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ue els catalans som escatològics de mena, ja ho teníem clar,
però que, a més, demostrem un gust especial per la “sang i el fetge” i
els misteris es fa més palès ara que tot just fa dos mesos de la darrera
Trobada de Novel·la Negra a Barcelona, que enguany ha celebrat la
sisena edició. Aquesta trobada ha gaudit des dels seus inicis d’un gran
èxit de crítica i públic, amb la presència d’autors com Henning
Mankel, Alicia Giménez Bartlett, Sue Grafton o Michael Connelly.
Carme Riera, present també en aquesta trobada, ha estat l’última a
endinsar-se en el gènere noir ni que sigui amb una simple capbussada,
fins i tot ens atrevim a dir que com a una mena d’homenatge a un
gènere que, tot i no ser-ne consumidora habitual, respecta, diu, per la
seva complexitat. Riera hereta així una tradició que a Catalunya va
encapçalar Manuel de Pedrolo (va crear la col·lecció La cua de palla i
ens va donar a conèixer clàssics com Dashiell Hammett o Ross
Mcdonald)  i que varen continuar altres autors com Jaume Fuster,
Joaquim Carbó o Andreu Martín, inspirador de la novel·la de Riera
com ho han estat també Donna Leon, l’esmentat Mankel o Andrea
Camilleri, aquest darrer amb una legió d’admiradors a casa nostra.

I precisament com fa Camilleri amb el seu comissario, a qui bateja
Montalbano en honor a un altre autor clàssic del gènere, Manuel
Vázquez Montalbán, Carme Riera ens presenta la inspectora Manuela
Vázquez, una dona rodanxona i no gaire agraciada, però d’una pers-
picàcia i una intel·ligència a l’alçada de tots els seus companys perdi-
guers literaris.

Riera situa la història de la seva novel·la a la UAB (com feu també
el seu homenatjat Montalbán a La vida privada del doctor Betriu), en
el moment en què, al març del 2009, els estudiants l’havien pres a l’as-
salt per protestar contra les reformes del Pla Bolonya. Basada en la
desaparició real d’un estudiant Erasmus dos anys abans, recrea el món
universitari i en fa rodar uns quants caps: els dels estudiants, afectats
per una pèssima reforma educativa, però incapaços de trobar una via
de diàleg; el del típic professor dedicat a seduir jovenetes de primer
curs i tot allò que li passi pel davant sense gaires escrúpols; els dels pro-
fessors trepes, més amoïnats a fer carrera dins el claustre que a actua-
litzar les seves assignatures, i d’altres especímens. Tots, en definitiva,
personatges estereotipats que serveixen, en l’estil més clàssic del gène-
re, de contrapunt del personatge principal, dibuixat d’una manera més
precisa, com a una dona plena d’inseguretats i contradiccions, però
capaç d’entendre les misèries humanes i de resoldre el trencaclosques.

A cavall entre la novel·la negra anglesa, on l’important no és el qui
sinó el què, on les motivacions del criminal són més aviat psicològi-
ques o passionals, i l’americana, més sagnant, Carme Riera construeix
una trama plena de morts macabres, de mentides i de mitges veritats,
i ens presenta una novel·la honesta, sense pretensions, ben construida
(com deia Hitchcock, per a què la història funcioni, l’argument ha
d’estar sincronitzat com les busques d’un rellotge suís de precisió),
fàcil de llegir i de digerir, àgil, i que és ideal per passar una bona esto-
na. Gens fàcil, creguin-me.
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Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948) és escriptora i professora
a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1974 publica Te deix
amor la mar com a penyora, amb un gran èxit de crítica i públic. La
seva primera novel.la, Una primavera per a Domenico Guarini, va
guanyar el premi Prudenci Bertrana de novel.la el 1980. Des d’ales-
hores, s’han anat succeint les novel.les i els més importants guar-
dons literaris del país: el premi Ramon Llull, el Josep Pla, el Joan
Crexells o el Premio Nacional de Narrativa, entre d’altres. Ha fes-
tejat diversos gèneres, com ara l’escriptura de guions per a ràdio i
televisió, el conte infantil i l’assaig literari. 
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