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Dennis Lehane
Després de la caiguda
Since we fell, traducció al català de Ferran Ràfols

Un dels grans de l’escriptura negrocriminal contemporània,
traduït a 30 llengües. Ara, també en català!
A la meva biblioteca hi ha escriptors representats per
un dels seus llibres qualsevol com a mostra d’una obra
esplèndida. També hi ha títols insubstituïbles, vàlids per
si mateixos, independentment de la resta de la producció
creativa del seu autor. I vull afegir-hi novetats mundials
d’autors que em sembla que han d’estar representats d’una
manera imprescindible en la cultura catalana.
És el cas de Dennis Lehane i d’aquest llibre, la seva novetat
internacional, Després de la caiguda. Dennis Lehane va
rebre el Premi Pepe Carvalho de l’Ajuntament de Barcelona
durant la celebració de la BCNegra 2017, quan jo formava
part del jurat. Vam celebrar el conjunt d’un treball que inclou
obres mestres com Mystic river o Gone, baby, gone, i he
considerat que honoraria aquesta col·lecció poder comptar
amb el seu darrer èxit. A Després de la caiguda, Dennis
Lehane recrea la personalitat fascinant de Rachel, una
periodista que busca un pare impossible entre setantatres James, que es crema a l’infern d’un Haití devastat i
despietat, i que un dia es veu abocada a disparar contra el
seu marit. Veu com ell cau a l’aigua des del vaixell i, a partir
d’aquell moment, ella i el lector es pregunten (i responen)
què passa després de la caiguda.
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DENNIS LEHANE

(Dorchester, Boston, Massachusetts, 4
d’agost del 1965) és l’autor de best-sellers
com Mystic river, Shutter island, Gone,
baby, gone i Live by night, tots ells adaptats al cinema en premiades pel·lícules.
Nord-americà d’ascendència irlandesa, és
un dels escriptors més aclamats de la seva
generació i més reconeguts per la crítica. Ha
rebut premis com el Shamus Award per la
millor primera novel·la, l’Edgar, l’Anthony
Awards i el Barry Awards per la millor
novel·la, i el Massachusetts Book Award en
ficció. La seva obra ha estat traduïda a una
trentena de llengües. Altres obres seves són:
A drink before the war, Darkness, take my
hand, Sacred, Prayers for rain, Coronado:
stories, The given day, Moonlight mile, The
drop i World gone by. A part ha treballat en
els guions televisius de sèries com The Wire,
Boardwalk Empire, Bloodline i la innovadora adaptació de la novel·la de Stephen King,
Mr. Mercedes. Va néixer i créixer a Dorchester, un barri de Boston, i actualment
viu a Califòrnia amb la seva família.
«Una escriptura brillant.» Independent
«Un dels grans de l’escriptura negrocriminal.»
Guardian
«Dennis Lehane ofereix una combinació
d’emocions d’una gran energia amb precises
descripcions d’assassins i altra mala gent.»
Chicago Tribune
«Lehane ha treballat el seu camí fins al nivell
més alt dels escriptors de novel·les negres.»
Booklist

efadós

a Biblioteca Andreu Martín es nodreix d’aquells llibres
negres o policíacs que més m’han agradat a la meva
vida de lector i actualment no trobo en el mercat català.
Vull reunir aquí clàssics del gènere que inexplicablement són
absents de la literatura catalana d’avui: autors internacionals
imprescindibles que encara no han tingut accés a la nostra
cultura, títols insignes de tots els temps que han quedat oblidats i autors catalans que un dia van protagonitzar les nostres
lletres negrocriminals i que ara trobem a faltar.
En tots els països il·lustrats, el gènere negre ocupa un lloc
privilegiat a les lleixes de les llibreries, perquè és aquell que
millor descriu la societat en què vivim d’una manera crítica.
No vull que el nostre país en sigui una excepció.

Andreu Martín

Director de la col·lecció Biblioteca Andreu Martín
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona el 1971, Andreu Martín és un reconegut escriptor
i guionista català, amb una prolífica obra publicada
en diversos idiomes. Com a guionista de còmics ha
escrit Contactos i Sam Balluga; com a guionista de
cinema, Estoy en crisis, El caballero del dragón o Barcelona Connection, i com a guionista televisiu, Crònica negra, Pájaro en una tormenta, Estació d’enllaç
i Laberint d’ombres. En aquesta dècada signa Putiferi,
Etc., etc., Un cel de sorra, Boig per si de cas, Joc i El
perseguidor. Com a novel·lista destaquen les obres
Pròtesi (Premi Círculo del Crimen 1980); Barcelona
Connection (Premi Hammett, concedit per l’Associació Internacional d’Escriptors Policíacs, 1989);
L’home que tenia raor (Premi Hammett 1993); Jutge
i part (Columna, 1996); Bellíssimes persones (Premi
Ateneo de Sevilla 2000 i Premi Hammett 2001); Espera, ponte así (Premi La Sonrisa Vertical, 2001); Corpus Delicti (Planeta, 2002); Amb els morts no s’hi juga (Premi
Columna 2003); Cop a la Virreina (Grijalbo, 2004); La monja que va perdre el cap
(Columna, 2005); El blues del detectiu immortal (Edebé, 2006); Cabaret Pompeya
(Edicions 62, Premi Sant Joan Unnim, 2011); Societat negra (RBA, V Premi Crims
de Tinta, 2013); Les escopinades dels escarabats (Bromera, Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, 2014); La violència justa (RBA, 2016) i Inquisidor (Efadós, 2017). En
novel·la juvenil ha publicat, entre d’altres, No demanis llobarro fora de temporada
(amb Jaume Ribera) (Premi Nacional de Novel·la Juvenil 1989); Drac de paper (La
Magrana, 1992); Tots els detectius es diuen Flanagan (amb Jaume Ribera) (Magrana, 1993); El carter truca mil vegades (amb Jaume Ribera) (La Magrana, 1994); Flanagan de luxe (amb Jaume Ribera) (Columna, 1994); L’amic Malaspina (Columna,
1995); Veritats a mitges (Empúries, 2000) (Premi Ramon Muntaner, 1999); La nit
que Wendy va aprendre a volar (Bromera 2007) (Premi Bancaixa 2006) i Els bessons
congelats (amb Jaume Ribera) (Ed. 62, 2015).

