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Andreu Martín i Jaume Ribera,
Amb els morts no s’hi juga. Premi Columna 2003.

Columna. Barcelona, 2003.

A ndreu Martín i Jaume Ribera, entre altres
coses, són els pares del detectiu adolescent
Flanagan, que gaudeix d’una salut literària

envejable si es té en compte el llistat de títols
publicats que el tenen com a protagonista.

Amb la guardonada Amb els morts no s’hi juga, els
autors han fet un pas endavant i han parit un
altre detectiu, l’Àngel Esquius, que en certa ma-
nera complementa les aportacions de la seva al-
tra creació: si el Flanagan no ha arribat a la vin-
tena, l’Esquius ja és un home maduret, vidu i
pare de família: és a dir, és un home amb una
biografia pròpia.

La novel·la, escrita a quatre mans, serveix com
a carta de presentació del personatge, amb què
els autors volen apel·lar al públic adult en un
moment, l’actual, en què consideren que el gè-
nere de la novel·la negra remunta el vol després
d’haver travessat una època de vaques magres.

Amb els morts no s’hi juga, novel·la de 499 pàgines,
estructura el relat a partir de la presentació de
tres trames diferents que tenen en comú el per-

sonatge protagonista. Una d’elles, la que gaudeix
de més atenció per part d’Esquius, té a veure amb
l’assassinat d’un visitador mèdic. La mort violen-
ta és el punt de sortida d’un enfilall d’esdeveni-
ments que el detectiu segueix de prop fins a la
resolució del cas.

En paral·lel, el dia a dia del protagonista pateix
les inclemències d’un altre cas que també està en
mans de l’agència de detectius per a la qual tre-
balla: una estrella mediàtica provinent del món
de les passarel·les pateix un assetjament telefònic
força neguitejador.

La tercera trama, més teòrica que real, du
l’Àngel Esquius a elaborar una teoria sobre la
mort de Christopher Marlowe, un contemporani
de Shakespeare.

El conjunt argumental serveix, també, com a
excusa per donar l’entrada a l’univers martinri-
berià a un reguitzell de personatges, bona part
dels quals formen part de l’agència en què tre-
balla el protagonista.

Aquests nous éssers, i també la família d’Es-
quius, constitueixen el contrapunt estrafet i des-
cordat de la figura del protagonista, que manté
un perfil literari més clàssic. En aquest sentit, és
de creure que les noves aventures del detectiu
permetran presentar un univers que, des de les
seves normes de coherència, apreciï una sinergia
més intensa que aporti valors nous a la saga del
detectiu tot just iniciada.
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“En 12 anys
hem venut més
de dos milions
d’exemplars
dels llibres del
Flanagan i els
mitjans només
ens han fet cas
un o dos cops”

A.M. Crear un nou personatge.
El Flanagan va néixer sense
que nosaltres tinguéssim
consciència que seria el pro-
tagonista de tota una sèrie,
però amb l’Esquius ha estat
diferent. Després de guanyar
el Premi Nacional de litera-
tura l’any 1989 amb No de-
manis llobarro fora de tempo-
rada, l’editor ens va demanar
un altre llibre. Va ser llavors
quan vam escriure El carter
sempre truca més vegades, però
ell va insistir que volia més
novel·les del Flanagan i així
va començar una sèrie que ja
consta de nou llibres. Es-
criure la segona novel·la de
la sèrie Flanagan va ser tan
difícil com escriure la pri-
mera del detectiu Àngel Es-
quius, perquè t’adones que
estàs creant un personatge
que t’acompanyarà durant
molt de temps.
J.R. Quan t’inventes un perso-
natge d’una sèrie, te l’estàs
jugant: imagina’t que al pri-
mer llibre has dit que és coix
i que al segon necessites que
escali l’Everest! Ja l’has cagat!
L.D. ¿Els ha servit l’experiència del
Flanagan a l’hora d’escriure
‘Amb els morts no s’hi juga’?
J.R. Molt, perquè hem pogut
aprofitar la nostra mecànica
de treball. En realitat, escriu-
re novel·la negra juvenil no és
tan diferent d’escriure no-
vel·la adreçada als adults: no-
més has de canviar una mica
el to i adreçar-te a un públic
més ampli.
L.D. ¿Tenen pensat escriure, més
endavant i plegats, una novel·la
que no sigui de gènere?
J.R. Per a mi una novel·la poli-
cíaca és tan novel·la com
qualsevol altra. De fet, si vol-
guéssim, podríem etiquetar
qualsevol novel·la amb un
gènere.
L.D. ¿Ja han decidit quants títols
integraran la nova sèrie del de-
tectiu Esquius?
J.R. Ens hem marcat un nivell
d’ingressos i quan hi arri-
bem, plegarem! És conya. La
intenció és anar escrivint no-
vel·les i veure quina és la res-
posta dels lectors. Si funcio-
na, no hi haurà problema,
perquè d’escriure més títols
en tenim moltes ganes. De
fet, ja estem escrivint la se-
gona novel·la de l’Esquius.
A.M. És més, porto tot el matí
dient-li al Jaume que ja tinc
bastant pensat l’argument
del tercer llibre de la sèrie.
Però ell em diu que no l’em-
boliqui, que encara està rees-
crivint la segona novel·la!
J.R. És que m’atabala. Sóc un
escriptor limitat: només tinc
dues neurones i barallades!
No es parlen!
L.D. Acaben de publicar ‘Amb els
morts no s’hi juga’ i ja estan fent
la segona versió de la segona no-
vel·la. ¿Com és que s’hi han posat
tan aviat?
J.R. Perquè volíem que quedés
clar que es tractava d’una sè-
rie, que el lector sabés que, si
li agrada la primera, pot

continuar disfrutant amb el
mateix personatge.
A.M. Hem arrencat amb Amb els
morts no s’hi juga, però pràcti-
cament de forma simultània
ens vam posar a escriure el
segon títol de la sèrie per te-
nir-lo a la recambra.
L.D. Pel que es veu la por a la pà-
gina en blanc ni se la poden
imaginar...
A.M. La meva teoria és que la
por a la pàgina en blanc no-
més és té si estàs molt pen-
dent dels teus lectors, perquè
et preocupa si els agradarà,
què en dirà la crítica, si et
continuaran llegint... Si un
pensa que cada llibre que es-
criu serà un esdeveniment
transcendental per a la lite-
ratura, li agafa tanta angoixa
que no és capaç ni d’escriure
una plana. En canvi, si escrius
per passar-t’ho bé i riure una
estona, com és el nostre cas,
ja no tens aquesta por.

J.R. Falta d’argu-
ments jo no n’he
tingut mai. Al con-
trari, en tinc una
pila i el que em cos-
ta és triar-ne un!
L.D. Per què van voler
que l’Àngel Esquius fos
un personatge tan
normal?
J.R. Perquè volíem
fugir de l’estereotip
del detectiu privat
que porti gavardina,
que viu una mica
amargat, que acos-
tuma a estar de tor-
nada de tot i que
sovint adopta l’acti-
tud del perdedor.
Ens va semblar que
l’Esquius hauria
d’acostar-se més al
perfil d’una persona
normal. Teníem clar
que el sentit de
l’humor havia de ser
molt important; pe-
rò, en lloc de crear
un personatge gro-
tesc que fos còmic
per ell mateix, vam
preferir que l’hu-
mor el provoquessin
les situacions en
què es troba. Els es-
criptors de novel·les policía-
ques que a Catalunya han
optat per l’humor gairebé
sempre han utilitzat un pro-
tagonista amb carències evi-
dents, però nosaltres hem in-
tentat provocar la rialla amb
el context que l’envolta. Ens
semblava més innovador.
L.D. Per què van triar presentar
‘Amb els morts no s’hi juga’ al

premi Columna i no a un premi
de literatura policíaca?
A.M. Perquè no existeixen! Em
sembla que a Espanya només
n’hi ha un i el convoquen a
Albacete! De fet, ja havíem fet
el mateix abans, quan vam
portar Flanagan de luxe al
premi Columna, perquè ens
va semblar que era una no-
vel·la molt arriscada i que un

premi que no fos
especialment pen-
sat per a la literatu-
ra de gènere li podia
servir de molta aju-
da. Amb els morts no
s’hi juga també és
una aposta forta,
per això crèiem que
aconseguir el premi
també ens aniria
molt bé. Sé que un
dels membres del
jurat del Columna
va trucar a l’editora
per comentar-li que
amb la nostra no-
vel·la estava rient
molt i per pregun-
tar-li si això era pre-
miable! Presentar
una novel·la policía-
ca i a sobre amb una
forta càrrega d’hu-
mor era apostar per
dos elements políti-
cament incorrectes,
però el jurat va sa-
ber valorar-ho i això
diu molt a favor seu.
J.R. Amb un premi
mai hi comptes: tu
et presentes i, si
guanyes, millor, i si
no, tampoc no passa
res.

L.D. La novel·la negra ha tingut des
de fa temps molts lectors a Cata-
lunya. ¿Per què no hi ha cap pre-
mi important per a aquest tipus
de literatura?
A.M. Uf, això forma part de tot
un seguit d’incògnites: com és
que la novel·la policíaca té tan
poca repercussió als mitjans?
Per què no es parla als mitjans
dels títols de literatura infan-
til i juvenil?... No hi ha cap
explicació.
J.R. Pensa que en dotze anys
hem venut més de dos milions
d’exemplars dels llibres del
Flanagan i, per contra, els
mitjans ens han fet cas una o
dues vegades.
A.M. A més, la majoria de novel-
les que han guanyat el Premi
Nacional de literatura han es-
tat portades al cinema. Per què
el Flanagan no? El Jaume fa
temps que mig en broma parla
d’una teoria de la conspiració que
ens condemna al silenci!
L.D. ¿Amb aquesta novel·la senten
que els mitjans de comunicació els
estan fent per fi més cas?
A.M. Estan responent més, però
encara és d’hora per saber si els
lectors també ho faran. De to-
tes maneres, espero que tin-
guem sort, perquè crec que és
un bon moment per a la no-
vel·la negra, ja que estem assis-
tint a un renaixement del gè-
nere. De fet, amb Amb els morts
no s’hi juga, tenim una certa
consciència que estem contri-
buint a aquest nou impuls.
L.D. ¿L’Àngel Esquius pot arribar a
ser tan famós com el Pepe Car-
valho de Vázquez Montalbán?
A.M. El Carvalho que no me’l
toquin! El que m’agradaria és
que, dintre del Partenó parti-
cular dels herois de novel·la
negra, l’Esquius es trobés un
dia amb el Carvalho i pogues-
sin parlar.


