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 Asa Larsson a la Xarxa de Biblioteques: 
  

• Aurora boreal* 

• Camí fosc 

• Fins que passi la teva fúria 

• Sacrifici a Molek 

• Sang vessada* 

 

* Disponibles a Artà 

 

 
 Informació extreta de: 

   
 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/n

ovela_policiaca/Introduccion/ 

 

http://asalarsson.es/index.html 

 

 

 

  

 
 

Asa Larsson nasqué a Kiruna (Suècia) 

l’any 1966; actualment resideix en 

Mariefred. Va estudiar Dret a Uppsala i, 

igual que el seu personatge Rebecka 

Martinsson, durant un temps va exercir 

com a advocada tributària. L’any 2003 va 

publicar Aurora boreal, per la qual li van 

concedir el Premi de l’Associació 

d’Escriptors Suecs de Novel·la Negra a la 

Millor Primera Novel·la i que va ser 

portada al cinema poc després. L’any 

següent va treure al mercat Sang vessada, 

que va rebre també el Premi a la Millor 

Novel·la de l’Any. Posteriorment, va treure 

El camí fosc (2011), Fins que passi la teva 

fúria (2012) i Sacrifici a Mólek (2013).  

L’èxit de les seves novel·les ha estat 

fulgurant. Ha obtingut l’elogi de la crítica i 

s’ha publicat a 16 països. 
 

  Aurora Boreal 

  

A Diurna, una petita ciutat al nord de 

Suècia submergida en una nit gairebé 

perpètua, s’ha comès un crim esgarrifós: 

Victor Strandgard, el fundador de l’església 

de la Font de la Nostra Fortalesa, ha 

aparegut mutilat a la seva parròquia. 



 

 

 

 

 

  

 

NOVEL·LA NEGRA. ASA LARSSON   

La novel·la policíaca és un gènere narratiu la 

trama del qual consisteix, generalment, en la 

resolució d’un misteri de tipus criminal. El 

protagonista, en la novel·la policíaca, és 

normalment un policia o un detectiu, 

habitualment recurrent al llarg de diverses 

novel·les del mateix autor, que, mitjançant 

l’observació, l’anàlisi i el raonament 

deductiu, aconsegueix finalment esbrinar 

com, on i per què es va produir el crim i qui 

ho va perpetrar.  

 

Està generalment acceptat que, encara que els 

seus antecedents es remunten més enrere en 

el temps, el gènere policíac com a tal, va 

néixer al segle XIX de la mà d’Edgar Allan 

Poe, en crear el detectiu Auguste Dupin en el 

seu relat Els crims del carrer de la Morgue. 

Dupin va ser el primer detectiu de ficció, i va 

servir de model a Arthur Conan Doyle per 

donar vida al “més famós detectiu de tots els 

temps”: Sherlock Holmes, que constitueix 

per excel·lència el protagonista arquetípic de 

les novel·les policíaques. Doyle, al costat de 

Agatha Christie, va fundar el que es 

coneixeria com l’escola britànica de novel·la 

policíaca. 

 

Amb el pas dels anys, la novel·la policíaca va 

evolucionar cap a formes narratives més 

complexes, la resolució del misteri plantejat 

 

 

 

    Novel·la  policíaca / Novel·la negra com un joc va deixar de ser l’objectiu 

principal de l’obra, quedant en primer plànol 

la denúncia social i un intent de comprendre 

els conflictes de l’ànima humana. Va ser així 

com va néixer un subgènere dins de la 

novel·la policíaca: la novel·la negra.  
 

La novel·la negra va néixer als EUA i els 

pares del gènere van ser Raymond Chandler 

i Dashiel Hammett, en les obres dels quals 

es van basar algunes de les pel·lícules més 

representatives del cinema negre americà, 

com ara El falcó maltès o El somni etern.  
 

L’apel·latiu de “negra” es 

deu, d’una banda, als 

ambients foscos que 

reflectien, però sobretot al fet 

que aquells relats es van 

publicar per primera vegada a 

la revista Black Mask, creada 

el 1920, i a la Série Noire de l’editorial 

francesa Gallimard, nascuda el 1945. 

Aquelles novel·les van marcar un abans i un 

després en la forma de narrar el crim.  
 

A diferència dels relats britànics, on 

intervenen les classes socials altes, els crims 

són generalment “refinats” i el culpable 

gairebé sempre és descobert i castigat per la 

llei, en la novel·la negra americana es 

reflecteixen sobretot els ambients sòrdids 

dels baixos fons i l’heroi és un personatge 

cínic i desencantat que habitualment està 

 

sense treball, no té un dòlar a la butxaca i ha 

de fer front, ell sol, no només al criminal, 

sinó també a un poder establert generalment 

corrupte. 
 

Encara que el detectiu o el policia segueixen 

sent el tipus de protagonista principal, 

apareixen novel·les de crims narrats des 

d’altres punts de vista. A mitjans dels anys 

50, Patricia Highsmith publica El talent de 

Mr. Ripley, la primera d’una magnífica sèrie 

de novel·les que narren les peripècies de 

Tom Ripley, un estafador que suplanta les 

persones a les quals assassina. 
 

Encara que la novel·la negra va sofrir una 

època de crisi en els anys 60, des dels 80 fins 

als nostres dies han aparegut grans figures 

que han mantingut viu el gènere: Julian 

Symons, P. D. James, Ruth Rendell i, més 

recentment, Henning Mankell, Fred Vargas, 

Andrea Camilleri o Donna Leon, entre 

d’altres. A Espanya també mereixen una 

menció especial Manuel Vázquez Montalbán, 

Francisco García Pavón, Juan Madrid, Ferran 

Torrent, Andreu Martín i, més recentment, 

Lorenzo Silva o Alicia Giménez Bartlett. 
 

Avui, pot dir-se que el gènere està més viu 

que mai, a causa, sobretot, del boom de la 

novel·la policíaca nòrdica, concretament a 

l’èxit de la saga Millenium de Stieg Larsson i 

de la sèrie d’Asa Larsson.  
 

 

 


