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RECULL DE LLIBRES SOBRE CRIMS REALS
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Ja sigui en sèries documentals a les plataformes de
televisió sota demanda o bé en podcasts, la crònica
negra passa per un moment dolç. Al món i també a
Catalunya. El podcast Crims i la seva rèplica
televisiva han posat el gènere del true crime entre els
espais més seguits i comentats a casa nostra. El
gènere del true crime és un gènere antic i té la seva
vida també en el paper i ha donat llibres molt
recomanables. Amb aquest recull volem proposar als
lectors gairebé una cinquantena d'obres centrades en
crims reals que trobareu a les biblioteques de Girona.
Parafrasejant el programa de Carles Porta: tot el que
llegireu en aquests llibres ha passat. Els fets, els noms
i els llocs, són reals. En algunes descripcions alguns
dels llibres d'aquest recull poden ferir sensibilitats.
S'hi relaten crims reals. La realitat i la mort no en
tenen, de sensibilitat.
Comencem.

Edició 20. 22
amb +llibres

.

D'ençà que vam preparar aquest recull l'any
2020, la febre pel true crime no ha baixat gens,
ha pujat uns graus i tot. Afegim en aquesta
reedició quasi una vintena de llibres nous
basats en crims reals que ens han impactat.
Trobareu també indicats aquells llibres dels
quals hi ha versió digital a l'ebiblio.cat.

EL CLÀSSIC
Si parlem de novel·les basades en crims reals, cal començar per A
sang freda de Truman Capote. És discutible que la de Capote sigui la
primera novel·la de no-ficció, però no ho és l'impacte que va causar
quan va publicar-se i, si no és l'origen d'un gènere literari, sí que és
el màxim referent per a un munt d'autors que han afrontat el repte
d'explicar literàriament crims reals. Obsessiu i minuciós, Capote
ens va deixar amb A sang freda el relat d’un crim despietat i un dels
millors retrats de l'Amèrica rural de la segona meitat del segle XX.

CAPOTE, Truman

A sang freda

Traducció d'Avel·lí Artís-Gener

Barcelona: LaButxaca, 2010
El 1959, un crim sacseja la tranquil·la
vida d'Holcomb, Kansas. Els quatre
membres d'una família són assassinats
brutalment. És una família treballadora,
sense enemics aparents. La sang freda
dels dos assassins va despertar en la
societat nord-americana la
desesperació i l'angoixa i, sobretot, la
desconfiança davant d'aquell crim que
suggeria que qualsevol persona podia
morir assassinada en qualsevol
moment.

POR
TA

Devem en bona part a Carles Porta la gran repercussió que el
true crime té en aquests moments a casa nostra. Tot i que el 30
minuts sobre el crim de Tor és de l'any 1997 i el llibre de deu anys
després, ha estat en aquests darrers anys que, a través primer
dels seus programes a la ràdio i després als de televisió, la
popularitat de gènere ha esclatat. La proximitat dels casos i el
sentit la narració de Porta són segurament dues claus del seu
èxit. El crim sempre ha despertat l'interès del públic, però no és
fàcil presentar-lo sense caure en el groguisme ni inquietar sense
abusar de la truculència.
PORTA, Carles

PORTA, Carles

Tor

Li deien pare

Tretze cases i tres morts
Barcelona: La Campana 2017

Tretze veïns, propietaris d'una muntanya. Tor, un
poblet al Pirineu lleidatà, prop d'Andorra.
Interessos, contraban, orgull, vells ressentiments
i assassinats per resoldre…

PORTA, Carles

Fago

Barcelona: Pòrtic, 2016

Un centre d’acollida de
nens orfes a les
Garrigues, un “pare”,
David Bonet, que
abusa d’ells durant
més de disset anys i ho
grava en vídeo, i una
frase de Facebook que
ho destapa tot…

Si et diuen que el teu
germà és un assassí

PORTA, Carles

Barcelona: La Campana 2012

492 dies segrestada

La farmacèutica

Un alcalde autoritari, capriciós,
caciquil, és assassinat. Un veí,
Santiago Mainar, és acusat del
fet i ell se’n confessa autor. Però
la seva germana no creu que
son germà sigui cap assassí…

Barcelona: La Campana 2021

Carles Porta
reconstrueix el periple
que va viure la
farmacèutica d’Olot. Un
relat rigorós que mostra
fins a quin punt pot
arribar la crueltat
humana.

TRUE CRIME FACTORY

TRUE CRIME FACTORY

tot el que llegireu en
aquest llibre és real

llum a la foscor

Crims:

Barcelona: La Campana 2020

Crims:

Barcelona: La Campana 2022

Crims és una tria d'alguns dels casos dels quals s'ha ocupat
Carles Porta al programa que fa per Catalunya Ràdio posats
per escrit.

MADE IN USA

Aquests tres llibres tenen algunes coses en comú. La més obvia, tots tres passen als
EUA. Tots tres llibres se centren en un crim però l’aprofiten per explicar un aspecte
del país: la religió mormona, el naixement de l’FBI o el funcionament diari d’un
departament de policia. I tots tres autors són periodistes als quals la passió per
explicar històries els han portat a explorar formes molt diverses de la narrativa de
no-ficció: de pujar a l’Everest, al cinema documental, o a la producció de sèries per
TV com The Wire.
KRAKAUER, Jon

Obedeceré a Dios

Traducció de Jofre Homedes
Barcelona: Lumen, 2005

El 24 de juliol de 1984, una dona i la seva filla van ser brutalment
assassinades per dos germans, Ron i Dan Lafferty, mormons
fonamentalistes que deien actuar per mandat diví. Aquesta història
passa als Estats Units a conseqüència d'una interpretació extrema
d'un dels credos religiosos més populars del país. A partir d'aquest
cas, Jon Krakauer escriu un relat brillant i fascinant sobre les
teocràcies de l'Amèrica profunda controlades per renegats
profetes mormons.

GRANN, David

Los asesinos de la luna
Traducció de Maria Faidella
Barcelona: Alba, 2003

Als anys vint, la comunitat índia dels Osage a Oklahoma era la població
amb major renda per càpita del món. El petroli que hi havia sota les
seves propietats els va convertir en milionaris. Però una espiral de
violència va assolar aquesta comunitat indígena. Els seus membres
van començar a morir i a desaparèixer en estranyes circumstàncies.
Quan el nombre de morts va arribar a vint, el recentment inaugurat
FBI va decidir intervenir. Va ser un dels seus primers grans casos
d'homicidi.

SIMON, David

Homicidio

Traducció de Roberto Frías

Barcelona: Lumen, 2008
L'escenari és Baltimore. Cada tres dies dues persones moren
assassinades. A trets, a ganivetades o a cops. Al centre d'aquest
huracà hi ha la unitat d'homicidis de la ciutat, un petit grup d'homes
enfrontats a la part més fosca del somni americà. El periodista David
Simon passa un any sencer seguint la unitat policial per fer aquest
llibre.

UN
ASS
ASSÍ
AL
VEÏN
AT
Sempre saludava,
semblava bona
persona. És la resposta
tòpica d'aquells que
descobreixen un bon
dia que un seu veí o bé
un company de feina
ha comès un
assassinat. Aquests
quatre llibres
repassen quatre
històries en què
quatre vides
aparentment normals
amaguen històries
molt fosques.

CARRÈRE, Emmanuel

L'adversari

traducció de Marta Marfany
Barcelona: Empúries/Anagrama, 2000

El 9 de gener de 1993, Jean-Claude Romand
mata la dona, els seus dos fills, els seus pares
i, tot seguit, prova, sense èxit, de matar-se ell
mateix. La investigació revela que des de fa
vint anys Romand no és la persona que diu
que és.

BURN, Gordon

Felices como asesinos

Traducció d'A. Resines i H. Beria
Barcelona: Anagrama, 2000

El febrer de 1994, de resultes d'una
investigació erràtica, la policia troba enterrat
al jardí de Fred i Rosemary West el cadàver de
Heather, la seva filla. És el primer dels molts
cadàvers que trobaran a casa dels West.

JABLONKA, Ivan

Laëtitia o la fi dels homes
Traducció de Marta Marfany
Barcelona: Anagrama, 2017

Laëtitia Perrais té divuit anys quan és violada,
assassinada i esquarterada. És el 18 de gener
de 2011. Al cap de dos dies, la policia deté
l'assassí, que es nega a confessar on és el
cadàver. El crim commociona França, i el
president Sarkozy no vacil·la a utilitzar-lo
políticament.

HERNÁNDEZ, Miguel Ángel

El dolor de los demás

Barcelona: Anagrama, 2018

La nit de Nadal de 1995, el millor amic de
Miguel Ángel Hernández assassina la seva
germana i se suïcida saltant per un barranc.
Tot això passa en un maset de l'horta
murciana. Ningú entén per què. La
investigació es tanca i el crim queda oblidat.
Vint anys després l'amic, autor del llibre, mira
d'aclarir què va passar.

Sense confessió,
sense testimonis,
sense cadàvers,
sense restes
biològiques. Una
investigació criminal
per doble homicidi
en la qual els
cadàvers no s’han
trobat mai.

LLAMBRICH, Fàtima

Sense cadàver

Barcelona: Ara llibres, 2016

Una reclusa ha mort a la
presó de Wad-Ras. Tot
apunta a una sobredosi
d’heroïna. Pot haver-hi
alguna cosa més?
Inesperadament, el jutge
encarrega la investigació
als Mossos d’Esquadra.
És la primera vegada que
se’ls assigna un cas com
a policia judicial.

CAPELL, Joan Miquel

Wad-Ras

Barcelona: La Magrana, 2018

EL NOSTRE COSTAT
Hi ha un fet diferencial català en la cosa criminal? Aquests llibres recullen
casos que han passat a Catalunya narrats per periodistes, exmossos
d'esquadra i fins i tot un historiador i presentador de TV. La conclusió és que
si la mort ens iguala a tots, les maneres de matar i les motivacions, també ens
igualen força i hi ha poquíssimes diferències entre els assassins nostrats, els
californians, els austríacs o els espanyols.

NAVARRO, Mayka

Desmuntant el crim
perfecte

MUÑOZ, Toni

Solo tú me tendrás
Barcelona: Península, 2019

Barcelona: Al revés, 2020

Una jove d’uns trenta
anys apareix morta
completament nua
sobre el sofà de casa
seva. Porta una bossa
de plàstic lligada al
cap. Al costat del
cadàver hi ha una
perruca i un parell de
botes negres...

Maig de 2017, apareix un
cos calcinat al costat del
pantà de Foix en el
maleter d’un cotxe que
algú ha incendiat. Només
una pròtesi de la
columna permet
reconèixer el cadàver: és
Pedro Rodríguez, un
agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona.

Trona una
escopetada a cal
Gastó, i la muntanya
tremola. Aquesta és
la història d’un
fratricidi que va
trasbalsar el Pirineu
l’any 1943, en una
Andorra entomava
com podia els
embats del polvorí
europeu.

RUBIO, Iñaki

L'assassinat el 2017
d'una parella de joves al
pantà de Susqueda
continua sense resoldre,
amb l'únic sospitós en
llibertat i amb molts
interrogants oberts.
El cas te com a rerefons
Susqueda, un pantà
maleït i envoltat de
misteri on han confluït
successos, accidents,
tragèdies i crims al llarg
del temps.
SOLER, Tura

Morts, qui us ha mort?

El pantà maleït

Barcelona: Comanegra, 2021

Barcelona: La Campana, 2018

FOSC

GARCIA ZAMORA, Yago

Qui va matar l'Helena
Jubany?
Barcelona: Ara, 2022

El 2 de desembre del 2001, Helena
Jubany va aparèixer morta en un pati
de Sabadell. L’havien llençat des d’una
terrassa, despullada, cremada i amb
una quantitat ingent de
benzodiazepines a l’organisme.
Setmanes abans havia rebut dos
escrits anònims acompanyats de
begudes adulterades amb la mateixa
substància.

SOLER, Toni

GRAU, Ferran

Barcelona: La Campana, 2020

Barcelona: Al revés, 20202

Un bon cel

L'hivern del coiot
La tardor del 2010, la
ciutat d'Olot es va
commocionar en
coneixer la detenció
de Joan Vila Dilme, un
zelador que havia
propiciat la mort
d'onze persones grans
a la residencia
geriàtrica de La
Caritat.

La nit del 24 de novembre
del 2004 va ser trobat, al
maleter del seu cotxe, el
cos sense vida de la Isabel
Bascuñana, una
universitària lleidatana de
vint-i-un anys. Una setmana
més tard, i després d’una
investigació policial en
temps rècord, es va
esbrinar qui havia comès
aquella atrocitat.

ALCÀSSER
El divendres 13 de novembre de 1992 tres adolescents de 14 i 15 anys, Míriam, Toñi i
Desirée, de la localitat valenciana d'Alcàsser, van ser segrestades, violades, torturades
i finalment assassinades. La recerca de les adolescents es va prolongar durant més de
dos mesos. La troballa dels cadàvers i el coneixement posterior de les vexacions a què
havien sigut sotmeses van provocar una profunda commoció. L'intens i discutible
tractament mediàtic d'aquest crim l'han convertit en la icona d'una època.

OLEAQUE, Joan M.

Des de la tenebra
Un descens al cas Alcàsser

Barcelona: Empúries, 2002
Joan M. Oleaque va cobrir el crim d'Alcàsser per a la
revista El Temps des de l'any 1993. Com a periodista
investigador, va jugar amb l'avantatge de ser veí de
Catarroja i d'haver conegut Antonio Anglés de tota la
vida; amb el trist privilegi d'haver parlat amb l'assassí
de les tres joves d'Alcàsser abans i després del crim
sense saber que tenia davant un homicida. Tot i així,
Oleaque va necessitar quasi deu anys per aclarir els
punts més foscos d'un cas que va trasbalsar la societat
espanyola i que encara cueja. Oleaque sap donar als
fets d'Alcàsser una gran tensió narrativa sense caure
en cap moment en la temptació de novel·lar.

MARTÍ, Genar i Jorge SAUCEDO
El fugitiu
Barcelona: Vincle, 2018
A Antonio Anglés, el criminal espanyol més buscat, se’l
va empassar la terra fa uns vint-i-cinc anys mentre
deixava darrere una empremta inesborrable, la d’un
crim brutal difícil d’oblidar com va ser el de les tres
xiquetes d’Alcàsser. La seva fuga és, sense cap dubte,
la més enigmàtica i controvertida protagonitzada mai
per un delinqüent comú a Espanya. Aquesta fuga i
desaparició unides a la crueltat dels seus crims han
convertit Antonio Anglés en una llegenda de la crònica
negra. A El fugitiu Martí i Saucedo fan un recorregut
des de Catarroja fins a Dublín amb noves dades i amb
testimonis que parlen per primera vegada.

SERIAL KILLER

L'assassí en sèrie és un personatge molt recurrent de les nostres ficcions. Novel·les,
pel·lícules i sèries de televisió han explotat aquests criminals que ens repugnen i a la
vegada ens fascinen. "Per què matem?", pregunta Carles Porta en una de les falques
del seu Crims. L'assassí Zodíac, en una de les cartes que enviava als diaris, contesta:
"M'agrada matar gent perquè és més divertit que matar animals al bosc". Aquesta
barreja de maldat i hedonisme han fet dels assassins en sèrie grans personatges de
ficció, els seus correlats reals, però, fan glaçar la sang.

LARSON, Erik

El diablo en la
ciudad blanca

traducció de Jofre Homedes
Barcelona: Lumen, 2005

GRAYSMITH, Robert

Zodiac
El asesino del zodíaco

traducció d'Ismael Attrache
Barcelona: Alba, 2007

RESSLER, Robert K.

Dentro del monstruo

traducció de Maria Faidella
Barcelona: Alba, 2003

McNAMARA, Michelle

El asesino sin rostro
una mujer a la caza del
psicópata que aterrorizó
California

traducció d'Eduardo Iriarte
Barcelona: RBA, 2018

Alt, ben plantat i sempre elegant, el Doctor Holmes és un dels personatges
més perversos de la segona meitat del XIX. Instal·lat a Chicago, aprofitant
l'Exposició Mundial de 1893 va fer construir un hotel on amagava infinitat de
trampes, de passadissos secrets, de cambres insonoritzades i habitacions de
tortura. Va ser en aquest “hotel dels horrors” on el seductor psicòpata va
assassinar un nombre de dones difícil de recomptar.
Els últims anys de la dècada dels seixanta, San Francisco i tot el nord
de Califòrnia viuen aterrits per un assassí en sèrie que es fa dir
Zodíac. En un seguit de cartes que l'assassí mateix envia als diaris, es
confessa autor d'una sèrie d'assassinats no resolts i n'anuncia de
nous, i convida a jugar al gat i a la rata la policia.

Robert K. Ressler és un pioner de la psicologia forense, especialista en
homicidis sexuals i en assassins en sèrie (terme que ell mateix va encunyar).
Dentro del monstruo ofereix dues entrevistes extenses amb John Wayne
Gacy i amb Jeffrey Dahmer, dos dels assassins serials més coneguts als Estats
Units.
Durant més de deu anys un assassí misteriós i violent va cometre una
cinquantena d'agressions sexuals i deu sàdics assassinats. L'any 1986 va
desaparèixer evitant ser detingut. Tres dècades més tard, la
periodista Michelle McNamara, es va posar a investigar el cas entrevistant
víctimes i repassant informes policials.

MANSON
Els assassinats de la famiíia Manson ni són els més sanguinaris, ni són els
que han mort gent més rellevant, ni són els que més impacte social han
tingut, però alguna cosa tenen. Se n'han escrit moltíssims llibres, se n'han fet
milers de reportatges en premsa i televisió, se n'han fet òperes i tot. Vincent
Bugliosi, fiscal del cas i autor de Helter Skelter, té clar el perquè: són els
crims més estranys i estrambòtics dels annals de la criminalitat.

BUGLIOSI, Vincent i Curt GENTRY

Helter Skelter

La verdadrea historia de los crímenes de la
familia Manson

Barcelona: Contra, 2019

El dissabte 9 d'agost de 1969, després d'una
alerta per un possible homicidi, tres agents de
policia van a l'habitatge de l'actriu Sharon Tate
(la dona del director de cinema Roman Polanski,
embarassada de vuit mesos) situada al 10050
de Cielo Drive, a l’opulent barri de Bel Air a Los
Angeles. A la mansió, descobreixen els cossos
salvatgement assassinats de l'actriu i de quatre
persones més en el que sembla un crim ritual.

CLINE, Emma

Les noies

traducció d'Ernest Riera
Barcelona: Anagrama, 2016

Lliurement inspirada en la
matança perpetrada per
Charles Manson i el seu clan,
aquesta novel·la no se centra
en la figura del psicòpata,
sinó que ho fa en unes altres
protagonistes: les noies que
van contribuir a perpetrar el
crim atroç.

DOMINGO, David i Fabian CASTRO

Charles Manson: una
biografía

Barcelona: Random House 2019

Biografia en còmic de Charles Manson,
emblema de la bogeria i de la cosa
macabra i estrella mediàtica del crim.

AL CORREDOR
DE LA MORT
Tres històries al corredor de la mort on un condemnat espera per ser
executat.
MAILER, Norman

La canción del verdugo
Traducció d'Antonio Samons

Barcelona: Anagrama, 1987

Basat en centenars d'entrevistes, aquest llibre se centra en nou
mesos que comencen el dia en què Gary Gilmore surt en llibertat
condicional, segueix amb els dos absurds assassinats que va
cometre i acaba amb aquest nou «heroi americà» davant
l'escamot d'afusellament. Al costat de Gilmore, a poc a poc va
emergint l’altra protagonista, Nicole, la seva amant, una jove que
s'enfronta a un món gairebé tan brut i corrupte com el de Gary.

MARZANO-LESNEVICH, Alexandria

Nada más real que un cuerpo
Traducció de Flora Csasa

Barcelona: Asteroide, 2018

Alexandria Marzano-Lesnevich és una jove estudiant de dret que
treballa en un despatx especialitzat a representar condemnats a
mort. Un dia sent a parlar d'un dels seus clients, Ricky Langley, un
pedòfil convicte i confés. Fins llavors havia estat en contra de la
pena de mort, però davant d'aquest cas les seves conviccions
trontollen. A mesura que investiga sobre el cas Langley, l'autora es
veu obligada a afrontar els records de la seva pròpia infantesa
perquè la seva familiaritat amb alguns dels fets l'omple de neguit.

CARRETERO, Nacho

Al corredor de la mort
Traducció de Flora Csasa

Barcelona: Navona, 2019

El juny de 1994 van trobar a Florida els cossos sense vida de l'amo d'un
local nocturn i de dues joves. La investigació policial va concloure amb
l'acusació en ferm de Pablo Ibar i de Seth Peñalver. Ibar, nebot del mític
boxejador Urtain, es va veure immers en un procés judicial llarguíssim.
Una història rocambolesca infestada d'anul·lacions, de defenses
ineficients, de manca de proves... El 2000 va ser declarat culpable i
condemnat a mort. Tanmateix, el 2016 el Tribunal Suprem de Florida va
decretar que no havia gaudit d'un judici just i que calia repetir el judici.

LA RECONSTRUCCIÓ
Amb més o menys llicències literàries aquestes sis novel·les reconstrueixen crims
ocorreguts molts anys enrere. De la segona meitat del XIX als anys setanta del segle
XX són sis novel·les molt ben documentades a camí del true crime i la novel·la
històrica. Margaret Atwood o Juilan Barnes són plomes contrastadíssimes
internacionalment, però Marc Pastor i Pep Coll i Vallbona també excel·leixen en els
seus llibres.

ATWOOD, Margaret

Àlies Grace

Traducció de Xavier Pàmies

Barcelona: Quadrens Crema 2019
És l'any 1851, i Grace Marks compleix condemna al penal de Kingston
per l'assassinat de Thomas Kinnear i Nancy Montgomery, l'amo i la
governanta de la casa on servia. Detinguda als setze anys, en fa vuit
que és objecte dels judicis discordants de l'opinió pública, propensa a
veure-la ara com una santa, ara com un botxí. Cada setmana
s'entrevista amb el doctor Jordan, un jove psicòleg a qui ha contractat
un grup de feligresos convençuts de la innocència de la Grace, per tal
d'esclarir els fets.

BARNES, Julian

Arthur i George

Traducció d'Albert Torrescasana i Joan Puntí

Barcelona: Angle, 2007
Arthur Conan Doyle i George Edalji neixen a mitjan segle XIX a la Gran
Bretanya. Els seus mons són distants: Arthur és metge i més tard
escriptor de fama mundial gràcies a Sherlock Holmes; George, d'origen
indi, fa d'advocat a Birmingham i treballa sense cap notorietat pública.
Però a principis del segle XX uns misteriosos esdeveniments faran que
els dos personatges coincideixin: es veuran involucrats en una trama
policial amb cartes anònimes, atacs nocturns i enigmàtics assassinats
que trasbalsen l'opinió pública britànica.

VALLBONA, Rafael

La musa de la plaça Reial
Barcelona: Univers 2022
La musa de la Plaça Reial, narra dues històries. La primera, a inicis de la
dècada dels seixanta, ens situa al ber Jamboree de Barcelona, un espai
freqüentat per mariners, prostitutes i bohemis. L'assassinat del
propietari d’una fàbrica de làmpades capgirarà aquest petit espai de la
nit i convertirà als seus clients en caps de turc de la policia franquista.
D’altra banda, molts anys endavant, un jove estudiant que vol
reconstruir la història del seu avi, s'endinsa en aquest convuls passat
en entrevistar una de les persones que van viure aquella època.

DEL CRIM
COLL, Pep

Dos taüts negres
i dos de blancs
Barcelona: Proa 2013
https://biblioteca.ebiblio.cat/info/arthur-and-george-00564282
La matança d’una família de masovers a Carreu l’any 1943 va commocionar les
masies i els pobles veïns d’aquest racó del Pallars Jussà. La notícia de l’assassinat
múltiple no va arribar gaire més lluny. En una època en què calia donar la imatge
que la nueva España era un paradís de pau, la censura va fer callar la premsa.
Setanta anys després, Pep Coll investiga els secrets d’aquest fet esfereïdor que
va marcar la seva infantesa a Pessonada.

PASTOR, Marc

La mala dona
Barcelona: Ara Llibres 2017
A principis del segle XX, en una època tèrbola de Barcelona, el pànic s’ha
apoderat dels carrers. Algunes prostitutes han vist com desapareixien els seus
fills, però no gosen denunciar-ho a la policia. Quan comencen a escampar-se els
rumors d’un possible assassí en sèrie sanguinari, un vampir que campa amb
llibertat pels foscos suburbis de la ciutat comtal, entren en escena els inspectors
Moisès Corvo –bevedor, faldiller, de puny fàcil– i Juan Malsano per encarregar-se
del cas. Barris baixos i altes esferes, bruixeria i superstició, vicis inconfessables i
cadàvers infantils mutilats…

SUMMERSCALE, Kate

El asesinato de Road Hill
Traducció de Roberto Frías

Barcelona: Lumen, 2008
Una nit d'estiu de 1860, en una mansió del camp anglès. Tot està en calma.
Darrere dels finestrals la família Kent dorm tranquil·lament. A mitjanit se sent un
gos que borda. Després, tot torna a quedar en silenci. Quan l'endemà al matí es
desperten, els Kent descobreixen amb horror que el més petit dels fills ha
desaparegut del seu bressol. Un calfred recorre tota la casa mentre comença
una recerca febril que conclourà quan el nen aparegui, finalment, assassinat.

EL LLOC DEL CRIM

Savannah, Tannöd i Las Heras són tres poblacions marcades per fets
luctuosos. Com si hi hagués localitats més ben orientades geogràficament
per a la criminalitat, en aquests tres llibres el lloc és un personatge més de
la trama criminal.

SCHENKEL, Andrea Maria

Tannöd, el lloc del crim
Traducció de Jordi Jané-Lligé

Barcelona: Proa, 2008
Un poble a la Baviera rural, un llogarret inhòspit en què sembla que
el món hagi reculat darrere la boira, fins al punt de fer-nos sentir el
fred i la por dels seus habitants. En aquest llibre es reconstrueix
l'escena d'un crim per boca d'uns personatges atemorits i
desconfiats que s'amaguen rere una certa reserva o es defensen
amb la més descarnada sinceritat. Tots ells han estat testimonis
indirectes de l'assassinat a sang freda d'una família a cops de pic, al
mas de Tannöd, i al llarg de tota la investigació tenim la certesa que
l'homicida és un d'ells.

BERENDT, John

Medianoche en el jardín
del bien y el mal
Traducció de Miguel Martínez-Lage

Barcelona: Random House, 2015

La vella dama és Savannah, una ciutat meridional, a Georgia,
esplendorosa en una altra època. Avui en dia té al voltant de doscents mil habitants i un displicent aire provincià. Les velles
mansions, com ofegades en un bosc de magnòlies, donen aquest
toc de paradís en el qual no pot faltar el diable. Perquè també a
Savannah hi ha, parafrasejant Brassens, «bells assassinats».

GUERRIERO, Leila

Los suicidas del fin del
mundo
Crónica de un pueblo patagónico

Barcelona: Tusquets, 2006

Entre 1997 i 1999, una onada de suïcidis commou la petita
localitat petroliera de Las Heras, situada pràcticament al mig
del no-res i que pertany a la província argentina de Santa Cruz,
a la Patagònia. La majoria dels suïcides tenen al voltant de vint
anys i pertanyen a famílies modestes, oriündes de la zona.

NORD ENLLÀ

Nord enllà on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i
feliç, també tenen els seus capítols foscos. La novel·la d'intriga escandinava ha
retratat per tots costats les parts més negres dels països bàltics. Aquí recollim
tres llibres que reconstrueixen casos reals. Un a Suècia, un a Noruega i l'altre a
Islàndia.

TAMAS, Gellert

L'assassí del làser
Traducció de Meritxell Salvany

Barcelona: La Campana, 2010

Entre els anys 1991 i 1992 Estocolm és una ciutat dominada
pel terror. Un desconegut dispara amb un fusell proveït amb
una mira làser contra onze persones en deu atemptats
diferents. Resultat: un mort i diversos ferits amb lesions greus
per a tota la vida. L’única característica en comú entre les
víctimes era que tenen els cabells negres i la pell fosca.

ADEANE, Anthony

Sombras de Reikiavik
Traducció de Pablo Álvarez Ellacuria

Barcelona: RBA, 2019

El gener de 1974, un adolescent de Reykjavík va sortir d'un
bar nocturn i mai més no va tornar a casa. Tot just deu mesos
després, un altre home va agafar el cotxe per dirigir-se a una
cafeteria després de rebre una trucada enmig de la nit. De
l'home no en va quedar cap rastre: només van quedar les
claus posades al contacte del cotxe. La policia, poc
acostumada als delictes greus, no tenia cap pista.

SEIERSTAN, Asne

Utoya. Un dels nostres

Traducció de Mireia Alegre i Imma Estany

Barcelona: RBA, 2019

El 22 de juliol de 2011, Anders Breivik va fer explotar una
bomba davant de l’oficina del primer ministre noruec, al
centre d’Oslo. Tot seguit se’n va anar a l’illa boscosa d’Utøya i
va matar seixanta-nou persones, la majoria adolescents i
joves. La periodista Åsne Seierstad narra la història d’aquell
dia fatídic i de les seves conseqüències.

LA DÀLIA MÉS FOSCA
James Ellroy va néixer a Los Angeles el 1948. Quan els seus pares es van
divorciar el 1954, es va mudar amb la seva mare a El Monte, un barri
deprimit de Los Angeles en el qual, poc després, la mare seria assassinada.
Després d'anys de delinqüència, alcohol i drogues, Ellroy va decidir refer la
seva vida i retratar en les seves novel·les el món fosc dels baixos fons.
Consolidat com un dels mestres de la novel·la negra més crua, va abordar
literàriament els casos reals de la seva mare i el de la Dàlia Negra, un cas
ben semblant al que va afectar-lo a ell.

ELLROY, James

Els meus racons foscos
Traducció d'Ernest Riera

Barcelona: Efadós, 2018
El 21 de juny de 1958, Ginebra Hilliker Ellroy marxa de casa
seva a Califòrnia. L’endemà la troben estrangulada. Deixa un
fill de deu anys, James Ellroy, que amb els anys esdevindrà
un referent de la novel·la negra americana. L'assassí de la
mare mai no va ser trobat, però la seva mort va tenir un
efecte perdurable en el fill: va passar l’adolescència i els seus
primers anys d'adult obsedit per l'assassinat de la mare.
Gràcies a aquesta obsessió per la criminalitat, Ellroy va
començar a aprofundir en el seu passat i ja consolidat com a
novel·lista va decidir tornar a Los Angeles i, amb l'ajuda del
detectiu Bill Stoner, va intentar resoldre l'assassinat comès
38 anys enrere.

ELLROY, James

La dalia negra
Traducció d'Albert Solé

Barcelona: Random House, 2016
15 de gener de 1947. El cadàver d'una dona de vint anys, nu i
seccionat en dues parts apareix en un solar. El metge forense
determina que ha estat torturada durant dies mentre seguia
conscient. Un periodista bateja la víctima com «la dàlia negra».
Els policies Bucky Bleichert i Lee Blanchard, dos exboxadors
coneguts com a Gel i Foc, són els encarregats del cas. En
submergir-se en els baixos fons de Los Angeles per esbrinar
qui era la Dàlia es veuran atrapats en un circ mediàtic i en una
investigació policial plena de pistes falses, d'interessos polítics
i de dificultats. Un cas irresoluble que els acabarà
obsessionant.

EL BO I PITJOR

Von Schirach és un advocat alemany que ha compilat en els llibres Crims i
Culpa els casos més impressionants de la seva experiència com a jurista. El
forense Narcís Bardalet, ajudat per Clàudia Pujol, també ha recollit els seus
a Diari d’un forense i a En l’escena del crim. Finalment, el llibre de
Jouhandeau recull tres dels crims més cèlebres a la França de després de la
Segona Guerra Mundial.

SCHIRACH, Ferdinand Von

Crims

Traducció de Carme Gala

Barcelona: Empúries, 2011
Un metge amb bona reputació i un caràcter afable mata la
seva dona amb una destral després de quaranta anys de
matrimoni. L'esquartera i després avisa la policia. La seva
confessió és tan poc habitual com la seva condemna. Un home
atraca un banc i, per increïble que sembli, té bons motius per
fer-ho. Contra tots els càlculs de probabilitat, la justícia
l'exculpa.

JOUHANDEAU, Marcel

Tres crimenes rituales
Traducció d'Eduardo Berti

Madrid: Impedimenta, 2014
Tres dels crims més cèlebres i horribles del seu temps: el dels
amants de Vendôme; el procés de doctor Évenou, un
personatge diabòlic que assassina la seva dona valent-se de la
serventa; i el crim del capellà d’Uruffe, un home vençut per les
seves passions i fantasmes.

PUJOL, Clàudia

Diari d’un forense.
Anatomia de 10 crims reals

Barcelona: Mina2008
Narcís Bardalet, cap de forenses de Girona, ens mostra
l’apassionant entramat científic i policíac que es desencadena
arran de cada un dels deu assassinats: homicidis a sang freda
i a sang calenta, alguns de resolts i d’altres sense càstig.

SENSE CADÀVER

Prenem el títol del llibre de la Fàtima Llandrich per recollir quatre casos criminals que
no se centren en cap assassinat: un impostor, un lladre de guant blanc, la víctima d'un
líder sectari, i els secrets d'una família són els protagonistes d'aquests tres llibres.
SÁNCHEZ, Guillem

El estafador

Barcelona: Península, 2021

El 2017, un home que es fa dir David enceta una relació amb una barcelonina
a qui al cap de pocs dies estafa vuit-cents euros amb la promesa de fer un
viatge plegats. David és un tipus carismàtic, amb do de gent, seductor, que
diu que té bons contactes i que és sergent de Salvament Marítim. La
denúncia per aquest petit frau acaba destapant un cas sense precedents: el
de Francisco Gómez Manzanares: un professional de l'engany que ha anat
acumulant més de cinquanta denúncies i gairebé tres milions d'euros
estafats.

MOEHRINGER, J. R

A plena luz

Traducció de Juanjo Estrella

Barcelona: Duomo, 2019

En aquest llibre s'hi explica la història de Willie Sutton, el Robin Hood de
Brooklyn, el Gandhi dels gàngsters, un dels lladres de bancs més coneguts de
la història i que mai no va disparar un tret, ni va ferir ningú. Nascut a l'inici del
segle XX, els múltiples delictes de Sutton abracen les dècades dels vint fins a
la dels cinquanta i estan carregades de llegendes i d'episodis contradictoris.

LOZANO, Vanesa

Hágase tu voluntad
Barcelona: Al revés, 2020

'Hagase tu voluntad' s'explica la història de Patricia Aguilar, una jove de
divuit anys d'Elx, que buscant respostes a Internet va acabar topant amb
un gurú peruà que la va convèncer d'anar al seu país, on la jove va acabar
esclavitzada en mig de la selva, víctima d'aquest líder sectari.

KOUCHNER, Camille

La familia grande
Barcelona: Península, 2022

Aquesta és la història d'una família que es reunia per menjar, beure, riure,
ballar i discutir. Una família amant del sol i l'hedonisme dels dies d'estiu.
Aquest és el testimoni aclaparador d'una dona que gosa revelar el secret
que va guardar durant anys. Un secret que l'ofega, que l'oprimeix, que
anul·la el plaer per sempre i que balla al ritme de la por i que s'alimenta de
la vergonya i de la culpa.

NO VE D'UN CRIM

Un calaix de sastre amb algunes de les incorporacions al true crime més reeixides
dels darrers anys i a les quals no hem trobat lloc a les altres seccions.

LAGIOIA, Nicola

La ciutat dels vius

traducció de Lluí A. Baulenas
Girona: Llibres del Segle 2022

TEIXIDOR, Anna
Sense por de morir
Barcelona: Pòrtic, 2020

El març del 2016, en un apartament dels afores de Roma, dos joves de casa
bona es lliuren a dos dies de festa desenfrenada de drogues i alcohol.
Ofereixen diners a canvi de sexe a un noi de vint-i-tres anys, Luca Varani, al
qual torturen cruelment fins a la mort. Ho fan sense cap motiu aparent. No
hi ha respostes per a tant d'horror. Un cas de la crònica negra que va
impactar la societat italiana i va tenir ressò arreu del món.

Qui eren els autodenominats “mujahidins de Ripoll” que es van acabar
convertint en terroristes? A partir de la lectura del sumari i de més d'un
centenar d'entrevistes al Marroc, a Bèlgica i a diversos punts d'Espanya, la
periodista Anna Teixidor reconstrueix les biografies d'aquells joves de Ripoll,
la gestació del grup i la preparació dels atemptats.

Aquesta és la història real d'Erzsébet Báthory, una comtessa hongaresa del
segle XVI a qui anomenaven «la comtessa sagnant». Dona fascinant i de
traducció de M.Teresa
bellesa magnètica, la seva fixació per la joventut, la bruixeria i un sadisme
Gallego i M. Isabel Reverte
fora de tota mesura la van portar a convertir-se en una de les majors
Girona: Wunderkammer, 2020 assassines de la història: més de sis-centes donzelles van morir torturades i
dessagnades als soterranis del seu castell de Csejthe.

PENROSE, Valentine

La condesa sangrienta

GRANN, David

El viejo y la pistola

traducció de Luis Murillo Fort
Barcelona: Random House, 2019

De la mà de David Grann, tres casos reals: un artista dels atracaments
que es nega a retirar-se, la rocambolesca investigació d'un policia
convençut que les claus d'un crim es troben en una novel·la, i el cas del
'camaleó' un impostor francès que es fa passar per un nen desaparegut
a Texas.

HOLLEEDER, aSTRID

Judas: así traicioné a mi hermano, el
gángster más famoso de Holanda
traducció de Laura Manero

Barcelona: Roja i negra, 2018

Després d'observar com el seu germà s'obria pas a l'hampa, i mai no complia
cap de les condemnes que rebia, Astrid decideix girar la truita, i comença a
col·laborar amb la fiscalia i a gravar les seves converses amb ell, per obtenir
proves que permetin condemnar-lo definitivament.

RUBENHOLD, Halle

Las cinco mujeres

traducció de JMónica Rubio
Barcelona: Roca, 2020

Jack l'Esbudellador és un dels assassins dels quals més s'ha escrit. Aquest
llibre, però no es centra tant en l'assassí com amb les seves víctimes. La
historiadora rescata en aquest llibre les històries, generalment deixades de
banda, de Polly, Annie, Elizabeth, Catherine i Mary-Jane.

CÒMIC
Tanquem aquest recull amb sis novel·les gràfiques que revisen crims reals, còmics
reconeguts amb múltiples premis que tenen en comú la foscor de les seves històries.
De Jack l'Esbudellador als carnissers de Milwakee i Hannover, passant per
l'esquarterador de Cleveland o l'assassí de la ballesta, i l'assassí del Green River que,
tot i que té un malnom menys inquietant, està en la segona posició d'assassins serials
amb més morts confirmades dels EUA.
MOORE, Alan i Eddie CAMPBELL

From Hell

Barcelona: Planeta DeAgostini, 2013

Ambientada al final de l'època victoriana, el còmic especula sobre la
identitat i els motius de Jack l'Esbudellador. El llibre barreja fets reals,
amb alguns d'especulatius sobretot pel que fa a la identitat de l'assassí.

BACKDERF, Derf

Mi amigo Dahmer
Bilbao: Astiberri, 2014

BENDIS, Brian Michael i Marc
ANDREYKO

Torso: el descuartizador de
Cleveland

L'autor del còmic, Derf Backder, repassa l'adolescència d'un
dels seus companys de classe, que va resultar ser un dels
pitjors assassins en sèrie de la història dels Estats Units.

Després de detenir Al Capone, Eliot Ness es trasllada a Cleveland on,
amb els detectius Myrlo i Simon, haurà de resoldre una sèrie de
macabres assassinats: els cadàvers apareixen sense mans, sense
peus o sense cap, fet que impossible la identificació de les víctimes.

Barcelona: Planeta DeAgostini, 2003

JENSEN, Jeff i Jonathan CASE

El asesino de Green River

Barcelona: Norma, 2013

RABADAN, Andrés

A la dècada dels vuitanta, la prioritat de la policia de l'àrea de
Seattle va ser la captura de l'assassí de Green River,
responsable de la mort de dotzenes de dones. El 1990 ja
eren almenys 48 les dones assassinades. El cas es va
encarregar a Tom Jensen. Va trigar encara deu anys a detenirlo. El fill del detectiu, periodista, explica la història.

Barcelona: Norma, 2009

Escrita i dibuixada pel mateix condemnat des de la presó
psiquiàtrica on s’està, el còmic explica la vida d’un nano que
amb dinou anys va matar el seu pare amb una ballesta i va fer
descarrilar, per fortuna sense morts, cinc trens de Rodalies.

KREITZ, Isabel i Peer METER
Harmann: el carnicero de
Hannover, un asesino en
serie

El còmic narra els últims mesos del pitjor assassí en sèrie
d'Alemanya, Fritz Haarmann, també conegut com «el
carnisser de Hannover». Haarmann és un retrat
fosquíssim d'uns fets esgarrifosos.

Las dos vidas
de Andrés Rabadan

Barcelona: Norma, 2009

CARLSON, David L. i Landis BLAIR

L'Accident de caça : una
història real de crims i
poesia
Barcelona: Finestres, 2021

Aquesta novel·la gràfica, que va
inaugurar el catàleg de l'editorial
Finestres, narra la història real de
l'estada a la presó de l'aprenent de
gàngster Matt Rizzo i la seva relació
amb el seu company de cel·la, un dels
assassins més infames i odiats dels
EUA.
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