció que té lloc al llarg de
l’argument de la història. Però, com mol bé el nom indica, els protagonistes
d’aquestes trames són advocats i clients que segueixen un cas, ja sigui des
de l’acusació o de la defensa. Òbviament, el cas jurídic segueix
paral·lelament la investigació policial que sol comportar, de manera que les
dues accions acaben col·lidint (Orós Muruzábal 2011, 218-219).

Més d’una vegada s’ha apuntat que es podria considerar com un dels
precedents d’aquest subgènere l’obra El mercader de Venècia de William
Shakespeare escrit l’any 1594 o bé El procés de Franz Kafka escrit l’any 1925.
Alguns exemples d’aquest subgènere serien El client de John Grisham (2000)
publicat per Edicions B o El veredicte de llautó de Michael Connelly (2009)
editat per Club Editor.

4.5 Polític
El thriller polític és aquell que amb les mateixes trames d’intriga i
investigació, es desenvolupa en un ambient polític i administratiu. Sovint
són les disputes polítiques les que són el fil argumental d’aquestes novel·les
i les que provoquen o desencadenen crims, tant a nivell nacional com
internacional. Corrupció, contraban, escàndols personals o terrorisme són
els temes més recorrent.

Fins els anys 50 aquest subgènere formava part de les novel·les
d’espionatge, però en l’ambient de la Guerra Freda es va començar a
separar els dos subgèneres i considerar-los amb característiques diferents
(Charles, John; Morrison, Joanna; and Clark 2002, 31-32). Però, no obstant
això, de precedents se’n poden trobar de més anteriors a aquesta data, per
exemple Els tres mosqueters d’Alexandre Dumas, ja que són les aventures
de la guàrdia del rei Lluís XIII. Alguns exponents d’aquesta categoria podrien
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ser L’americà tranquil de Graham Greene (1985) editat per Edicions 62 o
L’agent secret de Joseph Conrad (2006) publicat per Eliseu Climent.
4.6 Thriller històric
Segurament el thriller històric és un dels subgèneres més nous de la llista, i
de fet és nascut de la fusió de les característiques que formen els thrillers i
de les característiques de la novel·la històrica. Es tracta de misteris pendents
de resoldre, sovint barrejats amb crims comesos per aconseguir un fi que
barreja algun element històric a la trama: ja sigui algun objecte preuat
(tresor), algun secret del passat, etc. (Álamo Felices 2009, 4).

Probablement un dels precursors d’aquest subgènere va ser El codi Da Vinci
escrit per Dan Brown l’any 2003. Dos exemples més d’aquest subgènere són
L’últim cató de Matilde Asensi (2009) publicat per La Butxaca i Els pilars de
la terra de Ken Follet (2007) editat pel mateix editorial.
5

Espionatge
L’últim gran bloc que mencionarem d’aquesta llista és l’espionatge. Tot i que a vegades es
pot confondre amb el thriller polític (ja hem mencionat abans que antigament formaven part
de la mateixa categoria), o amb la novel·la d’aventures, és important destacar algunes de
les característiques que els diferencien. Les novel·les d’espionatge solen estar emmarcades
en algun moment donat de la història i solen relatar (o simplement mencionar) algun fet
real. Solen contenir algun secret d’estat a protegir o relatar episodis d’alguna guerra a través
dels ulls de l’espionatge i de les agències de seguretat dels diferents estats (Álamo Felices
2009, 4).

Aquest gènere va néixer abans de la Primera Guerra Mundial, quan es van començar a crear
els primers serveis d’intel·ligència. Aquest tipus de novel·les sempre s’han caracteritzat pels
alts i baixos de popularitat que ha anat patint. La Guerra Freda va aportar una gran onada
d’inspiració pels autors i un gran interès per part dels lectors, tot i que va acabar minvant
per tornar a agafar revolada a la caiguda del mur de Berlín (1989), per tornar a baixar i pujar
de nou als atemptats de l’11 de setembre del 2001 a Nova York. Un parell d’exemples
d’aquesta categoria serien Dr. No d’Ian Fleming (1965) publicat per Editorial Aymà i Ciutat
d’espies de Jordi Solé (2012) editat per Columna.
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5.1 Polític
Tot i que, evidentment, totes les novel·les que inclouen guerra i espionatge
també s’hi veu involucrada la política, aquest subgènere anteposa la política
per davant de tot allò bèl·lic i d’agències d’intel·ligència (Álamo Felices 2009,
4).

Els secrets d’estat i les peripècies dels grans dirigents d’estat són l’argument
principal d’aquestes novel·les. El cas Santamaria d’Andrea Camilleri (2016)
publicat per Edicions 62 i La lleona blanca de Henning Mankell (2003)
publicat per Tusquets Editores serien dos exemples de thriller polític.

5.2 Guerres i conflictes dels segles XIX i XX
Tot i que es podria subdividir amb moltes subcategories diferents aquest
apartat engloba tots aquells conflictes que han tingut lloc al llarg d’aquests
dos segles i que inclouen algun cas d’espionatge entre països i conflictes
(Charles, John; Morrison, Joanna; and Clark 2002, 41-42). Dos exponents
d’aquest subgènere són El nostre home de l’Havana de Graham Greene
(1999) i publicat per Edicions Proa i El fantasma de Harlot escrit per Norman
Mailer (2003) i editat per Editorial Anagrama.
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2. Capítol 2. Història de la novel·la negra o policíaca
Durant el segle XVIII es comença a forjar el que entenem com a època moderna; apareixen els
grans centres metropolitans, arriba la indústria, i amb això una gran onada migratòria que
trasllada la població del camp cap a la ciutat; el que es coneix com a revolució industrial (Meller
2005)8.

Amb l’arribada massificada de la gent a les ciutats també arriba una onada criminal de robatoris,
assassinats, violacions, segrestos, i una llarga llista de crims. Els ciutadans ja estan acostumats a
veure dia rere dia publicacions a la premsa relatant algun d’aquests fets indesitjables. No
obstant això, la curiositat i la morbositat és el que els porta a tenir la necessitat de saber què ha
passat.

És precisament en aquest moment que neix el gènere negre o policial, com un retrat de la
societat del moment. Una denúncia social del crim que es viu al carrer, sovint portat a extrems
inesperats, però que reflecteix el que el públic vol llegir. Tot i que tenim força clar què empeny
o mou la creació del gènere, el moment i el lloc són dades més etèries. No obstant això,
existeixen diverses hipòtesis.

2.1 Hipòtesis dels orígens
La gran majoria d’estudis consideren Edgar Allan Poe com a pioner d’aquest gènere, tal com ja
hem mencionat anteriorment. Segurament, Els assassinats del carrer de la Morgue és una de les
primeres obres d’argument característic de novel·la negra. Poe va establir els trets característics
principals que podem destriar avui de la novel·la negra: personatges ben caracteritzats,
especialment la figura del detectiu principal; una descripció detallada de l’ambient i l’atmosfera
d’on transcórrer l’acció de l’argument; la narrativa morbosa i trepidant pel crim; i, finalment, un
enigma que s’ha de desxifrar a través de diferents pistes que l’autor va deixant al lector (Mata
2010, 3).

No obstant això, Hoveyda (Hoveyda 1967, 11-16) planteja una hipòtesi alternativa força
interessant, ja que insinua que els orígens d’aquest gènere podrien ser a Xina , en uns antics
manuscrits que parlaven d’alguns casos on diferents crims se solucionaven mitjançant
investigacions i judicis. Aquests manuscrits, datats de principis del segle XVIII no es van trobar

8

MELLER, Alan. «Los orígenes apócrifos del género policial (o historia de un crimen no resuelto)».
Documentos Lingüísticos y Literarios 28: 52-59, 2005.
www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=102. (Consultat: juliol 2016)
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sencers i, més tard, Robert Hans van Gulik (1910-1967), escriptor, sinòleg i orientalista, va
escriure una sèrie de tres novel·les ambientades a la Xina i protagonitzades pel jutge Ti,
inspirades precisament en aquells manuscrits. Les tres novel·les són protagonitzades per Ti
Goong An (jutge Ti) (Van de Wetering 1998, 7).

Tot i que ens és més desconegut que no pas altres personatges detectivescos de sèries criminals
com Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), Dupin (Edgar Allan Poe) o Lecoq (Émile Gaboriau),
el jutge Ti comparteix les mateixes característiques de personificació que els que hem
mencionat. No obstant això, cal destacar un tret molt important: a diferència de Holmes, Dupin
i Lecoq, les aventures del jutge Ti transcorren a Xina i no a Europa. Aquest fet fa que sorgeixin
unes característiques especials (l’element de suspens no és tant la identitat o els motius del
culpable, que es coneixen des de l’inici, sinó la pugna entre les figures de la llei i els criminals)
que marcaran totes aquelles novel·les ambientades en països asiàtics i que les distingiran de la
resta, creant així un subgènere (Hoveyda 1967, 11-16).

Una altra hipòtesi, que, sigui dit, no la sustenten gaires crítics, és que el precedent de la novel·la
negra és Èdip rei escrita per Sòfocles el segle V a.C. aproximadament. Tot i que sempre s’ha
catalogat aquesta obra com un drama clàssic, hi ha certs indicis i característiques que la podrien
fer una història policíaca (F. Colmeiro 1994, 87).
Així ho explica Graciela Villanueva:
Si nos detenemos ahora un momento en la consideración de la historia de Edipo
como un policial, lo que salta a la vista es que, tanto en el mito como en la
versión de Sófocles, Edipo es considerado un detective avant la lettre porque se
enfrenta a enigmas y porque es capaz de resolverlos. El primer ejemplo claro en
este sentido es su encuentro con la esfinge de Tebas y su victoria sobre ella. En
el segundo de los casos que Edipo debe resolver (que es el que el oráculo de
Delfos le plantea –con Creón como intermediario– cuando los tebanos van a
interrogarlo acerca de la manera de librarse de la peste) no sólo hay un enigma,
sino que éste tiene que ver con la identificación de un asesino (el de Layo). Para
cualquier lector de relatos policiales es evidente que la elucidación de un
asesinato constituye un elemento primordial de la convención genérica
(Villanueva 2005, 3).
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2.2 Desenvolupament del gènere
Malgrat tenir diferents hipòtesis per definir els orígens del gènere, tenim força clar com es va
anar desenvolupant i estenent fins a arribar als nostres dies. Tal com hem dit Poe va establir
unes bases i premisses en la construcció dels arguments narratius que molts autors seguirien
posteriorment amb la màxima esplendor del gènere durant el segle XX: Doyle, Christie, Sayers,
Dickson, Collins, Queen, Vázquez Montalbán, etc.

Els espais anglosaxons són els escenaris principals dels arguments d’aquestes obres. Els
personatges i els ambient solen pertànyer a la classe alta o mitjana-alta. Sovint s’ha acusat a
aquestes novel·les de poc reals, però el que ven o venia no era el realisme de les situacions sinó
el repte intel·lectual que suposava per als lectors intentar solucionar l’enigma que amagava
l’argument (Mata 2010, 6).

Tot i que, òbviament, el gènere americà també té uns llargs antecedents (especialment les
novel·les conegudes com a pulp), es considera que la revolució de la novel·la negra començaria
amb l’arribada de la Gran Depressió (1929). La crisi va fer créixer la criminalitat i això, el fet de
la necessitat de deixar-la plasmada a través de la literatura (Mata 2010, 6). En les novel·les
estatunidenques ja no és tant important el qui i el com, sinó fer una crítica social del moment i
un retrat de l’acció i del fet. Els autors americans també reivindicaven la veracitat i realitat dels
seus arguments, criticant alhora els anglosaxons. Les escenes violentes són molt més explicites
i no s’obvien per anar directament a la investigació.

A territoris catalans i castellans, cal mencionar també els romanços de sang i fetge:

[...] els romanços de sang i fetge, a banda del seu interès intrínsec, presenten en
versos deficients la història del crim i l’ajusticiament de o dels culpables. Solen
anar encapçalats per un gravat on es mostra una escena violenta amb punyals,
caps per terra, trabucs, ventres oberts, cossos penjats de les bigues, nens posats
al forn com si fossin cabridets... O bé l’altra cara del crim: l’execució del reu. Els
romanços representen el cadafal, el botxí estrenyent el corbatí, l’ajusticiat vestit
amb l’hopa infamant i amb les mans plegades, i el sacerdot, davant seu,
mostrant una creu. Davant del patíbul, la tropa, els germans de les diverses
confraries, encaputxats i portant un santcrist cobert amb un vel negre (Bofarull
i Terrades 2004, 7).
Els romanços de sang i fetge solien relatar magnicidis, infanticidis, parricidis i crims passionals,
segurament aquests últims eren els més freqüents. Segons Segura (Segura 1983, IX) els
romanços de sang i fetge més populars són datats del segle XIX i principis del XX, però també en
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trobem d’anteriors, al segle XVIII. Les temàtiques són força semblants, segurament la diferència
principal és la variació entre el vers inicial i la prosa de a finals del segle XIX i principis del XX.

També caldria destacar sovint el paper religiós i fantàstic com a inductor d’aquests crims. Segons
Segura (Segura 1983, IX), sovint apareix el diable mencionat com a provocador i incitador
principal de les accions violentes que s’han de venir.
Generalment en castellà aquests escrits començaven amb un vers que solia demanar forces a
Déu per poder explicar la història atroç que el seguia:

Fortaleza pido a Cristo
Y a la Virgen pido gracia
Para poder relatar
un suceso que me espanta

I acabaven amb alguna lliçó al més pur estil moral de faula:
Nunca hay paz para el ladrón,
Menos para el asesino
Pues que el Eterno y Divino
Les negará su perdón.
Enseña la experiència
Que el hombre que es criminal
Halla siempre un tribunal
Para dictar su sentencia. 9

A molts reculls de cròniques locals de Catalunya també es troben petits relats en prosa sobre
fets criminals que van marcar en algun moment la història del poble en qüestió. Un exemple és
el relat Un crim passional datat del 1883 i relatat per Antònia Novelles l’any 1946. Aquest fet
apareix redactat per primera vegada a Croquis Manlleuencs (Pujol Escalé, Francesc; Gaja Molist
1952, 3-6).

9

Fragments extrets de (Bofarull i Terrades 2004, 7)
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2.3 Recepció del gènere
Tot i que avui en dia el gènere gaudeix de gran acceptació, tant del públic com de la crítica, no
sempre ha estat així. El públic sempre li ha estat a favor, però la crítica, no. El fet que algunes
d’aquestes obres apareguessin en revistes o diaris de l’època per entregues feia que semblés
que la qualitat era més baixa o que la finalitat era mer entreteniment, i per tant, que la crítica
no la veiés amb bons ulls. Per exemple, les quatre primeres novel·les de Sherlock Holmes van
ser publicades per primera vegada a The Strand Magazine (Alemán Sainz 1975, 11-12). No
obstant això, les novel·les nord-americanes de la volada de Hammett o Chandler, entre d’altres,
van tenir una acollida més positiva durant l’època de postguerra per part dels intel·lectuals
europeus.

Tot i que els americans van ser els més ben vistos en la recepció del gènere a Europa, en
l’actualitat no és així. De fet, la influència d’aquestes obres (tant americanes com anglosaxones)
és molt viva i latent avui en dia en les obres de Manuel de Pedrolo, Maria Antònia Oliver, Maria
Aurèlia Capmany, Agustí Vehí, Teresa Solana, per mencionar alguns autors de la producció
nacional.
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3. Capítol 3. L’origen de la novel·la negra en català
3.1 Els inicis (1900-1936)
El naixement de la novel·la a policíaca a Catalunya, es pot entendre des de dues vessants
diferents: traducció i obra pròpia. Si en busquem els precedents hem d’anar a buscar obres
traduïdes al català, ja que com hem comentat anteriorment, els orígens d’aquest tipus de
literatura no es troben en el territori català. No obstant això, no vol dir que no tinguem producció
pròpia del gènere.

Segurament, una de les primeres obres que ens van arribar i que es va traduir al català van ser
les obres d’Arthur Conan Doyle, protagonitzades pel mundialment famós Sherlock Holmes.
Durant els anys 1908 i 1909 es comencen a traduir les obres de l’autor anglès creant una
col·lecció de 37 llibres de temàtica negra o policíaca, d’aparició setmanal al quiosc, titulada
Literatura Sensacional. Aquesta col·lecció va publicar-la el llibreter-editor Salvador Baixarias i
Joan G. Junceda qui va dissenyar les portades, i que més tard ell mateix va il·lustrar una de les
primeres sèrie de novel·la detectivesca purament catalanes protagonitzades per la famosa figura
de Bolavà de Josep M. Folch i Torres (El Bolava detectiu, 1911) (Pinyol i Torrents 2003). També,
Albert Llanas crea una auca titulada Detective Sherlock Holmes (1908).

D’altra banda, també cal destacar el paper de les traduccions de Carles Riba de l’obra d’Edgar
Allan Poe, que com hem dit anteriorment, se’l considera un dels pares del gènere policíac a nivell
mundial. L’any 1918 Editorial Catalana publica Els crims del carrer Morgue així com alguns dels
contes de terror de l’autor (Martín Escribà 1966, 31).

No obstant això, segons Mata (Mata 2010, 11), també comptem amb un precedent una mica
més antic i de producció pròpia; datat de l’any 1905 Contes insòlits és un recull d’uns quants
contes dels quals 3 surten de la imaginació d’Antoni Careta i Vidal, i dos dels quals se’ls considera
del gènere estudiat: Oydà i L’ull acusador.

Als voltants de l’any 1910 es comença a consolidar el moviment cultural que anomenem
noucentisme. I és aquest moviment el que fa davallar la popularitat de la novel·la, ja que
desacreditava aquest gènere literari de ficció, fent així gairebé impossible cultivar-lo. Així
s’explica amb paraules de Albert Manent:
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Pels volts de 1911 podem situar el moment de la consolidació del Noucentisme
que esdevindrà una mena de cultura oficial i més tard es convertirà en un
autèntic substrat. Doncs bé, en aquesta època fins el 1925, el Noucentisme
desvetllà una veritable i curiosa prevenció contra la novel·la i contribuí al seu
desprestigi com a gènere –deien- matusser, poc elaborat, insatisfactori, enfront
de l’orfebreria, el lirisme i la subtilesa que traspuava l’estil noucentista (Manent
1984, 215).

Malgrat la gran davallada de la popularitat dels gèneres narratius de ficció, a mitjans dels anys
20 es comença a notar un canvi d’opinió, tant en la societat com en la mateixa comunitat
d’escriptors i intel·lectuals del moment. L’any 1924 comencen a aparèixer les primeres novel·les
purament detectivesques, mantenint les característiques de les novel·les detectivesques
angleses, imitant-ne molt l’estil i sense aportar gaire res de diferent. Així doncs Jacint M.
Mustieles publica L’assassí i el seu compliç (1924) i M. Poal-Arengal publica La meva mort (1924).

Un any més tard Sagarra i Riba s’entaulen en un debat periodístic que comporta qüestionar-se
si realment es pot eliminar o ignorar amb tanta facilitat un gènere narratiu com havia fet el
moviment noucentista. Riba ho deixa força clar en el seu discurs Una generació sense novel·la?
que llegeix el 5 de juny de 1925 en una conferència titulada Una generació sense novel·la, on
s’adreça a la situació abans descrita per Josep M. de Sagarra en un article titulat La por a la
novel·la i publicat al diari La Publicitat el dia 26 d’abril de 1925 (Casasús 2015)10 (Auferil 2016,
47). L’any 1975 Alan Yates també publica un llibre, de títol totalment suggeridor i a mode de
picada d’ullet a Carles Riba (Una generació sense novel·la?), on explica l’evolució de la novel·la
moderna en català i els períodes d’omissions i confusions que la caracteritzen (Yates 1975).
L’article de Sagarra argumentava el següent:
El públic català està demanant amb la boca oberta i amb uns crits desesperats
que li donguin novel·les... Aquest gran públic no és que sigui molt mirat, no és
que sia molt exigent, només demana que no l’ensopeixin; és un públic de bona
fe que estima les coses del país, i que, si llegeix novel·les o històries forasteres,
és perquè aquí no en fem, que si en féssim, se les empassaria com bresques...
S’ha de vèncer la por d’escriure novel·les; jo demano persones de bona voluntat
que vulguin començar a escriure novel·les; fem la prova i no ens en
empenedirem (Sagarra 1925).
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CASASÚS, Josep Maria. «Una generació sense novel·la». Ara Premium (en línia), 2015.
http://www.ara.cat/premium/generacio-novella_0_1369663023.html. (Consultat: juliol 2016)
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I el de Riba el següent:
Ara darrerament, Josep M. de Sagarra s’ha planyut de la misèria de la novel·la
catalana; desimbolt i cella arrufat Tirteu, ha preludiat un fogós embatèrion per
fer seguir la nostra gent de lletres a la conquista de l’imponent gènere literari.
[...] Que la por hi és, ens sembla evident; però més aviat la celebraríem, àdhuc
la propugnaríem, com un indici d’un benvingut sentit de la responsabilitat en els
literats catalans. Si aquesta bona por hagués existit per a refredar càndids
entusiasmes poètics o no menys ingenus accessos de criticisme l’alta lírica
d’un Josep Carner, per exemple, o d’un López-Picó, o del mateix Sagarra, avui
no fóra compresa, o almenys no podria semblar que ho és, sota tantes
condemnacions malhumorades i equívocament generals, [...].
Més aviat ens inclinaríem a creure que en la nostra literatura ha predominat, en
aquest quart de segle, la lírica, per una ordenació pregona de l’esperit català, tot
ell adreçat cap a la seva total reafirmació. [...] Hom veu que cal reconstruir molta
cosa, amb modèstia i paciència, damunt fonaments pregons i amb material
resistent: en primer lloc, la llengua literària. Tots aquests vint o vint-i-cinc anys
bé valen la constatació, formulada o no, però excitadora de clares energies, que
una llengua, per secular i per parlada que sigui, és tanmateix corruptible fins a
la mort, [...] únicament els poetes haurien pogut crear el català literari.
[...]
Així, no es pot dir que la novel·la catalana no ha començat, sinó que ha finit un
període preparatori d’ella, el dels narradors alguns de qualitat genial com
Ruyra, el període dels que només al·ludeixen, com ve a definir Ortega i Gasset,
i s’ha d’obrir el de la veritable novel·la moderna, el dels creadors i presentadors
de realitats psicològiques imaginàries (Riba 1979).
És a partir d’aquest moment que la narrativa de ficció, i per tant el gènere negre i policíac
comença a proliferar. Un bon exemple, tal com comenta Martín Escribà (Martín Escribà 2014,
1), seria El misteri del bosc d’Aubac (1926) de Jaume Roig Solana, tot i que Mata (Mata 2010, 11)
també menciona El collar de la Núria (1927) de Cèsar August Jordana, ja que considera que
aquesta obra pretén “crear un públic català per a la literatura de consum i oferir a la llengua la
possibilitat d’adaptar-se als usos que el gènere exigeix. El propòsit de Jordana és normalitzador,
en el sentit de crear un públic i situar la llengua catalana al mateix nivell que les altres llengües
modernes”.

De seguida s’arriba als anys 30, que es considera una de les èpoques daurades de la novel·la, i
especialment del gènere (Mata 2010, 11). Algunes de les novel·les que serveixen com a
testimonis d’aquesta època són Com vaig assassinar Georgina (1930) de Domènec Guansé.
També l’any 1936 Mercè Rodoreda publica Crim, que posteriorment ella mateixa rebutjarà
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(Martín Escribà 2014, 1). Crim és una novel·la negra en clau de paròdia, i segons el mateix Martín
Escribà, quan una cultura parodia un gènere és perquè aquest ja està plenament consolidat.

Quan les coses semblava que anaven d’allò més bé per a la literatura, especialment la de
consum, i el gènere negre, i que es recuperava de la davallada viscuda durant els anys 20, esclata
la Guerra Civil Espanyola l’any 1935, una època convulsa i complicada per a la cultura,
especialment per a la catalana.

3.2 Censura franquista (1936 – 1975)
La guerra va representar un forat brutal per a la cultura, ja que la preocupació principal era la
situació inestable que estava vivint el país. L’any 1939 la guerra va acabar amb la victòria del
franquisme. Aquest corrent dictatorial va suposar un gran retrocés per a la cultura, i molt més
per a la catalana. Molts intel·lectuals van emprendre el camí de l’exili forçats per les repressions
que vivien i patint les per seves vides. Els que es van quedar a les terres catalanes es van veure
forçats a viure un període de silenci, ja que el català va quedar relegat a un ús estrictament
familiar.
El franquisme va anar acompanyat d’una repressió brutal de la societat a diferents nivells. La
literatura, el teatre, la música, el periodisme, el cinema, etc. es va veure afectat pels talls de
contingut que tenien i que anaven en contra del règim o dels ideals del règim. Tot i aplicar certes
normes de censura, el franquisme mai en va compilar una llista (Godayol 2016, 49). No obstant
això, Godayol fa menció de l’agrupació de les doctrines de la censura que fa Manuel Abellán:
1. Moral sexuada entendida como prohibición de la libertad de expresión que
implicará, de alguna manera, un atentado al pudor y a las buenas
costumbres en todo lo relacionado con el sexto mandamiento y, en estrecha
unión con dicha moral, abstención de referencia al aborto, homosexualidad
y divorcio.
2. Opiniones políticas [contrarias al régimen].
3. Uso del lenguaje considerado indecoroso, provocativo e impropio de los
buenos modales por los que se ha de regir la conducta de las personas que
se autodefinen como decentes.
4. Por último, la religión como institución y jerarquía, depositaria de todos los
valores divinos humanos e inspiradora de la conducta arquetípica (Abellán
1980, 88-89).
Segons Godayol el procediment que havia de seguir un editorial per poder publicar alguna obra
era, abans de res, “omplir un imprès de sol·licitud de reproducció (incloïa nom i domicili de
l’editor, títol de l’obra, possibles pàgines, format, número d’exemplars del tiratge i preu)” i
seguidament “acompanyar la sol·licitud amb dos exemplars dels originals de la traducció”. Era a
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partir d’aquest punt que l’obra entrava en el procediment administratiu fins a arribar als
censors. El grup de censors podia contenir membres de l’Església, militars, acadèmics, escriptors,
crítics i funcionaris del MIT. Un cop llegida l’obra aquests havien d’omplir un imprès responent
les següents preguntes:
Ataca el dogma?
La moral?
La Església o els seus Ministres?
El Règim o les seves institucions
Les persones que col·laboren o han col·laborat amb el Règim?
Els passatges censurables formen part del contingut total de l’obra?
Informe i altres observacions: (Godayol 2016, 50-51)
No obstant el clima opressiu de la situació política, alguns intel·lectuals van aconseguir mantenir
la llengua catalana impresa viva a través de publicacions esporàdiques, i generalment molt
costoses. Cal recordar també que hi va haver una petita part de la producció que es va quedar
aquí, a Catalunya, però de manera clandestina i, sovint, anònima.
En finalitzar la segona Guerra Mundial (1945), el franquisme va reduir la seva pressió a les terres
catalanes. És en aquest moment que la cultura va poder tenir una petita via de respiració i va
trobar la manera de tornar a començar la seva recuperació. Iniciatives com l’Editorial Selecta
(1946), de l’editor Cruzet, o l’autorització que va permetre tornar a posar en marxa les edicions
Barcino (1947), van ser de les pioneres d’arrencar motors en aquest període convuls.
També és en aquest període de la història del país que alguns noms, avui en dia considerats
grans exponents de la novel·la policíaca a Catalunya, comencen a sonar amb força. Rafael Tasis
(1906-1966) publica una trilogia: La Bíblia valenciana (1955), És hora de plegar (1956) i Un crim
al Paralelo (1960). La trilogia la protagonitzen dos personatges característics de la novel·la
detectivesca: Jaume Vilagut, un comissari, i Francesc Caldés, un periodista.
A Tasis no només se li atribueix el reviscolament de la novel·la policíaca en el territori, sinó que
crea una escola en introduir un estil característic del país en el gènere. Un retrat sociològic,
històric i estilístic del moment viscut. És així com arribem a:
La consolidació del gènere policíac català cap a un tipus de narrativa en la qual
es comencen a tenir en compte, més enllà dels elements d’intriga, aspectes
d’ordre social, o si es vol, plantejaments ideològics que transcendeixen molt més
enllà de la literatura de pur entreteniment (Martín Escribà 2014, 1).
Una altra figura a destacar dins el món de les lletres catalanes, i encara més dins el gènere, és
Maria Aurèlia Capmany amb la novel·la Traduït de l’americà (1959). I de l’escola Tasis, també
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tenim Manuel de Pedrolo escriptor (Es vessa una sang fàcil, 1954; L’inspector fa tard, 1960, entre
d’altres) i fundador de la col·lecció de novel·la policíaca La Cua de Palla.
L’arribada dels anys seixanta coincideix amb l’arribada de la relaxació de l’autarquia i per tant
de la repressió. És doncs, en aquest moment que esclata el gran detonant del gènere en català:
la creació de diferents col·leccions especialitzades durant la dècade dels seixanta. La, ja
mencionada, La Cua de Palla (1963-1970), d’Edicions 62 i dirigida per Manuel de Pedrolo és la
més important (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 11-13), ja que va aconseguir publicar
71 números (vegeu annex per veure la llista de títols). La seva especialització en novel·la
americana (Hammett, Chandler, Mc Coy, Cain, MacDonald), tot i comptar també amb autors
europeus (Simenon, Le Breton, Very i Dürrenmat), va donar molta revolada també a la tasca
traductològica, creant un desplegament de traductors, traductores, autors i autores, gairebé mai
vist fins al moment (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 11-13).
Aquest nou context cultural, i una nova era de permissions, dins encara del franquisme, propicia
el naixement d’altres iniciatives semblants a La Cua de Palla. Una d’aquestes iniciatives, a la qual
ja ens hem referit més amunt, és la col·lecció Enjòlit (1964-1965) de Aymà Edicions. Enjòlit
s’especialitza, específicament amb la novel·la d’espionatge: publica fins a nou entregues de les
aventures de James Bond (Ian Fleming) i altres autors d’espionatge (Eric Ambler, Len Deighton,
entre d’altres) (Martín Escribà 2014). Una altra col·lecció que ha passat molt més desapercebuda
per la seva poca durada va ser L’Interrogant (1965), de l’editorial Molino, la qual va publicar
quatre novel·les d’Agatha Christie (L’assassinat de Roger Ackroyd, Assassinat a l’Orient Express,
Sang a la piscina i Un gat de colomar).
Així explica José F. Colmeiro el context històric, social i cultural de l’estat:
Durante los años sesenta comenzaron a registrarse definitivamente signos de
cambio en la Sociedad española, tres las ineludibles reformes acometidas por
los tecnócratas administrativos, que habrían de ocasionar profundas
transformaciones económicas, sociales y culturales. La industrialización de la
nación, el impresionante despegue económico y la creación de una gran clase
media, junto con la llegada masiva del turismo que influiría enormemente en la
economía y en las costumbres, la relativa liberación que supuso la Ley de Prensa,
la creciente escolarización de la población, y el decreciente fervor religioso en
una sociedad cada vez más consumista, eran índices que apuntaban hacia la
definitiva modernización de la sociedad española (Colmeiro 1994, 165).
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3.3 Era post-franquista (1975 – 2000)
L’any 1975 mort el dictador i això crea que els últims aires repressius que es vivien al país
s’esvaeixin completament i s’entri a l’anomenat període de transició. Això propicia el
renaixement de la cultura a nivell estatal i per tant tornen a florir aquelles idees vinculades amb
la literatura. Pel que fa l’interès pel gènere negre creix de cop i finalment adquireix el respecte
de les acadèmies que sempre havia buscat, deixant ja totalment oblidada l’etiqueta de literatura
de consum o d’entreteniment. A nivell espanyol apareix l’editorial Círculo del Crimen que, com
bé el nom indica, s’especialitza en la publicació del gènere en castellà (obres nacionals i
internacionals). Una altra iniciativa que neix és la revista Gimlet, també especialitzada en el
gènere negre. Aquest reviscolament també propicia una nova generació d’autors espanyols que
cultivaran el gènere: Martínez Laínez, Julián Ibáñez, Lourdes Ortiz, Andrés Martín o Vázquez
Montalbán. Segurament un dels més destacables serà Montalbán amb la creació del seu
personatge per excel·lència, Pepe Carvalho, el qual serà fins i tot portat al cinema (Mata 2010,
19-20).

Pel que fa al panorama català, no varia gaire de l’espanyol, ja que també començarà a viure uns
anys de glòria per a la cultura en general i pel gènere. Fins a aquest moment hem parlat
d’editorials que traduïen novel·la internacional al català, però és a partir dels anys setanta, quan
la repressió comença a ser molt més lleugera, que neix la primera generació d’escriptors en
llengua catalana de novel·la policíaca.

Com a màxim exponent per exemplificar aquest període històric tenim Jaume Fuster i la seva
novel·la De mica en mica s’omple la pica (1972). Segons Martín Escribà (Martín Escribà 2014, 2),
Fuster va crear escola amb el seu estil i forma de fer narrativa, i ve permetre que un seguit de
“practicants” entressin en el joc del gènere. Ramon Planes (Crim del carrer Tuset, 1973), Núria
Mínguez (Una casa a les tres Torres, 1974), Lluís Utrilla (Una llosa de marbre negre, 1974) i
Llorenç Sant Marc (El pacte de Lausana, 1979; La mort del Benefactor, 1981 i Els comptes clars,
1984), són els autors que Martín Escribà menciona.

És, de fet, en aquest context que Jaume Fuster destapa la necessitat de crear literatura de
gènere i ordenar-la. Per aconseguir aquest propòsit l’any 1977 es crea el col·lectiu Ofèlia Dracs
amb un nombre fix d’autors (Joan Rendé, Joaquim Carbó, Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver,
Joaquim Soler, Josep Albanell, Jaume Cabré, Vicenç Villatoro, Margarida Aritzeta, Isidre Grau) i
col·laboradors esporàdics (Quim Monzó, Josep Maria Illa, Xavier Romeu, Carme Riera, Joana
Escobedo, Assumpció Cantalozella i Roser Vernet). Aquest col·lectiu es dedica a crear reculls de
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literatura de diferents gèneres, entre els més destacats terror (Lovecraft, Lovecraft. Barcelona:
Edicions 62, 1981), eròtic (Deu pometes té el pomer, Barcelona: Tusquets, 1980 i premi La
Sonrisa Vertical 1979) i misteri (Negra i consentida. Barcelona: Editorial Laia, 1983) (Picornell i
Belenguer 2007, 121-122).

L’any 1980 Edicions 62 llançava Seleccions de La Cua de Palla i tornava a posar en marxa el
projecte que Manuel de Pedrolo havia començat als anys seixanta, aquesta vegada gestionat
per Xavier Coma. No obstant això, l’especialització de la col·lecció encara va més enllà, ja que
passa a publicar exclusivament novel·la nord americana. També és en aquest moment que
Fuster torna a entrar en escena amb un de les seves obres més destacables dins el gènere Negra
i consentida (1983). Aquest fenomen va anar precedit de molts autors que encara avui en dia
exerceixen: Maria Antònia Oliver Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2016), Antoni Serra,
Margarida Aritzeta, Josep Maria Palau, Guillem Frontera, Isabel Clara-Simó, Ferran Torrent,
Andreu Martín, entre molts d’altres (Martín Escribà 2014, 2).

Durant els anys vuitanta, el gènere va demostrar que quedava plenament consolidat. Això va
permetre la creació de noves iniciatives editorials especialitzades. La Maleïda (1986-1994) de
l’editorial Pirene; Barcelona, màxima discreció (1987-1988) de l’editorial Timun Mas o El laberint
de paper (1988 - ?) de l’editorial Empúries, segons menciona Martín Escribà (Martín Escribà
2014, 2).

L’eufòria que es va viure durant els anys vuitanta no va continuar durant l’última dècade del
segle. La hipòtesi principal que explica Mata (Mata 2010, 30) és que el mercat i el públic no va
poder engolir tota la producció que s’havia fet prèviament durant els vuitanta, fent que la
producció baixés en picat i moltes de les col·leccions que es van iniciar haguessin de donar per
tancada la llista de títols publicats.

3.4 Un nou segle i un nou inici (2000 – 2015)
No obstant això, el nou mil·lenni va tornar a portar una nova onada de febre pel gènere negre
que encara persisteix amb força avui en dia. Aquests últims anys hem pogut veure una gran
entrada de novel·les internacionals traduïdes al català, però també un gran número de novel·les
d’autors catalans. Martín Escribà (Martín Escribà 2014, 2) menciona un gran nombre d’autors i
autores els quals són la prova que demostra l’èxit actual del gènere: “Andreu Martín, Teresa
Solana, Jordi de Manuel, Xavier Bosch, Lluís Llort, Sebastià Jovani, Pau Vidal, Marc Pastor, Jaume
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Benavente, Rafael Vallbona, Pep Coll, Ramon Usall, Joan Francesc Dalmau, Agustí Vehí, Josep
Torrent, Jordi Cervera, Salvador Balcells, Jordi Pijoan”, entre un llarg etcètera i creixent.

Però val a dir que no només s’ha notat en nombre d’autors i publicacions que cultiven el gènere.
Només cal fer un cop d’ull a les agendes de l’actualitat per adonar-nos-en que hi ha una gran
quantitat de jornades dedicades exclusivament al gènere negre. Alguns exemples a destacar
poden ser el Cubelles Noir, que amb només dos anys d’edat s’ha guanyat el prestigi de tota la
comunitat del gènere del país. Altres esdeveniments molt similars poden ser Tiana Negra o
Collbató Negre, o segurament el més destacat el BCNegra.

Però, a part d’aquestes iniciatives, cal destacar també el nombre de llibreries i biblioteques
especialitzades en el gènere. Negra y Criminal era una llibreria de Barcelona que malauradament
va haver de tancar les portes l’octubre del 2015. Aquesta llibreria la regentava Paco Camarasa i
havia vist passar una multitud incomptable d’autors i de llibres del gènere. La biblioteca La
Bòbila, nascuda l’any 1999 a l’Hospitalet de Llobregat, ha fet una molt bona tasca de difusió del
gènere entre tots els seus usuaris.

Cal mencionar també premis narratius i literaris enfocats específicament en aquest gènere.
Podem citar Crims de tinta, Ferran Canyameres o el Premi literari memorial Agustí Vehí. Els
premis literaris poden ser molt llaminers per a amants de la literatura i l’escriptura i una molt
bona manera de seguir fent difusió i repercussió del gènere.

Pel que fa a les col·leccions especialitzades, també tornen a prendre certa revolada. La Cua de
Palla ho torna a intentar de nou, primer l’any 2006 amb la publicació només de dos números, i
després l’any 2009 a través de LaButxaca, però finalment decideix tancar. La Negra, una
col·lecció que ja havia publicat 52 número entre els anys 1986 i 1998, torna a engegar motors
l’any 2008 dins l’editorial RBA Libros (ja que compra La Magrana de la qual formava part La
Negra) i encara en l’actualitat publiquen números. D’altra banda, tenim iniciatives noves que
han aconseguit crear noves col·leccions. Són els casos per exemple de Crims. Cat (de l’editorial
Alrevés) i Llibres del Delicte que conformen una editorial independent.

P à g i n a | 42

4. Capítol 4. La Cua de Palla, La Negra i altres col·leccions
especialitzades
Malgrat que fins a la meitat del segle XX la novel·la policíaca era considerada més un gènere de
consum que no pas un gènere de per sí i que en el moment que se surt del noucentisme el
prestigi de la novel·la com a estil narratiu no està del tot ben vist, iniciatives com La Cua de Palla
o la Negra, entre algunes d’altres, segurament amb menys renom, van propiciar la consolidació
del gènere negre com un gènere a considerar entre els altres.

També és important remarcar la llei de premsa i impremta de 1966, concretament una llei
aprovada el 18 de març d’aquest any per el Ministro de Información y Turismo del moment
(Fraga Iribarne, ministre). Aquesta llei significa “la substitució d’unes mesures altament
restrictives, aparegudes en temps de guerra, per unes altres pròpies d’una dictadura que, vinti-set anys després d’acabada la guerra que li havia donat el poder, considerava que, en aquest
terreny, li convenia rentar-se la cara” (Llanas 2006, 24-25).

És així com en aquest context comencen a néixer iniciatives centrades exclusivament en la
novel·la policíaca. Seguidament fem una breu enumeració d’algunes de les iniciatives més
importants del món editorial català per ordre cronològic.

4.1 La Cua de Palla i les seleccions
L’any 1963 Max Cahner i Ramon Bastardes, fundadors d’Edicions 62, van posar sobre la taula de
Manuel de Pedrolo el projecte de crear una col·lecció que publiqués exclusivament novel·la
negra. Aquest és l’inici de La Cua de Palla, una col·lecció característica pels colors groc i negre
de les portades dels llibres publicats, que va aconseguir fer arribar novel·la negra en català arreu
del país. La Cua de Palla ha viscut moments de molts alts i baixos al llarg de la història, i això no
ha permès mantenir una continuïtat en els títols i números que s’han anat publicant. Així doncs,
va quedar dividida en 5 seleccions diferents: La Cua de Palla (1963 – 1970), Seleccions de La Cua
de Palla (1981 – 1996), El cangur/Cua de Palla (1996 – 1997), La Nova Cua de Palla (2006) i
LaButxaca/ Cua de Palla (2009). Cada una va publicar un llistat de títols (vegeu annex), la gran
majoria traduccions al català d’obres americanes i britàniques (Canal i Artigas, Jordi ; Martín
Escribà 2011, 39).

De fet, la tasca de La Cua de Palla va molt més enllà de la publicació d’obres del gènere. De fet
el llistat de títols inclou títols d’autors americans i europeus, però també va publicar un parell
de novel·les del mateix Pedrolo. A més, la tasca de traducció de tantes novel·les diferents amb
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una borsa de traductors també impressionant, va necessitar homogeneïtat i coherència alhora
de poder treballar. Pedrolo va fer ús d’un català molt ortodox a l’hora d’escriure les seves obres,
però va poder veure la necessitat de poder fer ús d’un argot, per poder tractar segons quines
temàtiques, això crearia un llenguatge menys artificial i per tant més proper a la realitat. Aquest
esforç lingüístic va ser una obra conjunta dels diferents autors/es i traductors/es que van
començar a formar part del projecte: Pedrolo, Folch i Camarasa, Capmany, entre d’altres. Així
doncs, a través de la “redefinició” del llenguatge emprat es va aconseguir crear una novel·la
negra més creïble (Mata 2010, 20). Aquest tema també el comenta Agustí Vehí a Les Veus del
Crim:

“[...] Bé, que em parlis de la dificultat (que també tenen els traductors) per
trobar tant argot dels malfactors com de la policia actual.
Jo hi he pensat molt.
Això tal vegada actualment grinyola, no? No podem dir allò d’”Atura’t,
malfactor!”. Tu ets perfecte per fer-te aquesta pregunta: quin argot hi ha
actualment a la policia?
A veure. Hi ha un argot administratiu que no el parla ningú més, però nosaltres
més aviat diem: “Aquest paio”, “aquest cantamanyanes”.
Ja, però això no és un argot específic.
No, no hi ha un argot propi de la policia.
Potser l’antic argot en castellà de la policia d’abans, de la policia franquista, ha
passat a vosaltres.
No ho sé. Perquè, és clar, no cal dir: “Alto, policia!”. Pots dir perfectament: “Vols
parar de córrer, fill de puta?”. És que... és així de simple.
I la parla de la delinqüència, avui en dia, és molt anglosaxona? O molt dels sudamericans?
Hi ha de tot. A mi, a les novel·les, m’importa molt reflectir la parla del carrer,
sigui quina sigui. Sort en tinc de l’Imma, tot i que molts dies discutim. I vaig fent,
amb la lletra inclinada [es refereix a la cursiva] i entre cometes. I vaig tirant. No
em resulta especialment problemàtic tampoc” (Villalonga 2013, 36-37).
Les Seleccions de La Cua de Palla va establir definitivament la línia editorial, posant a l’abast del
públic un ventall de novel·les tant d’autors clàssics com Chandler o Hammett, com nous autors
contemporanis con Highsmith o Westlake. Segurament el tret més important en va ser la
llargada, ja que va publicar 164 títols (és la col·lecció més llarga especialitzada en literatura
policíaca de l’estat espanyol). Aquesta nova col·lecció va començar l’any 1981 sota la direcció
de Manuel de Pedrolo, però l’any 1985 va ser substituït per Xavier Coma. Aquest va ser un punt
d’inflexió, perquè el caire de les novel·les que es publicaven a Seleccions va passar a ser un tipus
de novel·la molt més negra en el sentit americà (corrupció, gangsterisme i tràfic). També uns
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personatges més foscos i amb més imperfeccions i problemes que els herois clàssics i
segurament més britànics (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 71-72). Segons Mata
(Mata 2010, 24-25), segurament això va venir donat per les preferències del nou director, però
molt possiblement per l’aparició d’una nova col·lecció especialitzada La Negra, 1986).

No obstant això, a mitjans dels noranta, la col·lecció va començar a perdre força entre el públic
i va començar a tenir dificultats per poder treure més números. És per aquest motiu que es va
veure absorbida per una altra col·lecció: El Cangur. Aquest nou episodi va poder presenciar la
publicació de vuit títols més però, tot i els esforços per tirar endavant, va acabar fent fallida l’any
1998. Cal destacar que aquesta nova col·lecció va incloure tres llibres d’assaig escrits pel mateix
Xavier Coma (Diccionari de la novel·la negra nordamericana, Diccionari del cinema negre Temes
i autors de la novel·la negra: De la "Série Noire" a "La Cua de Palla") (Canal i Artigas, Jordi ; Martín
Escribà 2011, 111).

Hi va haver dos intents més per ressuscitar la col·lecció, però cap dels dos va donar els fruits que
s’esperaven. El febrer de 2006 Edicions 62 va presentar dins el context de BCNegra, La Nova Cua
de Palla. Però el malestar de l’editorial per les preocupacions de futur i les veus de desvinculació
del seu soci majoritari, La Caixa, van fer que l’editorial es veiés obligat a deixar córrer el nou
projecte. És així, doncs, com a l’abril del 2006 La Nova Cua de Palla es va veure tancada (Canal i
Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 115-116).

Al maig de 2009, Edicions 62 va tornar a treure quatre títols que ja havia publicat anteriorment
amb LaButxaca: La clau de vidre de Dashiell Hammett, La dama del llac de Raymond Chandler,
El carter sempre truca dues vegades de James M. Cain i La bella dorment de Ross Macdonald.
Aquesta vegada, anaven acompanyats d’un dossier de premsa que explicava la història i
característiques de La Cua de Palla i donava algunes dades sobre els quatre títols publicats. No
obstant això, aquesta vegada les obres es publicaven sense la censura que s’havia aplicat a les
tres traduccions fetes per Manuel de Pedrolo, Rafael Tasis i Ramon Folch i Camarasa (l’última,
la més moderna feta per Enric Casasses no es va veure afectada per la restricció franquista)
(Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 116-117).

4.2 La Negra
Carles-Jordi Guardiola, editor de l’editorial La Magrana, i Àlex Broch, també editor del segell,
sota la direcció de Jaume Fuster, van iniciar l’any 1986, una nova col·lecció especialitzada en el
gènere negre: La Negra. La Negra es va conduir de manera molt diferent a La Cua de Palla.
P à g i n a | 45

Mentre aquesta última publicava un gran nombre de traduccions (majoritàriament d’autors
nord americans, i més especialment, des de la direcció de Xavier Coma), barrejades amb una
minoria d’obres d’autors catalans, la primera va aconseguir compaginar a la perfecció (gairebé
50%) la publicació d’obres estrangeres traduïdes (Rendell, Woolrich, Scerbanenco) i obres
catalanes (Andreu Martín, Antoni Serra, Margarida Aritzeta i Mª Antònia Oliver) (Mata 2010,
25).

A part de les distincions que es poden fer a ambdues col·leccions pel que fa a la publicació
d’obres estrangeres o nacionals, també hi h una diferència pel que fa a la procedència de les
obres internacionals. Mentre, com hem dit, La Cua de Palla es va decantar per la novel·la
americana, La Negra va publicar novel·les de tot tipus de procedència, però la línia que va marcar
(i marca) sempre ha optat més per la novel·la europea (Mata 2010, 25).

Avui en dia, La Negra continua acumulant i publicant títols, cada vegada més d’autors catalans,
i de fet, la recuperació l’any 2015 del Premi Crims de Tinta per part del director de la col·lecció
Jordi Rourera, ha afavorit la continuïtat d’aquesta tasca, ja que un dels premis és la publicació
dins la col·lecció del títol guanyador. Però cal destacar que la col·lecció ja no és sota l’únic segell
de La Magrana, ja que, l’any 2000, aquesta va ser adquirida pel Grup RBA (Mora 2015)11.

4.3 Crims.cat (Alrevés)
Crims.cat és una col·lecció que va iniciar l’editorial Alrevés l’any 2012. Tant l’editorial com la
col·lecció són molt joves, ja que l’editorial va començar la seva tasca l’any 2009, tres anys abans
d’engegar Crims.cat. A més, al néixer en plena era tecnològica s’han valgut dels nous mitjans de
comunicació i han aprofitat la xarxa per publicar una pàgina web també de temàtica policíaca
en català. Crims.cat també barreja la publicació de novel·la d’autors catalans amb la traducció
d’alguns autors de majoria europea.

De fet, el mateix director, Àlex Martín, comenta a El Punt Avui:

La iniciativa de crear la col·lecció Crims.cat va venir de la necessitat d'aglutinar
autors i crear un col·lectiu per a la novel·la negra en llengua catalana. Fa cinc
anys navegàvem sense rumb i sortien títols al mercat que es perdien en els

11

MORA, Rosa. «La Negra, cada cop més catalana». El País, núm. 28 de gener del 2015, 2015.
http://cat.elpais.com/cat/2015/01/28/cultura/1422430075_204158.html. (Consultat: agost 2016)
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prestatges. L'editorial Alrevés i jo ens vam decidir a omplir aquest buit. I ha
tingut el seu ressò i darrere s'hi han apuntat molts més (Llort 2016)12.
A continuació, el manifest de Crims.cat que es pot trobar publicat a la seva pàgina web oficial:

Se’n diu crims.cat i és una nova col·lecció de novel·la criminal en llengua
catalana, amb voluntat d’englobar tot tipus d’etiquetes i subgèneres: negre,
policíac, espionatge, detectivesc, enigma...
L’empenta, a càrrec de l’editorial Alrevés, ens sembla de prou importància com
per prendre’ns seriosament la iniciativa: de moment, sis títols l’any, on es
combinaran autors de casa amb noms estrangers europeus de ressò i prestigi
que avui són desconeguts en totes les llengües de l’Estat.
Així doncs, volem omplir un gran buit dins del mercat editorial en llengua
catalana. Ara que ja és extensament reconegut l’èxit d’aquestes històries dins i
fora de les nostres fronteres, calia unir esforços en la nostra llengua per intentar
evitar la dispersió editorial que viuen tots els autors que cultiven allò que
Raymond Chandler va anomenar «el simple art de matar». Simple o no, hem
cregut que era el moment idoni per acontentar totes aquelles veus que
reclamen des de fa un grapat d’anys la presència d’una col·lecció nostrada com
ho va ser en el seu moment La Cua de Palla.
Per la nostra banda ens proposem -i esperem que no només es quedi en un
propòsit- fer la millor de les seleccions i poder oferir-vos un bon catàleg d’autors
reunits en una col·lecció que respondrà -això sí- a tots els criteris indispensables
que caldria sempre tenir presents: un disseny identificatiu, unes cobertes
suggerents, una numeració i, és clar, una tria coherent de títols.
Amb aquestes aspiracions, us convidem a passar pàgina i a començar a llegir. Hi
trobareu un tipus de lectura, no ho oblideu, que ha delectat esperits de tota
mena i de totes les contrades, i que novament ara podem tornar a fer en la
nostra llengua.
A partir d’ara, ja ho sabeu: si voleu llegir novel·la negra en català, llegiu
crims.cat! (Crims.cat 2012)13

4.4 Llibres del Delicte
Llibres del Delicte, nascuda l’any 2013, és una iniciativa totalment diferent a les anteriors. La
diferència principal és que no es tracta d’una col·lecció d’una editorial sinó que és una editorial
en si; una editorial independent que només i únicament publica novel·la negra. L’altra diferència
és que ja no barreja autors internacionals amb nacionals, sinó que publica, exclusivament, obres
12

MORA, Rosa. «La Negra, cada cop més catalana». El País, núm. 28 de gener del 2015, 2015.
http://cat.elpais.com/cat/2015/01/28/cultura/1422430075_204158.html. (Consultat: agost 2016)
13

CRIMS.CAT. «Crims.cat», 2012. http://www.crims.cat/cat/quisom.html. (Consultat: agost 2016)
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d’autors catalans. El director d’aquesta iniciativa és Marc Moreno. En el número 2 de la revista
L’escriba (Solanich Sanglas 2016, 6-7) es va publicar una entrevista al director de l’editorial que
podreu trobar a l’annex.
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5. Capítol 5. Autors fonamentals en l’esfera del gènere a
Catalunya
El gènere negra en català té uns grans exponents i representants. A continuació hi ha una breu
selecció d’alguns dels autors més importants del gener.

5.1 Rafael Tasis
Rafael Tasis i Marca (Barcelona, 1906 – París, 1966) és considerat un dels pares (si no el pare) de
la novel·la policíaca catalana. Va ser durant l’època dels cinquanta que va aportar el seu màxim
esplendor pel que fa a la producció de novel·les del gènere en català. I això va servir per establir
el precedent que es necessitava per crear una tipologia “nostra” dins el gènere (Martín Escribà
2015, 19-22).

Tasis s’hi va endinsar amb dos objectius al cap, segons Martín Escribà (Martín Escribà 2015, 4344), el primer de tots era “demostrar que si hi havia escriptors que havien aconseguit escriure
novel·la policíaca en altres llengües, ell també ho podia fer en la nostra” i el segon era “conrear
un gènere d’evasió que pogués esdevenir un nou camí per a les consciències populars” i que
això permetés alhora “crear un camí cap a la lectura per recaptar lectors i, de retruc, expandir
el català entre un públic més ampli i heterogeni”. Tasis mateix escrivia a Pont Blau:

Jo he proclamat diverses vegades, i sé que vaig en bona companyia —Josep
Carner em guardarà de mentir—, que el gènere policíac, que pot reivindicar
entre els seus gloriosos avantpassats Edgar Allan Poe, Wilkie Collina i Émile
Gaboriau —per no anar a cercar Èdip o certs clàssics egipcis i xinesos—, té prou
categoria i mèrits intrínsecs per a considerar-lo bon xic més que com una fàcil
distracció per a hores vagarívoles i viatges ensopits. La inventiva, la tècnica, la
psicologia, les gradacions d’estil que un bon escriptor 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 as que esmerça un autor de novel·la
“seriosa” (Tasis 1953, 322).
Tasis va començar a conrear el gènere amb clares influències detectivesques europees (Christie,
Doyle, Simenon) i evidentment americanes (Poe). Cal destacar la trilogia formada pels títols: La
Bíblia Valenciana (1955), És hora de plegar (1956) i Un crim al Paralelo (1960). Un sèrie
detectivesca protagonitzada per un detectiu, el comissari Jaume Vilagut, i un altre detectiu, però
aquest cop aficionat, el periodista Francesc Caldes (fet que denota la influència de les novel·les
detectivesques dels autors que mencionàvem amb anterioritat) (Manent 1984, 41). Aquestes
novel·les denoten un aire de la Barcelona del moment i ofereixen una visió molt urbana de la
societat. No obstant el fet que estan ambientades a la capital catalana, Tasis va escriure aquesta
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trilogia estant a l’exili a França (Martín Escribà 2015, 19-22). Aquest fet va fer que apareguessin
desordenades al mercat (la data que segueix cada títol és la data de publicació i no pas la de
redacció). El problema és que el fet que fossin obres escrites a l’exili va provocar problemes
entre els quals hi havia el retard de les impressions. Així doncs la primera novel·la (Un crim al
Paral·lel) fou escrita el 1944, tal com explica el mateix Tasis al pròleg. La segona (La Bíblia
valenciana) també fou escrita al mateix any. En canvi És hora de plegar data de l’estiu del 1955,
i està ja feta a Catalunya (Mata 2010, 14-15).

Però la tasca, dins el gènere policíac, de l’autor no s’acaba en el propi conreu de literatura. Tasis
també va fer aportacions molt valuoses en forma de traduccions. Va traduir al castellà algunes
obres de Georges Simenon per a l’editorial Albor, tot i que mai les va signar, però més tard va
col·laborar amb la col·lecció La Cua de Palla d’Edicions 62 i l’Enjòlit de l’editorial Aymà les quals
sí que va signar (Martín Escribà 2015, 19-22).

Per últim, cal destacar també l’important paper que va desenvolupar l’autor com a “teòric” del
gènere negre en català mitjançant cartells d’esdeveniments entorn al gènere i idees per seguir
conreant-lot (Martín Escribà 2015, 43). Va escriure un llibre d’assaig entorn al gènere titulat Ètica
i estètica de la novel·la policíaca, publicat a la revista Quart Creixent el juliol de l’any 1957. En
aquest assaig ofereix regles per poder elaborar i practicar el gènere policíac, per la qual cosa
Tasis es pot considerar també el primer teòric que reflexiona sobre la tècnica del gènere a casa
nostra (Mata 2010, 15).

5.2 Manuel de Pedrolo
Un dels altres pioners de la literatura policíaca en llengua catalana va ser Manuel de Pedrolo
(L’Aranyó, 1918 – Barcelona, 1990). Pedrolo va ser un articulista, poeta i dramaturg, però pel
que més se’l coneix i pel que més interessa en aquest projecte és per la seva faceta de novel·lista
i traductor (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 29). “La seva ambició confessada era
produir una obra plenament moderna i equiparable amb qualsevol literatura actual de l’entorn”
(Mata 2010, 16).

Tot i que va conrear una gran quantitat de gèneres (va ser un escriptor molt prolífic, amb més
d’un centenar d’obres publicades), el que sempre el va captivar va ser el gènere policíac, i
especialment sentia una forta atracció cap a l’estil americà. Això mateix queda força reflectit en
els títols publicats a La Cua de Palla d’on ell n’era el director. Així és com ell ho relatava a Jordi
Coca:
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Els llibres de Conan Doyle, per exemple, em carreguen força, i els de Van Dine,
també. Aquests detectius que entenen de tot, que tant són especialistes en
escarabats com en peces de ceràmica, i que en tenen prou en trobar un cabell
en un plat de sopa que s’estava menjant la víctima al 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. Ensopeguen 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 sistema i d’una societat que... Aleshores, la novel·la
policíaca vehicula alguna cosa més que la simple aventura de lladres i serenos
(Coca 1991, 31).

Amb només vint-i-dos anys publica una novel·la policíaca amb un fort rerefons de la influència
del gènere americà titulada Impunitat (1940). Més endavant, quan es va traslladar a viure a
Barcelona i va entrar en contacte amb cercles d’escriptors del moment, com el mateix Tasis, va
ser quan la seva carrera va començar a enlairar-se. Gràcies a Tasis va poder entrar en contacte
amb Ferran Canyameres (fundador de l’editorial Albor), amb qui va poder treballar al incorporar
Pedrolo a l’equip editorial. És, doncs, d’aquesta manera com a principis dels cinquanta Pedrolo
va poder començar a exercir de traductor d’algunes de les novel·les de Georges Simenon al
castellà (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 35).

Però, el gran salt dins el món del gènere va ser al 1963, quan els fundadors d’Edicions 62, Max
Cahner i Ramon Bastardes el van escollir per crear i dirigir la col·lecció La Cua de Palla.
Evidentment que la seva trajectòria posterior van ser uns factors claus per a aquesta elecció,
però aquest punt d’inflexió també el va permetre acabar de crear una carrera impecable dins el
gènere policíac (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 36).

Entre el gran número de títols publicats, dins el gènere que ens ocupa, hi podem trobar i
destacar Algú que no hi havia de ser (1974), Doble o res (1997), M’enterro en els fonaments
(1962), Milions d’ampolles buides (1976), Falgueres informa (1968) i Se’n va un estrany (1968).
En totes aquestes novel·les Pedrolo “demostra ser, sobretot, un escriptor realista que s’atura a
fer l’anàlisi d’unes situacions difícils i d’interès moral per a cada un dels seus personatges” (Canal
i Artigas i Martín Escribà 2011, 33).

5.3 Jaume Fuster
Jaume Fuster (Barcelona, 1945 - l'Hospitalet de Llobregat, 1998) va ser segurament l’autor que
va prendre el relleu a Tasis i Pedrolo en la tasca de creació i conreu del gènere a Catalunya i en
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llengua catalana. Escriptor, guionista i traductor considerava els seus predecessors els seus
mestres en el gènere i en la tasca (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 74). En el següent
fragment que el mateix autor escriu al llibre titulat Pedrolo ens podem fer una minúscula idea
d’aquesta relació:

L’any 1972, quan vaig publicar la meva novel·la De mica en mica s’omple la pica,
com que no havia guanyat cap premi literari, ni provocat cap escàndol, els meus
editors em suggerien que algú —una patum, si fos possible— em fes un pròleg.
Sempre he estat enemic dels pròlegs a les novel·les (tot i que n’he fet alguns),
però la pressió editorial va fer que demanés a Pedrolo que redactés quatre
ratlles amb aquest propòsit. Pedrolo em va desaconsellar el pròleg per les
mateixes raons (Fuster 1984, 4).
Tot i que, de la mateixa manera que Pedrolo, Fuster no només va cultivar gènere negre sí que
se’l coneix per novel·les com De mica en mica s’omple la pica (1972), Sota el signe de sagitari
(2000), Les cartes d’Hèrcules Poirot (1983) o, possiblement de les més conegudes, Tarda sessió
contínua 3,45 (1976) (Mata 2010, 23). El mateix Fuster afirma que aquest últim títol el va inspirar
el fet que possiblement el va enganxar a la passió pel gènere negre, que eren les pel·lícules de
“lladres i serenos” que es passaven a les sessions de tarda de la televisió (mítiques pel·lícules,
algunes interpretades per Humphrey Bogart) (Associació d’escriptors en llengua catalana
1977b)14. Cal destacar dos dels seus personatges principals: l’Enric Vidal, un personatge dur i
lúgubre que dóna peu als arguments segurament més durs i de l’estil hard-boiled, i Lluís Arquer,
que apareix a novel·les no tan extremes i segurament amb un trets més semblants a les novel·les
detectivesques britàniques (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 75).

Fuster va ser un membre destacat del que s’anomena “generació literària dels setanta” amb
l’objectiu d’emprar “els gèneres anomenats “populars” per crear una línia de consum literari
que posés els fonaments del que ja s’havia donat en altres cultures europees” (Canal i Artigas,
Jordi ; Martín Escribà 2011, 77). Això va permetre també la creació del grup Ofèlia Dracs, el
col·lectiu literari català, que ja hem mencionat amb anterioritat.

Igual que Pedrolo, el seu paper dins el gènere negre català, no es va limitar exclusivament a la
redacció d’obres sinó també a la direcció d’una altra col·lecció especialitzada. En aquest cas és
La Negra, de la qual també n’hem parlat amb anterioritat.

14

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. «Jaume Fuster», 1977b.
http://www.escriptors.cat/autors/fusterja/pagina.php?id_sec=3#top. (Consultat: agost 2016)
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5.4 Andreu Martín
Andreu Martín i Farrero (Barcelona, 1949) va ser i és un dels autors vius més prolífics en llengua
catalana i exclusivament dedicats a la literatura policíaca. Les seves novel·les van dirigides a un
públic juvenil (especialment amb l’aclamada sèrie protagonitzada per Flanagan) i al públic adult
amb novel·les com (Història de mort, Muts i a la gàbia, Deixeu-me en pau¸ entre moltes d’altres)
(Enciclopèdia Catalana 2016).

Tot i que va començar la seva carrera amb la publicació d’alguns títols en castellà (Aprende y
calla, El señor Capone no está en casa o A navajazos, entre d’altres), el 1985 es va estrenar amb
la primer novel·la escrita en català (Muts i a la gàbia). Aquest va ser el punt d’inflexió per
començar a publicar en ambdós idiomes (Enciclopèdia Catalana 2016)15. Martín fa ús d’un estil
molt propi: dur i sec, proper als de les novel·les hard-boiled americanes (Mata 2010, 23). Algunes
de les seves novel·les també han tastat la gran pantalla a través d’adaptacions. La primera i
segurament la més famosa va ser Prótesis, la qual més tard es va publicar en català a la col·lecció
La Negra.

Més enllà de novel·la també el podem trobar com a autor d’algunes obres teatrals i guions per
a televisió, sempre amb trets característics policíacs (Putiferi; Etc, etc,; Un cel de sorra, entre
d’altres) (Enciclopèdia Catalana 2016).

Martín comenta que els seus primers contactes amb aquest gènere van ser com a acèrrim lector
de les col·leccions de La Cua de Palla. Així ho afirma a l’entrevista que li va fer Anna Maria
Villalonga a Les veus del crim:

Jo havia tingut la meva història amb el català, amb la meva primera novel·la en
català. Es deia Muts i a la gàbia i la vaig escriure pensant en La Cua de Palla. És
a dir, en l’origen de la meva trajectòria literària hi ha La Cua de Palla. Amb els
llibres de La Cua vaig començar a llegir novel·la policíaca. I vaig quedar fascinat.
A la mateixa època vaig llegir De mica en mica s’omple la pica, que em va
ensenyar que es podia explicar una història criminal ambientada aquí...
(Villalonga 2013, 204)

15

ENCICLOPÈDIA CATALANA. «Andreu Martín». Enciclopedia Catalana en línia, 2016.
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0041698.xml. (Consultat: agost 2016)
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5.5 Mª Antònia Oliver Cabrer
Maria Antònia Oliver (Manacor, 1946) sempre havia mostrat molt d’interès per a la literatura, i
especialment, per a la literatura de gènere policíac. Però quan amb només 23 anys va publicar
la seva primer novel·la, Cròniques d’un mig estiu (1970), ja es va veure que Oliver podria arribar
força lluny, tal com va afirmar, en aquell moment, Llorenç Villalonga (Associació d’escriptors en
llengua catalana 1977c)16. Tot i que és una autora molt polifacètica, ja que a la seva bibliografia
s’hi poden trobar un gran ventall de gèneres, també és molt reconeguda per la sèrie de llibres
protagonitzats per una de les primeres detectius de ficció en català: Apolònia (Lònia) Guiu. Les
tres novel·les protagonitzades per aquesta inspectora són: Estudi en lila (1985), Antípodes (1988)
i El sol que fa l'ànec (1994).

Tot i ser les úniques obres que ha escrit emmarcades dins el gènere policíac, ja demostra un
trets característics molt marcats “sovint espurnejades amb tocs d’humor, les seves novel·les
tenen una càrrega social: reflecteixen els problemes del seu entorn –la prostitució infantil, per
exemple- i tenen una càrrega ideològica, sobretot es caracteritzen per un clar enfocament
feminista” (Mata 2010, 27). De fet, en el primer títol de la sèrie ja s’hi pot entreveure un clar
tribut a la famosa novel·la de Conan Doyle (Estudi en escarlata), transformant el color en lila
com una “declaració de principis” (Mata 2010, 27).

Casada amb Jaume Fuster va formar part des dels seus inicis del que s’anomena la “Generació
literària dels anys setanta” i Ofèlia Dracs, generació que pretenia estendre “les inquietuds
rupturistes amb una nova mirada tant des del punt de vista social com del cultural”. Entre les
seves obres destaquen les novel·les, contes, teatre, guions i reportatges. També ha aconseguit
travessar les fronteres del llenguatge ja que les seves obres s’han traduït a diferents idiomes.

Tot i la seva gran tasca com a autora, també se la coneix per la tasca de traducció d’obres de
Virginia Woolf, Jules Verne, Mark Twain, Robert Louis Stevenson o Herman Melville (Associació
d’escriptors en llengua catalana 1977c).

A més, aquest any 2016, Maria Antònia Oliver ha estat guardonada amb el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.

16

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. «Maria Antònia Oliver», 1977c.
http://www.escriptors.cat/autors/oliverma/pagina.php?id_sec=14. (Consultat: agost 2016)
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5.6 Ferran Torrent
Ferran Torrent (Sedaví, 1951) és conegut per la seva contribució en el panorama de gènere
policíac en català i en l’actualitat, però, també se’l coneix molt per la seva activa col·laboració
en programes de televisió i ràdio com a tertulià (segurament la més remarcable seria La primera
pedra a Rac1).

La seva primera novel·la va ser escrita amb col·laboració amb Josep Seguí, La gola del llop (1983),
però va ser l’inici d’una sèrie que continuà en solitari amb títols com els següents: No emprenyeu
el comissari (1984), Penja els guants, Butxaca (1986), Un negre amb un saxo (1989) Cavall i Rei
(1989), Cambres d’acer inoxidable (2000) o Judici final (2006). L’obra Un negre amb un saxo ha
pogut veure, també, la seva versió cinematogràfica. No obstant això, cal remarcar que no totes
les seves novel·les es poden emmarcar dins el gènere policíac, però sí que totes gaudeixen d’un
rerefons lúgubre que recorda als ambients obscurs d’aquest estil literari. De fet, les seves obres
es caracteritzen per un retrat d’una realitat fosca i lletja, però amb un toc d’humor que pot
ratllar l’humor negre. Retraten una societat valenciana, majoritàriament de la ciutat, inserida en
el món actual. Els dos personatges més destacables són el boxejador Toni Butxaca i el detectiu
Hèctor Barrera (Mata 2010, 28).

Més enllà de la seva tasca com a novel·lista també ha escrit guions per a ràdio, televisió i cinema,
així com també desenvolupant la seva altra faceta de periodista en mitjans com El País, El
Periódico, El Punt Avui (Associació d’escriptors en llengua catalana 1977a)17.

5.7 Teresa Solana i Mir
Teresa Solana (Barcelona, 1962), sovint se l’ha coneguda amb el nom de “La dama del crim
catalana”, ja que ha cultivat la tradició literària del gènere policíac en català, a través de la
publicació d’un gran número d’obres. Tot i que ella afirma que no sempre n’ha estat conscient:

Ara sí que sóc conscient de fer literatura de gènere. Però amb la primera novel·la
no se m’havia acudit que l’etiquetarien així. La primera sorpresa la vaig tenir
quan l’editora va comentar: “Ah! Novel·la negra!”. I jo vaig dir: “Home! Però si
això és com crítica social, és sàtira, és humor”. Però ells van insistir que era
negra. Suposo que això també em va condicionar. SI no haguéssim tirat per aquí,
no sé què hagués passat amb les altres (Villalonga 2013, 151).

17

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. «Ferran Torrent», 1977a.
http://www.escriptors.cat/autors/torrentf/pagina.php?id_sec=2983. (Consultat: agost 2016)
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Des dels seus inicis com a traductora, amb la direcció de la Casa del Traductor de Tarazona, fins
a arribar a cultivar literatura, amb un camí que ha passat per contes, relats i novel·les. Ha escrit
articles i assaigs sobre traducció i l’any 2006 es va donar a conèixer com a autora de novel·la
negra amb Un crim imperfecte, una novel·la purament detectivesca al més pur estil britànic i
guanyadora del Premi Brigada 21 de novel·la en català. Altres novel·les de l’autora són Drecera
al paradís (2007), Set casos de sang i fetge (2010) i Negres tempestes (2010) (III Premi Crims de
Tinta). Alguns dels seus personatges principals són els germans bessons detectius, Eduard i Borja
Masdéu, i la detectiu Norma Forester (Villalonga 2013, 151).
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6. Capítol 6. El llenguatge i la traducció en el gènere negre
La Cua de Palla va ser de les primeres propostes que va propiciar la traducció “massiva” de
novel·les emmarcades dins el gènere negre (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 119). I
precisament el que subratllen va ser la “manca de referents i d’un llenguatge que els ajudessin
a l’hora de prendre les decisions. Tal com va fer notar Pedrolo, fins a aquell moment la novel·la
negra anava dirigida a un públic molt específic, mai abans s’havia pensat en el públic general, i
a més, estaven sortint d’una època de prohibició total de traduir al català, fet que havia empobrit
molt el llenguatge, tant l’escrit com l’oral. Dolors Palau ho reflecteix amb paraules de Pedrolo:

Quan vam fer la col·lecció no s’havia traduït mai res d’aquest gènere i d’aquests
autors al català. Quan una editorial que publicava novel·les policíaques en castellà
s’assabentà que volíem treure dues novel·les d’Agatha Christie s’afanyà en treure’n
dues d’aquesta autora, en català també. Per altra part les publicacions en castellà
sempre seran més barates degut a què tenen un mercat més extens, com el sudamericà i el de tota la Península (Palau 1981, 19).
Segons Canal i Martín (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 121) , Josep Vallverdú, en una
entrevista amb els autors els va comentar que “per nosaltres [es refereix als traductors de La
Cua de Palla] era tot un plaer acceptar el repte de traduir en català i a més, hi havia el sentiment
que calia refer el país i la llengua”.

Alba Pijuan Vallverdú explicava a la seva tesi doctoral Manuel de Pedrolo, traductor de poesia
que ell mateix proporcionava una espècie de glossari i guia d’estil als traductors de La Cua de
Palla. Aquest dossier contenia normes tipogràfiques per poder mantenir la coherència en els
diferents títols que es publicaven. Aspectes com les “abreviacions, signes de puntuació, cursiva,
contracció de l’article, majúscules, dates, compostos i referències bibliogràfiques” (Pijuan
Vallverdú 2016, 50).

Una altra de les dificultats que es van trobar va ser que els traductors podien no dominar del tot
la llengua original dels textos que traduïen. Ramon Folch i Camarasa, va ser un dels autors que
més va traduir de l’anglès i el francès i comentava que “no cal que el traductor pugui parlar la
llengua estrangera; és suficient que la conegui bé per escrit. [...] Jo tinc un coneixement passiu
de les llengües. El meu domini oral del francès i de l’anglès és deficient, però això no m’ha
impedit fer la meva feina” (Canal i Artigas, Jordi ; Martín Escribà 2011, 127).

La llengua, però, va ser la gran dificultat per a la gran majoria de professionals que van
col·laborar en aquest projecte. Maria Aurèlia Capmany explicava a Obra completa 6. Memòria:
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La llengua és una forma d’expressar-se i es manté viva mentre és capaç de penetrar
a tots els nivells. Sovint arriba a penetrar tot resultant canviada, alterada i
modificada. Això cal que es produeixi amb el català. El llatí va esdevenir una llengua
morta i no la va matar ningú! I mentre el català sigui una llengua de carrer, viurà
(Capmany 1997, 317).
El fet d’haver de traduir diferents novel·les emmarcades dins aquest gènere, requeria una feina
prèvia de documentació i de “treball de diccionari”, tal com ho comenta Folch i Camarasa:

Ara bé: quan et poses a traduir llibres d’altres, se’t gira feina de la bona: s’hi parla
d’eines de diversos oficis (entre ells la navalla de l’assassí o les seves metzines
mortals), d’armes modernes i antigues, s’hi fa servir vocabulari de nàutica, de
meteorologia, de diverses ciències, d’antres dels barris baixos, d’argot, etc. I ja et
veu remenant diccionaris generals i especialitzats (si tens la sort de trobar-ne de
fiables) per descobrir com se diu tot això en bon català!
[...]
En un text filosòfic generalment no es plantegen problemes d’aquesta mena. Però
en la novel·la negra o blanca o rosa, amb personatges de diversos nivells socials i
culturals, de diferents ambients, el problema és inevitable i cal resoldre’l. Perquè no
tots els personatges poden parlar igual, és clar.
En termes generals, sembla que hi ha certa diversitat de criteri entre els puristes de
la llengua i els partidaris d’utilitzar això que alguns em diuen la “llengua del carrer”
o el “català que ara es parla”. Potser l’ideal és fer un ús raonable de la llengua del
diccionari, evitant l’excés de purisme quan es pot recórrer a un llenguatge més
planer, però sempre correcte. Cosa que no vol dir que no sigui bo d’utilitzar de tant
en tant mots dels quals ara no es fa gaire ús, sempre que el context permeti al lector
d’entendre’n el sentit. Fer això que dic amb prudència és una bona manera de
descobrir-li la riquesa amagada de la nostra llengua, cada dia més empobrida en l’ús
quotidià i fins i tot en la lletra impresa i en els mitjans de comunicació (Folch i
Camarasa 2012).

A La Cua de Palla també va ser tot un repte, les correccions, no només traduccions. Quan es va
començar a publicar Seleccions, els primers 34 títols contenien títols que ja havien estat
publicats. Així que es va contractar una revisió. Aquest fet va comportar l’actualització d’alguns
termes. Canal i Martín comenten (Canal i Artigas i Martín Escribà 2011, 131):
Un exemple significatiu el trobem a la novel·la Un assassinat, noi d’Alan Hunter. [...]
Podem apreciar que la primera edició de 1967, en contrast amb la segona de 1983,
hi ha modificacions. [...] A la traducció de Marta Martín de la primera època, en
parlar de cigarretes de marihuana els anomena “porres”, mentre que a la versió de
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Seleccions [...] es canvia per “porros”, i se’n recent la tipografia [...] en adequar el
femení de “porres” al masculí de “porros”.
—Tot i que ell havia deixat els “porros” a casa —digué Gently—. Per
què?
—Segurament era una reserva que tenia a casa —digué Setters—.
Potser només els compren a Castlebridge.
—No en vau trobar cap, al lloc de l’accident?
—No —digué Setters—, però això no prova res.
—Pel que sembla no havien d’estalviar-les. (Hunter 1983, 30)
Pau Vidal, traductor de narrativa italiana contemporània, va oferir una conferència també en el
marc del XIX Seminari sobre la Traducció a Catalunya (2012) titulat Els enemics del traductor on
explica els paranys típics que qualsevol traductor de novel·la negra (o no) es podria trobar en el
moment d’enfrontar-se a un text estrictament literari:

[...]
L’editor. L’editor (mai prou lloat) és un senyor que estima els llibres però encara
més els calers. Com que sempre té pressa per publicar, et farà córrer més del
compte. Però, això sí, abans de donar el text a impremta, hi voldrà deixar la seva
petja d’editor i trobarà que el títol que tu hi has posat no val re i s’ha de canviar.
[...]
El lèxic general. Cada casa és un món i cada idioma un planeta. L’italià és un camp
sembrat de mines intraduïbles, que obliguen a fer paràfrasis o simplement a
renunciar-hi.
[...]
El lèxic específic. Tractant-se de novel·la policíaca, el camp semàntic amb què
ensopeguem més sovint és el de la delinqüència i el seu contrari, el de la justícia. El
segon planteja problemes substancialment tècnics, mentre que el primer… és un
problema en ell mateix.
[...]
Si l’autor és en Camilleri... la cosa es complica. Perquè Andrea Camilleri és un dels
raríssims autors que fa del llenguatge un personatge més (Vidal 2012).
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7. Capítol 7. Traductors i traductores de gènere negre
La gran popularitat de la qual va gaudir la novel·la policíaca durant els anys 60, 70 i 80 no només
es va veure reflectida en la producció nacional d’obres emmarcades dins el gènere, sinó que
també cal destacar la tasca de traducció d’obres internacionals al català. Aquesta tasca la van
dur a terme un gran nombre de noms, però, a continuació, volem fer menció d’alguns dels més
importants. Cal destacar que hi ha altres noms importants com podrien ser Manuel de Pedrolo
o Rafael Tasis dels quals n’hem parlat amb anterioritat en el “Capítol 5. Autors fonamentals en
l’esfera del gènere a Catalunya”, ja que van explorar les dues vessants: escriptor i traductor.
Alguns dels traductors de a continuació també tenen o tenien aquesta doble professió.

7.1 Maria Aurèlia Capmany
Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918 – 1991). Novel·lista, traductora i activista
cultural. Tot i que va créixer envoltada dels ideals republicans de l’època, els seus inicis en la
literatura van ser envoltats pel franquisme i el que aquest va comportar: exili de la cultura
catalana i censura. És doncs, per aquest motiu que alguns autors catalans (la mateixa Capmany,
Pedrolo, Sarsanedes, etc.) van decidir donar-se a conèixer mitjançant una publicació, Cita de
narradors (Selecta, 1958), la qual analitzava les trajectòries literàries dels autors.

Capmany va esdevenir un referent intel·lectual durant la segona meitat del segle XX. Va conrear
i experimentar amb més d’un gènere, entre els quals també hi havia el policíac. A més, sempre
va reivindicar la figura de dona pública, entesa com a una dona que participa de la societat i
cultura (oblidant la connotació negativa), i ho reflecteix en algunes de les seves obres com
Feliçment jo sóc una dona (1969). Més enllà de l’evident feminisme també se la podia veure
compromesa amb la lluita de les llibertats (antifranquista, socialista i catalanista), i ho va
demostrar fins i tot ocupant algun càrrec oficial. Però per la cosa de les que més se la recorda és
pel feminisme modern, el qual va escampar a través de diferents assaigs (M. Palau 2015)18.

La seva voluntat de divulgació de la història i la llengua catalana (i necessitats econòmiques) la
va portar a traduir per Edicions 62, la gran majoria per a la col·lecció La Cua de Palla. En total va
traduir més de 20 novel·les entre els anys 1963 i 1968. Capmany traduïa de l’italià i l’anglès, i a
la llista d’autors traduïts hi ha noms com Alain Fournier, Pierre Véry, Italo Calvino, Pier Paolo

18

ALAU, Montserrat. «Maria Aurèlia Capmany, heterodòxia i rebel·lió». LletrA, la literatura catalana a
internet, 2015. http://lletra.uoc.edu/ca/autora/maria-aurelia-capmany. (Consultat: juliol 2016)
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Passolini, Vasco Pratolini, Cesare Pavese, Elio Vittorini, James M. Cain, Terry Stewart i Georges
Simenon (Bacardí i Godayol 2011, 118).

Després d’haver-se introduït en el món del gènere policíac, en part per haver-ne traduït algunes
novel·les, se’n va interessar per “la possibilitat de crear-ne un empelt català i normalitzar-ne el
llenguatge”(Bacardí i Godayol 2011, 118). Les traduccions que Capmany va fer per a La Cua de
Palla al costat de Pedrolo, Tasis o Oliver, entre d’altres, van empènyer la creació d’un llenguatge
en català més oral o de carrer. Entre les traduccions de Capmany, es poden destacar Un dic
contra el Pacífic (1965) o Un lloc entre els morts (1968). A partir dels 70 va començar a cessar la
seva tasca com a traductora, però va seguir treballant per Nova Terra, Dopesa i Laia. Uns mesos
abans de la seva mort l’any 1991 va traduir A la recerca del temps perdut (1991) i El temps
retrobat (1991). Malauradament, aquest últim no va ser a temps a acabar-lo (Associació
d’escriptors en llengua catalana, s.d.)19.

7.2 Ramon Folch i Camarasa
Ramon Folch i Camarasa (Barcelona, 1926) va créixer envoltat de literatura pel fet de pertànyer
a la família Folch i Torres; el seu pare, Josep M. Folch i Torres havia escrit un gran nombre
d’històries i el seu fill li va dedicar la biografia Bon dia, pare (1968). Va créixer en una època de
bonança intel·lectual, però també en una època fosca protagonitzada per la dictadura
franquista. No obstant això, de seguida va començar la seva carrera literària conreant teatre,
narrativa i traducció (Bacardí i Godayol 2011, 209-211).

L’any 1959 Folch i Camarasa s’estrena com a traductor al català amb El diari d’Anna Frank, però
prèviament havia traduït cap al castellà per a l’editorial de Josep Janés, tot i que mai va voler
signar aquestes traduccions. Quan el franquisme va començar a relaxar-se va començar a traduir
al català alguns clàssics com Greene Hemingway o Orwell, entre molts d’altres, i finalment es va
endinsar en el món del gènere negre amb Simenon, Chandler, Christie o Highsmith. Més
endavant també va endinsar-se en el món de l’assaig amb traduccions de Marx, Engels o Sartre.
En total se li atribueixen unes cent cinquanta obres traduïdes de l’anglès, el francès, l’espanyol
i l’italià (Bacardí 2011)20.

19

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. «Maria Aurèlia Capmany», s.d.
http://www.escriptors.cat/autors/capmanyma/pagina.php?id_sec=415. (Consultat: juliol 2016)
20

BACARDÍ, Montserrat. «Ramon Folch i Camarasa». Visat, núm. 11, 2011. http://www.visat.cat/espaitraductors/cat/traductor/241/ramon-folch-i-camarasa.html. (Consultat: juliol 2016)
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Ja als anys seixanta es va convertir en un dels traductors més prolífics, especialment per a
Edicions 62 (sovint per a La Cua de Palla) i l’editorial Nova Terra. Va conrear una intensa activitat
traductològica en un intent per convertir-ho en un ofici. Fins i tot va traduir algunes cançons per
a la discogràfica Concèntric d’autors com Adamo, Domenico Modugno o Jimi Hendricks, entre
d’altres. A partir de l’any del 1973 aquesta activitat tan prolífica va començar a minvar ja que
des de Ginebra va treballar com a traductor professional per a l’Organització Mundial de la Salut.
Però a partir de l’any 2000 torna a la tasca de la traducció literària, treballant per a l’editorial La
Campana (Bacardí 2011).

Com a escriptor, Folch i Camarasa va donar-se a conèixer amb un llibre de poemes titulat L’aigua
negra (1954), però de seguida va abandonar aquest gènere. Aquest mateix any va publicar
Camins en la ciutat (1954), la seva primera novel·la. Més tard va publicar algunes obres
narratives, però tot i que se n’hi atribueixen unes quaranta, moltes romanen inèdites. Algunes
de les seves obres són La visita (1964), Sala de miralls (1982) o Testa de vell en bronze (1997)
totes tres premiades. A més, va publicar sis novel·les a la col·lecció El Club dels Novel·listes
dirigida per Joan Sales (Bacardí i Godayol 2011, 209-211)

El mateix Folch i Camarasa descriu el contingut de la seva pròpia obra en una entrevista a
Llengua Nacional:

“No m’he proposat mai fer circular valors. Els que es poden trobar en els meus
escrits hi són perquè són els meus i hi són perquè no podria escriure sense que
hi siguin. On apareixen més clarament és potser en les cent vint «Històries
possibles» que vaig escriure per al Patufet de la segona època, però són els
mateixos que amaren tota la meva obra, potser més explicitats per raó del públic
adolescent que havia de llegir aquelles narracions” (Pagès i Cassú 2007)21.

7.3 Jordi Arbonès i Montull
Jordi Arbonès i Montull (Barcelona, 1929 – Buenos Aires, 2001). Activista cultural, traductor,
corrector i assagista. Va començar a estudiar l’anglès d’una manera autodidàctica i més tard
amb l’ajut d’un professor particular. L’any 1955 es va convertir en un gran lector de la literatura
anglosaxona gràcies a un viatge a Londres. I va ser, llavors, en aquest moment, quan va
començar a col·laborar molt activament en algunes de les activitats de la Penya Cultural
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Barcelonesa, per exemple, la traducció perduda de L’home que va néixer per morir penjat de
Richard Hughes (Bacardí i Godayol 2011, 43).

L’any 1956 va marxar a viure a Argentina on va treballar com a corrector per l’editorial Poseidón
de Joan Merli. Aquest va ser el punt d’inflecció que el va convertir més tard en traductor primer
al castellà, i amb majoria de novel·la policíaca en les quals mai va voler deixar-hi el nom, i després
als anys setanta, ja cap al català (Pijuan Vallverdú 2011)22.

Va contribuir a difondre la cultura catalana a través de diverses iniciatives com el Casal de
Catalunya o en les comissions de teatre i cultura. Va arribar a ser secretari de la revista
Catalunya i va dirigir algunes obres de teatre com La nostra mort de cada dia de Pedrolo o
Antígona d’Espriu, entre d’altres.

Després d’haver publicat les traduccions al català de Del pont estant de Miller, Un tramvia
anomenat desig i La gata damunt la teulada de Williams, se li van obrir les portes a traduir per
Joan Oliver per l’editorial Proa. En total va dur a terme unes cinquanta traduccions al castellà i
unes noranta al català. Charles Dickens, Jane Austen, Robert Loius Stevenson o Charlotte Brontë,
Edgar Allan Poe, Herman Melville, C. S. Lewis i George Elliot són alguns dels autors que Arbonès
va traduir. A més, se li ha reconegut la tasca traductològica amb alguns premis, com el Premi de
Traducció en Prosa de la Generalitat de Catalunya per La fira de les vanitats de William
Thackeray (1986) i el Premi Nacional de Traducció de la Institució de les Lletres Catalanes per
Una història de dues ciutats de Charles Dickens (1993) (Bacardí i Godayol 2011, 43).

7.4 Montserrat Solanas
Montserrat Solanas i Mata (Barcelona 1926 – 2009) va ser professora de professió. Va treballar
com a secretària a l’Organització Mundial de la Salut a Rio de Janeiro durant tres anys. Durant
l’època franquista va traduir cap al castellà autors com Isaac Assimov, Michel Bataille, Saul
Bellow, Howard Fast, Ken Follet, Gerald Green, Henry Miller o Trevanian, entre d’altres, però
després de la transició va començar a traduir al català (Bacardí i Godayol 2011, 523).

La gran majoria de les seves traduccions al català van ser pera La Cua de Palla d’Edicions 62.
Entre els autors que va traduir per a aquesta col·lecció hi figuren John le Carré, David Goodis,
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Horace McCoy, William McGivern o Harry Whittington. Els primers anys de la dècada dels
noranta es va dedicar a traduir novel·les juvenils i de misteri per a l’editorial Cruïlla. L’any 1990
va traduir al català Els reis del mambo toquen cançons d’amor d’Oscar Hijuelos, el qual va
guanyar el premi Pulitzer aquell mateix any. L’última traducció que se li va publicar va ser
Murmuris al cementiri de Theresa Breslin, la qual va guanyar el premi Carnegie Medal (premi de
literatura anglesa per a joves) l’any 1994 (Bacardí i Godayol 2011, 523).

7.5 Manuel de Seabra
Ernesto Manuel Ferreira Bértolo de Seabra (Lisboa 1932) va ser un periodista, assagista,
novel·lista i traductor. L’any 1950 va publicar el seu primer libre escrit en portuguès Eu e o
Diabo. L’any 1954 Antoni Ribera el convida a visitar Barcelona, on més tard s’hi instal·larà amb
algunes anades i vingudes. Aquest mateix any publica Os Melhores Contos Catalães juntament
amb Ribera i el 74 Antologia da Novíssima Poesia Catalã. Ha traslladat alguns autors catalans
cap al portuguès com Fèlix Cucurull, Pere Calders o Salvador Espriu i també alguns d’espanyols
com Vázquez Montalbán. L’any 1977 va fundar la revista Pasárgala, una revista plurilingüe, i
l’any 1982 ja es va endinsar completament al català amb la publicació de la seva primera novel·la
en aquesta llengua Els exèrcits de Paluzie (Bacardí i Godayol 2011, 505-506).

Pel que fa a la traducció, ha traduït del xinès la Poesia completa de Mao Zedong; del francès i
castellà, algunes obres de José Luis Olaizola; del rus, algunes de les obres de Maiakovski, de
l’anglès, autors com Charles Bukowski, Henry Miller, Tom Wolfe, Jack Kerouac i E. M. Forster,
entre d’altres; i del portuguès, autors com José Cardoso Pires, Jorge Amado, Luísa Costa Gomes,
Rubem Fonseca i Miguel Torga, entre d’altres. El seu interès per la literatura de debat social el
va portar a traduir literatura de ciència ficció i de misteri amb autors com Frederic Brown, Kurt
Vonnegut, Philip K. Dick o Frank Hebert (Bacardí i Godayol 2011, 505-506).

Junt amb Vimala Devi ha publicat algunes recopilacions lingüístiques com A literatura IndoPortuguesa (1971) i Diccionari català-portuguès (1989).. També, amb la col·laboració de Joaquim
Horta tradueix la poesia i teatre complets de Vladímir Maiakovski amb el qual guanya el Premi
de la Crítica de Teatre a Barcelona l’any 1989 (Bover i Font 1998)23. Cal destacar també el domini
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de l’esperanto i algunes de les seves primeres obres escrites en aquesta llengua (Bacardí i
Godayol 2011, 505-506)

7.6 Antoni Pigrau i Rodríguez
Antoni Pigrau i Rodríguez (Barcelona 1919 – 1986) era comercial de professió, però el fet d’haver
après de manera autodidacta anglès i italià i treballar per editorials com Grijalbo i Seix Barral,
l’empenyen a participar en la tasca de la traducció. Per a aquestes dues editorials va traduir cap
al castellà una gran quantitat d’obres de tots els gèneres, des de llibres d’autoajuda fins a obres
de Doctorov, Anaïs Nin o Thomas Pynchon. Però la seva amistat amb Manuel de Pedrolo el va
portar a traduir al català tres novel·les negres de Chase, Freeling i Le Carré per a La Cua de Palla.
Amb Pedrolo també van compartir la traducció de dues narracions de Salinger. Finalment cal
destacar també el paper com a traductor fix d’Edicions 62 de l’obra de Charles M. Schulz, i fins i
tot va traduir cap al català alguns capítols de Charlie Brown (Bacardí i Godayol 2011, 413).
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8. Conclusions
Després d’aquesta incursió en el món del gènere negre a nivell mundial, i més específicament a
Catalunya, queda clar que la novel·la negra té corda i tirada durant molt de temps. Ha aconseguit
la posició i etiqueta de gènere després d’haver lluitat molt per aconseguir-la, però finalment és
considerada com el que és.

Les noves iniciatives, empeses per les antigues i desaparegudes, fan una gran tasca per poder
mantenir viu el gènere. La incursió, mitjançant la tasca traductològica, d’obres estrangeres
juntament amb la producció pròpia del país ha fet que les col·leccions i títols hagin augmentat
prodigiosament. Aquest fet també ha comportat l’aparició d’altres esdeveniments entorn al
món de la novel·la negra per poder captar encara més públic del que ja arrossega.

Tot i que no tenim clar el moment en el qual neix el que avui en dia considerem el gènere negre
a nivell internacional, hem pogut traçar, amb força precisió, com entra en els països catalans i
de la mà de qui. Les primeres incursions, segurament una mica difuminades, de la mà de Riba,
per exemple, establien una base que a partir d’aquí s’escalaria gràcies a la gran tasca de La Cua
de Palla i altres col·leccions que van promoure el gènere nacional i internacional. Tot i els alts i
baixos, la gran majoria per culpa de les inestabilitats socials i polítiques de l’època, ha sabut
sobreviure fins arribar a la nostra.

Tot i que considerem La Cua de Palla una de les pioneres a l’hora de cultivar de manera “massiva”
el gènere a Catalunya, cal considerar el desplegament que aquesta col·lecció va comportar; la
majoria en qualitat de traductors i traductores, ja que les obres publicades s’emmarquen
bàsicament en novel·la americana, o més detalladament hard-boiled. Ara bé, més enllà
d’aquesta col·lecció en tenim d’altres com La Negra, la qual, com ja hem dit, no només precisava
del col·lectiu de traductors, sinó que compaginava les publicacions, també, amb obres nacionals
i produïdes en català. Per tant, la borsa d’autors que tenim a les pàgines de la història de la
literatura catalana, els quals també han cultivat aquest gènere (no necessàriament íntegrament)
han format part en algun moment d’aquest projecte emmarcat dins al gènere.

No obstant això, tenim força clar avui en dia què és el gènere negre, però sovint costa veure fins
on s’estén aquesta ombra, i què és tot allò que abasta i com ho divideix. Han nascut una gran
quantitat de subgèneres, sovint propiciats pels moments polítics, històrics o socials que s’ha
anat vivint, i aquest fet ha propiciat la creació de diferents subgèneres per poder classificar les
obres. Tot i que no sempre les fronteres són clares, i no tothom sap fins on arriben els límits i
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què es considera subgènere o no, hem intentat crear una classificació aproximada del que el
mercat pot oferir actualment amb alguns exemples per posar en relleu les característiques de
cada un.

La societat actual no dista gaire de la societat d’anys, dècades o segles enrere. El crim i el delicte
continuen estant a l’ordre del dia. Segurament les formes han canviat, però els motius continuen
sent els mateixos: la religió, el poder o la riquesa. Isaac Asimov ja ho comentava a La Fundació
(Asimov 2010) (tot i ser una obra de ciència ficció) que les úniques causes de disputes i crims
eren les 3 anteriors, les úniques que van dificultar la creació de la fundació on s’aborda
l’expansió humana fora de la galàxia i on, evidentment, les causes de les polèmiques segueixen
la humanitat allà on va.

Evidentment la novel·la negra ha evolucionat juntament amb la societat. Avui en dia el retrat
que se’n fa és a través de l’actualitat que ens envolta: jihad (religió), eleccions (poder), i
contraban (riquesa), entre un gran ventall que la humanitat ha anat “inventant” i
“perfeccionant”. La literatura no ha estat aliena a tota aquesta activitat delictiva, i l’ha aprofitada
per seguir captat l’atenció del públic que es mou per la necessitat de saber què està passant al
món a través de la ficció. És una mera necessitat de cultivar allò que realment passa i aproparho al públic sense necessitat de culpar ningú a la realitat que vivim.

La humanitat porta l’error a la sang, i aquest error sovint comporta el crim. La literatura té molt
de marge per seguir aprofitant-se d’aquest fet per seguir conreant obres emmarcades dins el
gènere negre. Malauradament, i per molt que ens agradi, la novel·la negra no deixa de ser una
conseqüència dels errors de la humanitat.

Aquest projecte pretén ser una aproximació al gènere negre, en la seva amplitud, dins el territori
català. Tot i ser només un context històric i social del cultiu d’aquest gènere, pretén obrir noves
línies d’estudi per investigar en els estudis de doctorat que es pretenen iniciar a continuació.
Evidentment, caldrà centrar l’atenció en un tema més concret i menys difús que una
aproximació a un gènere, però una mica lligat amb tot el que s’ha exposat en aquest projecte
ens plantegem unes línies d’estudi entorn a algun/a autor/a que conreés i traduís literatura
negra, una generació on s’hi emmarquin autors/es i traductors/es o alguna col·lecció susceptible
d’interès.
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10.

Annexos

10.1 Títols publicats a La Cua de Palla (1963-1970)
Col·lecció fundada per Manuel de Pedrolo fundada el 1963 i finalitzada l’any 1970. La Cua de
Palla va donar a conèixer en català setanta-un títols de novel·la policíaca. Dins la col·lecció de
títols traduïts també s’hi van incloure dos títols del mateix Pedrolo.

1. Sébastien Japrisot. Parany per a una noia (1963)
2. Terry Stewart. Mà forta (1963)
3. Dashiell Hammett. La clau de vidre (1963)
4. Sébastien Japrisot. Víctimes en fals (1963)
5. Margaret Millar. Un estrany a la meva tomba (1963)
6. Fred Kassak. Carambolades (1963)
7. Stanley Ellin. Joc de testimonis (1964)
8. Friedrich Dürrenmatt. La promesa (1964)
9. Ross Macdonald. La mort t'assenyala (1964)
10. Jonathan Craig. Departament d'investigació criminal (1964)
11. Margaret Millar. Amb la por al cos (1964)
12. James M. Cain. El carter sempre truca dues vegades (1964)
13. Pierre Véry. Els desaparaguts de Saint-Agil (1964)
14. Andrew Garve. Les sorres llunyanes (1964)
15. Ira Levin. Una besada abans de morir (1964)
16. Pierre Véry. Goupi mans-roges (1964)
17. Georges Simenon. La pell d'un home (1964)
18. Auguste Le Breton. Batudes a la ciutat (1964)
19. Pierre Véry. El senyor Marcel de la funerària (1964)
20. Georges Simenon. L'home que mirava passar els trens (1964)
21. Friedrich Dürrenmatt. El jutge i el seu botxí (1964)
22. Mickey Spillane. Qui mana (1964)
23. Allan Ullman, Lucille Fletcher. Ho sento, us heu equivocat de número (1965)
24. Georges Simenon. El penjat de Saint-Pholien (1964)
25. Ed McBain. El pispa (1964)
26. Stanley Ellin. Cal saber encaixar (1965)
27. William P. McGivern. Sota la pell (1964)
28. James M. Cain. Doble indemnització (1965)
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29. Georges Simenon. Liberty (1965)
30. John Evans. La corona de llautó (1965)
31. Lionel White. Invitació a la violència (1965)
32. Manuel de Pedrolo. Joc brut (1965)
33. William Irish. La dama fantasma (1965)
34. Georges Simenon. El carreter de la pro(1965)vidència
35. Albert Conroy. Cap de turc (1966)
36. Ross Macdonald. Experiència amb el mal (1966)
37. Patricia Highsmith. Clara també (1966)
38. Margaret Millar. Un aire que mata (1966)
39. Mildred Gordon, Gordon Gordon. En mans de l'F.B.I. (1966)
40. Gil Brewer. Color de sang (1965)
41. John Le Carré. Un crim de qualitat (1966)
42. Georges Simenon. La nit de la cruïlla (1966)
43. Dashiell Hammett. El falcó maltès (1966)
44. John Le Carré. El mirall dels espies (1966)
45. Raymond Chandler. La dama del llac (1966)
46. John Le Carré. L'espia que tornava del fred (1966)
47. Raymond Chandler. La gran dormida (1966)
48. Georges Simenon. El gos groc (1967)
49. Dashiell Hammett. L'home flac (1967)
50. James Hadley Chase. No hi ha orquídies per a miss Blandish (1967)
51. Hillary Waugh. L'assassí és del veïnat (1967)
52. Georges Simenon. L'home de Londres (1967)
53. Alan Hunter. Un assassinat, noi (1967)
54. Georges Simenon. L'ombra xinesa (1967)
55. Richard Unekis. Persecució (1967)
56. Ed McBain. El ritual de la sang (1967)
57. Horace McCoy. Oi que maten els cavalls? (1967)
58. Manuel de Pedrolo. Mossegar-se la cua (1968)
59. James Hadley Chase. Senyora, aquí teniu el vostre taüt (1968)
60. John Le Carré. Trucada per al mort (1968)
61. James Hadley Chase. Els culpables tenen por (1968)
62. Georges Simenon. Maigret i el client del dissabte (1968)
63. Dashiell Hammett. Collita roja (1968)
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64. Milton K. Ozaki. Enquesta (1968)
65. Georges Simenon. Signat Picpus (1968)
66. Bill S. Ballinger. Retrat en fum (1968)
67. David Ely. Substituts (1969)
68. Nicolas Freeling. Meinard Stam, ara difunt (1969)
69. Sébastien Japrisot. Adéu, amic (1970)
70. Thomas B. Reagan. El cervell (1970)
71. Georges Simenon. L'Hostal d'Alsàcia (1970)

10.2 Seleccions de La Cua de Palla (1981-1996)
Aquesta col·lecció és la successora de 'La Cua de Palla'. La Cua de Palla va haver de suspendre la
publicació dels seus continguts per temes econòmics. No obstant això, l’any 1981 es crea una
nova col·lecció anomenada “Seleccions de La Cua de Palla”. A través d’aquesta col·lecció es
reediten alguns dels títols de la primera època. A partir del número 50 d’aquesta col·lecció,
Xavier Coma agafa les regnes de la col·lecció la qual passa a especialitzar-se en novel·la nord
americana.
1. Dashiell Hammett. La clau de vidre (1981)
2. James M. Cain. El carter sempre truca dues vegades (1981)
3. Ross Macdonald. La mort t'assenyala (1981)
4. Margaret Millar. Amb la por al cos (1981)
5. Sébastien Japrisot. Parany per a una noia (1981)
6. Albert Conroy. Cap de turc (1981)
7. Raymond Chandler. La dama del llac (1981)
8. Hillary Waugh. L'assassí és del veïnat (1981)
9. James Hadley Chase. No hi ha orquídies per a miss Blandish (1981)
10. Richard Unekis. Persecució (1982)
11. Horace McCoy. Oi que maten els cavalls? (1982)
12. Jonathan Craig. Departament d'investigació criminal (1982)
13. Stanley Ellin. Joc de testimonis (1982)
14. Nicolas Freeling. Meinard Stam, ara difunt (1982)
15. Bill S. Ballinger. Retrat en fum (1982)
16. Milton K. Ozaki. Enquesta (1982)
17. Ross Macdonald. Experiència amb el mal (1982)
18. David Ely. Substituts (1982)
19. James Hadley Chase. Els culpables tenen por (1982)
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20. Lionel White. Invitació a la violència (1982)
21. James M. Cain. Doble indemnització (1983)
22. Thomas B. Reagan. El cervell (1983)
23. Raymond Chandler. La gran dormida (1983)
24. Stanley Ellin. Cal saber encaixar (1983)
25. Dashiell Hammett. Collita roja (1983)
26. Margaret Millar. Un estrany a la meva tomba (1983)
27. Allan Ullman, Lucille Fletcher. Ho sento, us heu equivocat de número (1983)
28. Alan Hunter. Un assassinat, noi (1983)
29. Ed McBain. El ritual de la sang (1983)
30. Sébastien Japrisot. Adéu, amic (1983)
31. Gil Brewer. Color de sang (1983)
32. James Hadley Chase. Senyora, aquí teniu el vostre taüt (1984)
33. John Evans. La corona de llautó (1984)
34. Charles Williams. La llarga nit del dissabte (1984)
35. Auguste Le Breton. Batudes a la ciutat (1984)
36. Jean-Patrick Manchette. L'afer N'Gustro (1984)
37. Sébastien Japrisot. Víctimes en fals (1984)
38. John Le Carré. Trucada per al mort (1984)
39. H. Paul Jeffers. Jazz Gang (1984)
40. Mickey Spillane. Qui mana (1984)
41. Bill Pronzini. Trets per totes bandes (1984)
42. Andrew Garve. Les sorres llunyanes (1984)
43. Lionel White. Cop mestre (1985)
44. William Irish. La dama fantasma (1985)
45. Philip MacDonald. La llista d'Adrian Messenger (1985)
46. Margaret Millar. Un aire que mata (1985)
47. William P. McGivern. Sota la pell (1985)
48. Ross Macdonald. L'home soterrat (1985)
49. Charles Williams. Parany als aiguamolls (1985)
50. Xavier Coma. Diccionari de la novel·la negra nordamericana (1985)
51. Dashiell Hammett. L'home flac (1985)
52. Gil Brewer. La verge venjativa (1985)
53. Ed MacBain. El pispa (1985)
54. William P. McGivern. Un bòfia massa viu (1986)
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55. Ira Levin. Una besada abans de morir (1986)
56. Bill S. Ballinger. El dit escapçat (1986)
57. Jim Thompson. L'assassinat (1986)
58. Charles Williams. Una vela per mortalla (1986)
59. Ross Macdonald. L'enemic instantani (1986)
60. Horace McCoy. Els sudaris no tenen butxaques (1986)
61. Dashiell Hammett. 106.000 dòlars, diner de sang (1986)
62. William P. McGivern. La gran onada calenta (1986)
63. Gil Brewer. Desenfrenada (1986)
64. Fredric Brown. Nit diabòlica (1986)
65. Jim Thompson. La fugida (1987)
66. David Goodis. Dispareu contra el pianista (1987)
67. Jonathan Latimer. La vinya de Salomó (1987)
68. Horace McCoy. Digues adéu al demà (1987)
69. William P. McGivern. L'escut per al crim (1987)
70. Donald E. Westlake. Temps de matar (1987)
71. Gregory McDonald. Carioca Fletch (1987)
72. Jim Thompson. El criminal (1987)
73. William Riley Burnett. Homes petits, gran món (1987)
74. Kenneth Fearing. El gran rellotge (1987)
75. Bill S. Ballinger. Aixeca'm més amunt (1987)
76. William P. McGivern. L'hora més fosca (1988)
77. Jonathan Latimer. Assassinat a la casa de bojos (1988)
78. Joe Gores. Hammett (1988)
79. Gil Brewer. Nua damunt el gel que es fon (1988)
80. William Riley Burnett. Alta Sierra (1988)
81. Jim Thompson. 1.280 ànimes (1988)
82. Donald E. Westlake. El colom fugitiu (1988)
83. Fredric Brown. L'embranzina fabulosa (1988)
84. William Irish. Cançó d'amor a Manhattan (1988)
85. Paul Cain. Sense fre (1988)
86. David Goodis. Vigileu aquesta dona (1988)
87. Edward Anderson. Uns lladres com nosaltres (1989)
88. Donald E. Westlake. L'aprenent d'espia (1989)
89. William Irish. Enmig de la nit (1989)
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90. John D. MacDonald. Un adéu d'un blau intens (1989)
91. Horace McCoy. Ciutat de corrupció (1989)
92. Chester Himes. El gran somni daurat (1989)
93. Jonathan Latimer. Un visó com a taüt (1989)
94. William Riley Burnett. Ningú no viu eternament (1989)
95. David Goodis. Carrer sense retorn (1989)
96. William P. McGivern. Ajegui's i parlem (1989)
97. Charles Williams. Encallat (1989)
98. Fredric Brown. Truqueu tres, un, dos (1990)
99. William Irish. La sirena del Mississipí (1990)
100. Xavier Coma. Diccionari del cinema negre (1990)
101. John D. MacDonald. Un malson de color rosa (1990)
102. Horace McCoy. M'hauria d'haver quedat a casa (1990)
103. Chester Himes. Cotó a Harlem (1990)
104. Dorothy B. Hughes. L'ocell caigut (1990)
105. William Riley Burnett. Al voltant del rellotge a Volari's (1990)
106. Jonathan Latimer. La dama del dipòsit de cadàvers (1990)
107. Donald E. Westlake. Algú em deu calés (1990)
108. David Goodis. El lladre (1990)
109. Sam Ross. Va recórrer tot el camí (1991)
110. Jim Thompson. Un dimoni de dona (1991)
111. James Crumley. L'últim petó autèntic (1991)
112. Brian Garfield. Desig de mort (1991)
113. Brian Garfield. Sentència de mort (1991)
114. Donald E. Westlake. El gran cop (1991)
115. Jim Thompson. La casa del parcer (1991)
116. John D. MacDonald. El final de la nit (1991)
117. James Crumley. El cas equivocat (1991)
118. Jim Thompson. Els tramposos (1991)
119. Raoul Whitfield. Mort al Hollywood Bowl (1991)
120. William Riley Burnett. Vanity Row (1992)
121. Donald E. Westlake. Killy (1992)
122. Raoul Whitfield. Pedres verdes (1992)
123. Don Tracy. Com dorm la bèstia (1992)
124. James Crumley. L'ós dansaire (1992)
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125. James M. Cain. L'amorós simulacre de l'amor (1992)
126. Richard Jessup. Els astuts i els encantats (1992)
127. Bill S. Ballinger. La muller de l'home pèl-roig (1992)
128. Don Tracy. Vides encreuades (1992)
129. Jim Thompson. Una mossa estupenda (1992)
130. William Riley Burnett. L'home fred (1992)
131. James M. Cain. Serenata (1993)
132. Donald E. Westlake. Qui va raptar Sassi Manoon? (1993)
133. John D. MacDonald. Un lloc púrpura per morir (1993)
134. Armitage Trail. Scarface (1993)
135. Don Tracy. La nevada de l'any passat (1993)
136. Howard Fast. Miratge (1993)
137. John Godey. Els tres mons de Johnny el Benplantat (1993)
138. Donald E. Westlake. Jimmy el Nen (1993)
139. Harry Whittington. Focs destructors (1993)
140. Geoffrey Homes. Feu-me una forca ben alta (1993)
141. David Goodis. Brigada nocturna (1993)
142. Harry Whittington. Perdona'm assassí (1994)
143. Don Tracy. L'odiat (1994)
144. George V. Higgins. Els amics de l'Eddie Coyle (1994)
145. Donald E. Westlake. Els mercenaris (1994)
146. Raymond Chandler. Adéu, nena (1994)
147. John D. MacDonald. La guineu pèl-roja (1994)
148. William Riley Burnett. El petit cèsar (1994)
149. Harry Whittington. El dimoni duu ales (1994)
150. Xavier Coma. Temes i autors de la novel·la negra: De la "Série Noire" a "La Cua de
Palla" (1994)
151. George V. Higgins. La jugada d'en Digger (1994)
152. Harry Whittington. Desig en la pols (1994)
153. Fredric Brown. El crit que venia de lluny (1995)
154. Patricia Highsmith. L'enginyós senyor Ripley (1995)
155. Raymond Chandler. El llarg adéu (1995)
156. Ross Macdonald. Blanc mòbil (1995)
157. Chester Himes. Un cec amb una pistola (1995)
158. Donald E. Westlake. 361 (1995)
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159. Ed McBain. Veure'ls morir (1995)
160. Dorothy B. Hughes. Munta el cavall rosa (1995)
161. Carroll John Daly. El bram de la bèstia (1995)
162. Charles Williams. El biquini de diamants (1996)
163. Dorothy B. Hughes. En un lloc solitari (1996)
164. Carroll John Daly. La Mà Amagada (1996)

10.3 El cangur/ Cua de Palla (1996-1997)
L’any 1996, Edicions 62 inclou La Cua de Palla dins la col·lecció de butxaca El Cangur. Aquest fet
crea una confusió en l’enumeració i fa que primer se segueixi la que ja havia començat El Cangur,
però després canviï a la de Seleccions de la Cua de Palla.
195. Sébastien Japrisot. Parany per a una noia (1996)
196. Stuart M. Kaminsky. Fora de combat (1996)
165. Raymond Chandler. L'acusador (1996)
166. Amanda Cross. El cas James Joyce (1996)
167. Dashiell Hammett. La Ferradura d'Or; El Noi sense Nom (1996)
168. Raymond Chandler. El rei de groc (1997)
169. Andreu Martín. L'home que tenia raor (1997)
170. Raymond Chandler. Vent roig (1997)

10.4 La Nova Cua de Palla (2006)
L’any 2006 es va celebrar una trobada de novel·la negra i de misteri a Barcelona; l’anomenada
BCNegra. Per commemorar aquesta fita, Edicions 62 inicia una nova etapa en aquesta col·lecció,
però malauradament, només aconsegueix publicar dos títols.
1. Dashiell Hammett. El falcó maltès (2006)
2. Donna Leon. Noblesa obliga (2006)

10.5 LaButxaca/ Cua de Palla (2009)
L’any 2009, Edicions 62 es planteja recuperar dotze títols de La Cua de Palla, aquesta vegada
sota el segell de La Butxaca. El disseny va ser molt similar al de Seleccions de La Cua de Palla (el
mític groc i negre). No obstant les intencions, no va ser possible aconseguir l’objectiu dels
dotze títols i es va quedar amb quatre.
1. Dashiell Hammett. La clau de vidre (2009)
2. Raymond Chandler. La dama del llac (2009)
3. James M. Cain. El carter sempre truca dues vegades (2009)
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4. Ross Macdonald. La bella dorment (2009)

10.6 Borsa de traductors/es i autors/es de les obres de Cua de Palla
(per ordre alfabètic)
CP – Cua de Palla
SCP – Seleccions de la Cua de Palla
CCP – El Cangur/Cua de Palla
NCP – La Nova Cua de Palla
BCP – la butxaca/Cua de Palla

Albertí, Santiago
-

Un bòfia massa viu (SCP)

Alemany, Josep
-

El colom fugitiu (SCP) (amb col·laboració amb Josep Cabré)

-

Carrer sense retorn (SCP)

-

Cop mestre (SCP)

Alier, Carles

Arbonès, Jordi
-

Els mercenaris (SCP)

-

Adéu, nena (SCP)

-

Veure’ls morir (SCP)

-

El bram de la bèstia (SCP)

-

El biquini de diamants (SCP)

-

La fugida (SCP)

-

La pell d’un home (CP)

Ayala, Joan

Bas, Gabriel

Basses, Jordi
-

Un aire que mata (CP)

-

El mirall dels espies (CP)

-

L’espia que tornava del fred (CP)

-

Un aire que mata (SCP)
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Beltran, Gemma
-

Munta el cavall rosa (SCP)

-

L’últim petó autèntic (SCP)

Bes, Marta

Borràs, Rosa Maria
-

Vent roig (CCP) (amb col·laboració amb Lluís Delgado)

Cabré, Josep
-

Assassinat a la casa de bojos (SCP)

-

El colom fugitiu (SCP) (amb col·laboració amb Josep Alemany)

Capmany, Maria Aurèlia
-

Mà forta (CP)

-

Carambolades (CP)

-

Goupi mans roges (CP)

-

El senyor Marcel de la funerària (CP)

-

Doble indemnització (CP)

-

Liberty bar (CP)

-

La nit de la cruïlla (CP)

-

El gos groc (CP)

-

L’ombra xinesa (CP)

-

Maigret i el client del dissabte (CP)

-

Signat picpus (CP)

-

Doble indemnització (SCP)

Carbó, Joaquim
-

Víctimes en fals (CP)

-

Víctimes en fals (SCP)

Carbonell Curell, Oriol
-

La llarga nit del dissabte (SCP)

-

Jazz gang (SCP)

Casasses, Enric
-

La bella dorment (BCP)

Civís i Pol, Jordi
-

Jimmy el Nen (SCP)

-

Brigada nocturna (SCP)
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-

El dimoni duu ales (SCP)

Coma, Xavier
-

Diccionari de la novel·la negra nord-americana (SCP) (autor)

-

Diccionari dels cinema negre (SCP) (autor)

-

Temes i autors de la novel·la negra: De la “Série Noire” a “La
Cua de Palla” (SCP) (autor)

Comes, Luís
-

La dama del dipòsit de cadàvers (SCP)

Cornet, Rosa Maria
-

Mort al Hollywood Bowl (SCP) (amb col·laboració amb
Montserrat Romaní)

Curell Aguilà, Mireia
-

Parany als aiguamolls (SCP)

-

El dit escapçat (SCP)

-

Els sudaris no tenen butxaques (SCP)

-

Alta Sierra (SCP)

-

La sirena del Mississipí (SCP)

Curell Gotor, Hortènsia
-

La llista d’Adrian Messenger (SCP)

-

La vinya de Salomó (SCP)

-

Aixeca’m més amunt (SCP)

de Pedrolo, Manuel
-

Parany per a una noia (CP)

-

Un estrany a la meva tomba (CP)

-

La mort t’assenyala (CP)

-

El carter sempre truca dues vegades (CP)

-

Qui mana (CP)

-

Joc brut (autor) (CP)

-

Mossegar-se la cua (autor) (CP)

-

El carter sempre truca dues vegades (SCP)

-

La mort t’assenyala (SCP)

-

Parany per a una noia (SCP)

-

Un estrany a la meva tomba (SCP)

-

Qui mana (SCP)
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-

Parany per a una noia (CCP)

-

El carter sempre truca dues vegades (BCP)

de Seabra, Manuel
-

Nit diabòlica (SCP) (amb col·laboració amb Vimala Devi)

-

El gran rellotge (SCP) (amb col·laboració amb Vimala Devi)

-

Sense fe (SCP)

-

Els astuts i els encantats (SCP) (amb col·laboració amb Vimala
Devi)

-

La guineu pèl-roja (SCP)

Delgado, Lluís
-

Vent roig (CCP) (amb col·laboració amb Rosa Maria Borràs)

Devi, Vimala
-

Nit diabòlica (SCP) (amb col·laboració amb Manuel de Seabra)

-

El gran rellotge (SCP) (amb col·laboració amb Manuel de
Seabra)

-

El lladre (SCP)

-

Els astuts i els encantats (SCP) (amb col·laboració amb Manuel
de Seabra)

Folch i Camarasa, Ramon
-

Joc de testimonis (CP)

-

Departament d’investigació criminal (CP)

-

Les sorres llunyanes (CP)

-

L’home que mirava passar els trens (CP)

-

El pispa (CP)

-

Cal saber encaixar (CP)

-

Cap de turc (CP)

-

Clara també (CP)

-

La dama del llac (CP)

-

Cap de turc (SCP)

-

La dama del llac (SCP)

-

Departament d’investigació criminal (SCP)

-

Joc de testimonis (SCP)

-

Cal saber encaixar (SCP)
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-

Les sorres llunyanes (SCP)

-

El pispa (SCP)

-

La dama del llac (BCP)

Fons Fleming, Mary
-

L’escut per al crim (SCP)

Garcia Barris, Maria
-

El crit que venia de lluny (SCP)

García de Miró, Marga
-

El falcó maltès (CP)

-

El falcó maltès (NCP)

Garcia Muniesa, Xavier
-

Noblesa obliga (NCP) (amb col·laboració amb Xavier Solé
Muñoz)

Geronès, Carme
-

Una vela per mortalla (SCP) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

-

Digues adéu al demà (SCP) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

-

1280 ànimes (SCP) (amb col·laboració amb Carles Urritz)

-

Uns lladres com nosaltres (SCP) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

-

Un adéu d’un blau intens (SCP) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

-

El gran somni daurat (SCP) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

-

Cotó a Harlem (SCP) (amb col·laboració amb Carles Urritz)

-

Un dimoni de dona (SCP) (amb col·laboració amb Carles Urritz)

-

La casa del parcer (SCP) (amb col·laboració amb Carles Urritz)

-

Els tramposos (SCP) (amb col·laboració amb Carles Urritz)

-

Serenata (SCP)

-

361 (SCP)

Gil, Ricard

Giménez, M.
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-

Ho sento, us heu equivocat de número (CP)

-

Ho sento, us heu equivocat de número (SCP)

-

L’afer N’Gustro (SCP)

Jané, Albert

Jordà, Francina
-

Sentència de mort (SCP)

-

El final de la nit (SCP)

-

Pedres verdes (SCP)

-

Una mossa estupenda (SCP)

-

La Ferradura d’Or, El Noi sense Nom (CCP)

-

Blanc mòbil (SCP) (amb col·laboració amb Mercè Marcet)

Julià, Josep

Marcet, Mercè
-

Blanc mòbil (SCP) (amb col·laboració amb Josep Julià)

Martín, Andreu
-

L’home que tenia raor (CCP) (autor en castellà i traductor al
català)

Martín, Marta
-

Un assassinat, noi (CP)

-

Persecució (CP)

-

Oi que maten als cavalls? (CP)

-

Enquesta (CP)

-

El cervell (CP)

-

Persecució (SCP)

-

Oi que maten els cavalls? (SCP)

-

Enquesta (SCP)

-

El cervell (SCP)

-

Un assassinat, noi (SCP)

Mirabent Sala, Marta
-

La verge venjativa (SCP)

-

L’assassinat (SCP)

-

L’enemic instantani (SCP)

Niubó, Montserrat
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-

L’odiat (SCP)

Noguera i Pous, Anna
-

L’enginyós senyor Ripley (SCP)

-

Batudes a la ciutat (CP)

-

Batudes a la ciutat (SCP)

Oliver, Joan

Padrós, Rosa Maria
-

Substituts (CP)

-

Substituts (SCP)

Pagès, Francesc
-

En mans de l’F.B.I. (CP)

-

Un crim de qualitat (CP)

-

Retrat en fum (CP)

-

Retrat en fum (SCP)

Pàmies, Xavier
-

Com dorm la bèstia (SCP)

-

L’amorós simulacre de l’amor (SCP)

-

La jugada d’en Digger (SCP)

Pascual, Camil
-

La corona de llautó (CP)

-

La corona de llautó (SCP)

Pigrau i Rodríguez, Antoni
-

Senyora, aquí teniu el vostre taüt (CP)

-

Trucada per al mort (CP)

-

Meinard Stam, ara difunt (CP)

-

Meinard Stam, ara difunt (SCP)

-

Senyora, aquí teniu el vostre taüt (SCP)

-

Trucada per al mort (SCP)

Porta i Arnau, Mireia
-

La nevada de l’any passat (SCP)
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-

Els tres mons de Johnny el Benplantat (SCP)

-

Focs destructors (SCP)

-

Un cec amb una pistola (SCP)

Pujolar, Joan
-

L’aprenent d’espia (SCP)

Quintana, Artur
-

La promesa (CP)

-

El jutge i el seu botxí (CP)

-

Scarface (SCP)

Reig, Carles

Renom, Jordi
-

El criminal (SCP)

Riaza, Eugenia
-

L’home soterrat (SCP)

-

106.000 dòlars, diner de sang (SCP)

-

Vigileu aquesta dona (SCP)

Ribera Gòrriz, Núria
-

Homes petits, gran món (SCP)

-

Truqueu tres, un, dos (SCP)

-

Algú em deu calés (SCP)

Riera i Arbussà, Ernest
-

Fora de combat (CCP)

-

L’acusador (CCP)

-

El cas James Joyce (CCP)

-

L’home fred (SCP)

Riu, Xavier

Roca, Concepció
-

Nua damunt del gel que es fon (SCP)

-

Un visó com un taüt (SCP)

-

Encallat (SCP)

Rodríguez Rodon, Joaquim
-

Color de sang (CP)

-

Color de sang (SCP)

Roig, Esther
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-

L’embranzida fabulosa (SCP)

-

Canço d’amor a Manhattan (SCP)

-

Enmig de la nit (SCP)

-

Ningú no viu eternament (SCP)

-

L’ocell caigut (SCP)

-

Desig de mort (SCP)

-

El gran cop (SCP)

-

El cas equivocat (SCP)

-

L’ós dansaire (SCP)

-

Un lloc púrpura per morir (SCP)

-

Els amics de l’Eddie Coyle (SCP)

-

El petit cèsar (SCP)

-

El llarg adéu (SCP)

-

Desenfrenada (SCP)

-

En un lloc solitari (SCP)

-

La mà amagada (SCP)

Roig, Núria

Romaní, Montserrat
-

Mort al Hollywood Bowl (SCP) (amb col·laboració amb Rosa M.
Cornet)

Rubió, Marc
-

El rei groc (CCP)

-

Killy (SCP)

-

La muller de l’home pèl-roig (SCP)

Sans, Núria

Santamaria, Laura
-

Trets per totes bandes (SCP)

-

Hammett (SCP)

-

Un malson de color rosa (SCP)

Sellent Arús, Joan
-

L’hora més fosca (SCP)

Serrahima, Maurici
-

El penjat de Saint-Pholien (CP)

Solanas, Montserrat
-

La gran onada calenta (SCP)
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-

Dispareu contra el pianista (SCP)

-

Ciutat de corrupció (SCP)

-

Ajegui’s i parlem (SCP)

-

Va recórrer tot el camí (SCP)

-

Vides encreuades (SCP)

-

Miratge (SCP)

-

Feu-me una forca ben alta (SCP)

-

Perdona’m assassí (SCP)

Solé Muñoz, Xavier
-

Noblesa obliga (NCP) (amb col·laboració amb Xavier Garcia
Muniesa)

Sotorra, Andreu
Tasis, Rafael
-

La clau de vidre (CP)

-

Ambla por al cos (CP)

-

Sota la pell (CP)

-

La dama fantasma (CP)

-

La clau de vidre (SCP)

-

Amb la por al cos (SCP)

-

La dama fantasma (SCP)

-

Sota la pell (SCP)

-

La clau de vidre (BCP)

Urritz, Carles
-

Una vela per mortalla (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)

-

Digues adéu al demà (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)

-

1280 ànimes (SCP) (amb col·laboració amb Carme Geronès)

-

Uns lladres com nosaltres (SCP) (amb col·laboració amb
Carme Geronès)

-

Un adéu d’un blau intens (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)
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-

El gran somni daurat (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)

-

Cotó a Harlem (SCP) (amb col·laboració amb Carme Geronès)

-

Un dimoni de dona (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)

-

La casa del parcer (SCP) (amb col·laboració amb Carme
Geronès)

-

Els tramposos (SCP) (amb col·laboració amb Carme Geronès)

Vallespinosa, Bonaventura
-

Els desaparegut de Saint-Agil (CP)

Vallverdú, Josep
-

Una besada abans de morir (CP)

-

Invitació a la violència (CP)

-

La gran dormida (CP)

-

L’home flac (CP)

-

No hi ha orquídies per a miss Blandish (CP)

-

L’assassí és del veïnat (CP)

-

El ritual de la sang (CP)

-

Els culpables tenen por (CP)

-

Collita roja (CP)

-

No hi ha orquídies per a Miss Blandish (SCP)

-

Els culpables tenen por (SCP)

-

Invitació a la violència (SCP)

-

La gran dormida (SCP)

-

Collita roja (SCP)

-

El ritual de sang (SCP)

-

L’home flac (SCP)

-

Una besada abans de morir (SCP)

Ventós, Dolors
-

Carioca Fletch (SCP)

-

M’havia d’haver quedat a casa (SCP)

Ventura, Florència
-

Experiència amb el mal (CP)
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-

Experiència amb el mal (SCP)

Verger, Josep M.
-

Temps de matar (SCP)

-

Al voltant del rellotge a Volari’s (SCP)

-

Vanity Row (SCP)

-

Qui va raptar Sassi Manoon? (SCP)

-

Desig en la pols (SCP)

Vilaginés, Carme
-

El carreter de la providència (CP)

-

L’home de Londres (CP)

-

Adéu, amic (CP)

-

L’hostal d’Alsàcia (CP)

-

Adéu, amic (SCP)

10.7 La Negra (1986- 1998)
Carles Jordi Guardiola, editor de l’editorial La Magrana, Àlex Broch, també editor de La Magrana,
i amb la direcció de Jaume Fuster, escriptor i editor, van impulsar l’any 1986 una col·lecció de
novel·la negra i policíaca en català anomenada La Negra. La Negra va ser la primera col·lecció
dedicada únicament a novel·la negra i policíaca que compaginava de forma regular la publicació
d’obres internacionals traduïdes al català (Rendell, Woolrich, Scerbanenco) i d’obres purament
catalanes (Martín, Oliver, Serra, Aritzeta).
1. Jaume Fuster. Sota el signe de Sagitari (1986)
2. Andreu Martín. Muts i a la gàbia (1986)
3. Manuel de Pedrolo. Es vessa una sang fàcil (1986)
4. Antoni Serra. L’arqueòloga va somriure abans de morir (1986)
5. Mª Antònia Oliver. Estudi en lila (1987)
6. Graham Greene. El tercer home (1987)
7. Magí Roselló. El parany suís (1987)
8. Didier Daeninckx. Memòria mortal (1987)
9. M.A. Capmany. El jaqué de la democràcia (1987)
10. Eric Ambler. La màscara de Dimitiros (1987)
11. Andreu Martín. Si és no és (1987)
12. José Cardoso Pires. Balada de la platja dels gossos (1987)
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13. Antoni Serra. Espurnes de sang (1987)
14. Giorgio Scerbanenco. Els milanesos maten en dissabte (1987)
15. Andreu Martín. Barcelona connection (1988)
16. Assumpció Maresma. El complot dels anells (1988)
17. Magí Roselló. Faraó (1988)
18. Mª Antònia Oliver. Antípodes (1988)
19. Boris Vian. Escopiré sobre les vostres tombes (1988)
20. Manuel de Pedrolo. L’inspector fa tard (1988)
21. Fruttero i Lucentini. El palio de les contrades mortes (1988)
22. Graham Greene. Una pistola a sou (1988)
23. Didier Daeninckx. El gegant inacabat (1988)
24. Chester Himes. Quin assassinat més bèstia (1988)
25. J.P. Manchette. Nada (1988)
26. Jordi Teixidor. Marro (1989)
27. Antoni Serra. Rip, senyor Mosqueiro (1989)
28. Solé Serrat. Canya o mitjana (1989)
29. R.Arnal i T.Satorre. Puta misèria! (1989)
30. Ross MacDonald. La costa bàrbara (1989)
31. Albert Simonin. No toqueu la guita (1989)
32. Marc Villard. Un cotxe a la nit (1989)
33. Assumpta Margenat. Escapa’t d’Andorra (1989)
34. Andreu Martín. Pròtesi (1990)
35. Damià Borràs. Qui la fa, la paga (1990)
36. Emili Castellanos. Us mataré a tots (1990)
37. Margarida Aritzeta. El correu de Trípoli (1990)
38. Andreu Martín. Jesús a l’infern (1990)
39. Leo Malet. Carrer de l’estació, 120 (1991)
40. Ruth Rendell. Judici de pedra (1991)
41. Joseph Surroca. Mala sort (1991)
42. Margarida Aritzeta. Tie break (1991)
43. Boris Vian. Elles no se n’adonen (1991)
44. Antoni Serra. Cita a Belgrad (1992)
45. Cornel Woolrich. La núvia de negre (1992)
46. Solé Serrat. El fill de la Lola (1992)
47. Margarida Aritzeta. El cau del llop (1992)
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48. Auguste le Breton. Rififí (1992)
49. Josep Palou. La gallina cega (1993)
50. Jaume Fuster i Antoni Lloret. Micmac (1993)
51. Joan Guitart. Amanita muscària (1993)
52. Borin Vian. Tots els morts tenen la mateixa pell (1993)
53. Graham Greene. L’agent confidencial (1993)
54. Emmanuel Cuyàs. Taques al marge (1993)
55. Boris Vian. Mort als lletjos (1994)
56. Andreu Martín. Per l'amor de Déu (1994)
57. Antoni Serra. L'avinguda de la fosca (1994)
58. Maria-Antònia Oliver. El sol que fa l'ànec (1994)
59. Jordi Teixidor. A.B. Magnus (1995)
60. Manuel Quinto. Sobrerroca (1995)
61. Assumpta Margenat. Manolo (1996)
62. Jordi Ortiz. Crim a les Àligues (1998)

10.8 La “nova” Negra (2008 - )
1. Oliver Cabrer, Maria-Antonia. Estudi en lila (2008)
2. Villaró Boix, Albert. Obaga (2008)
3. Pastor, Marc. La mala dona (2008)
4. Indridason, Arnaldur. La dona de verd (2009)
5. Kerr, Philip. Si els morts no ressusciten (2009)
6. Indridason, Arnaldur. La veu (2010)
7. Coben, Harlan. Desapareguda (2010)
8. Alandes Albert, Juli. El crepuscle dels afortunats (2010)
9. Solana Mir, Teresa. Negres tempestes (2010)
10. Indridason, Arnaldur. L'home del llac (2010)
11. Christie, Agatha. Deu negrets (2010)
12. Christie, Agatha. Assassinat a l'Orient Express (2010)
13. Hernández, Daniel. Creus de sang al Grand Hôtel (2011)
14. Kerr, Philip. Gris de campanya (2011)
15. Coben, Harlan. Alta tensió (2011)
16. Jovani, Sebastià. Emet o la revolta (2011)
17. Lehane, Dennis. L'última causa perduda (2011)
18. Christie, Agatha. La ratera (2011)
P à g i n a | 94

19. Christie, Agatha. L'assassinat d'en Roger Ackroyd (2011)
20. Vehí, Agustí. Quan la nit mata el dia (2011)
21. Roslund, Anders; Hellstrom, Borge. Tres segons (2011)
22. Cornwell, Patricia. Boira vermella (2011)
23. Greene, Graham. El tercer home (2012)
24. Kerr, Philip. Praga mortal (2012)
25. Highsmith, Patricia. El crit de l'òliba (2012)
26. Chandler, Raymond. El son etern (2012)
27. Indridason, Arnaldur. Hivern àrtic (2012)
28. Llort, Lluís. Si quan et donen per mort un dia tornes (2012)
29. Atkinson, Kate. Expedients (2012)
30. Highsmith, Patricia. El talent de Ripley (2012)
31. Collins, Wilkie. La pedra lunar (2012)
32. Martin Farrero, Andreu. Societat negra. Crims de tinta 2012 (2013)
33. Chandler, Raymond. Adéu, nena (2013)
34. Highsmith, Patricia. La fossa de Ripley (2013)
35. Connelly, Michael. La caixa negra (2013)
36. Flynn, Gillian. Perduda (2014)
37. Sayers, Dorothy L. L'estrany cas del Bellona club (2014)
38. Chesterton, G. K. Els relats del pare Brown (2014)
39. Solana Mir, Teresa. La casa de les papallones (2014)
40. Aranda Salazar, Joaquim. La noia d'Aberdeen (2014)
41. Indridason, Arnaldur. Passatge de les ombres (2014)
42. Flynn, Gillian. Ferides obertes (2014)
43. Mishani, Dror. Cas obert (2014)
44. Chandler, Raymond. La finestra alta (2014)
45. Llort, Lluís. Herències col·laterals (2014)
46. Boixados, Jordi. L'home que comptava diners (2015)
47. Bayo, Emili. Puta pasta (crims de tinta 2015) (2015)
48. Marin Rubio, David. Mala lluna (2015)
49. Llort, Lluís. Sota l'asfalt (2015)
50. Martin, Andreu. La violència justa (2016)
51. Serrat Mula, Carles. Canya o mitjana (2016)
52. Cadenes i Alabernia, Núria. Tota la veritat (p. crims tinta 2016) (2016)
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10.9 Borsa de traductors/es i autors/es de les obres de La Negra
(per ordre alfabètic)
Alemany, Sílvia
-

Judici de pedra (amb col·laboració amb Carles Mengual)

Arenas, Carme
-

Els milanesos maten en dissabte (autora)

Aritzeta, Margarida
-

El correu de Trípoli (autor)

-

Tie break (autor)

-

El cau del llop (autora)

-

Puta misèria! (autor) (amb col·laboració amb T. Satorre)

-

Rififí

Arnal, R.

Bes, Marta

Bohigas, Glòria
-

Una pistola a sou (amb col·laboració amb Fina Marfà)

Borràs, Damià
-

Qui la fa, la paga (autor)

Capmany, M.A.
-

El jaqué de la democràcia (autor)

Castellanos, Emili
-

Us mataré a tots (autor)

Cuyàs, Emmanuel
-

Taques al marge (autor)

de Pedrolo, Manuel
-

Es vessa una sang fàcil (autor)

-

L’inspector fa tard (autor)

de Seabra, Manuel
-

Balada de la platja dels gossos

Del Guerra, Rolando
-

El Palio de les contrades mortes

Estruch i Traité, Josep
-

No toqueu la guita
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Fontcuberta, Joan
-

El tercer home (traductor)

Fuster, Jaume
-

Sota el signe de Sagitari (autor)

-

Quin assassinat més bèstia (traductor)

-

Micmac (autor) (amb col·laboració amb Antoni Lloret)

Geronès, Carme
-

Memòria mortal (traductora) (amb col·laboració amb Carles
Urritz)

Guitart, Joan
-

Amanita muscària (autor)

Llibre Peral, Roser
-

La màscara de Dimitiros (autor)

Llorach, Carles
-

L’agent confidencial

Lloret, Antoni
-

Micmac (autor) (amb col·laboració amb Jaume Fuster)

-

Una pistola a sou (amb col·laboració amb Glòria Bohigas)

Marfà, Fina

Maresma, Assumpció
-

El complot dels anells

Margenat, Assumpta
-

Escapa’t d’Andorra (autora)

-

Manolo (autora)

Martín, Andreu
-

Muts i a la gàbia (autor)

-

Si és no és (autor)

-

Barcelona connection (autor)

-

Pròtesi (autor)

-

Jesús a l’infern (autor)

-

Per l'amor de Déu (autor)

Mateu Besançon, Joan
-

El gegant inacabat

Mengual, Carles
-

Judici de pedra (amb col·laboració amb Sílvia Alemany)
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Moncada, Jesús
-

Carrer de l’estació, 120

-

Tots els morts tenen la mateixa pell

-

Mort als lletjos (signada amb el pseudònim Baldomer
Cerdanyola)

Oliver, Mª Antònia
-

Estudi en lila (autora)

-

Antípodes (autora)

-

El sol que fa l'ànec (autora)

-

Crim a les Àligue (autor)

Ortiz, Jordi

Palou, Josep
-

La gallina cega (autor)

Quinto, Manuel
-

Sobrerroca (autor)

Roselló, Magí
-

El parany suís (autor)

-

Faraó

Salleras Puig, Rosa
-

La costa bàrbara

-

Puta misèria! (autor) (amb col·laboració amb R. Arnal)

Satorre, T.

Serra, Antoni
-

L’arqueòloga va somriure abans de morir (autor)

-

Espurnes de sang (autor)

-

Rip, senyor Mosqueiro (autor)

-

Cita a Belgrad (autor)

-

L'avinguda de la fosca (autor)

-

Canya o mitjana (autor)

-

El fill de la Lola (autor)

Serrat, Solé

Surroca, Josep
-

Mala sort (autor)

Teixidor, Jordi
-

Marro (autor)
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-

A.B. Magnus (autor)

Trepat, Roser
-

La núvia de negre

Urritz, Carles
-

Memòria mortal (amb col·laboració amb Carme Geronès)

Vinyes, Jordi
-

Un cotxe a la nit

-

Escopiré sobre les vostres tombes

-

Elles no se n’adonen

Valls, Àlvar

Valls, Mercè
-

Nada

10.10 Borsa de traductors/es i autors/es de les obres de La “nova”
Negra (per ordre alfabètic)
Alandes Albert, Juli
-

El crepuscle dels afortunats (autor)

Aranda Salazar, Joaquim
-

La noia d'Aberdeen (autor)

-

Puta pasta (crims de tinta 2015) (autor)

Bayo, Emili

Biel Albiol, Ricard
-

El talent de Ripley

-

La fossa de Ripley

-

La caixa negra

Cadenes i Alabernia, Núria.
-

Tota la veritat (p. crims tinta 2016) (autor)

Campeny Valls, Anna
-

Desapareguda

Estany Morros, Imma
-

Expedients

-

Els relats del pare Brown

Civis Pol, Jordi
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-

Deu negrets

Folch i Camarasa, Ramon
-

L'assassinat d'en Roger Ackroyd

Fuentes Hernández, Albert
-

El tercer home

-

El son etern

-

Adéu, nena

-

La finestra alta

Givanel, Joana
-

Assassinat a l’Orient Express

Jovani, Sebastià
-

Emet o la revolta (autor)

Llopis, Maria
-

La dona de verd

-

La veu

-

L'home del llac

-

Hivern àrtic

-

Passatge de les ombres

-

Si quan et donen per mort un dia tornes (autor)

-

Sota l'asfalt (autor)

Llort, Lluís

Lluch Oms, Roser
-

Cas obert

Mansten, Dea Marie
-

Tres segons

-

L'última causa perduda

-

Boira vermella

-

Praga mortal

Masó Escobairó, Sílvia
-

Creus de sang al Grand Hôtel

Martin Farrero, Andreu
-

Societat negra. Crims de tinta 2012 (autor)

-

La violència justa (autor)

Martinez Zambrano, Xavier
-

Alta tensió
P à g i n a | 100

Oliver Cabrer, Maria-Antonia
-

Estudi en lila (autora)

Pastor, Marc
-

La mala dona (autor)

Parés, Núria
-

L'estrany cas del Bellona club

Ràfols Gesa, Ferran
-

El crit de l'òliba

-

Perduda

-

Ferides obertes

-

Si els morts no ressusciten

-

Gris de campanya

Roig, Esther

Serrat Mula, Carles
-

Canya o mitjana (autor)

Solana Mir, Teresa
-

Negres tempestes (autora)

-

La casa de les papallones (autora)

Torrescasana Flotats, Albert
-

La ratera

Turró Armengol, Anna
-

La pedra lunar

-

Quan la nit mata el dia (autor)

Vehí, Agustí

Villaró Boix, Albert
-

Obaga (autor)

Boixados, Jordi
-

L'home que comptava diners (autor)

Marin Rubio, David
-

Mala lluna (autor)

P à g i n a | 101

10.11 Crims.cat (2012 - )
Crims.cat és una col·lecció de novel·la negra que publica l’Editorial Alrevés sota la direcció d’Àlex
Martín i que va néixer l’any 2012. Aquesta col·lecció compagina la publicació d’obres d’autors
catalans amb la d’autors europeus.

1. Vehí, Agustí. Torn de nit (2012)
2. Martín, Andreu. Història de Mort (2012)
3. Zambujal, Mário. Crònica dels bons trinxeraires (2012)
4. Soriga, Flavio. Pluja negra (2012)
5. Benavente, Jaume. Lluny d’aquí (2013)
6. Bennasar, Sebastià. El país dels crepuscles (2013)
7. Manotti, Dominique. Un habitual de la comissaria (2013)
8. Vehí, Agustí. Remor de serps (2013)
9. Bosch, Lluís. Aire Brut (2013)
10. Vallbona, Rafael. El tant per cent (2014)
11. Jovani, Sebastià. L’Ètica (2014)
12. Aliaga, Xavier. Dos metres quadrats de sang jove (2014)
13. Alandes, Juli. La mirada del cocodril (2014)
14. Torrent, Josep. La sang és més dolça que la mel (2014)
15. Bennasar, Sebastià. On mai no creix l’herba (2015)
16. Melero, Rafa. La penitència de l’alfil (2015)
17. Vehí, Agustí. Ginesta per als morts (2015)
18. Bosch, Lluís. Besòs Mar (2015)
19. Torrent, Josep. La noia que fa vint mesos que és a la presó (2015)
20. Thomazeau, François. Consulting (2016)
21. Vallbona, Rafael. Dits enganxosos (2016)
22. Manuel, Jordi de. Foc verd (2016)
23. Negre, Pop. No escatimeu el flit! (2016)
24. Vilaplana, Silvestre. Els ossos soterrats
25. Torrent, Josep. 996

10.12 Borsa de traductors/es i autors/es de les obres de Crims.cat
(per ordre alfabètic)
Alandes, Juli
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-

La mirada del cocodril (autor)

-

Dos metres quadrats de sang jove (autor)

-

Lluny d’aquí (autor)

-

El país dels crepuscles (autor)

-

On mai no creix l’herba (autor)

-

Aire Brut (autor)

-

Besòs Mar (autor)

-

Crònica dels bons trinxeraires

-

L’Ètica (autor)

-

Consulting

-

Foc verd

-

Història de Mort (autor)

-

La penitència de l’alfil (autor)

-

No escatimeu el flit!

-

Un habitual de la comissaria

-

La sang és més dolça que la mel (autor)

-

La noia que fa vint mesos que és a la presó (autor)

-

El tant per cent (autor)

-

Dits enganxosos (autor)

-

Torn de nit (autor)

Aliaga, Xavier

Benavente, Jaume

Bennasar, Sebastià

Bosch, Lluís

Cortils, Anna

Jovani, Sebastià

Llopis, Maria

Manuel, Jordi de

Martín, Andreu

Melero, Rafa

Negre, Pop

Prieto, Brisa

Torrent, Josep

Vallbona, Rafael

Vehí, Agustí
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-

Ginesta per als morts (autor)

-

Remor de serps (autor)

-

Pluja negra

Vidal Gavilán, Pau

10.13 Llibres del delicte (2013 - )
Llibres del Delicte és una editorial nascuda l'any 2013 a Barcelona de la mà de Marc Moreno.
Aquesta editorial pretén donar visió a diferents autors catalans de novel·la negra.
1. Moreno, Marc. Independència d’interessos (2013)
2. Díaz, X.; Martínez, M. Coll avall (2013)
3. Villalonga, Anna Maria. Elles també maten (2013)
4. Bennasar, Sebastià. Les mans del drac (2014)
5. Gual, Xavier. Off the record (2014)
6. Moreno, Marc. Els silencis dels pactes (2014)
7. Villalonga, Anna Maria. La dona de gris (2014)
8. Bennasar, Sebastià; Moreno, Marc; Macip, Salvador; Llort. La reina de diamants
(2014)
9. Aritzeta, Margarida. L’amant xinès (2015)
10. Aguirre, Miquel. Els morts no parlen (2015)
11. Del Clot, Damià. Una novel·la Pulp (2015)
12. Camps, Esperança. La cara B (2015)
13. Villalonga, Anna Maria. Noves dames del crim (2015)
14. Moreno, Marc. Contra l’aparador (2015)
15. Aritzeta, Margarida. Els fils de l’aranya (2016)
16. Solé, Ramona. Quaderns (2016)
17. Gámez Serrano, Raquel. A la seva pell (2016)
18. Tiñena, Jordi. La mort sense ningú (2016)

10.14 Article de la revista l’Escriba (2015)
Un assassí, un mort i un detectiu
Un assassí, un crim (o més d’un), un detectiu i un ritme trepidant són algunes de les
característiques que conformen la novel·la policíaca. El misteri i l’acció són condició sine qua
non en aquest gènere. L’objectiu és resoldre un misteri, normalment de caràcter criminal, i
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aconseguir desvelar qui n’és el culpable. A partir d’aquí cada autor hi evoca tota la seva
imaginació dialèctica i capacitat.
El gènere policíac neix en el mateix moment que neixen els cossos de seguretat a les principals
ciutats europees i nord americanes. Avui en dia, considerem un dels pares de la novel·la policíaca
Edgar Allan Poe. I és que Els assassinats del Carrer de la Morgue és una novel·la on curiosament
hi tenim un assassí, un mort i un detectiu, Auguste Dupin. Aquesta obra va servir d’inspiració a
Sir Arthur Conan Doyle per crear el mundialment famós Sherlock Holmes, el prototip de detectiu
per excel·lència. Holmes va aparèixer per primera vegada en un relat curt publicat a The Strand
Magazine. Altres detectius famosos que han protagonitzat grans sèries de crims són Hércule
Poirot, de l’autora britànica Agatha Christie, o més recentment i a casa nostra, Pepe Carvalho,
creat per l’autor català Manuel Vázquez Montalbán.
Amb el pas dels anys, el gènere policíac ha deixat de ser un simple joc de lògica i ha evolucionat
cap a trames més complexes que ja inclouen la denuncia social en molts casos. El fet que el joc
detectivesc inclogui aquesta delació fa que sorgeixi un altre gènere anomenat novel·la negra. La
novel·la negra neix a Estats Units i, de fet, l’anomenem així pels ambients lúgubres, humits i
tenebrosos que descriuen aquests autors, però també perquè les primeres publicacions
d’aquest gènere es van fer a la revista Black Mask. Es diu que la novel·la negra deu la seva creació
a Raymond Chandler, creador del detectiu privat Philip Marlowe, i Dashiell Hammett, creador
del dur i irònic Sam Spade a la novel·la El falcó maltès (1930) i que més tard encarnaria
Humphrey Bogart a la pel·lícula del mateix títol l’any 1941. És relativament fàcil diferenciar el
gènere policíac britànic i el gènere negre americà. Les novel·les britàniques solen succeir entre
membres de classes altes, en un ambient més aviat de luxe. Només cal pensar en la gran mansió
que Agatha Christie descriu a Diez negritos, entre molts d’altres exemples. En canvi, les novel·les
americanes destaquen precisament per aquesta denúncia social que es fa des dels barris més
baixos de les principals ciutats americanes. L’heroi ja no és un detectiu de renom, com en les
novel·les britàniques, sinó que aquí tenim la figura de l’antiheroi: un personatge cínic i perdedor,
que acostuma a no tenir ni un dòlar.
Com tots els gèneres, les novel·les policíaca i negra han tingut els seus alts i baixos a la història.
Van ser molt populars fins a mitjans dels anys 50, però a partir de llavors van patir una gran
davallada. No obstant això, l’any 2004 Stieg Larsson va completar la seva famosa trilogia
Millenium. Malauradament no va poder viure prou temps per poder veure com la seva trilogia
no només batia rècords de vendes, sinó que també revivia un gènere oblidat.
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10.15 Entrevista a Marc Moreno a L’escriba (2016)
Periodista, escriptor i editor català. Marc Moreno, nascut a Barcelona, combina a la perfecció
les seves passions a través de l’escriptura i l’edició. Autor de novel·les dins el gènere negre
com Independència d'interessos (Llibres del Delicte, 2013) i a més editor i gestor de l’editorial
Llibres del Delicte, una editorial que publica novel·la negra en català.

Marc, per què un editorial dedicat exclusivament a novel·la negra? En quin moment decideixes
aquest gènere?

Sóc un lector, gairebé monotemàtic de gènere negre. Quan aposto per crear una editorial el
camí ja estava triat: has de fer el que saps o el que coneixes, si vols aportar algun valor i fer les
coses bé. A més, penso que hi havia un buit pel que feia a editorials que apostessin per l’autor
català de novel·la negra, així que Llibres del Delicte va néixer per publicar els autors d’aquí que
tan bones obres estan escrivint actualment.

Quin és el “barem”, si se’n pot dir així, que segueixes per escollir quina novel·la editarà o no
Llibres del Delicte?

El meu criteri. És simple, si m’agrada la publico, si no m’agrada no. No aspiro a fer un catàleg
que agradi a tothom, però el lector pot estar segur que si li agraden unes quantes novel·les de
Llibres del Delicte li agradaran totes, perquè el criteri sempre és el mateix, i sempre seré fidel al
que m’emocioni i al que em faci creure que tinc una bona novel·la entre les mans.

Creus que el mercat ha acceptat correctament un editorial de novel·la negra en català?

Sí, estem molt contents perquè la rebuda dels lectors ha estat molt més positiva del que
esperava quan vam començar al 2013. El projecte és humil i va creixent a poc a poc, intentant
consolidar llibre a llibre una filosofia i un catàleg que, per sort, compta amb un grup de lectors
que es van fent tota la col·lecció. De moment només tenim 16 llibres publicats, però per mi és
tot un orgull que molts lectors m’enviïn fotos amb tots els Llibres del Delicte a la prestatgeria i
que en diguin que s’estan fent tota la col·lecció. Sí, de moment és poc i ja veurem si en arribar
als 50 llibres encara hi ha lectors tan fidels, però ara per ara per nosaltres és un autèntic privilegi
comptar amb lectors que ens donen un suport incondicional i als quals els devem tant i els estem
tan agraïts.
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Quins objectius et vas plantejar al principi de Llibres del Delicte? Els has pogut mantenir a dia
d’avui?

Ser el punt de trobada entre els autors de gènere que tenim a Catalunya i els lectors, que
majoritàriament llegeixen novel·la negra en castellà però que a poc a poc els anem demostrant
que es fa molt bona literatura negra en català. Estem obsessionats amb enxampar lectors per al
gènere en català, convèncer-los que fem literatura de qualitat i que comptem amb un planter
d’escriptors que llibre a llibre poden competir amb qualsevol.

Uns dels beneficis que m’ha aportat Llibres del Delictes, a part de poder gaudir de la literatura
negra del nostre país, és que m’ha permès descobrir nous autors. En quin moment es decideix
apostar per aquests talents?

És que una de les funcions d’un editor, i crec que una de les obligacions, fins i tot, és la descobrir
noves veus. Per mi és un privilegi haver publicat escriptors que admiro tant com Anna Maria
Villalonga, Margarida Aritzeta, Sebastià Bennasar o Lluís Llort, però la possibilitat de publicar
gent desconeguda, autors novells, obres que ningú coneix, i veure que les teves apostes
agraden, és un èxit que t’ajuda a entregar-te amb més passió encara a la feina.

Fa uns quants anys que el gènere negre està vivint un dels seus moments d’esplendor més
alts, però tots sabem que el gèneres han viscut moments i moments al llarg de la història. Com
veus el futur de Llibres del Delicte?

Amb optimisme, si no fos així tancaria la paradeta, no? Crec que amb passió i professionalitat es
pot tirar endavant un projecte editorial com Llibres del Delicte. No es tracta de tenir un olfacte
especial ni esbrinar què li agrada al lector, tan sols és picar pedra, treballar molt i amb una gran
dedicació, i tenir els ulls ben oberts per veure què ens envolta i un cervell per analitzar-ho tot al
detall. A partir d’aquí, no ens farem rics, però podrem mantenir un projecte sostenible i fidel a
una filosofia.

No sé si us ho han dit alguna vegada, però jo tinc la visió que sou com la nova generació de
“Cua de palla”. Què en penseu?

M’agrada! Si algú ens diu que som la nova Cua de Palla a mi ja em fas content. Sé que no ho
som, principalment perquè ells eren una col·lecció d’una gran editorial i nosaltres som una
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editorial independent, però sí que és veritat que vam néixer amb la filosofia de la Cua de palla.
De fet, les nostres cobertes grogues, que alternem amb les vermelles, són un homenatge a les
seves. I la filosofia d’esdevenir una col·lecció de referència en el gènere, de picar pedra per la
literatura en català i la voluntat de fer créixer el gènere al país, ens apropa a la Cua de palla. Tant
de bo arribem algun dia a fer la meitat del que van fer Pedrolo i companyia.

Sabem que a part d’editor tens un altre perfil, el d’escriptor. Potser et semblarà una pregunta
tipus “qui estimes més: el pare o la mare”, però quin dels teu perfils t’agrada més?

Sóc un escriptor que, a més, fa d’editor. De petit somiava ser un escriptor, mai no havia pensat
ser un editor, de fet ni em plantejava que hi havia editors. M’encanta llegir i m’encanta escriure,
i a partir d’aquí vaig arribar a la literatura. Ara faig més d’editor que d’escriptor, tot i que
segueixo publicant novel·les i sempre en consideraré un escriptor.

Com a escriptor, sabem que has cultivat bàsicament novel·la negra, com ara Independència
d’interessos. Has pensat mai cultivar algun altre gènere? Si poguessis triar, quin seria?

Sóc autor de novel·la negra i m’agradaria que se’m conegués per aquest compromís amb el
gènere, però li he donat voltes a la idea d’escriure un llibre barreja d’autoajuda –sí, no és conyai biogràfic que expliqués la meva història amb les malalties greus i les estances llargues als
hospitals, i potser servís a gent que està patint l’infern de la manca de salut per trobar forces i
continuar endavant. No sé si algun dia ho tindré per publicar, ja que és un projecte que li tinc
molt respecte, però li he donat moltes voltes i m’agrada la idea de fer alguna cosa que potser
pogués ser realment útil per a algú.

I com a editor, quin autor t’agradaria publicar?

Andreu Martin, sens dubte. És el mestre del gènere, un referent per a tots i un escriptor que
s’ha mantingut fidel a ell mateix tota una vida. Sé que tard o d’hora publicaré una novel·la seva,
sóc molt insistent.
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