
118 Els Marges 83

Per a qualse-
vol cultura,
la manca
d’autosufi-
ciència en
matèria d’es-
tudis literaris
acostuma a

ésser símptoma d’anormalitat. Al nostre
país, s’ha anat redreçant la situació amb
el pas dels anys gràcies a un bon grapat
d’obres pertanyents a l’àmbit de la teoria
i la història de la literatura. Tanmateix,
no tot allò que es publica contribueix a
posar al dia el fràgil panorama de la crí-
tica i l’assaig, i així ens trobem amb cer-
tes aportacions que, paradoxalment, no
aporten res i, en canvi, augmenten inevi-
tablement la sensació que s’ha perdut
una (altra) oportunitat de comptar amb
un bon llibre de referència. És el cas de
Catalana i criminal. La novel·la detecti-
vesca del segle XX, d’Adolf Piquer i
Àlex Martín. 
Presentada com «un assaig original i
innovador», aquesta obra es proposa res-
seguir el rastre de la narrativa detectives-
ca en català al llarg del darrer segle, però
a l’hora de la veritat els estudiosos es
queden a mig camí dels objectius mar-
cats pel migradíssim sentit del rigor que
demostren en la confecció del volum a
tots els nivells. I és que si d’una banda
acaben establint una nòmina d’escriptors
de gènere negre que fa possible parlar
d’una certa tradició a casa nostra, de l’al-
tra el resultat final no va més enllà de l’a-
fany inventarial; en aquest sentit, el gran

desencert de Catalana i criminal és la
tria d’una metodologia eminentment
acumulativa que sacrifica la digressió
crítica i redueix l’anàlisi literària a unes
escadusseres consideracions generals de
mínima utilitat. 
El cos central de l’estudi s’estructura en
cinc apartats ordenats diacrònicament.
«El naixement d’un gènere», de caire
introductori, es fa passadorament útil
atès el caràcter divulgatiu que pot atri-
buir-se a l’obra: partint d’una explicació
històrica de la literatura detectivesca a
Europa i als Estats Units, ambdós autors
plantegen algunes reflexions interes-
sants: la seva possible adscripció popu-
lar, les fórmules narratives característi-
ques tant de la novel·la policíaca com de
la negra, o fins i tot l’operativitat de la
distinció entre aquestes dues deriva-
cions. Els problemes, però, comencen
aquí. Els apartats següents fan palès un
desequilibri intern considerable: els anys
vint i trenta són explicats en tres pàgines,
les tres dècades que segueixen n’ocupen
trenta-dues, els anys setanta i vuitanta
s’estenen al llarg de cent onze pàgines,
mentre que els noranta queden explicats
en dotze. Que l’objecte d’atenció prefe-
rent sigui «la novel·la negra en català»
(p. 22) no justifica ni de bon tros aques-
ta desproporció; més aviat obliga Piquer
i Martín a tancar en fals alguns aspectes
relatius al contingut. Per exemple, els
precedents clàssics en català (El collar
de la Núria de C. A. Jordana, i Crim de
Mercè Rodoreda, bàsicament) són consi-
derats poc menys que un estadi provisio-
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nal de l’evolució cap al gènere negre (p.
32-33), i no els dediquen sinó unes
poques línies de comentari (p. 45); per
tant, que la recepció del policíac a
Catalunya es dugués a terme mitjançant
la narrativa detectivesca d’origen anglès
és una dada menystinguda perquè no
afavoreix una interpretació que s’orienta
gairebé en exclusiva cap al vessant negre
del gènere. I en la mateixa línia, inclouen
en l’estudi –al mateix nivell que noms de
referència com Rafael Tasis o Manuel de
Pedrolo– escriptors de les darreres dèca-
des que o bé han conreat marginalment
el gènere tot reaprofitant motius argu-
mentals fornits per la novel·la negra en
obres que no hi pertanyen (el cas
d’Isabel-Clara Simó en seria paradigmà-
tic), o bé són estudiats monolíticament
tot i no haver-se consagrat a la producció
detectivesca (només això explica que es
dediquin tres pàgines a comentar una
obra de Ferran Torrent, L’illa de l’ho-
landès, de la qual afirmen que «no es
tracta d’una narració que entri estricta-
ment dins els paràmetres del que hom
podria considerar novel·la de crims», p.
146).
D’altra banda, ben poc del que s’apunta-
va a l’inici quedarà resolt, ni tan sols
reprès, perquè en comptes d’identificar
els elements temàtics que les novel·les
comentades tenen en comú i que, en
darrer terme, justificarien una interpreta-
ció unitària basada en l’especificitat de
la proposta narrativa detectivesca (tal
com apunta tímidament «Autòpsia pro-
visional», la cinquena part), els estudio-
sos opten pel discurs diacrònic i oferei-
xen, a partir d’«Aspectes de la recepció
del gènere» i fins a «L’allau de la fi de
segle», imprecises panoràmiques de la
trajectòria dels autors inclosos i valora-
cions superficials reduïdes, gairebé en

tots els casos, a una relació dels trets
definitoris que connecten una novel·la
amb la tradició policíaca. En conjunt,
aquests tres apartats del llibre són els
més inconsistents. L’exposició teòrica
resulta molt més descriptiva que analíti-
ca, la qual cosa facilita l’aparició de pro-
blemes com la lleugeresa conceptual (les
contextualitzacions històriques que pre-
cedeixen cada apartat barregen de mane-
ra molt simplificada dades històriques,
socials i culturals), el reduccionisme
interpretatiu (s’insisteix, per exemple, a
vincular Joan Perucho i Pere Calders
amb el realisme màgic d’origen hispano-
americà, p. 80), i l’exasperació del recurs
enumeratiu (el paroxisme del qual el tro-
bem en el repàs dedicat als anys noranta,
p. 191-203, en què gairebé cada paràgraf
correspon a un autor).
Després d’una mena de conclusions abo-
cades ex abrupto (p. 236-239), s’inclou
un exhaustiu inventari d’«Autors i
obres» que, a la llum de la metodologia
emprada, es fa del tot innecessari. Quant
a la «Bibliografia», inclou referències no
utilitzades en cap moment, i l’anomena-
da «Bibliografia electrònica» no passa
de ser un interminable repertori d’adre-
ces agrupades (això sí) temàticament.
Capítol a banda cal dedicar a la gran des-
curança formal, atribuïble només en un
percentatge insignificant a errors
tipogràfics. Hi ha informacions repeti-
des, producte d’una manca de revisió
sempre necessària en casos de doble
autoria (sobre el gènere a Catalunya: p.
32 i p. 43-45; sobre Rafael Tasis: p. 50 i
p. 51, o les notes a peu de pàgina 188 i
189 pràcticament idèntiques que remeten
a Gérard Genette –diguem de pas que la
terminologia tècnica genettiana no ultra-
passa la mitja dotzena d’al·lusions pres-
cindibles). Les inexactituds són



freqüents en la citació d’anys («John
Dickson Carr (1806-1977)»), o el cas
d’algunes novel·les de Ferran Torrent
com Penja els guants, Butxana i La
mirada del tafur), obres (Com vaig
assassinar a Georgina, de Domènec
Guansé; No emprenyeu al comissari, de
Ferran Torrent) i noms propis (Miquel
Poal-Aregall, Gabriel Ferraté, Graham
Greene, Marlene Dietrich). El més greu,
però, és l’ús de continguts extrets
d’Internet sense fer-ne constar la font;
Piquer i Martín reprodueixen paràgrafs
gairebé mot a mot i no donen cap infor-
mació que no aparegui en les pàgines
utilitzades: referències biobibliogràfi-
ques de Maria Aurèlia Capmany, Maria
Antònia Oliver, Isabel-Clara Simó o
Ferran Torrent, per posar alguns exem-
ples, provenen sobretot del web de
l’AELC, mentre que per a Margarida
Aritzeta han copiat informacions del
web personal de la professora (com ara
el resum argumental d’El correu de
Trípoli), i per a Guillem Frontera han
acudit a www.hudaweb.com.
Si a tot aquest desgavell hi afegim un ús
deficient de la morfosintaxi, el lèxic i la
semàntica («al bar d’enfront», p. 126;
«sobre manera», p. 134; «es deriva en
dos línies», p. 138; «abundar» en el sen-
tit d’insistir p. 139; «set anys després li
seguirà», p. 188; «posar» per ficar, p.
216; «a les antípodes», p. 221...) que tra-
eix un coneixement de la llengua media-
titzat molt probablement per un original
espanyol (passim); una puntuació
arbitrària –i en algun cas, manifestament
incorrecta–, i una vaguetat lèxica a la
qual no ajuden gens ni els col·loquialis-
mes inacceptables en un estudi pretesa-
ment científic («purets Rosli», p. 132;
«calés», p. 153; «fumador de porros», p.
189) ni els neologismes de dubtosa vali-

desa («empaitaments i apallissaments»,
p. 99, el darrer repetit a p. 141 i p. 209),
obtindrem una impressió final franca-
ment decebedora.
Tret d’algunes bones aportacions sense
voluntat totalitzadora, no s’havia fet
encara cap aproximació general a la lite-
ratura detectivesca en català capaç d’es-
devenir una eina de consulta obligada.
Un cop llegit el present volum, no
podem sinó plànyer doblement el fiasco
que representa: per l’ocasió llençada i
per la feblesa científica d’un assaig his-
toricoliterari. Caldrà, doncs, anar fent
com fins ara: espigolar d’ací i d’allà i
continuar esperant el rigorós i acurat
estudi global que Catalana i criminal no
és. 
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