
Aquesta setmana, BCNegra se centra en la “ciutat 
amagada”. Us acostem als paisatges dels detectius a 

partir de les descripcions més urbanes dels seus 
creadors. Al web d’EL TEMPS, més noms i textos.   

Per Àlex Milian / @alexmilianbeser

Mapa europeu de la novel·la 
negra i de misteri 

→

La llista és extensa i aquest mapa no pot 
ser exhaustiu. No hi són tots els detectius 
de la geografia de misteri europea, però 
sí els principals, des de l’Auguste Dupin 

d’Allan Poe fins al Martin Servaz, el personatge 
de Bernard Minier, que, des de Tolosa de Llen-
guadoc, visita sovint els Pirineus. No és l’únic. 
El comissari Adamsberg treballa a París, però de 
tant en tant enyora la seva etapa als Pirineus. 

N’hi ha que no paren mai a casa, com Poirot 
(que és belga, viu a Londres i volta per tot arreu) i 
n’hi ha que no es mouen de l’indret creat pel seu 
autor, com en Salvo Montalbano, que treballa a la 
Vigata (Sicília) ideada per Andrea Camilleri. Tots 
ells descriuen entorns més o menys urbans.

Els trobareu per ordre de publicació de les 
obres referenciades, amb el nom del traductor —
quan hi ha edició en català— i amb informació 
de l’última edició publicada. Al web d’EL TEMPS 
s’hi pot trobar el llistat complet, amb més autors i 
més fragments.

1. Auguste Dupin. París (França)
Els assassinats del carrer Morgue d’Edgar Allan Poe 
(1841). Ed. Selecta, 1963. Traducció de Carles Riba
“L’autorització fou obtinguda, i anàrem tot d’una 
al carrer Morgue. Era una d’aquelles miserables 
travessies que van del carrer Richelieu al carrer 
St. Roch. Era molt avançada la tarda quan hi arri-
bàrem, perquè aquest barri és a una gran distàn-
cia d’allí on vivíem. Aviat trobàrem la casa; per 

què hi havia encara una munió de gent que des 
de l’altra banda del carrer contemplava els porti-
cons tancats amb una curiositat badoca. Era una 
casa com totes les de París, amb un portal i a un 
costat una casella vidriera amb un vidre llevadís, 
indicant la loge de concierge”.

2. Sherlock Holmes. Londres
“La capsa de cartó”, dins Les memòries de Sherlock 
Holmes, d’Arthur Conan Doyle (1894). Viena Ed., 2018. 
Traducció de Xavier Zambrano
“Era un dia d’agost que feia una calor rabiosa. El 
carrer Baker era un forn i la resplendor del sol 
contra les totxanes grogues dels edificis del da-
vant feia mal als ulls. Costava de creure que eren 
els mateixos murs que s’insinuaven, ben llòbrecs, 
entre les boires hivernals. (...) Tothom era fora de 
la ciutat i jo em delia pels prats de New Forest o 
les platges de Southsea. Un compte bancari pelat 
m’havia obligat a ajornar les vacances i, pel que 
fa al meu company [Holmes], ni el camp ni el 
mar no li deien res. (...) El do de gaudir de la na-
turalesa no estava entre les seves múltiples qua-
litats, i els únics canvis que experimentava eren 
quan deixava d’ocupar-se d’un malfactor de ciu-
tat per encalçar-ne un que operés a pagès”. 

3. Pare Brown. Londres
“La creu blava”, dins La innocència del pare Brown.  
G.K. Chesterton (1910). A Els relats del pare Brown. RBA, 
2013. Traducció d’Imma Estany
“Va encendre un altre cigarret i va emprendre 
un passeig llarg pels carrers de Londres. Men-
tre caminava pels carrers i les places de l’altra 
banda de l’estació Victoria, tot d’una es va aturar 
i es va quedar quiet. Era una plaça tranquil·la i 
pintoresca, típica de Londres, plena d’una cal-
ma inusitada. Els edificis alts de pisos del voltant 
semblaven pròspers i, alhora, deshabitats; l’espai 
quadrat de vegetació del mig es veia tan abando-
nat com un illot verd del Pacífic. Un dels quatre 
costats era molt més alt que els altres, com una 
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Martin Servaz
✒ Bernard Minier

Comissari Proteo 
Laurenti
✒ Veit Heinichen

Comissari Jan Fabel
✒ Craig Russell

Kemal Kayankaya
✒ Jakob Arjouni
[13]

Comissari Ricciardi
✒ Maurizio de Giovanni

Toni Butxana
Hèctor Barrera
✒ Ferran Torrent

[12]

Sergent De Gier
Brigada Grijpstra

✒ Janwillem 
van de Wetering

Toni Romano
✒ Juan Madrid

[14]

Plinio
✒ Francisco 
García Pavón

[9]

Gervase Fen
✒ Edmund Crispin

[4]

Lennox
✒ Craig Russell

Kostas Kharitos
✒ Petros Màrkaris

Rocco 
Schiavone
✒ Antonio 
Manzini

Comissari 
Brunetti
✒ Donna 
Leon

Salvo Montalbano
✒ Andrea Camilleri

[20]

Bernie 
Gunther
✒ Philip Kerr
[15]

Kurt 
Wallander
✒ Henning 
Mankell
[16] 

Rebecka Martinsson
✒ Asa Larsson

[19]

Quirke
✒ Benjamin Black

Harry Hole
✒ Jo Nesbo

Comissari Méndez
✒ Francisco González 

Ledesma
[21]

Francesc Caldes
✒ Rafael Tasis

[5]

Pepe Carvalho
✒ M. Vázquez Montalbán

[10]

Petra Delicado
✒ Alicia Giménez Bartlett

[17]

Comissari 
Adamsberg
✒ Fred Vargas

[18]

Auguste Dupin
✒ Edgar Allan Poe

[1]

Nestor Burma
✒ Léo Malet

[11]

Camille Verhoeven
✒ Pierre Lemaitre

Comissari Maigret
✒ Georges Simenon 

[7]

Hercule Poirot
✒ Agatha 

Christie
[6]

Pare Brown
✒ G. K. Chesterton

[3]

Sherlock Holmes
✒ Arthur Conan Doyle

[2]

Martin Beck
✒ Maj Sjöwall i Per Wahlöö
[8]

Mikael 
Blomkvist
Lisbeth 
Salander
✒ Stieg 
Larsson

Carlo Monterossi
✒ Alessandro Robecchi
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estrada, i la línia d’aquell costat estava trenca-
da per un dels admirables accidents de Londres: 
un restaurant que semblava com si s’hagués es-
garriat del Soho. Era una cosa irracionalment 
atractiva, amb testos amb plantes nanes i unes 
persianes altes ratllades de color groc llimona 
i blanc. S’alçava particularment enlaire per da-
munt del carrer, i amb l’estil bigarrat habitual de 
Londres, un tram d’escales pujava des del carrer 
fins a l’altura de la porta, gairebé igual com una 
escala d’incendis pujaria fins a una finestra d’un 
primer pis”.

4. Gervase Fen. Oxford (Anglaterra)
La juguetería errante, d’Edmund Crispin (1946). 
Impedimenta, 2011 
“A través d’una clariana entre els arbres va tenir 
la seva primera visió de l’Oxford que ell recorda-
va: a la dubtosa llum de la lluna, semblava una 
ciutat submergida en un avenc, amb les seves 
torres i els seus campanars aixecats fantasmagò-
ricament com els túmuls funeraris dels atlants 
perduts, submergits a les profunditats. Una dimi-
nuta llumeta groga va fer un centelleig de segons, 
va pampalluguejar i es va apagar. En la callada 
atmosfera va escoltar dèbilment el so d’una soli-
tària campana tocant la una; va ser la precurso-
ra de moltes altres que s’hi van unir en un carilló 
fantasmal, com les campanes d’una catedral en-
fonsada del mite bretó, gronxades momentània-
ment pels verdosos i fondos corrents oceànics. I 
després, el silenci”. 

5. Francesc Caldes. Barcelona
La Bíblia valenciana, de Rafael Tasis (1955). Tres i Quatre, 
2016
“De dalt estant del porxo, d’entrada hom veia tota 
l’estesa de la ciutat, amb les ratlles dretes de llum 
que eren els carrers de l’Eixample i l’espurneig 
indistint de la ciutat vella; amb les taques multi-
colors de claror que eren la plaça de Catalunya, 
la Rambla i el Paral·lel i, més al fons, els llums 
dels vaixells que tremolaven al port com estels, 
reflectint-se en l’aigua tranquil·la. I, fins a l’horit-
zó invisible, taca més fosca en la foscor, s’estenia 
el mar”.

6. Hercule Poirot. Londres
El templet del mort d’Agatha Christie (1956). La Llar del 
Llibre, 1992. Traducció de Wladimir Padrós
“—El riu Helm, senyor —digué— i, al fons, Dart-
moor.

Estava clar que calia mostrar-se admirat. 
Poirot féu les exclamacions de rigor murmurant 
diversos cops: Magnifique! En realitat, la natu-
ra no l’atreia gaire. Un hort ben cultivat i ordenat 
era molt més probable que despertés un murmu-
ri d’admiració dels llavis de Poirot. Dues noies 
que pujaven penosament el turó a peu passaren 

davant el cotxe. Anaven carregades amb motxi-
lles a l’esquena i portaven pantalons curts i mo-
cadors de coloraines al cap”. 

7. Maigret. París (França)
La nit de la cruïlla de Georges Simenon. Edicions 62, 
1966. Traducció de Maria Aurèlia Capmany
“Havien anat veient, per les finestretes sense cor-
tines, els grups de modistetes i empleats com as-
saltaven, a migdia, les granges de la plaça Saint 
Michel, després calmar-se l’animació, l’allau de 
gent cap als ‘metros’ i les estacions, la calma dels 
aperitius. 

El Sena s’havia cobert de boirina. Un últim 
remolcador havia passat, amb llums verds i ver-
mells, arrossegant tres barcasses. L’últim auto-
bús. L’últim ‘metro’. Els cinemes tancaven les 
reixes després d’haver entrat els panells amb els 
quadrets...”

8. Martin Beck, Estocolm (Suècia)
L’home del balcó de Maj Sjöwall i Per Wahlöö (1967). 
Columna, 2009. Traducció de Laia Font
“Va ploure tota la nit, però el dissabte al matí va 
tornar a lluir el sol, amagat només a estones en-
tre núvols blancs de cotó fluix que fugien pel cel 
blau. Era el 10 de juny i les vacances d’estiu havi-
en començat; la tarda de divendres, llargues ca-
ravanes de cotxes havien sortit serpentejant de la 
ciutat, en direcció a residències estiuenques, em-
barcadors i càmpings. Malgrat tot, la ciutat conti-

→
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nuava plena de gent, i durant el cap de setmana, 
que prometia bon temps, els que encara hi ro-
manien haurien d’acontentar-se amb el succeda-
ni de vida campestre que proporcionaven parcs i 
piscines. 

Era un quart de deu i ja hi havia cua davant de 
les taquilles de les piscines Vanadis. Per la pujada 
que surt de Sveavägen, els ciutadans d’Estocolm 
hi acudien en massa, ansiosos de sol i aigua”.

9. Plinio. Tomelloso (Espanya)
El reinado de Witiza de Francisco García Pavón (1968).  
Ed. Rey Lear, 2013 
“El cielo estaba de un gris gordo y obsesionan-
te que aplastaba las casas y la torre, se metía por 
puertas y ventanas, amainaba pájaros y gritos, 
empozaba el pueblo. Los árboles cabeceaban con 
desespero, intentando sobrenadar el toldo que 
los anegaba. (...) Aquel plomazo aplastaba las 
gentes y los coches. El Ayuntamiento, que estaba 
a la derecha, parecía sin respiración, sin guardi-
as, sin alcalde y sin serenos cantores, decoración 
vieja de teatro repuesta sin motivo. Enfrente, la 
Posada de los Portales, con su aire norteño de so-
laneras, columnas, almagres y cales, posada de 
antiguos arrieros y tratantes que dormían en el 
suelo escuchando cocear las caballerías sobre la 
piedra todas las horas de la noche”.

10. Pepe Carvalho. Barcelona
Tatuaje de Manuel Vázquez Montalbán (1974). Planeta, 
2017
“No recordó de momento dónde habia dejado el 
coche la noche anterior, pero intuyó que habia 
sido por la parte alta de las Ramblas. Deambu-
ló por el centro del paseo, deteniéndose en los 
quioscos de libros y revistas, sopesando sobres 
de semillas, reflexionando más arriba sobre la 
extraña condición de los pájaros y monitos en-
cerrados en las jaulas de los vendedores. Pero ya 
la Rambla se llenaba del bullicio comercial de la 
tarde y Carvalho se metió bajo el escudo colgante 
que daba paso a la entrada del Mercado de la Bo-
quería. Quería cenar bien. Tenía la necesidad de 
guisar un rato mientras daba vueltas al asunto en 
la soledad de su casa (...) 
     Muchos puestos estaban cerrados y el acto de 
comprar comida tenía por la tarde el respaldo de 
un tiempo diferente, un ámbito peculiar limitado 
por un silencio casi total, apenas roto por los rui-
dos de la oferta y la venta”.

11. Nestor Burma. París
Carrer de l’estació, 120 de Leo Malet (1977). La Magrana, 
1991. Traducció de Jesús Moncada
“Engiponat així, me’n vaig anar cap a la pla-
ça Bellecour [de Lió]. (...) No tenia cap neces-
sitat de familiaritzar-me amb la ciutat perquè 
als vint, vint-i-dos anys, hi havia arrossegat la 

meva misèria. Vaig reveure amb entendriment 
l’avinguda de la República i els petits passatges 
a l’altura de l’estàtua de Carnot, un d’ells amb 
el seu cèlebre Guignol. En un racó qualsevol 
d’aquella xarxa de carrers coberts hi havia an-
tany un petit cafè del qual m’havien fet fora ig-
nominiosament perquè no tenia els pocs francs 
que valia el got de Porto que m’havia empassat. 
(...) No havia canviat de nom ni de decoració 
ni de propietari. Fins i tot vaig preguntar-me 
si havia canviat de pols perquè la que hi havia 
semblava d’època”.

12. Toni Butxana. València
No emprenyeu el comissari! de Ferran Torrent (1984). 
Quaderns Crema, 2007
“Estava desficiós i solitari. En una ciutat com 
esta, qualsevol solitari que es trobe desficiós en-
cara té una alternativa: fer fúting. L’ajuntament va 
preparar el llit del riu a tal efecte. A València n’hi 
ha a garberes, de neguitosos. 
      Enfundat en un xandall de franel·la i alenant 
al compàs del ritme que li marcaven les cames, 
Toni Butxana es mantenia en forma corrent entre 
els escarransits arbres que la corporació local ha-
via plantat vora el Túria, producte de quatre anys 
d’ajuntaments democràtics. La histèria consisto-
rial per l’ecologia havia agafat desprevinguts els 
ciutadans que, amb l’excusa de la mediterrane-
ïtat, dia sí, dia també, s’alçaven amb el perill de 
trobar-se una palmera davant de casa. Buscadors 
de fantasmals arrels autòctones i ecologistes de 
corbata pretenien desnaturalitzar la ciutat de les 
úniques coses que li són pròpies: l’asfalt i la con-
taminació”. 

13. Kayankaya. Frankfurt (Alemanya)
¡Happy birthday, turco!, de Jakob Arjouni (1987). Virus 
Editorial, 1993. Traducció d’Anna Rossell
“L’adreça d’Ilter Hamul [a Frankfurt)] es trobava 
darrere de l’estació. No era precisament un barri 
fi. Vaig deixar aparcat el meu ‘Kadett’ asfixiant i 
vaig continuar el camí a peu. 

La blanca llum del sol abrasava la ciutat i el 
desert asfalt semblava encara més desèrtic. L’aire, 
immòbil, pudia a benzina, escombraries i merda 
de gos. Sota els pocs arbres que hi havia, es veien 
vells en letargia esperant la nit. Els nens llepa-
ven gelats i feien enrenou per la vorera. Vaig fer 
un tomb pel centre, em vaig parar en agències de 
viatges (...) 

Les terrasses de les cafeteries eren a vessar. 
Cambrers amb gorretes vermelles i caps suats fe-
ien malabars entre les taules amb les safates car-
regades de begudes. M’estava acostant a l’estació. 
Els reclams dels sex-shop, ‘Cuixes humides’ i ‘Jo-
veníssimes  nimfòmanes mullades’, no impressi-
onaven en absolut. Amb la calor que feia, tothom 
tenia les cuixes humides”.  

→
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14. Toni Romano. Madrid
Las apariencias no engañan de Juan Madrid (1987). 
Alianza Editorial, 2019
“No sé si ustedes conocen mi barrio por las 
mañanas, cuando las mujeres van a la compra, 
los vagos se deciden a pasar el día recostados en 
las arcadas de la Plaza Mayor y los vendedores 
ambulantes se mezclan con los niños que han 
faltado al colegio. Por las mañanas mi barrio es 
más alegre, ruidoso y distinto al que habrá por 
las tardes y las noches. Si no se vive en un barrio 
como el mío, no se sabe de lo que estoy hablan-
do. En primavera, cuando no hace frío ni calor, se 
puede pasear sin hacer nada, el único privilegio 
del pobre en Madrid”.

15. Bernie Gunther. Berlín (Alemanya)
Violetas de marzo de Philip Kerr (1989). Dins de Trilogía 
berlinesa. RBA, 2011
“La Simeonstrasse és a només un parell de car-
rers de la Neuenburger Strasse, però si a les fines-
tres d’aquest últim carrer els hi falta una mà de 
pintura, a les del primer els hi falten tots els vi-
dres. Dir-ne zona pobra és com dir que en Pepe 
Goebbels ho té difícil per trobar unes sabates de 
la seva talla. 

Edificis de pisos de lloguer de cinc i sis plan-
tes s’abocaven com penya-segats granítics sobre 
l’estreta calçada de descarnades llambordes, vin-
clada com l’esquena d’un cocodril, units només 
pels ponts formats pels fils d’estendre la roba. Jo-
ves esquerps, cadascun amb un cigarret cargolat 
a mà penjant, gairebé reduït a cendres, dels seus 
llavis prims, com un fil de merda penja d’un peix 
vermell avorrit dins la peixera, reforçaven les es-
quinçades cantonades dels llòbrecs carrerons”. 

16. Kurt Wallander. Ystad (Suècia)
Els gossos de Riga de Henning Mankell (1992). Tusquets, 
2012. Traducció de Meritxell Salvany
“El port de Brantevik estava desert. La major part 
de l’enllumenat estava apagat i a les aigües fos-
ques i tranquil·les de la dàrsena només s’hi re-
flectien uns quants punts de llum aïllats. Wa-
llander es va preguntar si senzillament els llums 
s’havien fos o si es tractava d’algun nou pla d’es-
talvi municipal que consistia a no substituir les 
bombetes que es fonien. ‘Aquest país se’ns en-
fosqueix de mica en mica —va pensar—. Aquesta 
foscor no és més que el símbol extern de la veri-
table foscor que ens va envaint’”.

17. Petra Delicado. Barcelona
Ritos de muerte d’Alicia Giménez Bartlett (1996).  
Planeta, 2010
“Salimos a la calle. El barrio estaba animado a 
aquella hora. Cerraban los talleres, las tiendas 
permanecían abiertas un rato más. Pequeños ba-
res miserables, estrechos, con dos o tres parro-
quianos sentados en la barra, hablando todos a 
la vez. Niños con chándal. Mujeres con prisa”. (...) 
“El Cafè del Picador estaba situado en el barri del 
Clot. (...) Tenía una pinta típica e inmunda. Cris-
tales ahumados por la suciedad, barra de azule-
jos y máquina de juego infernales que de vez en 
cuando se arrancan con una melodía de carru-
sel”.

18. Adamsberg. París                
L’home dels cercles blaus de Fred Vargas (1996).
Amsterdam, 2011. Traducció d’Anna Torcal i Salvador 
Company
“L’havien nomenat comissari a París, al distric-
te 5. (...) Per sort era a París. (...) Era l’única ciutat 
del país que li podia agradar. (...) París, la ciutat 
de pedra. És cert que hi havia arbres, era inevita-
ble, però tant se li’n fotia, n’hi havia prou de no 
mirar-los. I els parcs, n’hi havia prou d’evitar-los i 
tot anava bé. A l’Adamsberg, en qüestions de ve-
getació, només li agradaven els matolls raquítics 
i els conreus subterranis. El que també era segur 
que sens dubte ell no havia canviat gaire, ja que 
les mirades dels seus nous col·legues li havien re-
cordat els dels Pirineus feia vint anys, amb el ma-
teix desconcert discret”.

19. Rebecka Martinsson. Kiruna 
(Suècia)
Aurora boreal d’ Asa Larsson (2003). Columna, 2009. 
Traducció de Núria Vives Colom
“La Rebecka va mirar, sorpresa, per la finestra. 
Queia una pluja freda que esquitxava els fines-
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trals. No s’hi havia fixat. ‘L’hivern a Es-
tocolm’ va pensar. ‘No m’estranya que 
perdis el sentit quan ets a l’exterior. Al 
nord [Kiruna] és diferent, amb la neu 
cruixent i el color blau del cel que sem-
pre és fosc. O al començament de la 
primavera, quan pots anar esquiant pel 
riu des de casa de l’àvia a Kurravaara 
fins a la cabana de Jiekajärvi, t’atures 
al mig del camí i t’asseus al primer tros 
de terra que apareix entre la neu, sota 
un pi. L’escorça de l’arbre 
brilla com el coure vermell 
al sol”. 

20. Salvo Montalbano. 
Vigata (Sicília, Itàlia)
El primer cas d’en Montalbano 
d’Andrea Camilleri (2004). Ed. 
62, 2006. Traducció de Pau 
Vidal
“Vigata no havia canviat 
gaire respecte a la que ell 
tenia gravada a la memò-
ria: tot just hi havien afegit 
uns quants edificis nous a 
Piano Lanterna, horribles 
gratacels nans de quin-
ze o vint pisos, alhora que 
havien desaparegut les ca-
setes arrecerades a la fal-
da del turonet de marga, 
amuntegades l’una al cos-
tat de l’altra fins a formar 
un envitricoll de carrerons 
bategants de vida. La ma-
joria eren allò que en de-
ien catoj, barraques d’una 
sola estança on de dia no-
més hi entrava l’aire a tra-
vés de la porta del carrer, 
que en conseqüència esta-
va permanentment ober-
ta. Per això si passaves en-
tremig d’aquells carrerons 
tan aviat podies assistir a 
un part com a una dispu-
ta familiar, a un mossèn 
donant l’extremunció a un 
moribund com als prepa-
ratius per a un casament 
o un funeral. Tot a la vista 
de tothom, en un guirigall 
de veus, queixes, rialles, precs, renecs i 
insults. Va preguntar a un passavolant 
com és que havien desaparegut, i així 
va saber que uns quants anys abans un 
terrible despreniment les havia arrosse-
gades a mar”.

21. Inspector Méndez. Barcelona
Las calles de nuestros padres de Francisco 
González Ledesma. La Factoría de ideas, 2005
“Pueblo Seco es el único barrio de Bar-
celona situado entre el Paralelo (que 
durante un tiempo fue la vida) y la mon-
taña del Montjuïc (que durante un ti-
empo fue el reposo). Es el único al final 
de cuyas calles en pendiente encuentras 
unas escaleras olvidadas que llevan a un 
árbol o a una pared con hiedra o, como 

en el caso del carrer Nou, a 
un repechón que condu-
ce tras un buen esfuerzo, 
mens sana in corpore sano, 
a un viejo meublé. (...) Es 
el único en el que las ma-
tronas honradas no tenían 
más que atravesar el Para-
lelo y sumergirse en el dis-
trito quinto para dejar san-
tamente de serlo. El único 
en que las prostitutas del 
distrito quinto daban dos 
pasos, regresaban al hogar 
junto a Montjuïc y se trans-
formaban en matronas 
honradas a toda prueba. El 
único en el que los niños 
tuvieron cerca la montaña 
para soñar y el Paralelo 
para perderse. El único en 
el que hasta ahora los ban-
queros no habían oteado 
ningún panorama. El único 
que está lleno de nombres 
de almirante, a pesar de 
llamarse ‘seco’”. •

Al web d’EL TEMPS, 
els subscriptors trobareu 

el llistat complet que inclou 
fins a 30 detectius:

22. Bordelli. Florència 
(Itàlia)
23. Jan Fabel.  Hamburg 
(Alemanya)
24. Camille Verhoeven. 
París
25. Blomkvist i Salander. 
Estocolm

26. Harry Hole. Oslo (Noruega)
27. Ricciardi. Nàpols (Itàlia)
28. Lennox. Glasgow (Escòcia)
29. Kostas Kharitos. Atenes (Grècia)
30. Servaz. Tolosa de Llenguadoc (Oc-
citània)

→

NOVEL·LA NEGRA
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