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“La meva indignació és perquè ens han 
declarat una guerra que estem perdent”

Veterà de mil batalles li-
teràries, Andreu Martín 
(Barcelona, 1949) continua 
sumant referències a la se-

ua ingent producció, centrada en 
bona part en el gènere negre amb 
alè social. Amb Les escopinades 
dels escarabats no arriben al setè 
soterrani del pedestal on s’aixeca la 
meva estàtua (Bromera, 2014, pre-
mi de novel·la Ciutat d’Alzira), poua 
en les simes de la corrupció amb 
ofici i talent per fer encaixar les pe-
ces amb versemblança i capacitat 
d’enganxar els lectors.

—La novel·la dibuixa un pano-
rama de corrupció generalitzada 
a Catalunya. No teniu por que us 
acusen d’alarmista?

—Jo crec que són molt més alar-
mistes les notícies dels diaris. La 
novel·la dóna per fet que vivim en 
una olla molt podrida, però això ja 
ho diuen els diaris, no descobreixo 
res. La novel·la és un esclat d’indig-
nació davant la impunitat, el títol fa referència a això.

—Germán Rojo, el personatge poderós que representa aques-
ta impunitat, està inspirat en algú en concret o és una mena 
de Frankenstein fet de bocins d’ací i d’allà?

—Efectivament. Hi ha una inspiració, no pel personatge, sinó 
per la infraestructura que hi ha darrere. Rojo és un personatge 
dissenyat perquè a la meva novel·la faci un paper determinat.

—En tot cas, el dibuix de la societat és devastador.
—La meva indignació prové de la convicció que ens han de-

clarat la guerra i l’estem perdent. L’emprenyament ve d’aquí. 
M’invento una ficció que sóc conscient que és ficció, i el lector 
també, però ho faig una mica com Mourinho, per posar-li el dit 
a l’ull a algú.

—Hi ha gent a Catalunya que pensa que la corrupció està 
més controlada que en alguns altres llocs. 

—Hi ha una corrupció global. A les escoles d’economia s’en-
senya una manera d’administrar les grans empreses amb una 
mentalitat d’agafa els diners i corre. 

—Acabaran ensenyant a les escoles de negocis a fer empre-
ses pantalla, si no ho fan ja?

—Naturalment. Saben molt bé com fer aquestes trampes. És 
allò de la doble moral, que ja no existeix: les coses es fan per 
davant. A partir d’aquell polític que va dir que estava en política 

per folrar-se, val tot. Quina doble 
moral? Si està tot claríssim!

—Després de tantes històries 
publicades, quin és el motor per 
continuar creant?

—Tenir una nova idea, una nova 
història per explicar. Sempre hi ha 
noves històries que apareixen quan 
encara no has acabat l’anterior.

—L’argot, la nomenclatura, els 
procediments policials... La part 
tècnica també està molt treballa-
da. Després de tants anys de carre-
ra, deveu tenir un fum de contactes 
a la policia per assessorar-se.

—I gent amb molta paciència. Tant 
en l’àmbit de la informàtica com de 
l’economia, no saps la quantitat de 
vegades que m’han hagut de repetir 
les coses, perquè no ho entenia! [ri-
alles]. Són àmbits que em resulten 
molt desconeguts i molt llunyans, 
però he fet el que he pogut. M’agra-
da descobrir mons, encara que no 
m’interessen, com la informàtica 
forense.

—La novel·la negra comença a eixir del cau, guanya premis 
importants, ja no es limita a les col·leccions específiques. Com 
veieu el fenomen?

—És important que la novel·la negra creixi, es multipliqui i 
contamini els altres gèneres, perquè crec que és la més sincera 
i la més útil en moments com l’actual. I la veritat és que sóc 
partidari de les col·leccions, m’agrada quan entro en la llibreria 
saber que hi ha prestatges amb diferents gèneres. Les col-
leccions són una manera de posar ordre en l’hipercaos que hi 
ha a les llibreries.

—Al final de la novel·la hi ha una frase que diu si fa no fa 
que els rics són més rics i els pobres més pobres però ningú 
protesta perquè ens han convençut que la violència no arregla 
res. Et quedes aixafat.

—És que és així. Tenim un capitalisme amb una gran imagina-
ció i una esquerra sense imaginació, que aplica solucions que 
descobrí al segle XIX. Encara es fan manifestacions i vagues que 
el capitalisme s’ha encarregat que no serveixin de res. Què és 
això de fer una vaga de transport sense molestar? Pinto un món 
negre, amb una mica d’humor si vols, però és que vivim un món 
negre, una guerra que estem perdent.

Xavier Aliaga

Andreu Martín, poc després de la presentació a la llibreria 
3i4 de València.
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