
Collita negra al gener. La consolidació de la setmana BCNegra ha 
convertit aquest mes en temporada alta per a la publicació de nous 
títols del gènere criminal, molts d’ells d’autors encara no consagrats 

a Espanya i que seran aquests dies a Barcelona per donar-se a co-
nèixer. El crític de novel·la negra d’EL PERIÓDICO selecciona algu-
nes de les novetats més estimulants.

Theorin, l’últim mestre suec
RAMON

Ventura

Les dues grans revelacions d’aques-
ta BCNegra vénen del nord i situen 
les seves històries en illes gèlides: el 
suec Johan Theorin a l’escandinava 
Öland i l’escocès Peter May a Lewis 
a l’arxipèlag de les Hèbrides. Dime-
cres que ve (19.30 hores, La Capella) 
tots dos conversaran sobre les seves 
dues illes negres.

Johan Theorin es me-
reixeria tota una pà-
gina. Autor magnífic, 
responsable d’El cuar
teto de Öland, és un 
d’aquells novel·listes 

amb una obra que creix a mesura 
que avança la lectura. Quan la tetra-
logia estigui enllestida, l’escriptor 
suec serà responsable d’una de les 
millors sagues policíaques insulars 
(thriller d’illa, les defineixo jo), re-
lats de suspens magnífics que recor-
ren les estacions de l’any d’aquesta 
Menorca sueca, la segona més gran 
del país i víctima del turisme a l’es-
tiu. Öland –l’Oelàndia dels víkings– 
esdevé el Macondo d’aquest García 
Márquez suec, on els cognoms, els 
personatges, els esdeveniments i tot 
el paisatge es repeteixen i es reinven-
ten en cada relat.
 El seu objectiu –explica l’autor– 
«és escriure una novel·la per a cada 
temporada, un quartet on el clima 
i l’estat d’ànim del paisatge afecten 
els protagonistes de la història». La 
tormenta de nieve (Mondadori) és un 
excel·lent relat tot i que seria reco-
manable llegir primer La hora de las 
sombras i deixar-se guiar per aques-
ta novel·la difícil d’entrar però, des-
prés, inoblidable.

JOHAN THEORIN 
‘LA TORMENTA DE NIEVE’

Un inoblidable  
‘thriller’ d’illa sueca

Peter May, novel·lista 
escocès, productor i 
guionista de televisió, 
creador dels sis volums 
de la sèrie The china thri
llers i els quatre de The 

Enzo files, és l’autor de La isla de los ca
zadores de pájaros (Grijalbo), una de 

PETER MAY 
‘LA ISLA DE LOS  
CAZADORES DE PÁJAROS’

Magnífic inici d’una 
trilogia escocesa

les grans sorpreses de la tempora-
da. Amb el títol original de The black 
houses, és la primera d’una sèrie, The 
Lewis trilogy: un detectiu que acaba 
de perdre el fill en un accident ac-
cepta un cas que el portarà a l’illa de 
Lewis, al nord d’Escòcia, on va néi-
xer i on la investigació es barrejarà 
amb la necessitat professional de po-
sar distància amb els seus records 
–fet que en absolut talla la trama, 
al contrari: l’enriqueix narrativa-
ment– i amb les reticències d’aques-
ta tancada societat de la seva infan-
tesa mentre els seus personatges tor-
nen a prendre cos. Novel·la amb una 
magnífica entrada i una excel·lent 
escriptura que li atorga una dimen-
sió literària superior. Un magnífic 
thriller amb ritme insular.

Amb un bagatge de 17 
novel·les, qualsevol nou 
llibre de la carismàtica 
Dra. Scarpetta podria 
patir el risc de la senili-
tat. Tot al contrari: a la 

novel·la El factor Scarpetta Patricia 
Cornwell reinventa la seva heroïna. 
Defugint les trames banals i recre-
ant un nou decorat, rere la petja de 
la franquícia CSI, Scarpetta se’n va a 
Nova York. 
 Mare de totes les forenses literà-
ries, la doctora examinarà una mort 
estranya (un cos amb signes evi-
dents d’agressió en una escena del 
crim hàbilment alterada) mentre hi 
desfilen tècniques analítiques, la te-
levisió més sòrdida i els secundaris 
de sempre, més serens i millor defi-
nits en aquest cas. Però al final, obli-
dada la fanfàrria, només hi quedarà 
un cadàver. 

PATRICIA CORNWELL 
‘EL FACTOR SCARPETTA’

La mare de ‘CSI’ 
es reinventa

El camí fosc (Columna / Seix 
Barral) és la millor de les 
tres novel·les fins ara tra-
duïdes de la sueca Åsa 
Larsson. Obra coral, on 
cap personatge és secun-
dari, Larsson construeix 

un relat com un riu, amb múltiples 
afluents i eterns meandres, desen-
volupant històries que sedueixen 
mentre s’investiga l’esgarrifosa tor-
tura i l’assassinat d’una dona troba-
da en un llac. 
 Ambientada a Kiruna, en ple cer-

ÅSA LARSSON 
‘EL CAMÍ FOSC’

Un filó que flueix  
al cercle polar 

cle polar, les cicatrius del cadàver i 
múltiples sospites conduiran les in-
vestigadores Rebecka Martinsson i 
Anna-Maria Mella a una companyia 
minera. Coincidència o no, la Kiru-
na real s’enfonsa per problemes geo-
lògics de la veta de mineral de ferro 
del seu subsòl que explota l’empresa 
minera LKAB.

Marco Vichi és el cons-
tructor d’una de les sè-
ries florentines més cu-
rioses i analítiques, am-
bientada entre els anys 
1963 i 1966. Fent ús del 

present històric, Muerte en Florencia 
(Duomo) és la quarta entrega  de sis 
(quatre novel·les i dues antologies 
de contes) que caldria llegir crono-
lògicament, de les quals l’editorial 
Tropismos havia traduït els tres pri-
mers (El comisario Bordelli, Un asunto 
muy sucio i El recién llegado). Allunya-
des del hard boiled americà –on l’ac-
ció trepidant i el sang i fetge fiten la 
trama– les aventures del comissari 
Bordelli, inspirat en el pare antina-
zi de l’autor, recorren, com petites 

MARCO VICHI 
‘MUERTE EN FLORENCIA’

Una delícia florentina 
amb espurnes dels 60

espurnes, tant la Itàlia de la segona 
guerra mundial com una Florència 
encara en vies de desenvolupament. 
El thriller, serè i molt recomanable, 
és una delícia plena de secundaris 
carismàtics, a mig camí entre les re-
ceptes venecianes de Donna Leon i 
«el crim entre nosaltres» dels millors 
relats de Maupassant.

La primera investigació 
de la Hauptkommissa-
rin Cornelia Weber-Teje-
dor, de mare gallega, va 
ser la d’un gallec ofegat 
al riu Main, un cas im-

mers entre les pressions dels caps 
policials alemanys i les exigències 
de lleialtat dels emigrants espanyols 
de Frankfurt. La segona se centrava 
en el món de la publicitat. A En caída 
libre (Viceversa), la tercera, la catala-
na Rosa Ribas s’allunya dels univer-
sos foscos del thriller nòrdic però es 
manté en els mons sòrdids de l’Eu-
ropa central. 
 Ambientada a l’aeroport de 
Frankfurt, amb el tràfic de drogues 
com a tema i l’explotació d’emi-

ROSA RIBAS 
‘EN CAÍDA LIBRE’

Una bona història 
hispano-alemanya 

grants com a motiu, la novel·la, de 
lectura amena, té bona entrada, rit-
me pausat, capítols curts i explica 
una bona història.

L’última traducció de 
Tana French, En piel aje
na (RGBA), confirma les 
sospites inicials: el rit-
me ponderat, el recurs 
al flux de consciència 

(aquell estil tan Virginia Woolf del 
monòleg interior), la visió subjecti-
va de l’escena del crim i els mecanis-
mes d’un detectiu (i víctima) per re-
soldre els casos i que tants bons re-
sultats li van donar a El silencio del 
bosque, novel·la amb la qual compar-
teix protagonista i que repetirà en 
una tercera.

TANA FRENCH 
‘EN PIEL AJENA’

Un títol que confirma 
el talent de l’autora

Obsessionat per la fi-
gura de Peter Sutcliffe, 
conegut com l’Esbude
llador del Yorkshire, l’es-
criptor britànic David 
Peace novel·la a la sa-

ga The Red Riding Quartet els crims 
que van trasbalsar el triangle format 
per les ciutats de Manchester, Leeds i 
Bradford entre els anys 1975 i 1978. 
Convençut l’autor que el seu pare 
era l’autèntic esbudellador, a 1977 
(el segon volum) Peace recrea els sòr-
dids assassinats dins d’una Angla-
terra desballestada.

DAVID PEACE 
‘1977’

Sòrdids assassinats en 
una Anglaterra corrupta

La perícia de Jungstedt 
ha alterat una turística 
illa sueca com Gotland 
(un paradís estiuenc) a 
l’escenari dels seus vuit 
crims, quatre dels quals 

ja s’han traduït i el més recent és 
L’art de l’assassí (Columna / Maeva). 
En aquest volum, el marxant Egon 
Wallin, després de molts anys des-
envolupant-se com a respectable ex-
pert en art, acabarà els seus dies com 
si fos una pintura, penjat de la mura-
lla de Bisby, la capital d’aquesta illa 
sueca. El cas revelarà el robatori de 
valuoses d’obres d’art.

MARI JUNGSTEDT 
‘L’ART DE L’ASSASSÍ’

Un crim amb l’art  
com a teló de fons

33 L’escriptor suec Johan Theorin, autor de ‘La tormenta de nieve’.

EFE / EMILIO NARANJO

Els restaurants 
de l’associació 
Barceloneta Cuina 
proposaran menús 
‘carvalhescs’.

GASTRONOMIA

Nou cocteleries de 
la ciutat dediquen 
combinats a 
detectius i escriptors 
‘negres’.
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