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Martino crissanti, carabinieri protagonista a
Pluja Negra, torna a ser l’encarregat de la investigació, en aquest cas, l’assassinat d’una dona de
classe alta.
Una novel•la negra ben metropolitana que fa
un retrat històric, antropològic i gastronòmic
d’una urbs i una illa encisadores.
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L’anterior novel·la “Pluja Negra” és dura, negríssima, envoltada d’una atmosfera que gairebé no
ens deixa respirar. Soriga empra el correlat de
la inclemència meteorològica per dibuixar una
realitat closa i provinciana, una ruralitat ancestral on les emocions es desborden amb violència.

Durant un estiu a l’illa de Sardenya, més concretament a Càller, hi poden passar moltes coses. Tantes com que als
banys Karalis, els més antics de la ciutat, hi aparegui brutalment assassinat el cos sense vida de Giulia Hernandez
de San Raimondo, una dona bella de classe alta. Aquesta troballa farà que el carabiniere Martino Crissanti —que
ja coneixem de la seva investigació a Pluja negra (crims.cat nº 4)— i alguns dels seus homes es dediquin a allò que
millor saben fer: observar cossos sense vida, examinar petjades, interrogar sospitosos, analitzar escenes del crim i
extreure’n les conclusions per enxampar el culpable del crim.
I en aquest cas, un crim encobert sota una calor asfixiant, pesant i insofrible, acompanyat de tangos argentins i capvespres idíl•lics. Una novel•la negra ben metropolitana que fa un retrat històric, antropològic i gastronòmic d’una
urbs i una illa encisadores, amb la qual l’autor ens enlluerna amb una prosa poètica ja ben habitual a la seva ploma.

Flavio Soriga (Uta, 1975), escriptor italià i director artístic del festival «Settembre dei poeti». Autor de títols
com Diavoli di Nuraiò, Sardinia Blues, L’amore a Londra é un altri looghi, Il coure dei briganti i Nuraghe Beach.
Ha rebut diversos premis i reconeixements. Pluja Negra ha estat guardonada amb el Premio Grazia Deledda
Giovani.

