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El drama carcerari escasseja en la 
literatura catalana. Per què 
aquest gènere?

—Doncs tant al primer llibre com al 
segon sempre havia fet crítica social, i 
llavors quan vaig llegir el llibre Elles també 
maten, de Llibres del delicte, vaig veure’m 
davant la possibilitat que si s’estava fent 
això −que eren més o menys una antolo-
gia que escrivien dones− també era una 
possibilitat per a mi aquest gènere. Així 
que vaig decidir que el meu tercer llibre, a 
banda d’incloure, per descomptat, una 
crítica social, seria una novel·la negra.

—Tanmateix, l’obra defuig alguns 
tòpics de la novel·la negra.

—Sí, no és canònica. I a més a més, jo 
no sóc gaire bona per a les etiquetes, però 
algú ja m’ha dit que la novel·la, negra 
negra no és. Perquè una cosa que la 
diferencia molt és la crítica social, i n’hi ha 
molta. No sols al sistema penitenciari, 
sinó també als mitjans de comunicació, al 
sistema policial i judicial... Ara, també he 
de dir que no pretenia fer una novel·la 
policíaca en cap moment, perquè no hi ha 
cap policia,  i la protagonista, a més 
l’educadora social, intenta fer una 
investigació però es queda en un intent 
d’investigadora perquè no té els recursos 
suficients. D’altra banda, algun crític sí 
que m’ha dit que la novel·la està emmar-
cada dins del gènere negre, però que 
també podria ser un thriller, així que no 
s’ha de encasellar. 

—El cas del 4F no deixa ser present 
en tot el llibre. Ha sigut dur escriure 
algunes parts?

—Per a mi, el més dur va ser llegir el 
text del Rodrigo Lanza. I, de fet, el títol de 
la novel·la és un homenatge a A la meva 
pell. Per tant, podria dir que llegir el text 
em va assaonar molt, i també em va 
assaonar veure Ciutat morta. I la veritat és 
que jo, quan escric, no pateixo, perquè 
estic concentrada en la novel·la, però ara 
que ha sortit publicat el llibre, i que 
alguna gent se m’apropa a parlar-me de 
familiars que han patit a les presons, ara sí 
que està resultant més dur.

—És més fàcil comprendre la 
protagonista si has vist Ciutat Morta?

—Tal vegada és més fàcil comprendre 

la crítica que faig als mitjans de comuni-
cació. O la influència de la justícia i la polí-
tica... En el cas de comprendre la protago-
nista crec que no... tal volta la vehemència 
perquè també faig la picada d’ull de la 
seva amiga que es diu Patrícia (que en cap 
moment dic que siga Patricia Heras al 
llibre). Tampoc explico cap detall concret 
del cas 4F, el que m’interessava eren 
aquests prejudicis de l’educadora social a 
la presó. En resum, si has vist Ciutat morta 
el que sí que pots entendre més és crítica 
sobre que tot està podrit.

—Com naix la pulsió de criticar el 
sistema penitenciari?

—Naix en el moment que en un 
material didàctic acadèmic uns professors 
inclouen un escrit sobre abusos de funcio-
naris a les presons, on fins s’estan 
denunciant morts. I de deixar palès que el 
sistema judicial no és infal·lible. No vull 
dir que les presons estiguin plenes 
d’innocents, però tampoc d’assassins en 
sèrie. La majoria hi són per delictes 
menors i acumulacions de condemnes. El 
dia de la presentació el Rodrigo Lanza ho 
deia: “Com creu que les persones poden 
reinserir-se a la societat a base de 
violència?”. Hi deu haver altres possibili-
tats, però aquesta de segur que no.

—L’epíleg és impactant. Es va inspirar 
en aquest cas per escriure el final?

—Jo tenia molt clar que havia de triar 
un tipus de crim determinat, amb un final 
que pogués estar relacionat amb el llibre. 
En vaig buscar molts i vaig trobar aquest i 
vaig pensar “aquest és l’indicat”. I basant-
me en aquesta idea, en l’experiència del 
Rodrigo i fent també investigació de camp 
amb més presos, doncs vaig donar forma 
a la novel·la. Així, prenent com a model el 
crim que havia trobat,  podia deixar de 
banda l’interès morbós del 4F, però sense 
deixar de tractar els mateixos problemes 
que havia tingut aquest cas.

A la seva pell
raquel gámez serrano
llibres del Delicte
Barcelona, 2016
novel·la negra, 188 pàgines

Raquel Gámez Serrano

«Quan escric, no 
pateixo, estic 

concentrada en la 
novel·la»

Raquel Gámez Serrano 
(Barcelona) conjugà des de ben 
petita la passió per la lectura i 
l’escriptura. A la seva pell és el 
seu tercer llibre, una novel·la 

de ficció que, tanmateix, 
evoca el cas 4F, reflectit en el 

documental Ciutat morta.
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