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ndreu Martín ha fet una molt bona
tria, com diuen els cambrers de les
pel·lícules, quan ha posat l’ull en la

comunitat xinesa a l’hora de dibuixar l’esce-
nari de Societat negra. És indubtable que
l’opacitat que el carrer atribueix a tot el que
té a veure amb els immigrants xinesos i les se-
ves activitats aporta un camp ben adobat a
l’hora de plantar-hi la llavor d’una novel·la
que no s’estalvia el recurs a alguns dels ele-
ments bandera de l’afer: la intensa relació
amb el món del tèxtil, l’hermeticitat general,
la inescrutable organització social i la desme-
surada passió pel joc.

Amb aquests trumfos a la mà, l’autor posa
en joc més cartes: com que té lloc a Barcelo-
na, Martín treu suc a les tensions que, de tant
en tant, malbaraten les relacions entre els
Mossos d’Esquadra i la Policía Nacional es-
panyola i a la irresistible tempta-
ció de l’enamorament primari
del protagonista i, com a inevita-
ble cirereta de l’inevitable pastís,
no deixa de banda la referència
al trencament generacional que
protagonitza avui en dia una jo-
ventut que es creu adulta, tot i
que no ha deixat de ser canalla
innocent.

Els elements hi són i Societat
negra en treu un bon profit per-
què el plantejament narratiu és
encertat i dóna prioritat absolu-
ta al desenvolupament de la tra-
ma. L’acció comença amb un cos
decapitat al barri de Sants i avan-
ça al llarg de camins paral·lels
que s’entrecreuen cada vegada
que cal. Mossos, policies, delin-
qüents i els eufemístics danys
col·laterals topen ara i adés con-
tra elements menors de la no-
vel·la, com ara les bandes llatino-
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americanes trasplantades a Catalunya, els
okupes, el mercadeig de drogues i el poten-
cial espiritual de les arts marcials orientals.

Amb tots aquests elements, Martín propo-
sa una explicació notablement lineal quant a
la cronologia que només trenca eventual-
ment amb uns salts en el temps que, si es
tractés d’un llargmetratge, serien descrits
com a tarantinians. Amb alternança de veus
–a voltes parla el protagonista, a voltes el nar-
rador omniscient–, un fet du a un altre sense
solució de continuïtat i és aquesta caracterís-
tica la que atorga vàlua a una novel·la que de-
fuig de manera deliberada la pesantor.

Aquesta manera de fer és, precisament, la
que exclou de les pàgines de Societat negra
uns passatges que, si hi fossin, li haurien
atorgat una altra dimensió. Qui la llegeix, si
coneix els paisatges en què es desenvolupa,

pot complementar amb l’expe-
riència pròpia les localitzacions
que empra Martín. Qui no els
coneix, deixa de percebre part
d’una ambientació general que
no es produeix per cap via alter-
nativa.
    En aquest sentit, Societat ne-
gra és una novel·la neta –les se-
ves pàgines no fan pudor de ta-
bac, no tenen les marques de la
sang seca, no exhibeixen aixelles
i fronts amarats de suor, no tre-
molen amb les descàrregues
d’adrenalina, no pateixen l’en-
tumiment de la humitat noctur-
na...– que pot perfectament ser
una via de promoció d’una tra-
dició, la catalana, que s’ha vist
incomprensiblement bandejada
de resultes de la sobrevalorada
allau nòrdica a què el món edi-
torial s’ha sotmès irresponsable-
ment. ❋
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L’apunt
Nascut a Barcelona
el 1949, Andreu
Martín ha exercit de
guionista de cinema
i de còmic, si bé és
reconegut com a
novel·lista i, en
concret, com a un
dels més importants
en novel·la negra
catalana (escrita en
català o en
castellà). Gairebé
40 títols avalen la
trajectòria de l’últim
guardonat amb el
Crims de Tinta de
La Magrana.

Andreu Martín
és un dels autors de
novel·la negra més
important de les
lletres catalanes
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La humanitat de l’home llop
a felicitat de la tornada als orígens. És
la que viu durant un bon temps en
Llorenç, “criat a ciutat”, que per amor

se’n va a viure amb la Laura a un poblet per-
dut de l’Alta Matarranya, on hi han viscut
els seus avantpassats. Que la seva dona sigui
metge li permet portar una vida bohèmia
que omple contemplant la natura i gaudint
del seu hobby: la fotografia artística.

Una sèrie d’esdeveniments li canviaran la
vida: trobar uns papers manuscrits per un
mossèn el segle XVIII, referents a uns fets
passats a la Pobla de Llabosa, i el retorn de
l’Agustí, germà de la Laura, després d’uns
anys desaparegut. Entre els escrits de fa tres
segles i uns fets irracionals que es generen
després de l’arribada del germà de la Laura

L tenen lloc un seguit de coincidències estra-
nyes i fabuloses que neguitegen el Llorenç i
trasbalsen el seu entorn. El deliri de lican-
tropia, dels homes que senten i es compor-
ten com llops per defensar-se d’aquests ani-
mals, present en les llegendes de la contrada,
ressuscita amb una història amb trets fanta-
siosos però raonablement creïble.

A part del gènere, hi ha aspectes d’aquest
llibre que també voregen la fantasia: la mi-
nuciosa descripció de la vida actual i passa-
da dels pobles de la Franja amb l’exhaustiva
exposició dels seus elements vitals: la fauna i
la flora i la convivència familiar, social i de
relació de l’home amb la natura.

També és excepcional el llenguatge dialec-
tal emprat pels protagonistes amb els regis-

tres de terra de frontera encara ben vius.
D’alguna manera, la novel·la ha pretès
transmetre a la gent de fora “ l’aire de miste-
ri que es respira per estes serres nostres”.
Carles Terès està convençut que aquesta no-
vel·la no l’hauria pogut escriure a Barcelona,
on va néixer i va viure fins a la joventut. En-
tre altres raons, “perquè sóc un escriptor
aragonès, perquè els meus pares són d’allà,
visc allà i la meva dona i els meus fills en són,
i la nostra llengua és el català”.

Debut brillant i esperançador d’un autor
que té el disseny gràfic com a professió, però
que porta el desfici d’escriure a les entranyes
i que fa temps que l’exerceix publicant con-
tes i articles a revistes. Licantropia va gua-
nyar el premi Guillem Nicolau 2011. ❋
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