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nua Camarasa–. La Kinsey aporta el 
punt de vista de la quotidianitat 
d’una dona: és la primera que quan 
arriba a un hotel busca un lloc on es 
pugui comprar unes calces”. 

La tradició europea 
De Laura Grimaldi a Anne Perry, 
passant per Fred Vargas 
A Itàlia van tenir Laura Grimaldi, au-
tora d’El miedo (1993), i encara està 
en actiu Laura Mancinelli, que va de-
dicar una trilogia al capità Flores, pu-
blicada en italià entre el 1997 i el 1999 
i en català i castellà a Días Contados. 
A França compten amb Fred Vargas, 
de la qual també es pot llegir algun 
dels casos del comissari Adamsberg 
gràcies a Amsterdam, com ara Un 
lloc incert (2009) i L’home dels cercles 
blaus (2011). A Alemanya tenen la ir-
reverent Ingrid Noll, que tot i haver 
estat traduïda a 20 llengües aquí té 
poca visibilitat (en català se’n va pu-
blicar El gall mort a Columna el 1998, 
i en castellà se n’ocupava Circe fins 
fa poc). Al Regne Unit hi ha un trium-
virat potent. P.D. James, morta el 
novembre passat als 94 anys i cone-
guda sobretot per les novel·les sobre 
el detectiu-poeta Adam Dalgliesh, 
però que va escollir la investigadora 
Cordelia Gray com a protagonista en 
dos llibres, un dels quals era No és fei-
na de dones (Proa, 1995). També 
Ruth Rendell, amb 24 novel·les sobre 

Han passat més de vuit 
dècades entre la pri-
mera aparició de la 
vella i sagaç Miss 
Marple i la contun-

dent i torturada Amaia Salazar. 
Marple, creació d’Agatha Christie 
 –encara ara l’autora més venuda de 
novel·la negra de la història, amb 
més de 500 milions d’exemplars–, 
va protagonitzar dotze novel·les i 
vint narracions de l’autora anglesa, 
la primera de les quals va ser Assas-
sinat a la rectoria (1930): era una in-
vestigadora privada amateur però 
d’una efectivitat esborronadora. 
Amaia Salazar, protagonista de la 
Trilogia del Baztan de Dolores Re-
dondo, és inspectora de la policia fo-
ral de Navarra i investiga assassi-
nats que entronquen amb el passat 
mitològic de la zona on va créixer.  

“Christie és la pionera de les au-
tores que trien una dona que resol 
crims”, diu Paco Camarasa, comis-
sari del festival BCNegra, que arri-
ba a la 10a edició amb la presència 
més destacada d’escriptores que es 
dediquen al gènere. “Sense la gran 
dama del crim de la dècada dels 30, 
la tradició d’investigadores i, més 
endavant, de policies seria dife-
rent”, admet. Entre els caps de car-
tells de l’edició 2015 hi ha Anne Per-
ry, Sue Grafton i Alicia Giménez 
Bartlett, que ha guanyat el premi 
Pepe Carvalho gràcies a les nou no-
vel·les i un llibre de narracions que 
acaba de sortir del forn, Crímenes 
que no olvidaré (Destino), protago-
nitzats per la inspectora de policia 
Petra Delicado i el subinspector 
Fermín Garzón. “Giménez Bartlett 
és una de les primeres autores euro-
pees que trien una dona com a po-
licia –diu Camarasa–. Per què ho fa? 
Jo crec que una de les raons és per-
què no li recorda la policia franquis-
ta. No hi havia la possibilitat de tro-

✒✒✒✒ Jordi Nopca

El premi Pepe Carvalho 2015 ha sigut per a 
Alicia Giménez Bartlett. Dos dels plats forts de 
BCNegra són Sue Grafton i Anne Perry. Cada 
cop hi ha més autores de novel·la negra. Per què?

bar-se amb torturadores ni repres-
sores entre la policia franquista per-
què la dona policia no existia”.  

Petra Delicado 
Una inspectora “tan violenta  
com la resta de la societat” 
“Els policies tenien molt mala 
premsa, a Espanya, i en canvi la 
imatge d’una dona era meravellosa, 
angelical –explica l’autora amb un 
punt de sorna–. La meva Petra és 
bèstia, no té cap problema a bara-
llar-se, i això se m’ha qüestionat. 
Les dones hem hagut d’empassar 
molta quina i hem desenvolupat la 
violència cap endins (alcoholisme, 
suïcidis...). Als meus llibres reivin-
dico que tinguem una vena tan vio-
lenta com la resta de la societat”. Gi-
ménez Bartlett inverteix el rol més 
habitual en el gènere negre: “Tradi-
cionalment hi ha hagut molt de 
masclisme. Per això Petra Delicado 
mana a Fermín Garzón. Reivindico 
el protagonisme de les dones, que 
portin la veu cantant en les narraci-
ons. Sóc feminista, evidentment: 
l’alternativa és ser... gilipollas”. 

Kinsey Millhone 
La detectiu privada de l’“alfabet 
del crim” de Sue Grafton 
“La revolució femenina va arribar 
abans als Estats Units que a Europa, 
també en el camp de la novel·la ne-
gra”, resumeix Paco Camarasa abans 
de citar la importància de Patricia 
Highsmith i Margaret Millar, prece-
dents de Sarah Paretsky i Sue Graf-
ton. De les quatre, només Grafton té 
com a protagonista –a la sèrie Alfabet 
del crim– una dona, la detectiu priva-
da Kinsey Millhone. La saga arriba al 
23è lliurament amb W de Whisky 
(Tusquets), que l’autora presentarà 
divendres, 6 de febrer, a la sala Barts. 
“Fins a Kinsey Millhone, estàvem 
acostumats a detectius durs –conti-
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● Entrevista a Coia Valls, 
autora d’’Amor prohibit’ 
● ‘Els nostres’, un dels 
millors llibres de Serguei 
Dovlàtov, ara en català 
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● Edicions de 1984 
publica ‘La quarta paret’, 
de Sorj Chalandon  
● La poesia tallant i 
límpida de Charles Simic
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l’inspector Wexford. I, finalment, 
Anne Perry, que ambienta les seves 
seixanta novel·les al Londres victo-
rià, sempre amb protagonistes mas-
culins.  

Les autores nòrdiques 
Camilla Läckberg, un mite 
“excessivament costumista” 
En l’última dècada han arribat mol-
tes autores nòrdiques. De Noruega, 
Karin Fossum i Anne Holt, que va 
escollir la Hanne, una policia lesbi-
ana, com a protagonista per a la sè-
rie de novel·les que va començar 
amb La diosa ciega (Roca, 2009). De 
Suècia, Mari Jungstedt, Asa Lars-
son i Camilla Läckberg. “Un dels 
trets significatius del gènere negre 
és l’essencialitat, i les novel·les del 
tàndem Erika Falck i Patrik Hëds-
trom fluctuen entre la negror i el 
costumisme –diu Anna Maria Villa-
longa, estudiosa del gènere (A l’om-
bra del crim, Editorial Alrevés, 
2011), antòloga (Elles també maten, 
Llibres del Delicte, 2013) i autora 
(La dona de gris, Llibres del Delicte, 
2014)–. Läckberg em sembla exces-
sivament costumista. M’interessa 
més Asa Larsson i Yrsa Sigurdar-
dóttir”. La islandesa, autora de Sé 
quién eres (Roja y Negra, 2015), par-
ticiparà en una taula rodona el dia 
4 de febrer amb Mikel Santiago i 
Dolores Redondo. 

Detectius catalanes 
Lònia Guiu, Norma Forester i 
Mina Fuster, un trio infal·lible 
La primera detectiu de les lletres ca-
talanes va ser Lònia Guiu, que va re-
soldre el primer cas el 1985 a Estudi en 
lila, de Maria Antònia Oliver. Va pro-
tagonitzar dos llibres més i es va esfu-
mar. El 2010 Teresa Solana va publi-
car Negres tempestes (La Magrana), 
en què Norma Forester, “una subins-
pectora dels Mossos d’Esquadra ide-
alista i culta” –segons Anna Maria Vi-
llalonga–, resol un cas connectat amb 
la memòria històrica. Quatre anys 
després investiga, a La casa de la pa-
pallona, la mort d’una noia en un an-
tic casalot okupat de Vallcarca.  

“Una autora catalana que acaba de 
tornar al gènere negre i que comen-
ça una sèrie sobre una inspectora 
dels Mossos d’Esquadra de Tarrago-
na, Mina Fuster, és Margarida Arit-
zeta”, recorda Villalonga. L’autora de 
Valls, que va formar part del col·lec-
tiu Ofèlia Dracs –com Maria Antònia 
Oliver–, feia dues dècades que esta-
va allunyada del gènere: ara publica 
L’amant xinès a Llibres del Delicte. 
“Aquests últims anys hi ha una reva-
lorització de la novel·la negra a tra-
vés de festivals, col·leccions i presèn-
cia a les xarxes socials que podria fer 
créixer en poc temps el nombre 
d’inspectores i policies que s’expres-
sen en català”, conclou Villalonga.✒
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‘Visca Darwin!’ 
Els escriptors Toni Hill, Andreu 
Martín, Jaume Ribera i Lorenzo 
Silva comentaran com han evo-
lucionat al llarg dels anys els 
personatges en la novel·la negra 
i criminal. Serà dilluns, a les 18 
h, a l’auditori del Conservatori 
del Liceu.

‘Ens estimem Mankell!’ 
Henning Mankell va ser el pri-
mer autor suec que es va ins-
tal·lar massivament a les biblio-
teques catalanes. La seva edito-
ra, Beatriz de Moura, parlarà 
del llegat del creador de Kurt 
Wallander amb Paco Camarasa. 
Dilluns, a les 19 h, al Liceu.

‘Ens agrada el groc’ 
Giallo és la paraula amb què a Ità-
lia identifiquen la novel·la negra. 
Si l’any passat visitava Barcelona 
Andrea Camilleri, un dels seus 
grans referents, enguany són tres 
nous valors, Donato Carrisi, Ro-
berta de Falco i Antonio Manzini. 
Dimecres a les 17 h.

‘La salut i la indústria’ 
L’escriptor Philip Kerr parlarà 
a l’auditori del Conservatori del 
Liceu amb el periodista cultu-
ral Antonio Lozano. El britànic 
hi presentarà una novel·la am-
bientada a la Premier League. 
Dimarts a les 19.30 h.

‘Negra i dibuixada’ 
Els crims també són protagonis-
tes de còmics i novel·les gràfi-
ques. Pere Gálvez, Josep Rom, 
Juan Sasturain i Jaume Vidal ex-
plicaran els seus referents a l’au-
ditori de la facultat de Comuni-
cació de la Universitat Ramon 
Llull. Dijous a les 12.30 h.

‘Crims de llegenda’ 
Hi ha novel·les negres en què els 
crims es relacionen amb el que 
és sobrenatural i llegendari. En 
parlaran, a l’auditori del Con-
servatori del Liceu, Dolores Re-
dondo, Mikel Santiago i Yrsa Si-
gurdardottir –última revelació 
islandesa–, dimecres a les 18 h.

Premi Pepe Carvalho 
Encara que no té dotació, el pre-
mi Pepe Carvalho té un gran 
prestigi. Dijous, a les 19 h, Alicia 
Giménez Bartlett rebrà el guar-
dó al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’han prece-
dit, entre d’altres, Connelly, 
Màrkaris i Sjöwall.

‘Els crims a la televisió’ 
¿Com s’informa dels successos als 
mitjans de comunicació? ¿Hi ha 
cap límit? Ho discutiran quatre 
periodistes –Fàtima Llambrich, 
Cruz Morcillo, José Sanclemente 
i José Yoldi– a la sala d’actes del 
Col·legi de Periodistes. Divendres 
a les 12 h.

‘La primera policia...’ 
Petra Delicado, creació d’Alicia 
Giménez Bartlett, triomfa també 
a Itàlia, Finlàndia i Alemanya. 
En parlaran els editors d’aquests 
països, juntament amb el res-
ponsable de les edicions castella-
nes, Emili Rosales. A la Sala 
Barts, divendres, a les 18.15 h.

‘Una lletra més...’ 
Sue Grafton dedica una novel·la 
negra –sempre protagonitzada 
per Kinsey Milhone– a cada lle-
tra de l’alfabet. Amb motiu de la 
publicació de W de whisky, con-
versarà amb Toni Hill a la Sala 
Barts. Divendres, a les 17.15 h.


