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«En la novel·la negra busques justícia»
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–¿És diferent una novel·la negra per 
estar ambientada a Sud-àfrica?
–La novel·la negra és un llenguatge 
universal, els personatges són els 
mateixos que pots trobar en un al-
tre país. Però Sud-àfrica és un lloc 

L’autor sud-africà torna a situar els 

crims i personatges de la seva última 

novel·la, El pico del Diablo (RBA), al seu 

país, del qual afirma que està vivint un 

«moment històric». 
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únic al món, amb uns elements pro-
pis que influeixen en la història. Per 
mi és molt excitant situar les meves 
històries al meu país, especialment 
ara que vivim un moment històric 
en el qual tot està canviant.

–¿Cap on?
–Fa 16 anys vam enterrar l’apartheid 
i va arribar la democràcia. Ara estem 
en la fase de construir una nova Sud-
àfrica. Tenim nous problemes, nous 
reptes, nous partits, nova economia. 
¡I a sobre, el Mundial de futbol! S’as-
sembla al que va viure Espanya des-
prés de la dictadura.

–¿Com veu aquesta evolució?
–Molt bé, tot i que els canvis no són fà-
cils. Això afecta la política, però tam-
bé la mentalitat de la gent, i fins i tot 

–Absolutament. La literatura a Sud-
àfrica era com una casa amb les ha-
bitacions buides. A l’acabar l’apart-
heid, la majoria de llibres que es pu-
blicaven només miraven l’apartheid 
i el seu llegat. Ara totes les habitaci-
ons estan plenes. Hi ha llibres d’his-
tòria, ciència-ficció, novel·la negra...

–I en aquesta casa, vostè vol ocupar 
l’habitació de la novel·la negra.
–Sí, però no ho decideixo jo, és que 
em surt així. Quan em poso a pen-
sar en una història, mai dic: escriu-
ré una novel·la negra. Però m’assec a 
escriure i em surt això.  

–¿D’on sorgeix l’interès per la ficció 
amb crims?
–Respon a la necessitat que té l’ésser 
humà de trobar justícia. En la majo-
ria de novel·les de gènere el bé triom-
fa sobre el mal. És el que busca el lec-
tor quan n’obre una. És una justícia 
fictícia, però és justícia. H33 Deon Meyer, a Madrid.

la literatura. Jo he viscut 35 anys sota 
l’apartheid, la llibertat d’expressió 
encara és un concepte revoluciona-
ri per a mi. Sud-àfrica era una socie-
tat acostumada a acceptar ordres. El 
règim decidia què explicaven els dia-
ris, quins llibres es llegien, quina tele 
vèiem i què havíem de dir en públic. 

–¿La seva última novel·la es podria 
haver publicat fa 17 anys?
–Impossible. Una persona que va tre-
ballar en la censura em va confessar 
que el meu llibre hauria sigut prohi-
bit. Per això no hi havia novel·la ne-
gra. El protagonista de novel·la ne-
gra sol anar contra el sistema, és des-
afiador, i això no agrada als sistemes 
antidemocràtics. 

–¿El llibre és signe de normalització?
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vy en té alguns de molt assenyalats 
en les altes esferes. És coneguda la 
frase de Nicolas Sarkozy, més des-
criptiva que valorativa: «Un home 
capaç de vendre 17 milions de lli-
bres –aquesta era la quantitat que 
Levy venia el 2007– sap connectar 
amb la gent». La va dir en to defensiu 
el que aleshores era aspirant a presi-
dent de la República Francesa quan 

els periodistes li van preguntar per 
una trobada entre tots dos. Llàsti-
ma que la molt lectora Carla Bruni 
encara no havia fet acte de presèn-
cia en la vida política.  «Sarkozy em 
va demanar un autògraf per a un 
membre de la seva família –recor-
da Levy–. Estic convençut que quan 
acabi el seu mandat, Sarkozy es de-
dicarà a escriure». H

33 El més venut 8 Marc Levy, ahir a l’Hotel Casa Fuster.

Quan un ha venut més de 20 mili-
ons de llibres potser no li ha d’im-
portar que els suplements litera-
ris no li facin gens de cas o que el 
diccionari Petit Robert de literatura 
es resisteixi a incloure’l en la seva 
nòmina. Però a Marc Levy (Boulog-
ne-Billancourt, 1961), l’autor fran-
cès més llegit actualment, sembla 
molestar-lo que alineïn les seves 
novel·les amb la literatura de con-
sum estil chick-lit; encara que les se-
ves històries tinguin altes dosis de 
romanticisme del tipus noi-troba-
noia. «¿Tinc més lectores que lec-
tors?», s’interroga l’autor. «No hi 
ha manera de saber-ho».
 Levy, que ha viatjat a Barcelona 
per presentar El primer dia (Colum-
na / Planeta), publica una novel·la 
cada any amb un èxit comercial 

tan aclaparador que fins i tot va ar-
ribar a seduir Steven Spielberg, que 
va comprar els drets com a produc-
tor del seu primer llibre, el fantasiós 
I si fos veritat. La rossa Reese Withers-
poon va protagonitzar el film. 
 Respecte a El primer dia, una novel-
la d’aventures, viatges i ficció cien-

tífica que es proposa trobar la font 
de la vida i l’origen de l’univers, a 
Levy li agrada –aquesta vegada sí– 
que l’emparentin amb Jules Verne. 
«De fet, aquesta novel·la va néixer 

com un intent d’emular les novel·les 
d’aventures que llegia de petit». Pe-
rò també i més concretament inten-
ta respondre a una pregunta que el 
petit Marc li va llançar al seu profes-
sor i que ara s’ha convertit en la pri-
mera línia del llibre. «¿On comença 
l’alba?». 
 A França, els mitjans de comuni-
cació van saludar l’últim treball de 
Levy, que ja està ultimant la sego-
na part, com una barreja entre Dan 
Brown –perquè inclou un misteri 
conspiratiu–, i Indiana Jones, ja que 
el seu protagonista és una valerosa 
arqueòloga. Però a Levy tampoc li 
agrada situar-se en aquesta lliga. «Va 
ser una sorpresa per a mi. Em consi-
dero més a prop de Robert Ludlum i 
per descomptat les meves novel·les 
no giren al voltant de la religió».
 Malgrat la seva declarada igno-
rància de qui són els seus lectors, Le-
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Marc Levy, l’autor amb més èxit comercial a França, ha 
venut 20 milions de llibres H Publica ara ‘El primer dia’

Un francès amb ganxo  
RICARD CUGAT 

UN FENOMEN EDITORIAL

L’escriptor barreja 
en la seva fórmula 
aventures, viatges i 
ficció científica 

Nuevo accionariado de ALMA MEDIA
El pasado jueves, 13 de mayo,  Bergé y Cía. fi rmaba la venta de Alma Media, S.A. al nuevo grupo de accionistas 
de la misma. Tras meses intensos de trabajo y negociaciones, el equipo directivo de Alma Media, encabezado 
por su Consejero Delegado, José Carlos Gutiérrez, ha adquirido el 51%, de esta sociedad. El nuevo accionariado 
se completa con la entrada de Grupo EÑE, con un 42%, y el 7% restante ha sido comprado por un importante 
grupo familiar español.
El equipo directivo actual de Alma Media: José Carlos Gutiérrez, Consejero Delegado; Ana Muñoz, Directora 
General y Óscar Martínez, Director General Financiero, ha sido el responsable de pilotar la compañía en el 
último año, tras su cambio de denominación de Iceberg Media a la actual. Ante la decisión  de Bergé y Cía. de 
salir de esta sociedad por no encontrarse en el ámbito de las unidades estratégicas de este importante grupo em-
presarial, el equipo directivo inició un proceso de negociación dirigido a poder hacerse con la titularidad de la 
mayoría de la sociedad, asegurando así su viabilidad y el desarrollo del nuevo posicionamiento creado por este 
equipo, hace ahora un año: “Conectamos el alma de tu marca con el alma del consumidor”.
Como complemento al equipo directivo, el Grupo EÑE, uno de los grupos de servicios de comunicación más im-
portantes de nuestro país, ha adquirido el 42% de la sociedad. El nuevo accionista permite ampliar los servicios 
ofertados por Alma Media y reforzar su posicionamiento como “la agencia de medios diferente”. El 7% restante 
se completa con un grupo familiar que ha apostado por un equipo profesional, experto y con talento que afronta 
un reto importante en un mercado en transformación.  El nuevo accionariado de Alma Media mantiene la esencia 
de esta compañía: independiente, 100% capital español, profesional y orientada al servicio y la innovación. 


