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La vitalitat de la novel•la negra no és cap secret. Autors, llibres, publicacions, col•leccions
s!incorporen dia sí dia també al panorama literari català. I al voltant d!aquest fenomen creixent,
crítics i estudiosos que miren de posar-hi ordre. Una de les darreres incorporacions a la llista és
Pot semblar un accident, una publicació de l!editorial Meteora on el també autor de novel•la
negra, Sebastià Bennasar afronta la idea d!aprofundir en la novel•la negra contemporània
escrita en català.
Es tracta d!un assaig que permet fer una mirada completa al gènere negre català des del
tombant de segle fins a l'actualitat. Una aproximació a obres i autors que en mostra l!evolució,
els canvis, les temàtiques i el futur.

Aquesta és la visió del Sebastià.
Pot semblar un accident, però resulta que no ho és. Els accidents tenen un punt d!improvisació i
de fatalitat que un fenomen literari no té. El fenomen en si és la vitalitat de la novel•la negra
escrita en llengua catalana en els darrers deu anys, en part a l!empara del boom que està vivint
aquest gènere arreu del món –s!ha convertit en el més llegit- i en part per la consolidació d!uns
models propis i unes formes de narrar molt nostrades. Sigui com sigui, el que està clar és que
en els darrers deu anys els Països Catalans han canviat de forma notable i hi ha un gènere
literari que ha mostrat més ràpid que ningú aquests canvis, i aquest gènere és ni més ni manco
que la novel•la negra. De tot això parla “Pot semblar un accident”, el meu nou llibre, publicat a
Meteora, que és un recorregut per la novel•la negra dels darrers deu anys i també un recorregut
pels canvis socials d!aquest bocí de món de la Mediterrània Occidental en el mateix període de
temps. Al llibre s!analitzen amb més o manco profunditat una cinquantena llarga de novel•les al
llarg de divuit capítols, tot i que n!he inventariades fins a 181. Perquè després diguin que a casa
nostra no és mata i no hi ha prou sang i fetge.
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Jordi Cervera
Vaig néixer a Reus, un fet que, segons expliquen
algunes veus (totes reusenques) ja és un mèrit; vaig
començar molt aviat a llegir i anys més tard a treballar
de periodista i a escriure per plaer, és a dir, per vici. A
hores d'ara no tinc gaire clar si he après a fer
mínimament bé cap de les tres coses i per aquest motiu
tampoc no puc garantir que aquestes pàgines arribin en
algun moment a ser sòlides i unitàries. Però ja se sap,
les tombarelles mentals, encara que siguin al
ciberespai, ja el tenen aquest perill afegit. Sort!
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