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“Un dels punts de
partida de Car-
rer dels obli-
dats era mos-
trar que l’am-

bient que fa Barcelona interessant
està canviant. Aquests últims anys,
el capitalisme ferotge s’ha dedicat
a explotar la mina d’or de la ciutat:
si no es vigila una mica, quedarà una
serra pelada, lletja, trista i molt ca-
ra”. Empúries acaba de publicar la
traducció catalana de la primera no-
vel·la negra de Stefanie Kremser.
Nascuda a Düsseldorf l’any 1967,
Kremser va créixer a Sao Paulo i viu
a Barcelona des de fa una dècada.
“La bellesa de la ciutat em va fasci-
nar –explica l’escriptora–. Era la
primera vegada que em sentia es-
trangera i prou. A Alemanya em ve-
uen mig brasilera, i al Brasil mig ale-
manya. La sensació inicial de lliber-
tat era molt bonica”. Kremser no va
trigar a descobrir el costat fosc de
la ciutat: “Mig any després d’arribar
em va tocar buscar un pis més gran
i vaig descobrir què passava amb els
pisos. Hi havia una explosió de
preus enorme. Durant els mesos de
recerca vaig arribar a veure autènti-
ques ruïnes, que es llogaven a preus
molt alts, i vaig conèixer propietaris
absurds, que tenien les ungles i el
posat de Nosferatu”.

El tràngol de canviar de pis ha ins-
pirat Carrer dels oblidats, una no-
vel·la que va ser publicada l’any 2010
en alemany i que explica una estada
de dues setmanes a Barcelona d’una
periodista cultural, Anna Silber, a
casa d’una parella d’amics: Rafael
Martín, redactor en cap de la revista
BCN, i Quim Rubió, comissari gene-
ral d’investigació criminal. Tot just
arribar al carrer de Sant Pere Més
Baix, Silber es troba amb un embús
justificat: un home s’ha precipitat
per una bastida de cinc pisos, i jeu
mort a terra. “L’Anna ve a Barcelona
per escriure una guia de viatges mo-
derna però també per retrobar-se
amb les arrels catalanes de la mare
–diu Kremser–. No volia que la ciu-
tat pogués ser una espècie de bressol
per a ella. De vegades viatgem per re-
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Les noves novel·les de Stefanie Kremser i Lluís Llort
desmitifiquen l’encant turístic de la capital catalana

soldre coses, per oblidar o per tro-
bar-nos amb alguna cosa que volem
recuperar. A mi m’interessava que
els fets imprevisibles hi aparegues-
sin de seguida”. La hipòtesi inicial
del suïcidi no triga a ser desmenti-
da i és relacionada amb una sèrie de
morts estranyes mentre la protago-
nista de la novel·la descobreix la Bar-
celona cool i, a la vegada, s’adona de
fenòmens menys agradables com la
gentrification, el tancament de boti-
gues o l’assetjament immobiliari.
“Els ciutadans haurien de poder
continuar existint –opina Krem-
ser–. Barcelona ja és un parc temà-
tic, però encara podria ser molt pit-
jor. Si es continua fent una ciutat a
mida per als turistes, s’acabarà per-
dent l’ànima barcelonina, i els turis-
tes també deixaran de voler visitar-
la: els barris pintorescos i una mica
decadents criden molt l’atenció...”.

A Carrer dels oblidats, la societat
plurilingüe i la multiculturalitat
apareixen amb voluntat de fer una
mica de pedagogia al lector ale-
many. “Els fòrums de lectors són
una de les millors maneres per ven-
dre novel·les, a Alemanya. S’hi fan
debats intensos i molt seguits –diu
l’autora–. Força gent que no coneix

Barcelona s’hi refereix com a «ciu-
tat espanyola». Bona part dels que
hi han estat, en canvi, diuen «la ca-
pital catalana». La meva voluntat
era fer difusió del dia a dia de la ciu-
tat i intentar difondre una imatge
diferent de la de les guies”. Les per-
ruqueries modernes, els restau-
rants on només preparen menjar
dolç, eslògans consumistes de gran
popularitat (“Barcelona, la millor
botiga del món”) i una trobada amb
la trash community, que s’alimenta
a base de productes trobats en con-
tenidors, són combinats amb els
crims esotèrics que l’assassí comet,

a
● Edicions de 1984
comença col·lecció de
clàssics amb ‘La terra’,
d’Émile Zola ● ‘Caliu’, de
Lluís Nicolau d’Olwer

38-39

40-41

● Entrevista a Eliot
Weinberger, un assagista
singular ● ‘Ciutat oberta’,
de Teju Cole, publicada
per Quaderns Crema

llegim

Barcelona,
escenari
negre i gris

CARRERDELS
OBLIDATS
STEFANIEKREMSER
TRADUCCIÓ
D’IGNASIPÀMIES
EMPÚRIES/EDHASA
220PÀG./18€

SIQUANET
DONENPER
MORTUNDIA
TORNES
LLORT
LAMAGRANA
220PÀG./18€

LLORT VA
PUBLICAR LA
PRIMERA
NOVEL·LA
L’ANY 1999.
COMPAGINA
LA CREACIÓ
LITERÀRIA
AMB EL
PERIODISME
XAVIER BERTRAL

02
ABANS DE
‘CARRER DELS
OBLIDATS’,
KREMSER
HA ESCRIT
GUIONS PER A
LA TELEVISIÓ
ALEMANYA I
‘POSTALS DE
COPACABANA’
PERE TORDERA

01

KREMSER: “BARCELONA JA
ÉS UN PARC TEMÀTIC,
PERÒ ENCARA PODRIA
SER MOLT PITJOR”



35ara DISSABTE, 15 DE SETEMBRE DEL 2012 arallegim

CRIMS A L’EUROPA D’AVUI

‘Suïcidi perfecte’
PETROS MÀRKARIS
Traductor de l’alemany i guionis-
ta de Theo Angelopoulos, Petros
Màrkaris no va publicar la seva
primera novel·la fins al 1995, a
punt d’arribar a la seixantena.
Motivat pels problemes polítics i
socials i per l’obra d’escriptors
com Leonardo Sciascia, Andrea
Camilleri i Jean-Claude Izzo,
Màrkaris es va inventar el detec-
tiu Kostas Kharitos, que fins ara
ha protagonitzat sis novel·les i un

recull de narracions. “La meva
orientació política sempre ha es-
tat d’esquerres, i al principi se’m
feia impossible pensar en un po-
licia agrada-
ble”, va dir
l’autor durant
la seva última
visita a Barce-
lona. Tusquets
acaba de tra-
duir al català
Suïcidi perfec-
te, una novel·la
del 2003.

‘La vident’
LARS KEPLER
Lars Kepler és un pseudònim que
encaputxa dos dels novel·listes
suecs més venuts del moment, el
matrimoni format per Alexander
Ahndoril i Alexandra Coelho. Ex-
perts en thrillers addictius i colpi-
dors, el tàndem ha aconseguit una
nova fita en la seva trajectòria
amb La vident, que ha venut més
de 250.000 exemplars només a
Suècia. Lars Kepler és sinònim de
temes escabrosos i cops d’efecte

constants: la seva última novel·la
parteix d’un assassinat en una
institució per a noies joves amb
conductes autodestructives. La
protagonista
del thriller es
guanya la vida
fent veure que
pot parlar amb
els morts, però
tindrà un pa-
per decisiu en
la resolució del
crim que moti-
va el llibre.

‘Hivern àrtic’
ARNALDUR INDRIDASON
El mercat potencial de la literatu-
ra escrita en islandès supera de
ben poc els 300.000 lectors. Així i
tot, autors com Arnaldur Indrida-
son han aconseguit que les seves
novel·les siguin traduïdes a gaire-
bé 40 llengües. D’ençà que l’any
1997 va publicar el primer cas de
l’inspector Erlendur Sveinsson,
Indridason ha venut 7 milions
d’exemplars dels seus llibres, que
van començar a arribar al lector

català l’any 2009, amb La dona de
verd, i que des de llavors han po-
gut llegir dues novel·les més, gla-
cials i poc transitades, com el pa-
ís on passen: La veu i L’home del
llac. A Hivern
àrtic, l’inspec-
tor ha d’aclarir
qui ha estat ca-
paç d’apunya-
lar un pobre
nen de 10 anys,
fill d’una im-
migant tailan-
desa.

‘La cinquena dona’
HENNING MANKELL
Kurt Wallander és, juntament
amb Montalbano, Carvalho i
Kharitos, un dels comissaris més
populars de la novel·la negra eu-
ropea. Ha protagonitzat onze lli-
bres des de l’any 1991, totes publi-
cades per Tusquets. Des de l’any
passat, Labutxaca n’està rellan-
çant les traduccions catalanes a
un preu assequible. Les últimes
novetats són La falsa pista (1995)
i La cinquena dona (1996). En

aquesta última, Wallander ha de
resoldre la mort d’un ornitòleg,
un botànic i un poeta, assassinats
sàdicament. Una mica esgotat del
seu personat-
ge, durant els
últims cinc
anys ha arra-
conat la seva
sèrie més po-
pular per cen-
trar-se a explo-
rar temes
menys sinis-
tres.

‘Les joies del paradís’
DONNA LEON
A Les joies del paradís, Donna Le-
on deixa respirar una mica el co-
missari Brunetti per presentar
un misteri al voltant de les parti-
tures. Caterina Pellegrini, una jo-
ve veneciana especialista en mú-
sica clàssica, és contractada pels
hereus d’un músic antic misteri-
ós per investigar una possible he-
rència “d’un valor incalculable”.
Nascuda a Nova Jersey l’any
1942, Leon ha popularitzat l’ex-

quisidesa veneciana en una vinte-
na llarga de novel·les, on els casos
criminals són l’excusa per explo-
rar els costums i el llegat arqui-
tectònic i ar-
tístic d’una de
les ciutats més
fascinants del
món. L’últim
llibre acompa-
nyarà el llan-
çament mun-
dial del nou
disc de Cecilia
Bartoli.

seguint els martiris de santa Eulà-
lia, patrona de la ciutat. “L’assassí
és ingenu. Només mata qui creu
que posa en perill la seva ciutat: in-
versors, especuladors, agents im-
mobiliaris, llauners i turistes. La
llegenda dels martiris de santa Eu-
làlia és extrema, però és un bon pre-
text per a algú que s’ha tornat boig
i que veu la realitat d’una manera
tan distorsionada”.

Fugir de casa i de tot
LluísLlort(Barcelona,1966)vadebu-
tarambTardorl’any1999.“Eralabai-
xada als inferns d’una estrella del
rock, i tenia algunes pinzellades de
novel·la negra –diu l’escriptor i peri-
odista–. Després vaig fer Maleït
Montjuïc, en què sortia algun policia
ihihaviaalgunintentderobatori,en-
cara que el to general fos humorístic.
Camaleó era un thriller, i Trenta-dos
morts i un home cansat, un road book
bastantnegre”.FinsitotLaimperfec-
ció de les bombolles –retrat poc opti-
mistadelmóneditorial–té“unparell
de picadetes al gènere negre”, recor-
da l’autor. Si quan et donen per mort
un dia tornes (La Magrana, 2012), la
seva sisena novel·la, és una immersió
amb matisos en la novel·la negra: “Hi
acabo anant a parar de manera in-
conscient, potser perquè és un dels
gèneres que com a lector m’agrada”.
Els principals referents de Llort són
anglosaxons–l’últimagrandescober-
ta va ser Edward Bunker–, però tam-
béressaltalesnovel·lesdeGeorgesSi-
menon que no tenen com a protago-

nistaelcomissariMaigret.Llortsem-
bla poc disposat a fabricar sèries de
novel·les, les que repeteixen fórmu-
laipersonatges:“Hihaescriptorsque
creuen que el que val és la història.
Per a mi és molt important buscar la
millor manera d’explicar-la. Comen-
çoescrivintperintuïció,peròrefaigla
novel·la tantes vegades com calgui,
fins que me la sé de memòria”.

Si quan et donen per mort un dia
tornes parteix d’un cas verídic que
Llort va descobrir en un programa
de televisió: “Entrevistaven famili-
ars de desapareguts, des de l’avi amb
Alzheimer fins a l’adolescent que
fuig. Em va cridar molt l’atenció el
cas d’una noia que 11 anys després
d’esfumar-se va tornar a casa amb la
condició que no se li demanés ni el
lloc ni les persones amb qui havia
estat”. Amb aquesta premissa, Llort
es va imaginar l’Agustí, un jove de 17
anys que marxa als sanfermines re-
botat amb la família i per un seguit
de contratemps no pot tornar a Bar-
celona fins al cap de 14 anys i mig. La
ciutat descrita és la dels carrers
avorrits, els petits comerços i les fa-
mílies poc lluïdes. “El to gris va
d’acord amb la mirada de l’Agustí,
que és la d’algú que ha tornat i se
sent asfixiat”, comenta Llort, que ha
aconseguit una novel·la de prosa
musculada, diàlegs molt ben treba-
llats –marca de la casa– i personat-
ges d’una gran entitat, que emocio-
nen i fan patir, començant per
l’Agustí, que fuig de casa i de tot sen-
se saber gaire bé per què.✒
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A ‘SI QUAN ET DONEN PER
MORT UN DIA TORNES’,
LLORT IMAGINA LA FUGI-
DA D’UN NOI DE 17 ANYS


