
A17Diari d’Andorra Dimarts, 27 de febrer del 2018

oci&Cultura
www.diariandorra.ad

meu, veguer francès del 1887 al
1933, llibre on els fets, reals i fruit
d’una llarga i profunda recerca his-
tòrica, van ser presentats en forma
de relat novel·lat, anticipant les ga-
nes de Lacueva d’endinsar-se en la
novel·la. També són precedents, o
petits assaigs, els contes i relats que

ha anat publicat: alguns al Diari i
d’altres autoeditats, en format de
personal felicitació nadalenca.
“Després dels dotze anys que em va
portar acabar la recerca sobre Ro-
meu vaig dir que em prendria un
temps sabàtic literari”, recorda l’au-
tora. Parèntesi que a penes li va du-
rar tres mesos perquè de seguida es

va començar a esbossar al seu cap
aquesta novel·la, amb la qual conco-
rrerà al proper Sant Jordi. També va
haver de fer una petita recerca, so-
bre tècniques policials i forenses
–“estem molt influenciats pel cine-
ma i les sèries i volia saber fins on les
coses són com les expliquen”–, una
investigació on va comptar amb el
suport de professionals del país. Pe-
rò la trama és ficció pura, cosa que,
confessa, l’ha fet “gaudir molt”.

I creats els personatges, no pensa
treure’ls tot el suc, amb una sèrie? A
la pregunta respon primer amb una
rialla, seguida d’un “tinc un projec-
te al cap, però encara no diré res”. En
tot cas, admet, després dels dos
anys i mig amb aquest llibre, i mal-
grat l’esforç de promoció que li so-
brevé, ja s’ha posat amb el següent:
“com en l’anterior, tinc ja molt cla-
res la primera escena i l’última”. 

AL FESTIVAL BORGES NEGRES

Mort sota zero, que començarà a
arribar en pocs dies a les llibreries,
està editada per un jove segell llei-
datà, Edicions Apostroph. I a banda
de la presentació de rigor al país, ja
assegura la presència de l’andorra-
na a Borges Negres, festival de no-
vel·la negra i de misteri que se cele-
brarà el 17 de març a les Borges
Blanques. Lacueva confia que sigui
un pas per exportar aquesta no-
vel·la, que tindrà distribució a tot
Catalunya. “Si ens sembla normal
llegir una història ambientada a No-
va York o un poble de Suècia, per
què no a Andorra?”. I argumenta,
que “tenim tots els ingredients per-
què sigui atractiva: un paisatge fan-
tàstic i moltes històries per explicar,
crec que podem traspassar fronte-
res i fer somiar els lectors d’on sigui”. 

Apassionada de les novel·les d’Agata Chris-
tie, confessa, Ludmilla Lacueva segueix l’es-
tela de la gran escriptora de misteri per al de-

but en la ficció. ‘Mort sota zero’ situa el ter-
ritori del crim a un Soldeu elegant i una Andor -
ra en tensió entre futur i passat. 

ordi Puig de Castellnou,
fill únic del marquès de
Fenolleda, és un benes-
tant turista català que

es retira una temporadeta a Soldeu,
per esquiar i recuperar la pau emo-
cional després d’un sotrac vital. No
ho aconseguirà: un dia sent que
l’empenyen mentre esquia i, tot i
que intenta no donar-hi importàn-
cia, sí que comença a preocupar-se
quan s’assabenta que al mateix ho-
tel on s’allotja s’ha comès un crim.
Per intentar resoldre l’assassinat en-
tren en acció el comissari Cerni
Llop, un policia que confia en els
mètodes que la ciència i la tecnolo-
gia actual posen al seu abast, i Cli-
ment Masoliver, un ex-batlle retirat i
corcó que no s’acaba d’emmotllar
als canvis. Entre ells es produeixen
tensions que reflecteixen aquesta
lluita constant que, com totes les
societats, viu Andorra, entre preser-
var les arrels i avançar cap al futur. 

“Volia recrear aquest ambient de
misteri elegant dels relats d’Agatha
Christie o Mary Elizabeth Braddon”,
explica Lacueva. “No m’agrada el
sang i fetge; el que m’interessa és
l’aspecte psicològic d’un assassinat,
saber què ha passat abans, què ha
conduït el criminal a actuar.” En
aquest cas, les arrels del delicte
s’enfonsen en el passat i en fets que
Lacueva situa a Anglaterra, segon
escenari del relat. 

Amb Mort sota zero Lacueva (Es-
caldes-Engordany, 1971) debuta al
territori de ficció, després de dos lli-
bres amb fort component històric:
Els pioners de l’hoteleria a Andorra i
L’home de mirada clara. Charles Ro-

Novel·la negra a la blanca Soldeu
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Andorra la Vella

RREPORTATGEALUDMILLA LACUEVA S’ESTRENA EN LA FICCIÓ AMB ‘MORT SOTA ZERO’

La lleidatana

Apostroph

publica el llibre  

Ludmilla Lacueva

“Volia recrear aquest
ambient de misteri
elegant de Christie”

ESCRIPTORA

“Podem traspassar
fronteres i fer somiar
lectors d’on sigui”

QUÈ HA DIT

BANDORRA LA VELLA. Els conse-
llers generals liberals Jordi Gallar-
do i Judith Pallarés es van reunir
amb responsables d’entitats cul-
turals amb seu a Andorra la Vella
(Associació de Fallaires, Esbart
Dansaire, Orfeó Andorrà, Gresca
Gegantera i Confraria d’Escude-
llaires de Sant Antoni) per parlar
sobre com potenciar la cultura i
el patrimoni artístic com a reclam
turístic. 

Liberals pretén potenciar
el turisme cultural

BANDORRA LA VELLA. L’Escola
d’especialistes de cinema Ángel
Plana, que preveu obrir una dele-
gació al país en breu, programa
per divendres una masterclass
oberta als interessats. A partir de
les deu del matí i fins a les cinc de
la tarda, al centre 360extrem, els
alumnes de Madrid i Barcelona
oferiran demostracions de salts,
combat tècnic i acrobàcies, com
en una jornada habitual al centre. 

Classe oberta de l’escola
d’especialistes de cinema

BENCAMP. La sala d’actes de la Va-
lireta d’Encamp sera ̀ l’escenari
demà (a les 20.30 hores) d’una
xerrada literar̀ia amb l’escriptor i
coach Marc Romera, que presen-
tarà el seu segon llibre, El manual
del éxito interior, on exposa infor-
macio ́ i recursos necessaris per
incrementar el potencial perso-
nal, entendre les emocions i
aprendre a gestionar-les cap als
propòsits de vida.

Xerrada de Marc Romera
demà a la sala la Valireta

en breu


