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P
etros Márkaris (Is-
tanbul, 1937) és
economista, tra-
ductor, guionista i
novel·lista. La seva
fama, però, li ha ar-
ribat gràcies a les
seves novel·les po-

licíaques, que han estat traduïdes a
diverses llengües. El seu protagonis-
ta és el comissari Costas Jaritos, un
personatge que respon a l’escola de
la novel·la negra mediterrània. En ca-
talà ha aparegut Mort a Istanbul (Tus-
quets) i L’accionista principal (Pagès).

Algú que estudia economia i finan-
ces, com acaba sent especialista
en Bertolt Brecht? I com un espe-
cialista en Bertolt Brecht es fa es-
criptor de novel·les policíaques?
Bé, la primera part de la pregunta és
difícil de respondre. Mai vaig voler es-
tudiar economia. Sempre vaig voler es-
criure. Però a la meva joventut, durant
els anys 60, no hi havia cap possibilitat
de ser escriptor. Havia d’estudiar algu-
na cosa, per tal de guanyar-me la vida.
Per tant, vaig seguir el consell del meu
pare i vaig estudiar economia, però no
vaig acabar els estudis. Pel que fa a
Brecht, quan vaig començar a escriure
obres de teatre tenia un problema a
l’hora de dividir els actes, perquè sem-
pre em sortien massa curts o massa
llargs. Això va durar fins que vaig des-
cobrir Brecht al teatre alemany. Pel que
fa a la segona pregunta, t’haig de dir
que Brecht era una gran fan de la
novel·la negra. Fins i tot va escriure al-
guns assajos sobre el tema. I Brecht em
va ensenyar que l’escriptor sempre ha
de mantenir una distància amb la his-
tòria que explica. Ell em va ensenyar a
ser un bon observador.

Quin lloc ocupa la seva obra en el
context de la novel·la negra con-
temporània i, en particular, en el
context del thriller europeu?
Igual que en molts altres països, l’inte-
rès per la novel·la negra a Grècia és
cada vegada més gran. Hi ha una nova
generació de novel·listes del delicte
que s’expressen en una gran varietat
deregistrespartintde lanovel·lanegra:
històrica, política, rural, documental,
fins a arribar als crims de successos.

“Grècia és un paradís per
als novel·listes del crim”
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El menjar té un paper molt impor-
tant en les seves novel·les, igual
que en les novel·les de Jean-Clau-
de Izzo, Manuel Vázquez Montal-
bán i Andrea Camilleri. D’on creu
que prové aquesta coincidència?
Per què en altres zones on s’escriu
gènere negre, com la literatura
nòrdica, no s’hi dóna?
La importància de la cuina mediterrà-
nia en la novel·la negra té a veure amb
la posició de la dona dins les societats
mediterrànies. Els novel·listes que has
esmentat van créixer en llars en les
quals les mares eren dones que s’ocu-
paven–entre altres tasques– d’elabo-
rar plats, i això està relacionat princi-
palment amb la bona cuina. Al nord,
les dones van deixar la llar molt abans
per formar part de la població activa.
Això té una part positiva per a la dona
i una part negativa per a la cuina.

Amb quins detectius té afinitats
Costas Jaritos?
Com a personatge, Costas Jaritos està
molt a prop d’altres detectius medi-
terranis com ara Salvo Montalbano i
Pepe Carvalho. No només és la gastro-
nomia, sinó també altres aspectes co-
muns de les societats que els envol-
ten i que mai estan contents amb tot
allò que veuen i viuen. Per això sem-
pre hi ha implícita una crítica social.

La visió que dóna d’Atenes a les
seves novel·les és molt crítica, ben
allunyada de la imatge romàntica
i clàssica de la ciutat que de vega-
des s’ha projectat.
La gent té la visió de l’antiga Atenes.
Veuen l’Acròpolis, el Partenó i els
llocs antics, com l’antic cementiri de
Keramikos. El que se sol veure a la
ciutat moderna són els embussos de
trànsit. Però avui Atenes és una me-
tròpoli amb una població de quatre
milions d’habitants. No només hi ha
un trànsit enorme, sinó que és plena
d’immigrants, de delinqüència i de
crim organitzat. La gent ha de treba-
llar molt per poder sobreviure.

La novel·la negra és el millor gène-
re literari per reflectir els proble-
mes de les societats actuals?
Sí. Avui dia la novel·la policíaca és una
novel·la social, en el sentit de la
novel·la burgesa del segle XIX, i no
tant una novel·la de crims a l’anglesa.

En les seves novel·les, el tema de
la corrupció sempre hi és present.
¿És el principal problema de la so-
cietat grega actual?
Efectivament, la corrupció és un dels
principals problemes d’avui a Grècia,
però no és l’únic. Un problema molt
més gran és la classe política, que va

enganyar el país amb una reforma
que va ser aprovada per poder gover-
nar un altre mandat. Un altre proble-
ma és la població, que la gran part es
va acostumar a viure per sobre de les
seves possibilitats.

¿La crisi econòmica que viu Grècia
en l’actualitat podria ser reflecti-
da en una novel·la negra?
Avui dia la vida a Grècia és un infern,
però és un paradís per als novel·listes
del crim. M’avergonyeixo de dir això,
però és veritat.

Vostè ha col·laborat molts cops
amb el director de cinema Theo
Angelopoulos. En què ha influït la
tècnica i el llenguatge cinemato-
gràfic en les seves novel·les?
El cinema d’Angelopoulos s’ha vist
molt influenciat per la foscor, amb
imatges del camp grec ennuvolat.
Tothom, quan pensa en Grècia, ho fa
sempre projectant un país de sol. An-
gelopoulos sempre veu el costat fosc
i cru d’aquest camp i l’està portant en
relació amb els costats foscos de la
història grega moderna després de la
Segona Guerra Mundial. Ell també ha
estat profundament influenciat per
Brecht. Potser aquesta és una de les
raons per les quals seguim treballant
junts després de tants anys.❋


