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NOVEL·LA NEGRA

un fenomen addictiu

absorts amb Larsson

H
i ha èxits de vendes, fenò·
mens literaris i després 
hi ha Stieg Larsson. La se·
va pòstuma bona estrella 

prové d’haver encaixat la seva obra 
en els capritxosos paràmetres de la 
moda, aquell ens que capta a l’en·
gròs consumidors aliens al produc·
te. Larsson és l’última coda del trac·
tat de Schengen perquè la teva co·
sina que no llegia des del col·legi el 
devora al metro, i després propaga el 
virus a cercles amb un índex de lec·
tura semblant. (I encara falta la pel·
lícula, que s’estrenarà el 29 de maig,  
i el tercer volum de la trilogia, La rei-
na al palau dels corrents d’aire.  La seva 
data de publicació, el 23 de juny, es 
va fer pregar fins ahir).
 El que sorprèn més és que la trilo·

gia Millennium hagi imantat malgrat 
la cruesa i morbositat dels seus argu·
ments (una brutal misogínia per co·
mençar) i el perfil grotesc dels seus 
personatges (sàdics, sociòpates…). 
O potser és l’oposat: l’atracció per 
la  patologia procura el plaer trans·
fronterer més unànime. Es diu que 
el desaparegut escriptor suec esta·
va convençut que entre mans tenia 
un cicle novel·lístic que comptaria 
amb el favor del públic, però la seva 
condició de figura pop segur que no 
entrava en els plans d’algú que ha·
via fet de la lluita contra la ultradre·
ta la seva raó vital. No es pot obviar, 
per cert, la rellevància de la seva pre·
matura mort en aquesta bogeria col·
lectiva.
ANTONIO LOZANO 

eLs hOmes 
que NO es-
TImAVeN Les 
DONes / LOs 
hOmbres 
que NO AmA-
bAN A LAs...
stieg Larsson
Columna / Destino 
22,50 €

33 Salander i Blomqvist, en una imatge de la pel·lícula basada en Els homes que no estimaven les dones.

 

LA NOIA que 
sOmIAVA uN 
LLumí I uN bI-
DÓ De GAsO-
LINA/ 
LA ChICA que 
sOñAbA...
stieg Larsson 
Columna / Destino 
22,50 €

eL FreNTe 
Patricia Cornwell 
ediciones b. 18 €

Molt abans de CSI ja hi havia Patri·
cia Cornwell i el seu forense Kay 
Scarpetta, protagonista de 15 
novel·les. La nord·americana al·
terna aquesta sèrie pionera amb 
altres novel·les breus, com aques·
ta El frente, amb menys vísceres i 
més acció. En aquest cas, una fis·
cal i un policia segueixen el rastre 
de l’Estrangulador de Boston.

L’ALTrA CArA De LA  
VerITAT / LA OTrA CArA  
De LA VerDAD
Donna Leon
edicions 62 / seix barral. 18,50 € 

La nord·americana refugiada a 
Venècia segueix burxant en els vicis 
ocults d’Itàlia en l’última novel·la 
del comissari Brunetti. Aquest cop 
mostra dues formes d’ocultar la ve·
ritat: la cirurgia estètica i el trànsit 
de residus industrials.

mOrT A IsTANbuL 
muerTe eN esTAmbuL
Petros márkaris
Tusquets.  18 € 

El pare del comissari Kostas Kha·
ritos el fa viatjar a l’Istanbul on va 
néixer el novel·lista, una ciutat a 
la qual, malgrat que l’herència 
grega és un record cada vega·
da més desmaiat, es resisteix a 
deixar de dir·ne Constantinoble. 
Nostàlgia i crim al Bòsfor.

bArCeLONA NeGrA
rafael Jiménez (ed.) 
Planeta. 17,58 € 

Deu escriptors i periodistes con·
verteixen en narracions curtes al·
guns dels casos més destacats als 
quals s’ha enfrontat la Policia Na·
cional a Barcelona: Hipercor, l’as·
sassí del Putxet, la mort d’Anna 
Permanyer... Els beneficis del lli·
bre van destinats al Casal d’In·
fants del Raval.

uNA LLAmA mIsTerIOsA
Philip Kerr
rbA. 15 € 

En la cinquena novel·la del po·
licia (i ex·SS) alemany Bernhard 
Gunther, Philip Kerr fa viatjar el 
seu torturat heroi a l’Argentina 
de Perón i Evita que va obrir les 
portes a alguns dels personatges 
sinistres que apareixen retratats 
com uns inquietants talossos: Ei·
chmann, Skorzeny, Mengele... 
Misteri i ironia fina.

FOGuerADA D’AGOsT 
ArDOres De AGOsTO
Andrea Camilleri
 edicions 62 / salamandra. 14,50 / 14  € 

Les novel·les dedicades al comis·
sari Montalbano milloren amb el 
temps. En la desena de les publi·
cades a Espanya, el policia italià 
apareix cada vegada més capficat 
per l’edat. El resultat: a més de re·
soldre un crim, és infidel per pri·
mera vegada a la seva Livia.

eL PAsADO es uN PAís 
eXTrANJerO
Gianrico Carofiglio 
Plata negra. 16 € 

Carofiglio, fiscal antimàfia i 
novel·lista, es postula com a suc·
cessor de Camilleri amb les obres 
del seu advocat Guerreri. Abans 
d’aquestes obres va arribar la se·
va primera incursió en la mala vi·
da de Bari, la història d’un jove de 
família burgesa esgarriat pel joc.

eL LÈmur / eL LÉmur
benjamin black 
bromera / Alfaguara. 16,50 € 

En la seva doble vida com a au·
tor de novel·la negra amb el pseu·
dònim de Benjamin Black, John 
Banville s’apodera dels mecanis·
mes del gènere entrega rere en·
trega. Creat com un fulletó per 
entregues, El Lèmur té tots els in·
gredients d’un bon thriller i la soli·
desa literària d’un gran autor.

eL POLICíA que ríe
maj sjöwall i Per Wahlöö
rbA. 14 € 

Una altra pista per als neòfits en 
el crim escandinau és tornar als 
orígens. Llegir el pare, Henning 
Mankell (un suggeriment per a 
larssonians: comenceu per La quin-
ta mujer), o els avis, Maj Sjöwall 
i Per Wahlöö, fundadors de la 
novel·la negra com a crònica so·
cial de les hipocresies de Suècia 
des de la militància d’esquerra, 
de qui s’acaba de reeditar la seva 
quarta novel·la. 

NIebLA eN eL PueNTe 
De TOLbIAC
Léo malet
Llibres de l’Asteroide.  16,95 € 

El gènere negre porta l’etiqueta 
de polar a França. Un dels seus pio·
ners va ser Léo Malet i la seva obra 
mestra, aquesta Niebla en el puente 
de Tolbiac –duta al còmic per Jac·
ques Tardi (Norma)– en què el pas·
sat anarquista de l’autor es trans·
fereix al detectiu Nestor Burma i 
les seves indagacions en un dis·
tricte obrer del París de 1956. 

LA muJer De VerDe
Arnaldur Indridason 
rbA. 15 € 

La síndrome de dependència des·
prés d’acabar el segon Larsson i 
veure que el tercer encara triga·
rà té diverses teràpies. Una és l’is·
landès Arnaldur Indridason. Per 
a aquells que, de  l’univers de la 
novel·la negra escandinava, se 
sentin atrets per l’escabrositat 
dels crims, l’opressió de l’entorn 
social, el clima depressiu i les vi·
des personals dessoladores dels 
protagonistes. 

DINerO FáCIL
Jens Lapidus 
suma. 19,50 €

També hi ha suecs que no ho sem·
blen. Jens Lapidus, advocat de·
fensor de notoris delinqüents 
d’Estocolm, se situa més a prop 
de l’implacable James Ellroy en 
aquesta novel·la sobre màfies que 
competeixen pel control del terri·
tori a la capital sueca. Res a veure 
amb el moralisme d’esquerres 
de la genealogia Sjöwall·Wallöö·
Mankell·Larsson.  

NINGú NO hO hA VIsT 
NADIe LO hA VIsTO
mari Jungstedt
Columna / maeva. 19 € 

Segona teràpia post·Larsson: el pri·
mer títol de la sèrie de crims inves·
tigats, a la turística illa de Götland, 
per l’inspector Knutas, molt més 
convencional i menys torturat que 
no pas els de la competència. És feliç, 
fins i tot. Jungstedt no renuncia a la 
truculència i el paisatgisme opres·
siu made in Sweden, però aposta més 
per desenvolupar la trama detecti·
vesca.

CrÓNICAs De suCesOs
michael Connelly
ediciones b. 19,50 € 

L’últim premi Carvalho, Michael 
Connelly, es va foguejar durant anys 
com a periodista de successos a Flori·
da i Califòrnia abans de fer el salt a la 
ficció amb les seves novel·les del de·
tectiu Harry Bosch. Els 22 reportat·
ges recollits aquí demostren que el 
Connelly periodista ja era un bon es·
criptor i que el Connelly novel·lista 
no ha deixat mai de beure de les se·
ves experiències com a reporter.


