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La novel·la sorgeix de la realitat 
més immediata, ja que s’inspirà 
en una notícia publicada al diari. 

Pensa que l’actual context de corrup-
ció fa més propici escriure aquest 
gènere, que darrerament és marcat pel 
to de denúncia social?

—Per a mi la novel·la negra sempre 
ha sigut un tipus de novel·la que permet 
fer denúncia social i crítica. De fet, els 
meus mestres són els autors de la 
novel·la negra americana, i, evident·
ment, Jaume Fuster. I jo recordo que 
Jaume Fuster va començar a escriure 
novel·la negra perquè hi havia ja una 
sèrie de coses que no es podien dir o no 
es podien trobar, per culpa d’una 
situació de falta de llibertat. Ara no és el 
cas, no és que hi hagi falta de llibertat, 
però la ficció permet posar davant dels 
ulls dels lectors l’evidència d’una gran 
quantitat d’elements amagats i foscos de 
la societat.

—La protagonista és una dona jove, 
intel·ligent i amb una forta personali-
tat, la Mina Fuster. Com va ser la 
construcció d’aquest personatge?

— D’alguna manera, me la vaig anar 
trobant. Ja que m’inventava una protago·
nista i pretenia que fos de personalitat 
forta, no volia fer un personatge ni vell, 
ni amargat, el tipus de policia o investi·
gador marginal que, normalment, et 
pots trobar en aquest tipus de gènere. Jo 
volia crear una persona jove, de la 
generació dels meus fills, de la gent que 
té tot per fer i que té il·lusió a la vida.
Però això no vol dir que no tingui passat. 
De fet, la Mina Fuster té un passat 
torturat, ha viscut una episodi dur 
relacionat amb el món del rock i les 
drogues.

—Teixeix la trama a través de les 
escenes quotidianes dels personatges 
i, especialment, a través dels seus 
diàlegs.

—En aquesta novel·la, o en la manera 
com me la plantejava, el que no volia és 
presentar un narrador que fos molt 
present, que tingués molta veu. De fet, el 
narrador l’utilitzo només perquè el 
lector es vagi trobant les escenes, les 
situacions, els personatges. És una novel·

la molt d’observar, de sentir, de tenir 
impressions, però en la qual ningú no 
dóna lliçons de res. El narrador va 
presentant les escenes perquè els 
personatges siguin els qui actuen davant 
del lector. Llavors, sí que hi ha situacions 
escabroses, dures, de denúncia, però 
aquesta és una conclusió que ha de 
treure el lector pel seu compte.

—Abans de començar a escriure ja 
sap quin serà el final?

—[Riu.] Normalment el que em 
plantejo és quin és o són els crims, i ja 
m’imagino quins són els culpables i com 
es construirà la història des de l’execució 
del crim fins que es descobreix. En aquest 
cas, de fet, el que faig és seguir, no només 
l’enigma de buscar el culpable o els 
culpables, sinó aprofitar per ensenyar un 
món complex en què un grup de perso·
natges es mou. Et confessaré que la 
novel·la la vaig escriure pensant quin seria 
el final, i, a mesura que l’escrivia, em vaig 
adonar que no era el més eficaç. Vaig 
partir d’una idea inicial, donant vida a tota 
una sèrie de personatges i circumstàncies. 
Els personatges van anar jugant les seves 
cartes, fins al punt que el final que havia 
previst no funcionava.

—Com a escriptora, que té el gènere 
negre tant de fascinant?

—Més que com a escriptora, com a 
lectora. Escric novel·la negra perquè 
m’agrada molt llegir·la. En definitiva, 
novel·les amb argument, que presentin 
un mínim de conflicte, personatges 
contundents, i, especialment, que 
mostrin una mirada diferent de la societat 
que vivim. Aquest tipus de lectura 
m’interessa. Són lectures lleugeres –que 
no vol dir que no siguin profundes–, 
divertides, amb les quals el lector es deixa 
portar i simpatitza amb els personatges. 
Aquesta funció de la literatura s’acom·
pleix molt bé.

L’amant xinès
Margarida aritzeta
Llibres del delicte, 
Ciutat 2015
Novel·la negra, 284 pàgines

Margarida Aritzeta

«M’interesen les 
històries que 

mostren una mirada 
diferent de la 

societat que vivim»

L’amant xinès suposa la tornada 
de Margarida Aritzeta (Valls, 1953) 

a la novel·la negra després de 
dues dècades. La novel·la, que 
compta amb tots els elements 

propis del gènere (crims, intriga, 
corrupció) és la primera d’una 

sèrie protagonitzada per la 
inspectora Mina Fuster, creada per 
a l’antologia de relats  Elles també 

maten d’Anna Maria Villalonga.
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