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Un joc literari
La col·lecció «Matar el monstre» és un projecte fora de sèrie que culmina amb set novel·les de set autors 
catalans de gran volada, de diferents edats i generacions i, sobretot, d’estils molt diversos, que ens submergiran 
al llarg de dos-cents anys d’història de Barcelona per retre el seu particular homenatge al mite cultural de 
Frankenstein, ara que es compleix el bicentenari de la publicació de la novel·la de Shelley. A totes les novel·les 
apareix un misteriós personatge que va canviant de nom, però no d’aparença, i que amaga un secret que 
només es podrà esclarir amb la lectura de tots els títols, descobrint, així, una història paral·lela amagada. 

Narrativa catalana contemporània
Després de deu anys construint un catàleg d’allò més eclèctic en què la ficció tenia un paper residual, a 
Comanegra ens estrenem en la narrativa catalana d’autors contemporanis. Es tracta d’un pas meditat, i cuinat 
amb molt de temps, que pretén cobrir un espai on ens sembla que podem aportar coses importants. 

Considerem que l’edició de literatura catalana (més enllà de la remarcable feina de traducció que s’està fent 
darrerament) necessita un cert revulsiu i una reivindicació fonamentada. I que la tasca dels editors també ha 
de ser impulsar i promoure uns models innovadors. I per això posem damunt la taula un artefacte, un model de 
projecte i de creació, inèdit en l’actual panorama europeu.

QUÈ ÉS «MATAR EL MONSTRE»?

La gran obra coral de Barcelona
S’ha parlat molt de quina podia ser la gran novel·la de Barcelona. El debat és interminable, i és natural que la 
capital catalana, tan ben «literaturitzada», generi disputes en aquest sentit. «Matar el monstre» són set 
novel·les absolutament autònomes però que, alhora, conformen el que a poc a poc esdevé una gran novel·la 
de Barcelona, amb una rica diversitat d’estils i de plantejaments estètics a l’hora de tractar la història en 
majúscules. Una gran novel·la polifònica de Barcelona, per la qual hem comptat amb la inestimable 
col·laboració de la Direcció de Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a Comanegra, incorporar Barcelona a aquesta línia de ficció acabada d’estrenar ha estat un pas natural, ja 
que som una editorial consolidada en la recuperació d’obres de temàtica barcelonina, com ara La noria de Luis 
Romero, Història del Paral·lel de Rossend Llurba o Barcelona pam a pam d’Alexandre Cirici. I la publicació de 
nous títols com La Criolla de Paco Villar, Barcelona a cau d’orella de Xavier Theros o Barcelona supermodelo 
d’Alessandro Scarnato, premi Ciutat de Barcelona 2016 en la categoria d’història.

La celebració d’una efemèride
L’any 1818 es va publicar Frankenstein or The Modern Prometheus, de Mary Shelley. Aquesta col·lecció vol 
retre-li homenatge situant la primera novel·la en aquest mateix any i tancant el cicle el 2018, quan se celebren 
dos-cents anys de la publicació. A més, l’obra de Shelley és objecte d’obsessió del personatge comú que 
trobarem a les set novel·les i que és una picada d’ullet al doctor Frankenstein. Un personatge que el 1818 
escriu un tractat profètic sobre el superhome en què pronostica un futur utòpic per a la ciutat que s’ha 
d’acomplir, precisament, el 2018. Al llarg de les set novel·les veurem en què queda, aquest projecte.
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Participar en aquesta partida significa, en primera instància, acceptar les regles d’un joc més seriós del que 
sembla. Cada escriptor de «Matar el monstre» sabia, des del començament, que el marc de conjunt era premissa 
bàsica i condició indispensable per al desenvolupament lògic de l’operació. Sense regles, no hi ha joc, i qui va 
subscriure aquest pacte en va respectar l’essència. Però hi havia una estratègia prèvia a l’acció de coordinar el 
resultat: la tria dels set samurais. La selecció passava per molts filtres, i veure’n tan sols l’actualització de les 
categories de raça, medi i moment històric seria banalitzar la proposta a unes circumstàncies anecdòtiques. És 
veritat, el projecte el duen a terme quatre dones i tres homes, les seves dates de naixement oscil·len al llarg de 
quatre dècades i la relació autor/any de narració la vam decidir editorialment. Tanmateix, l’aspecte més 
substanciós és la dimensió general: com acordar les escriptures individuals amb una dimensió narrativa global? 
En alguns casos, l’atzar ha generat resultats del tot increïbles. Aquí no presentem un cànon d’autors vius, ni 
pretenem formar un grup literari amb afinitats i complicitats personals. No. La nostra intenció és oferir les bases 
d’un joc on cada text valgui per si mateix, sense que el desconeixement de les altres novel·les afecti la 
comprensió o el gaudi de la lectura. Ara bé, la lectora, el lector fidel que resseguirà el pla total de la col·lecció, 
també descobrirà passatges secrets, desviacions i línies de continuïtat amagats dins les pàgines.



«L’estiu de l'any 16, un grup d’autors llegendaris va reunir-se en una mansió de la riba del llac Léman i es van 

reptar a escriure una història de monstres...». Aquest no és el germen de la col·lecció «Matar el monstre», sinó 

que és l’explicació de com va començar a forjar-se la novel·la Frankenstein or The Modern Prometheus de Mary 

Shelley (publicada el 1818), tot i que hi ha alguns paral·lelismes inquietants. L’estiu d'un altre any 16, dos segles 

després, set autors i els seus editors es reunien a la fàbrica Lehmann (malgrat la semblança entre els noms, un 

marc bastant més humil que aquell de la Villa Diodati) per acordar els termes d’una partida literària que 

culminaria el 2018. Aquests set autors assumien el repte d’escriure cadascun una novel·la compartint tres 

condicionants bàsics: cada història seria ambientada, principalment, en un any concret (en detall: 1818, 1888, 

1929, 1968, 1992, 2004, 2018) �ns a tancar un cicle de dos segles; totes havien de compartir la ciutat de 

Barcelona com a espai protagonista, i totes havien d’incloure, en algun moment de la narració, l’aparició del 

mateix personatge secundari vivint, en cada cas, una situació concreta que, amb la suma de les set, constituiria 

una història paral·lela. Cap dels autors d'aquesta col·lecció estava acostumat a escriure amb traves, i hom pot 

pensar que la llibertat creativa és el més important a l’hora d'escriure. Així, doncs, la responsabilitat dels editors 

ha estat formular unes complicacions que catalitzessin la creativitat cap a llocs inesperats, en comptes 

d’adormir-la. Aquests obstacles han adquirit una forma semblant a la dels canovacci de la Commedia dell’Arte: 

aquells guions esquemàtics a partir dels quals els actors podien improvisar lliurement. I també calia reunir un 

grup d’escriptors amb prou qualitats —que entomessin el joc literari com la forma creativa més seriosa— i prou 

diferents entre si perquè la visió de conjunt aportés un valor afegit fonamentat en la riquesa d'estils i de maneres 

d’afrontar el gènere novel·lístic.

DE L'EPÍLEG COMÚ EN TOTES LES NOVEL·LES:

Sopar a la fàbrica Lehmann (estiu 2016)



La primavera pendent 
La mort prematura del patriarca Coroleu precipita el casament de la seva 
filla gran, la Carme, amb Francesc Castany, un jove misteriós que ha 
d’esdevenir el nou patró de la fàbrica d’indianes de la família. Però en 
Francesc té altres projectes en ment, i aviat fuig a Londres perseguint una 
quimera. La Carme es veurà obligada a desprendre’s del paper de dona 
abnegada que la societat de l’època li exigeix per posar-se al capdavant del 
negoci. 

Any 1818. Acabada la guerra del Francès, la ciutat viu un auge liberal 
protagonitzat per tertúlies polítiques, moviments obreristes i l’alçament 
frustrat de Lacy. Barcelona és una ciutat encotillada entre muralles, i el port 
un fangar on es cova la febre groga, que es propagarà ràpidament per 
l’excés de població. També és l’any de publicació de l’obra de Mary Shelley. 

Ada Castells (Barcelona, 1968) torna a la novel·la sis anys després de 
Pura Sang (premi Sant Joan 2012) i quan en fa vint de la publicació de 
l’aclamada El dit de l’àngel. Treballa com a periodista literària i com a 
professora d’escriptura, i participa en diverses activitats relacionades 
amb el món del llibre. 

LES SET NOVEL·LES

La fugida d’Urània 
Barcelona és una ciutat de mags i poetes, vanitats i cabassos de misèria 
amagada sota una catifa obscena. Obrers sense sostre munten una 
comunitat al cementiri del Poblenou; els antics retratistes es passen a la 
fotografia galant retratant noies miserables que acabaran en revistes 
europees, i Felip Pedrell està preparant una òpera, Els morts, ajudat pel 
mag Fructuós Canonge, per posar al descobert la impostura de la 
Barcelona que, per primera vegada, està quedant immortalitzada en fotos 
de grans panoràmiques. A més, el misteriós Francis Stain prepara una 
conferència que reivindica l’obra apologètica El nou Prometeu. 

Any 1888. Barcelona és l’amfitriona de l’Exposició Universal i s’ha 
d’engalanar per a l’ocasió. Els obrers i menestrals que arriben a la ciutat a la 
recerca de feina aviat són explotats per la burgesia industrial catalana, que 
estén la mà a la monarquia acabada d'instasurar. 

Susanna Rafart (Ripoll, 1962) és autora d’una obra poètica imponent 
que li ha fet merèixer, entre d’altres, els premis Carles Riba i Cavall Verd, 
o el Crítica Serra d’Or per obra narrativa. També exerceix la crítica 
literària, que combina amb l’organització de projectes culturals. 



Els vulnerables
Gregori Salicrú és un jove de vint anys que arriba al barri de barraques de 
Can Tunis per enrolar-se en una empresa que amaga intencions 
escabroses. Quan entra a treballar al laboratori metal·lúrgic de Can 
Verriéres, s’adona de la crua realitat d'aquella classe obrera i acaba 
coneixent un personatge tètric, Frank Goldstein, que experimenta amb els 
treballadors més pobres per assolir el que ell anomena Superhome 
Metal·lúrgic. 

Any 1929. En plena Exposició Internacional trobem dues realitats 
separades per una frontera simbòlica: Montjuïc. A una banda hi ha la ciutat 
de l’oci, les llums i la modernitat; a l’altra, la misèria de les Cases Barates de 
Can Tunis, on viuen obrers arribats d’arreu d’Espanya a la recerca 
d’oportunitats. 

Julià de Jòdar (Barcelona, 1942) és un autor insòlit. Després 
d’assegurar que mai més tornaria a publicar, amb «Matar el monstre» torna 
al centre d’una literatura que li deu, entre d’altres, L’àngel de la segona mort 
i El desertor en el camp de batalla. 

Els ulls dels homes mentiders
Quan l’Ernest va entrar a la facultat central de la Universitat de Barcelona 
per estudiar Filosofia i Lletres, l’any 1966, no s’hauria pogut imaginar que 
quatre anys més tard seria un exiliat de seda als carrers de París. El 
magnetisme de la capital francesa s’havia disparat entre els estudiants 
catalans arran del Maig del 68, que aquí es vivia compaginant-lo amb altres 
batalles de gran envergadura. L’Ernest, que no deixa de dur a sobre la llufa 
d'una família burgesa poruga i connivent amb el Règim, anirà ficant el cap 
en els moviments clandestins antifranquistes que s'organitzen més o 
menys precàriament des de la universitat i descobrirà quin és el seu joc en 
la partida.

Any 1968. L’esperit del Maig del 68 ho amarava tot, però Barcelona lliurava 
les seves batalles. La Caputxinada del 66 va obrir un meló de revoltes 
estudiantils sense aturador, la cultura catalana prenia una mica d'aire i la 
dictadura s’enrocava.

Jordi Coca (Barcelona, 1947) és un dels referents indiscutibles de la 
literatura catalana de les últimes dècades i ha recollit pràcticament tots els 
premis remarcables de la nostra literatura. Mentre l’Ernest d’aquesta novel·la 
fugia a París, ell escrivia Els Lluïsos (1971), la seva primera novel·la.

LES SET NOVEL·LES



LES SET NOVEL·LES

Secundaris
Des del Turó de la Peira, els Jocs Olímpics s'han viscut amb menys 
entusiasme que en altres llocs de la ciutat. Quan tothom fa recompte de 
medalles, les famílies protagonistes de la novel·la fan recompte de pèrdues; 
l'aluminosi i la misèria arrasen el barri a marxes forçades i cadascú ha de 
trobar la manera de salvar l'essencial. Enmig de la batalla, el Sergi ha mort 
un home i la Conxi sobreviu a la presó acusada d'un delicte que no ha comès.

Any 1992.  La celebració dels Jocs Olímpics suposa un punt d’inflexió en el 
model urbanístic de Barcelona: la ciutat deixa de viure d’esquena al mar, es 
posiciona internacionalment com mai abans ho havia fet, i s’aprofita 
l’ocasió per remodelar-la urbanísticament. Fets que no tothom acull amb el 
mateix entusiasme. 

Núria Cadenes (Barcelona, 1970) és una de les veus literàries més 
interessants de l’actualitat. Una carrera literària que arriba al moment 
pletòric amb aquesta novel·la, després d’haver meravellat amb obres com 
El banquer i Tota la veritat (premi Crims de Tinta 2016).

Vindràs amb mi després del diluvi
La Sigrid s’ha fet gran. Ella que va néixer com a Coloma (aviat Colometa) en 
una casa de Sant Guim de Freixenet ha hagut de fer-se gran així: acabada 
d’arribar a una Barcelona vestida de totes les cultures, amb guerrers de 
Xian als quals els costa prou mantenir-se drets, cavalcades amb alcaldes 
desfermats i Els segadors versionats per Carlinhos Brown. Coneixerà 
l’Àurea, visitaran el Santet del Poblenou i faran algunes botifarres 
antològiques. I en Noè acabarà sortint, n’està segura, i finalment li explicarà 
què coi hi fan, a Barcelona, a casa d’una tieta que amb prou feines coneixen.

Any 2004. Barcelona ha entrat al nou mil·lenni amb optimisme, i la ciutat 
acull el que llavors es considera una gran idea: el Fòrum Universal de les 
Cultures. Un esdeveniment envoltat de controvèrsia per la seva 
construcció i organització, que deixa com a record l’edifici del Fòrum, la 
placa solar gegant i el pas dels guerrers de Xian.

Mar Bosch (Girona, 1981) va sorprendre tothom amb Betlam (premi 
Just M. Casero 2013), una novel·la que anunciava veu pròpia. Amb Les 
generacions espontànies, crítica i públic es van rendir a la seva particular 
mala llet condensada entre somriures, i amb aquesta novel·la fa el pas 
definitiu per convertir-se en una autora imprescindible.



LES SET NOVEL·LES

Angèlica i Rafel
Nadal 2018: la ciutat de cap per avall. L’Angèlica és una agent secret que 
treballa posant a prova d’altres agents candidats a assumir càrrecs de gran 
delicadesa; posa a prova la seva fidelitat a la causa. Una jove sobradament 
preparada i prou cínica per sobreviure a una feina com aquesta. Capaç de 
fer-se càrrec de la cruïlla enverinada que formen una misteriosa fusió 
editorial, una plaga de combustions espontànies i les teories d’un obsedit 
pel superhome que reclama l’autoria d’un llibre del 1818. Però el que la 
posarà en risc és trobar-se amb el Rafel, l’última de les seves «víctimes», de 
qui s’enamora bojament i per qui trenca totes les xarxes de seguretat 
recomanables.

Any 2018...

Miquel de Palol (Barcelona, 1953) és culpable d’una de les obres de 
narrativa més ambicioses i genuïnes de literatura catalana dels últims 
temps. Amb aquesta novel·la combina el ritme frenètic i la trama 
d'espionatge amb passatges d'alta volada filosòfica i una descripció 
despietada de la ciutat que deixa garratibat.

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ
«Matar el monstre» és un projecte ple de matisos: es tracta de la primera incursió en narrativa de l’editorial, 
comptem amb set autors catalans de renom, Barcelona n’és l’escenari i tot plegat s’arrodoneix 
commemorant el bicentenari de la publicació de Frankenstein. Aquestes són algunes de les principals 
característiques que impregnen el disseny de la col·lecció.

El primer que veiem és la imatge partida a portada. Aquest joc ens permet 
obtenir un resultat atractiu i modern, que no deixa d’estar connectat amb 
un tret recurrent del disseny editorial contemporani de novel·la: la foto a 
sang.  Aquí, però, només podem veure la imatge completa quan tenim 
dos volums del mateix títol un al costat de l'altre. Volem seguir amb la idea 
de fragmentació que comporta el mite de Frankenstein i la idea global de 
«Matar el monstre». Com a resultat obtenim un sistema gràfic flexible i 
actractiu, però reconeixible per al lector. 

Donat el seu carácter excepcional, era necessari crear un logotip que ho emmarqués tot. La tipografia 
A2beckett, amb la seva presència tosca, ens remet al personatge principal de Shelley, un dels més icònics 
de la literatura universal, que, de forma quasi involuntària, ens dona l’imagotip que apareixerà en el llom: les 
dues tés són alhora els dos cargols del monstre.

Finalment, hem volgut destacar els noms del autors per sobre del títol, ja que des de l’editorial creiem que 
és el moment de reivindicar els nostres autors amb el pes que es mereixen.


