
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

Pl. de la Vila, 13 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel 93 893 20 39 
b.vilanovag.jo@diba.cat 

 
Horari Biblioteca: 

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h 
Dimarts de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

Un dijous al mes, de les 17.30 fins a les 19.00 h 
 

 
 
 

  
 

 

  

LA PRIMERA INVESTIGACIÓN DE 
MAIGRET 

GEORGES SIMENON 



La primera sessió del Club de Gènere Negre de la 
Joan Oliva parlarà d’un clàssic del gènere en la 
creació d’un personatge com és Jules Maigret. 
 

1. L’autor 
 
Molta gent relaciona el nom del gran autor de 
gènere negre amb el país gal, però Georges 
Simenon (Lieja 1903) és d’origen belga. El famós 
escriptor és un dels pares de la novel·la negra 
europea, havent influenciant en molts dels 
creadors que el van precedir. Un home que va 
viure la Belle Epoque del París dels anys 20 des 
de dins, circumstància que va influenciar la seva 
obra posterior per sempre. Després de la gran 
guerra va viure 10 anys a Estats Units on es va 
dedicar a conèixer la seva extensió i donar a vida 
al Comissari Maigret, continuant al 1955 quan va 
tornar a terres europees. Es calcula que la seva 
obra ha venut més de 550 milions d’euros.  
 

2. L’obra 

 
Després de 31 novel·les del inspector Maigret 
publicades, Simenon decideix portar al seu 
personatge als seus inicis com a policia i mostrar-
nos que de jovenet ja tenia les qualitats i les 
intuïcions que ens demostrarà sempre. 
 
 

Un jove Maigret, en un 
dia de guàrdia a la 
comissaria de Saint-
Georges de París, rep 
la visita d’un home 
d’aspecte estrany qui 
confessa haver assistit 
a un intent 
d’assassinat mitjançant 
un tret a la finestra 
d’una de les cases més 
importants de la ciutat, 
la de la família 
propietària dels 
torradors de cafè 
Balthazar, un dels més 
venuts a França. Amb 
el seu olfacte de bon 
investigador s’acostarà 
a veure que hi ha de 
debò, donant peu a una aventura gòtica i plena 
d’embolics.   

 

  


