
 
 

Especial novela policíaca. De Poe a Domingo 

Villar. 

Este pasado xoves  o noso faladoiro vestiuse de gabán e cigarro na comisura dos beizos para 

falar dun dos xéneros literarios mais reputados e que máis alegrías ten dado ós amantes da 

lectura. Falamos evidentemente da novela policíaca. Os nosos faladoiros case sempre collen 

camiños estraños, poren, esta xuntanza que comezou sendo un pouco unha barra libre de 

autores a autoras de novelas de polis e asasinos, virou nun lixeiro  pero moi interesante repaso 

a historia da novela policíaca e dalgúns dos seus subxéneros. 

  O primeiro foi, como non podía ser doutro xeito, falar de Poe e 

do seu  Monsieur Dupin, antecesor do Sherlock de Conan Doyle. 

Poe quizais sexa máis recoñecido entre o público polas súas obras 

de terror, coas que revolucionou o relato gótico, pero está 

considerado o pai da novela detectivesca, e por extensión, do 

xénero policíaco. 

  Logo destes dous grandes, na década dos anos vinte aparecería a 

que se coñece xa  hoxe en día como “novela negra”. Un xénero 

que conta nesa época co Philip Marlowe  de Chandler como 

exemplo máis relevante, especialmente dende o momento en que  

Humphrey Bogart lle puxo rostro no cine. 

   Con estas dúas coordenadas, a novela policíaca actual constrúe os seus submundos, sórdidos 

a maioría das veces, e cando non decadentes, e onde a miúdo as persoas non son o que 

parecen ou, peor, son moito máis do que aparentan.   

   Pero as sabias e sabios do noso faladoiro deron mostras de terse deixado cautivar polas 

voces femininas do xénero policíaco, que foron maioría enriba da mesa… 

    E para falar de novela policíaca en feminino, temos que falar do 

terceiro pé sobre o que se asenta este xénero literario:  Agatha Cristie, 

co seu Poirot e a sua Srta Marple. Agatha Christie,  é posiblemente a 

novelista máis vendida de todos os tempos. E obras como “Asesinato en 

el Orient express”, onde Poirot se enfronta a busca dun asasino dentro 

do limitado espazo dun tren cheo de sospeitosos, seguindo unha serie 

de pistas , son un claro exemplo da formula mais usada por  Agatha 

Christie, onde a violencia non vai nunca mais aló do crime, e toda a  



 
 

investigación se leva a cabo seguindo un proceso dedutivo, para chegar a un remate final, con 

todos os sospeitosos xuntos mentres o gran investigador explica a resolución do caso 

deixando o culpable totalmente ao descuberto. Un final por certo  copiado unha e mil veces, 

especialmente no cine e a televisión,  dende o exasperante Colombo ata as series policiacas 

mais actuais do estilo por exemplo de “El mentalista”. 

 

    E a cuarta pata estaría no thriller psicolóxico, onde os malos collen 

unha dimensión moito máis profunda , cunha enorme carga psicolóxica.  

E falando de thriller psicolóxico, quizais a fórmula máis explotada dende 

os anos cincuenta, apareceu na mesa  Patricia Highsmith, co “El talento 

de Mr. Ripley”. Unha novela onde “o malo” é o protagonista, un 

neurótico de dubidosa moralidade e certa ambigüidade sexual, ademais 

dunha total  mesquindade, capaz de todo con tal de conseguir os seu 

obxectivo de gozar dunha vida de opulencia. Unha personaxe por certo 

co que autora, que se deu a coñecer con “Extraños en un tren”, repetiría 

en outras catro ocasións.  

 

 

 

  Outra grande do xénero policíaco é Anne Perry, unha autora 

posuidora dun pasado turbio e máis ben desacougante, pois estivo 

no cárcere por matar brutalmente sendo aínda adolescente e en 

colaboración cunha amiga, a nai desta. Esta escritora usa  unha 

fórmula máis comercial (por contrato debe escribir dúas obras ao 

ano). Pero o que a fai destacar e sen dúbida a súa paixón por 

encadrar as obras na Inglaterra victoriana, que describe con todo 

luxo de detalles, e onde non usa un método dedutivo, como outros 

famosos da época, se non que se recrea en problemas sociais, 

ideolóxicos e mesmo políticos como orixe dos crimes, e  cun xeito 

de chegar as resolucións máis profesional dende o punto de vista policial. Un exemplo claro é 

“Los escándalos de Half Moon Street”, onde o arranque se produce co grotesco cadáver dun 

home vestido de muller achado nas ribeiras do Támesis, aparentemente dun  diplomático 

francés desaparecido, que fará traballar a reo o inspector Pitt e a súa dona Charlotte, 

protagonistas dunha trintena de obras. 



 
 

   Non  faltaron referencias  a outros autores, como ó grande Mario Puzzo, autor da triloxía 

maxistralmente levada o cine “El padrino”, paradigma da literatura de gansters. Tampouco 

quedou fora da  charla a coñecida como “raiña do suspense”  Mary 

Higgins Clark, autora de mais de corenta novelas, éxitos absolutos 

de vendas, protagonizadas por mulleres independentes e con 

carácter que se ven involucradas en situacións difíciles e das que 

saen grazas a súa coraxe e intelixencia. Como no caso de “Testigo 

en la sombra”, onde unha vendedora de pisos neoiorquina debe 

someterse o programa de protección de testemuñas do F.B.I. logo 

de presenciar un asasinato, e enfrontarse a súa nova vida e a 

persecución do asasino. A particularidade das novelas de Mary H.C. 

está en que,  pesar de certas obras onde os crimes están 

relacionados con nenos e telépatas, un tema polo que a autora 

sinte moita fascinación, os problemas e as solucións aportadas 

resultan ser moi próximos ao lector, humanizando as tramas e transmitindo esa imaxe de “isto 
pudérame ter pasado a min perfectamente” .   

 

  Camiñando xa entre autores mais xovenes, achamos exemplos como 

o de Fred Vargas, unha autora francesa que fixo propio o xénero en 

Francia, dándolle mesmo unha nova definición : “rompol” (abreviatura 

de roman policier, novela policíaca en francés). Unhas novelas que 

mais que negras son escuras, graves, aproximándose o relato de terror, 

afondando nas sensacións mais primordiais, e cunhas personaxes que 

teñen tanto de anárquicas e lunáticas como de sabias. “Sin hogar ni 

lugar”, onde un vello policía regresa da xubilación para investigar o 

asasinato de dúas mozas e tentar demostrar a inocencia dun xoven, o 

que el mesmo cree culpable, tirando da experiencia de toda unha vida, 

e cunha serie de poemas e antigos casos esquecidos xa como fío 

condutor, é un exemplo da gran obra desta autora. 

  Neste faladoiro non podían faltar os autores nórdicos. O detective ,mais relevante da novela 

escrita aló non frío norte xa dende os anos noventa é  o Wallander de Henning Mankell, unha 

personaxe, alter ego do seu creador, repleta de humanidade e de sensibilidade cotián, que 

mesmo pode desentrañar a máis complicada serie de asasinatos que condoerse da súa sorte e 

pensar que debe xubilarse para dar paso a unha sociedade posmoderna que o asoballa e que 

parece que xa non entende.  Pero dende o éxito editorial da triloxía Milleniun de Stieg  



 
 

Larsson, con esa fascinante Lisbeth Salander que mesmo chegou a 

ser estudada psicoloxicamente nos platós de televisión e nas 

editoriais de prensa, os autores suecos proliferaron como fungos 

no outono, ata case crear un subxénero, a novela negra nórdica. 

Dentro dese saco colle case de todo, dende autores de tons moi 

grises e ambientes fríos e sórdidos, ata outros que usan os paisaxes 

boscosos de Suecia ou Escandinavia para agochar as miserias 

humanas. No medio de todo isto topámonos a unha escritora, 

Camilla Läckberg, autora dunha serie de novelas ambientadas na 

vila de Fjällbacka, de onde ela mesma é nada. “La princesa de 

hielo” foi o primeiro dunha , de momento, decena de novelas 

protagonizadas por  Erika e Patrik, ela escritora de retorno a súa vila de orixe, e el un policía 

un tanto desastroso con todo o que non sexa o seu traballo.  A vida destas personaxes, algo 

idealizada en contraste coa violencia dos crimes e o sórdido das historias que os rodean, o 

contrario que moitos outros detectives do xénero mais estáticos,  evoluciona o longo das 

novelas, dándolle unha proximidade e humanidade que as levaron a ser as novelas suecas mais 

vendidas da historia. 

    Resulta curioso, pero a pesar dos grandes autores de novela policíaca española cuxos inicios 

se poden rastrexar facilmente en Emilia Pardo Bazán e  mesmo (falando en clave netamente 

galega) en Eduardo Blanco Amor e a súa lectura obrigada “A esmorga”, polo noso faladoiro 

non apareceron obras de Vázquez Montalbán, nin de Lorenzo Silva, nin sequera de Francisco 

García Pavón  creador de  Plinio, o particular Sherlock español, que aló nos anos sesenta 

resolvía dende asasinatos a roubos de xamóns. E os autores españois ás nosas sabias e sabios 

non lles son descoñecidos, pois noutras ocasións teñen falado por exemplo dunha grande da    

novela policíaca española actual, Dolores Redondo, que ademais dá unha dimensión 

mitolóxica e esotérica a súa triloxía ambientada no chuvioso e asfixiante Baztan, , tan orixinal 

como interesante. 

   Sen embargo, nesta ocasión o único autor español levado á  mesa, 

ademais por dúas persoas, unha coincidencia que inda non se había 

dado no noso faladoiro,  foi un autor galego, que escribe ademais en 

galego: Domingo Villar.  O seu detective Leo Caldas, xunto o seu brutiño 

axudante aragonés exercendo de contrapunto,  desenvolve a súa 

actividade en Vigo, un Vigo frío e invernal en consonancia coa mellor 

novela negra,  e nos seus arredores. No faladoiro estiveron presentes as, 

de momento, dúas únicas novelas que teñen por protagonista a este 

melancólico  inspector e locutor de radio por horas. E  ademais por 



 
partida dobre, pois unha das nosas sabias levou a versión en castelán de “A praia dos 

afogados”, ambientada no mundo dos mariñeiros, mentres outro o facía en galego, 

favorecendo así un breve  debate sobre en que lingua a obra daba mellor resultado , debate 

que debido á  maxistralidade coa que esta mostrada a nosa idiosincrasia  ganou a versión 

orixinal en galego. 

   Pero este faladoiro deu para máis. Non so falamos das obras, se non tamén das diferenzas 

entre subxéneros, ou das características que fan grande á novela policíaca, e a súa 

capacidade, a través  dese camiño de migallas de pan común a todas as obras do xénero, para 

ternos enganchados a lectura. E especialmente a novela negra, con esas cidades grises, 

decadentes, a xogo coas personaxes, a miúdo deprimentes, de pasado escuro, sen diferenzas 

claras entre bos e malos. E por suposto, indo xa mais aló da literatura,  non nos esquecemos do 

cine negro, que axudou moito, especialmente na primeira metade do século pasado, a poñer 

en órbita a novela policíaca, e de outras obras do xénero, como o xa nomeado “El padrino”, ou 

a recente “La isla mínima”. E inda nos deu tempo para falar de series televisivas de renome, 

dende a mítica “Twin Peaks” á  recentemente estreada “Broadchurch”. Sen dúbida, un 

faladoiro intenso. 

 

 

 

 

 


