
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 
 
 

  

 

  

PAN, EDUCACIÓN, LIBERTAD 

PETROS MÁRKARIS 



Segona sessió del Club de Gènere Negre de la Joan 
Oliva, en aquesta ocasió parlarem del escriptor viu 
de denúncia més important del gènere noir. Petros 
Màrkaris. 
 

1. L’autor 
 
Des de l'esclat de la crisi, la crisi econòmica mundial 
que tracta de devorar, en primer lloc, als petits, als 
petits països que un cop van somiar a estar entre els 
grans, i a les classes mitjanes (i baixes) que per un 
moment es van sentir amb el dret i les possibilitats 
de viure com rics, Petros Màrkaris (Istanbul, 
1937) s'ha proposat dotar d'un sentit a la seva ficció 
criminal, donar-li una missió al seu comissari, 
l'entranyable Kostas Kharitos, convençut que la 
novel·la negra no només ha de prendre-li el pols a 
la realitat social de moment sinó que és el mitjà més 
fiable, per ser el més lliure, a l'hora d'exposar la 
situació, assenyalar culpables i, per què no, 
avançar-se al futur.  
 

2. L’obra 

Pa, educació, llibertat. 

 
La vuitena entrega del comissari Kharitos arrenca 
el Cap d'Any del 2013, un Cap d'Any especial a 
Grècia i a Espanya per dues coses: és l'última en la 
qual pot pagar-se en euros (tornen la dracma i la 
pesseta) i el govern està a punt d'anunciar la 

suspensió de pagaments durant el primer trimestre de 
l'any (els funcionaris no cobraran els primers tres 
mesos de 2014). 
 
Les manifestacions se 
succeeixen, els polítics 
tenen por a sortir de 
casa i la policia ha de 
fer hores extres (que 
no cobraran) per fer 
front als disturbis. En 
tan delicat moment 
apareix el cadàver 
d'Yerasimos 
Demertzís, un conegut 
contractista que va 
poder haver estafat 
diners durant la 
construcció 
d'infraestructures 
destinades a acollir els 
Jocs Olímpics de 
Grècia en 2004. El cas 
estrany és que, pocs 
dies abans de la troballa del cos, el seu fill, estudiant de 
Física modèlic, ha estat detingut per traficar amb 
drogues. El comissari comença a investigar perquè 
alguna cosa va francament malament. 
 

 


