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“La llengua és l’invent més
extraordinari de la humanitat”

L’escriptora Teresa Juvé continua explotant
la mina d’arguments d’intriga que la
història de la Catalunya del segle XVI
proporciona. Després de ‘La Commedia
dell’Arte sota sospita’ i d’‘Un crim a
l’armada invencible’, la vídua del polític i
pedagog Josep Pallach acaba de publicar
dues novel·les més protagonitzades pel seu
incansable portaveu Plagumà: ‘Juguesca
mortal’ i ‘Els assassins eren més d’un’. Com
les anteriors, les dues noves entregues
també han estat editades per Proa

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

L.D. Per què als vuitanta anys es
va decidir a publicar novel·les
policíaques?
T.J. Sempre m’ha agradat la
novel·la negra. En tinc tota
una prestatgeria plena i vaig
pensar que era el moment
d’escriure les meves pròpies
obres policíaques i de fer-ho
en català. El 1963 ja vaig
quedar finalista del premi
Nadal, amb La charca en la
ciudad, una obra encara inè-
dita. Hi explicava la meva ex-
periència als camps de dones
de França, un tema tabú
aleshores. La previsible cen-
sura va fer que l’editor no es
decidís a publicar-me-la.
L.D. Per què va escollir el segle XVI
a l’hora de situar-hi els casos del
portaveu Plagumà?
T.J. Perquè sóc especialista en
la literatura occitana dels se-
gles XVI i XVII i vaig pensar
que els meus estudis m’ani-
rien molt bé a l’hora d’ambi-
entar les investigacions del
portaveu. Situo l’acció al reg-
nat de Felip II, una època de-
cisiva per al destí de Catalu-
nya. Són també els anys en
què l’absolutisme posa les
seves bases.
L.D. ¿No es planteja escriure una
novel·la policíaca ambientada en
l’actualitat?
T.J. Ja hi ha molt bons escrip-
tors que ho fan. És cert que
potser tindria més lectors i
que estem vivint una època
molt interessant, plena de
canvis, però crec que d’a-
questa manera ofereixo al
lector una proposta diferent.
L.D. La vocació d’escriptora li ve
de jove?
T.J. Tot va ser aprendre a lle-
gir als 5 anys i no parar de
llegir contes. Als 12 anys ja
llegia Tolstoi, perquè llavors
no existia això de la litera-
tura infantil i juvenil. La li-
teratura sempre m’ha apass-

sionat, encara que la meva
primera vocació va ser la de
convertir-me en realitzadora
de cine. Potser per això les
meves novel·les policíaques
son molt cinematogràfiques.
L.D. ¿No ha provat mai de publi-
car la novel·la que va quedar fi-
nalista del premi Nadal?
T.J. Una editorial ja m’ho va
proposar, però com que sóc
una perfeccionista, a l’hora
de revisar-la vaig veure que
estava molt verda i que hi
hauria d’arreglar moltes co-
ses. Com que tenia nous
projectes, vaig preferir dei-
xar-ho estar.
L.D. Al segle XVI, quina era exac-
tament la missió d’un portaveu,
com ho és el seu protagonista?
T.J. Els comtes-reis no volien

que els veguers esde-
vinguessin senyors
feudals i per això no
els permetien ro-
mandre més de tres
anys al mateix lloc.
Per supervisar-los,
van instaurar la figu-
ra del portaveu (al-
guns en deien llocti-
nents o governadors).
La seva missió era vi-
atjar per les diferents
vegueries (amb una
cort de justícia for-
mada per un jutge,
un escrivà i diversos
agutzils) i impedir
que els veguers es
descontrolessin. Se-
gons les lleis de les
Corts Catalanes, els
portaveus no podien
quedar-se més de tres
mesos a la mateixa
vegueria, i això em va
molt bé perquè així
puc situar les investi-
gacions del Plagumà
en diferents llocs de
Catalunya.
L.D. Si hagués de resumir
les virtuds i defectes del
seu protagonista, què en
diria?
T.J. Jaume Plagumà és
un home cultivat. És
un representant reial
de Felip II, però se
sent més lligat a
l’Administració i els
reis catalans que no
pas a Castella. És bo,
una persona senzilla i
un solter sense remei

(ja que es passa la vida viat-
jant), que mira al seu voltant
de forma irònica i no es pren
gaire seriosament ni a ell
mateix. El faig dubtar molt i,
fins i tot, equivocar-se de tant
en tant, perquè vull que sigui
humà, que tingui moments
d’entusiasme, però també de
crisi.
L.D. ¿Li costa posar-se en la pell
d’un home?
T.J. No, encara que probable-
ment el fet de ser dona fa que
el meu detectiu tingui de ve-
gades reaccions més aviat fe-
menines. De fet, accepto que
algú pugui trobar-li certa
sensibilitat femenina.
L.D. ¿Està preparant una pròxima
novel·la protagonitzada pel por-
taveu Plagumà?
T.J. Sí, a l’obra que estic escri-
vint ara l’envio a París, per-
què Enric IV el vol conèixer.
L.D. Si no m’equivoco, aquesta serà
la número tretze, encara que de
moment Proa només li n’ha pu-
blicades quatre. Com se li acu-
deixen tants arguments?

Crims políticament correctes
➤ Teresa Juvé fa dos anys que va començar
a editar amb l’editorial Proa Les investigacions
del portantveu Plagumà, una sèrie de novel·les
policíaques curtes protagonitzades per Jau-
me Plagumà.

Plagumà és el portaveu del rei Felip II, una
mena de governador general de l’època en-
carregat de controlar els veguers catalans.
Es tracta d’una figura de l’administració
heretada dels anys de la divisió catalana en
comtats que, d’una banda, se sent lleial a la
Corona espanyola per la seva professió, però
que, de l’altra, manté un compromís social
amb la seva catalanitat (cosa que el fa entrar
en conflicte amb la Inquisició en diverses
ocasions).

A diferència de la majoria de detectius de
novel·les policíaques que triomfen, el por-
taveu Plagumà no és un home dur, trenca-
cors, que fuma i beu compulsivament. El
protagonista de Teresa Juvé és un pesonatge
de la Catalunya de finals del segle XVI, un
home culte, refinat, bo, senzill i solter sense
remei.

Si les novel·les s’haguessin de classificar amb
rombes, com fa anys es feia amb les pel·lícules
a la tele, els llibres de Teresa Juvé no en tin-
drien cap. De fet, si el que us agrada són les
obres de sang i fetge, millor que us decidiu per
un altre autor, perquè a les seves pàgines no hi
té cabuda ni la crueltat gratuïta ni les situaci-
ons morboses o de contingut sexual. Us abo-
careu, en canvi, en una prosa clara, escrita amb
un català correctíssim, que sense recórrer a la
violència per la violència us mantindrà en
suspens fins gairebé la darrera pàgina.

JA PODEU LLEGIR QUATRE TÍTOLS DE LA SÈRIE
Si voleu conèixer alguna de les investigacions
del portaveu Plagumà, de moment, podeu
triar entre La ‘Commedia dell’Arte’ sota sospita, Un
crim a l’Armada Invencible, Els assassins eren més
d’un i Juguesca mortal, totes publicades a la sèrie
Beta de Proa. Però segur que d’aquí a poc l’o-
ferta s’ampliarà amb nous títols. De fet, Tere-
sa Juvé ja està escrivint el tretzè llibre de la
sèrie i de moment no té cap intenció d’acabar
amb el seu personatge.


