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“L’Esquius no és un detectiu
que porti gavardina”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Andreu Martín i Jaume Ribera formen un
tàndem que ja ha aconseguit el
reconeixement dels lectors de literatura
policíaca juvenil gràcies a la desena de
llibres que fins ara ha protagonitzat el seu
personatge més famós: el detectiu
Flanagan. Ara els dos escriptors han decidit
aprofitar la seva bona sintonia per provar
sort en la novel·la negra per a adults i han
escrit conjuntament ‘Amb els morts no s’hi
juga’ (premi Columna 2003)

L.D. Com neix el projecte d’iniciar
una nova sèrie de novel·la negra
protagonitzada pel detectiu Àngel
Esquius?
J.R. Necessitàvem cales! No,
que faig broma! Teníem la
moral alta, ja que les nou
novel·les de literatura juve-
nil protagonitzades pel Fla-
nagan han estat ben rebudes
pels lectors i per la crítica
(les dues vegades que aques-
ta n’ha fet cas en deu anys).
Ens atreia el repte d’escriure
plegats literatura de gènere
per a adults, de crear un nou
personatge de zero. A més,
tenim lectors que han cres-
cut amb les obres del Flana-
gan i que, sent adults, volien
continuar llegint llibres nos-
tres.
L.D. Per què no han volgut que la
nova sèrie la protagonitzés un
Flanagan ja adult?
J.R. Perquè fer-lo madurar era
com carregar-nos l’essència
del personatge, ja que el Fla-
nagan sempre s’enfronta als
seus casos sense tenir ni l’e-
dat ni els recursos suficients
per fer-ho. A més, fer que la
nova sèrie la protagonitzés el
detectiu Àngel Esquius ens
permetia continuar escrivint
novel·les del Flanagan per a
joves. La idea és poder jugar
amb el màxim de cartes.
A.M. L’Àngel Esquius potser
respon a la nostra frustració,
ja que malgrat que, modèstia
a part, el Flanagan ha sigut
un dels fenòmens culturals
més importants d’aquest pa-
ís i ha estat traduït a un
munt de països, pel fet de ser
literatura juvenil no ha tin-
gut pràcticament cap mena
de repercussió mediàtica, ni
tans sols dintre de l’àmbit de
la novel·la negra. El Jaume i
jo tenim ganes que es reco-
negui la nostra activitat lite-
rària tant en l’àmbit dels
autors de gènere com en el
de la novel·la en general.

Aviam si amb l’Àngel Esqui-
us ho aconseguim.
L.D. Primer van decidir l’argu-
ment d’‘Amb els morts no s’hi
juga’ o van preferir definir com
seria el seu nou protagonista?
A.M. No ho recordo gaire bé,
però jo diria que l’argument
de la novel·la i el personatge
de l’Àngel Esquius van néi-
xer de manera paral·lela en
la nostra primera reunió de
treball. De totes maneres,
tant al Jaume com a mi ens
interessa molt més l’argu-
ment de la novel·la que el
protagonista, perquè el que
sobretot ens atrau és acon-
seguir una trama en què to-
tes les peces encaixin. El
repte és no caure en un ar-
gument repetitiu.
L.D. Com escriuen a quatre mans?
J.R. Tenim un ordinador que
té dos teclats: un posa les
vocals i l’altre les conso-
nants!
A.M. El Jaume sempre diu que

ell escriu les consonants i
que jo em dedico a les vocals,
però és mentida: perquè hi
ha més vocals que conso-
nants i això voldria dir que jo
hauria de treballar més!
J.R. Va, ara de debò... Com
passa sovint amb els guions
de cine, ens reunim i anem
discutint les idees que van
sortint per a l’argument.
Una vegada tenim decidit
què explicarem a cada capí-
tol, un dels dos escriu una
primera versió de la novel·la.
Després, l’altre la reescriu
partint d’aquest primer re-
dactat.

A.M. En tots els llibres que
hem escrit plegats és molt
normal que quan m’ha tocat
a mi redactar-ne la primera
versió l’hagi passada al Jau-
me amb una nota on hi diu:
“Falta humor”. Cadascú sap
què és el millor que pot
aportar.
L.D. ¿I no els ha passat que du-
rant la redacció d’alguna de les
novel·les que han escrit junts no
s’han posat d’acord?
A.M. Ens hem passat tot el
matí donant voltes al tema,
intentant recordar els punts
de discussió que havíem tin-
gut a l’hora d’escriure Amb

els morts no s’hi juga i la veri-
tat és que no n’hem trobat
cap ni un.
J.R. No som gaire psicòpates: a
l’hora d’escriure acceptem
bé les crítiques de l’altre i no
ens costa fer canvis en el
text. Si tinguéssim la mania
de no voler que l’altre ens
corregís ni una coma, no
aniríem enlloc. Si escrius a
quatre mans has de ser hu-
mil per força.
L.D. Què va ser el més difícil a què
es van enfrontar en el moment
de fer el salt de la novel·la juvenil
a la literatura per a adults?

Flanagan amb cabells blancs
➤ A Amb els morts no s’hi juga
(Columna), el detectiu Flana-
gan, el famós protagonista de
la sèrie de novel·la negra ju-
venil creada per Andreu Mar-
tín i Jaume Ribera, cedeix el
paper principal a Àngel Es-
quius, un investigador privat
de poc menys de 50 anys, vi-
du, amb fills i néts. Amb
aquest nou personatge el
tàndem Martín-Ribera vol
crear una nova sèrie de no-
vel·la policíaca en català
adreçada al lector adult.

La trama del llibre, que ha
resultat guanyador del darrer
premi Columna de novel·la,
gira al voltant de tres línies
argumentals: la resolució de
l’assassinat d’un visitador
mèdic, el descobriment de la
identitat de la persona que
està assetjant telefònicament
una estrella de cine i la for-

mulació d’una teoria creïble
sobre les circumstàncies de
l’assassinat de l’escriptor
Christopher Marlowe, con-
temporani de William Sha-
kespeare. Aquest tercer fil
argumental permet als au-
tors fer una mica de reflexió
i teoria sobre la novel·la ne-
gra i sobre els seus mestres,
en especial Raymon Chand-
ler. En cap de les tres línies
argumentals tampoc no fal-
ten les pinzellades d’humor,
un element que no sempre és
habitual en les novel·les po-
licíaques dels autors cata-
lans.

Més de dos milions de lec-
tors ja han llegit algun dels

títols protagonitzats pel per-
sonatge del Flanagan, el jove
investigador que ha resolt
amb èxit els casos que An-
dreu Martín i Jaume Ribera
plantegen als llibres de la
sèrie negra juvenil iniciada
l’any 1989 amb No demanis
llobarro fora de temporada
(Premi Nacional de Narrativa
per a Joves), un títol al qual
han seguit d’altres com ara
Flanagan de luxe (premi Co-
lumna jove 1994) i Flanagan
Blues Band (premi Crítica Ser-
ra d’Or 1997).

Andreu Martín i Jaume Ri-
bera esperen aconseguir el
mateix èxit de vendes dels
llibres del Flanagan amb la

sèrie de novel·les policíaques
protagonitzades per Àngel
Esquius, una saga que s’ini-
cia amb la publicació d’Amb
els morts no s’hi juga, però que
de ben segur ens oferirà
molts altres títols en els pro-
pers anys.

Ens haurem d’anar acos-
tumant, doncs, a gaudir re-
solent els casos d’un detectiu
madur, una figura molt nor-
mal que contrasta amb l’ex-
centricitat d’altres personat-
ges que planen per les pàgi-
nes del llibre com ara el
Biosca (l’amo de l’agència) i
l’Octavi (l’altre investigador
privat de l’empresa). El mis-
teri està servit.


