
aquest recull que ens remet, no
hi ha dubte, a les noves tecnolo-
gies i a la vitalitat del català)
se’ns presenta un grup ben hete-
rogeni de desset escriptors. Àlex
Martín i Sebastià Bennassar
n’han estat els antòlegs. Pel que
fa als autors mallorquins, hem
d’esmentar que el volum inclou
una narració de Sebastià Ben-
nassar i una altra de Miquel Vi-
cens. A banda d’això cal recor-
dar que Sebastià Bennassar, Àlex
Martín i el valencià Salvador
Iborra, autor també d’una de les
narracions, són col·laboradors
de L’Espira, el nostre suplement
cultural.

Si repassam els autors de l’anto-
logia de narracions que ens ofe-
reix Crims.cat, veurem que el
volum inclou cinc autors barcelo-
nins: Jordi de Manuel, Teresa So-
lana, Pau Vidal, Sebastià Jovani i
Marc Pastor; els valencians Salva-
dor Iborra i Albert Hernández;
els lleidatans Ramon Usall i Joan
Francesc Dalmau; els gironins
Agustí Vehí, Clàudia Pujol i Josep
Torrent, l’andorrà Albert Villaró i
els tarragonins Jordi Cervera i
Jordi Pijoan. Els autors inclosos a
Crims.cat presenten unes carac-
terístiques heterogènies. Com a
punt en comú, tots compten, al-
manco, amb qualque publicació
de gènere negre, però provenen
d’ocupacions diverses com el pe-

riodisme, l’ensenyament, la tra-
ducció, els Mossos d’esquadra o
la mateixa ocupació d’escriptor,
entre d’altres. La temàtica de les
narracions és ben actual: l’esfon-
drament del mercat immobiliari,
la degradació de les ciutats, la
crisi econòmica, els maltracta-
ments… L’ambientació de les
narracions és ben correcta i en el
fons la crítica d’una situació soci-
al destaca sobre altres
aspectes. Per exem-
ple, la narració titu-
lada Variat, de Se-
bastià Bennassar,
ambientada entre
Porto i Palma, sin-
tetitza en poques
planes la “tran-
quil·litat” de la cri-
minalitat illenca
amb “Qualque vio-
lació, la xacra de
les dones apallissa-
des, petits robato-
ris”, per destacar-
ne, després, els es-
càndols de
corrupció. En
aquesta narració
que succeeix, gai-
rebé tota, a la plaça
Pere Garau de
Palma, és descrita
impecablement la
desaparició de les
botigues tradicio-

nals pels comerços xinesos, els
kebabs marroquins, la venda de
droga… Bennassar diu: “Palma
es ven, Palma es podreix a mar-
xes forçades i aviat ningú no la
podrà reconèixer”. Per altre cos-
tat, Miquel Vicens, a la narració
El sisè sentit, ens endinsa en una
història tèrbola d’un assassinat
d’un home de l’Est. Salvador
Iborra a Sakura ens presenta una
història d’amor i venjança que té
com a rerefons les monstruosi-
tats arquitectòniques de la capi-
tal valenciana i la corrupció dels
polítics conservadors: “València.
És increïble com ha canviat.
Monstruositats arquitectòniques
per dissimular la corrupció de la
perpètua classe política conser-
vadora que manté el govern”.

A Crims.cat també podrem lle-
gir una divertidíssima història
del barceloní Pau Vidal, titulada
Culers morts, on es produeix un
assassinat a l’Institut d’Estudis
Catalans per una discussió lin-
güística, la revenja d’una novia
que deixen a l’altar de Teresa So-
lana, el segrest a la Vila Olímpica
a Segrest exprés, que ens narra
les peripècies d’un empresari
que s’enfonsa amb la crisi immo-
biliària, o les històries de sexe,
droga, joc i prostitució dels au-
tors lleidatans, entre d’altres.
Tenim, per tant, un recull de nar-
racions de gènere negre d’arreu
dels Països Catalans d’una quali-
tat notable.
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Als anys vuitanta els especialistes
afirmaven que la literatura cata-
lana no gaudia d’una tradició de
novel·la negra. Amb uns inicis di-
fícils, no exempts de contradicci-
ons, qualque cosa s’hi movia.
Teniu en compte, a més, que el
gènere negre tenia l’estigma
d’una consideració de sublitera-
tura. Això no obstant, aquest gè-
nere ha anat, a poc a poc, fent
camí o, si es pot dir així, obrint-
se pas dins la foscor. Fa unes dè-
cades poguérem començar a lle-
gir en català traduccions o clissar
unes llums que brillaven amb
força com és el cas de Rafael
Tasis i Manuel de Pedrolo que,
tot s’ha de dir, no eren suficients
per parlar d’una tradició de gè-
nere negre. Per un altre costat,
aparegué la figura de Jaume Fus-
ter i la publicació De mica en mica
s’omple la pica (1972), amb el qual
s’obrí un camí que podem dir
que continua fins als nostres
dies.

A Crims.cat (un bon títol per a
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La publicació De mica en mica s’omple la pica (1972), de Jaume Fuster, obrí un camí en el gènere negre
català que continua fins als nostres dies i que ha anat incorporant (quin remei!) a la seva temàtica narrativa
l’esfondrament del mercat immobiliari, la degradació de les ciutats, la crisi econòmica, els maltractaments…
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