
La cinquena edició de
BCNegra va veure desfilar
ahir pels seus passadissos
un dels escriptors amb la
ploma més afilada, el
nord-americà Michael
Connelly, que va recollir
el premi Carvalho 2009
per la seva llarga trajectò-
ria en el món de la novel·la
negra. El jurat va destacar
la seva tasca a l’hora de
posar al dia clàssics del gè-
nere, així com el seu afany
per cercar la justícia i la
veritat a través de les seves
obres.

«Aquest premi no és per
a mi, sinó per a la meva
obra i per al personatge de
Harry Bosch, algú que
creu que tothom ha de fer
sempre el millor i ser ca-
paç de viure amb ell ma-
teix. L’essència de la justí-
cia és universal, i això aju-
da a fer universal el perso-
natge», comentava ahir al
matí en una roda de prem-
sa el novel·lista. Un altre
atribut que aplica al perso-

natge és el fet de ser «im-
placable»: «En aquest sen-
tit és similar a altres detec-
tius, que tenen l’afany per
explorar els problemes
que sorgeixen durant la in-
vestigació.»

Segons Connelly, el gè-
nere està més valorat a
l’Estat espanyol que als
Estats Units, on la novel·la
negra es veu com un «mer
entreteniment». D’altra
banda, l’escriptor va assu-
mir una revifalla a escala
mundial d’aquest tipus de
literatura criminal: «Als
Estats Units és difícil ex-
plicar una història que no
tingui el crim com un ele-
ment fonamental, ja que el
crim i la violència estan al
cor de l’actualitat.»

Autor de tretze novel·les
protagonitzades pel famós
detectiu de L.A. (les darre-
res: Echo Park i El obser-
vatorio, Roca Editorial),
Connelly ja ha publicat als
Estats Units i a França la
catorzena entrega d’aquest

rastrejador, The Brass Ver-
dict, que arribarà a les lli-
breries del país cap al no-
vembre. Al seu lloc web
(www.michaelconne-
lly.com) anuncia, però, un
nou títol pel maig als
EUA, The Scarecrow, en
què el protagonisme el
pren Jack McEvoy, un re-
porter de crims.

Stieg Larsson, Henning
Mankell i Peter Robinson
són alguns dels autors que
llegeix Connelly: «Em
permeten escapar de la
meva feina perquè parlen
d’una cultura prou diferent
i els puc llegir a la platja
sense que em destorbin les
vacances.» En canvi no ha
llegit res –encara que el
coneix– de Manuel Váz-
quez Montalbán per «falta
de traduccions a l’anglès»,
un autor que a partir d’ahir
dóna nom a una plaça de
Barcelona a tocar de la
rambla del Raval.

«Als EUA és difícil
explicar una

història que no
inclogui cap crim»
Michael Connelly rep el IV Carvalho

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona

● L’escriptor nord-americà Michael Connelly, creador
del popular detectiu de Los Angeles Harry Bosch, va re-
bre ahir el IV Premi Pepe Carvalho pel seu excel·lent tre-
ball en «l’ús de la novel·la policíaca com a instrument de
cerca de la justícia i de la veritat. Connelly participarà
avui en una conversa oberta al Teatre Romea (19.15 h).

● Els cas d’Enriqueta Martí va ser examinat ahir
amb lupa per una sèrie d’autors que han escrit sobre
l’anomenada «vampira del carrer Ponent»: Fernan-
do Gómez (El misterio de la calle Poniente, Huerga
e Fierro Editores); Marc Pastor, que treballa a la sec-
ció de policia científica dels Mossos d’Esquadra i
guanyador del I Premi Crim de Tinta per La mala do-
na (La Magrana) i Elsa Plaza (El cielo bajo los pies,
Marlow / Edhasa). «Enriqueta Martí va ser un cap de
turc al voltant del qual s’han teixit tot de llegendes,
les mateixes que servien per acusar les dones de brui-
xes», va defensar Plaza, que ha analitzat què passava
amb la maternitat «fora d’ordre» a principi del segle
XX. Segons l’escriptora argentina, no es pot parlar
de «vampira» sinó de «vampirs», ja que al Raval de
l’època la pràctica d’explotar nens amb fins sexuals
o laborals era del tot corrent. Malgrat les visions di-
vergents, els tres autors van estar d’acord a l’hora de
parlar d’una Barcelona «putrefacta» («res a veure
amb la que descriu Mendoza a La ciudad de los pro-
digios», va comentar Gómez) i del fet que en la Bar-
celona d’avui dia, encara hi ha «vampirs, gent que
explota altra gent i agredeix les dones moguts per la
misogínia ancestral», va argumentar Plaza. Pastor es
va afanyar a afegir: «La policia, però, no és la matei-
xa que abans.»

Michael Connelly, ahir a l’ajuntament en el moment de rebre el premi Carvalho. / J. RAMOS

Vampira o víctima?
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El Campus
Audiovisual, premi
Ciutat de Barcelona
d’arquitectura
● Barcelona. El Campus
Audiovisual ha estat
guardonat amb el premi
Ciutat de Barcelona en
la categoria d’arquitec-
tura i urbanisme. A
més, la plataforma ar-
tística Kònic Thtr va ser
reconeguda en l’apartat
de multimèdia i el doc-
tor Raúl Méndez, en in-
vestigació tecnològica i
científica. També han
estat premiats Vicky
Peña, l’estudi Miralles-
Tagliabue i Luisa Casas
Rojas en arts escèni-
ques, projecció interna-
cional i educació, res-
pectivament. /  EL PUNT

Solé recupera el
Goya robat
● Barcelona. Un suposat
«crític de cinema a
l’atur» va tornar al diari
El Mundo el Goya al
millor documental que
dilluns van robar a Al-
bert Solé. El director de
Bucarest, la memòria
perduda creu que es
tracta d’un «borratxet
de discoteca». / EL PUNT

fe d’errades

● L’antic director de
l’OBC es diu Ernest
Martínez Izquierdo i no
Oriol Martínez Izquier-
do, tal com va sortir pu-
blicat ahir.

PUBLICITAT

Gerència Municipal d’Urbanisme. Pantà, 20, 2a planta.Terrassa

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica
als titulars de béns i drets del sector que més endavant es detallen, als quals no
se’ls ha pogut practicar la notificació oportuna, l’acord de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Terrassa, de sessió del dia 7 de novembre de 2008, adoptant
declarar nuls i sense efectes els Decrets d’Alcaldia núm. 12.833 de data 28 de de-
sembre de 2000, d’aprovació del projecte de reparcel·lació de la Modificació del
PGO 1983 en l’àmbit Nord del Parc de Vallparadís, i núm. 4231 de 15 de maig de
2001, de desestimació del recurs de reposició formulat contra l’anterior, en execució
de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 780 de
12 de novembre de 2004.

TITULARS

JAUME GIBERT BASSÓ - MARIA VIVES SABATÉ
FRANCISCO VILA SANTANÉ - ISABEL SERÓ MUNTAL
NOU VALLPARADÍS PARK, SL
DOROTEA ARTIGA NAVARRO
JAIME FONT ESQUIUS

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant l’Il·ltre Sr. Alcalde, en el termini d’un
mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contencio-
sos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos. Amb-
dós terminis començaran a comptar el dia següent al de la recepció d’aquesta noti-
ficació. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu con-
venient.

Terrassa, 23 de gener de 2009
Carme Labòria i Rojas
Regidora d’Urbanisme
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● L’artista performàtica
Sònia Gómez segueix in-
citant el ciutadà cap al tea-
tre. Si fa uns anys, va pujar
a l’escenari amb la seva
mare, ara l’artista presenta
(de dijous a diumenge) el
resultat de dos anys expe-
rimentant amb homes des-
coneguts. Com si fos un
anunci de contactes, Gó-
mez ha trobat set homes
(ella en diu, irreverent,
clients) que l’han llogada
per fer accions que desitja-
ven i no trobaven amb qui.
Des de fer un llarg viatge
fins a ballar amb una gogó
en una discoteca europea,
interpretar memorables
escenes de pel·lícula i, fins
i tot, conèixer la vida fami-
liar i íntima de Sònia Gó-
mez (la sessió inclou una

sessió de cuina casolana
amb la mare). El resultat
del treball és Experiencias
con un desconocido show,
que es presenta al Mercat
de les Flors, un espai que

ja va presentar la iniciativa
el 2007.

Sònia Gómez alterna la
paraula, amb el moviment
i el vídeo. A mida que ha
anat contactant amb

aquests voluntaris, ha anat
depurant el projecte. Una
idea que l’ha dut fins a la
Xina amb un projecte d’in-
vestigació artístic euro-
peu. L’artista aspira que el
seu treball acabi sent un
programa de pilot. «Quan
era petita ja feia de presen-
tadora al pati de l’escola i
aconseguia públic!», re-
corda. L’artista juga entre
ficció i realitat amb un xou
que, de fet, ja té formats
que podrien ser televisius.
La idea de la representació
del Mercat és gravar set
capítols pilot (per a les set
pràctiques que ofereix als
seus clients). Gómez, una
performer que es remunta
a la General Elèctrica de
Roger Bernat, manté la
ironia i la sorpresa en les
seves creacions.

J.B. / Barcelona

Sònia Gómez mostra el resultat de 2 anys
de treball investigant amb desconeguts

Un instant de l’espectacle, al Bartrina de Reus./ EL PUNT


