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Fallece el periodista y escritor Francisco González Ledesma
Jueves, 5 de marzo de 2015
Foto (La Vanguardia) El escritor y periodista barcelonés Francisco González Ledesma ha fallecido a los 87
años, después de varios años de enfermedad, según confirma la Vanguardia, periódico donde trabajó durante
más de 25 años. Nació en Barcelona en 1927 y se licenció en Derecho. Por ello, se dedicó en un principio a
la abogacía y después al periodismo. Pasó por la redacción de El Correo Catalán y después en La Vanguardia,
donde trabajó 25 años y ejerció de redactor jefe. Fue también presidente del Tribunal de Ética Periodística
de Cataluña. Consiguió el premio de periodismo El Ciervo y el premio Ciudad de Barcelona de cine. En el
ámbito literario, fue uno de los pioneros de la novela negra. Con 21 años logró en 1948 el Premio Internacional
de Novela creado con la obra "Sombras viejas. Trabajó en la editorial Bruguera como escritor de guiones para
la revista "Pulgarcito" y comenzó a escribir novelas de encargo bajo el seudónimo de Silver Kane. Silver Kane
no fue su único seudónimo, pues también recurrió al de Enrique Moriel, extraído de uno de los personajes de
sus primeras novelas; o Rosa Alcázar, con el que escribió literatura romántica. La editorial RBA, donde ganó
la primera edición del Premio Internacional de Novela Negra con "Una novela de barrio", ha recordado al
fallecido como "uno de los padres del género negro en España", con una carrera literaria que "sus miles de
lectores seguiremos disfrutando, desde la Barcelona del comisario Méndez hasta el Lejano Oeste de Silver
Kane". En su comunicado RBA ha dicho: "te echaremos de menos, Francisco González Ledesma, Enrique
Moriel, Silver Kane, Taylor Nummy, Silvia Valdemar, Rosa Alcázar, Fernando Robles", en referencia a los
muchos seudónimos que utilizó el escritor barcelonés.
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ESPURNES DE SILENCI AL FONS DELS GOTS (ADÉU A GONZÁLEZ
LEDESMA)
Martes, 3 de marzo de 2015
El bar con el mostrador blanco, ya cascado, pulido por todas las manos y todas las salivas, por el que a lo
largo de casi un siglo eso era verdad- habían pasado docenas de tíos de la FAI que no creían en nada, de
padres de familias que creían en sus hijos y de mujeres que hubieran querido olvidar su historia. Hay bares
del Pueblo Seco y ése era uno de ellos- en que cada vaso contiene una gota de silencio. (Expediente Barcelona)
Pueblo Seco es el único barrio de Barcelona situado entre el Paralelo (que durante un tiempo fue la vida) y
la montaña de Montjuïc (que durante un tiempo fue el reposo). Es el único al final de cuyas calles en pendiente
encuentras unas escaleras olvidadas que llevan a un árbol o a una pared con hiedra, como en el caso del
Carrer Nou, a un repechón que conduce tras un buen esfuerzo, mens sana in corpore sano, a un viejo meublé.
Es el único que tuvo en una sola calle, la de Tapiolas, dos de los cafés más populares de España, el Condal
y el Cómico, hoy transformados en propiedades horizontales, en culos milimetrados para la capacidad de las
salas de estar y, al nivel de la calle, en escaparates de dormitorios vendidos a plazos que las parejas
erotómanas, el y ella, miran los domingos por la tarde. Es el único en qué las matronas honradas no tenían
más que atravesar el Paralelo y sumergirse en el distrito quinto para dejar santamente de serlo, El único en
qué las prostitutas del distrito quinto daban dos pasos, regresaban al hogar junto a Montjuïc, y se transformaban
en matronas honradas a toda prueba. El único en qué los niños tuvieron cerca la montaña para soñar y el
Paralelo para perderse. El único en el que hasta ahora los banqueros no habían oteado ningún panorama.
El único que está lleno de nombres de almirante a pesar de llamarse seco (Las calles de nuestros padres)
Em temo que el meu blog, sense voler, té ja, després de més de deu anys d'existència, unes quantes entrades
que podrien pertànyer al gènere dels obituaris. Però al capdavall parlar de morts o de vius és si fa no fa el
mateix. Ha mort González Ledesma, tenia vuitanta-vuit anys i sabíem que no estava gaire bé. He dedicat en
d'altres ocasions entrades a aquest escriptor, en aquest blog i al balcó al Poble-sec. En aquest cas no puc
defugir dedicar-li un nou article ja que el vaig conèixer personalment i la seva relació amb el meu barri, que
va ser el seu durant molts anys, en el qual hi viu família seva i on sempre s'havia sentit molt vinculat, ha estat
constant i generosa. Quan se l'avisava pel que fos, relacionat amb el Poble-sec, deixava compromisos de
més volada i no deia mai que no. Havia fet, fa ja molts anys, el pregó de la Festa Major quan es va aconseguir
unificar dates ja que cada carrer, potser a causa d'un cert esperit vitalment anarquista, les muntava quan li
abellia. Era freqüent que la gent se l'ensopegués pels nostres carrers, quan estava bé, en més d'una ocasió.
Quan es va obrir la Biblioteca Francesc Boix al meu barri ningú no va pensar en què un dels possibles noms
de l'equipament podia ser el de González Ledesma. Per desgràcia durant uns anys, i vull pensar que avui ja
no és així, els escriptors catalans que escrivien en castellà semblava que eren de segona categoria i sovint
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se'ls demanaven explicacions. La relació amb aquesta literatura ha estat espinosa mentre sovint s'han
sobrevalorat autors que escrivien en català. Tan sols es va respectar i apreciar sempre Paco Candel, tot i que
em temo que la valoració ha estat més aviat a la persona que no pas a l'escriptor. En tot cas el seu barri, un
barri relativament nou i jove, li ha estat fidel en vida i després de la seva desaparició. El meu barri ha acollit
sempre les darreres onades migratories, gent humil, molta de la qual de parla castellana. González Ledesma
va poder estudiar gràcies a una tieta i a què era un alumne brillant i esforçat. Ell explica molt bé la seva
infantesa i la seva joventut a Historia de mis calles, una meravella de llibre, sobretot, pel meu gust, quan evoca
els seus primers anys, el seu pas per Bruguera i el pa que s'hi donava. He de dir que no sóc incondicional
de la novel·la negra i que dels llibres de González Ledesma m'ha interessat sempre molt més el context, les
descripcions, que no pas la trama però això em passa amb moltes novel·les de gènere. En espigolar els seus
llibres per elaborar un recull literari sobre el Poble-sec em vaig adonar que a la majoria s'hi poden trobar
brillants i emotives evocacions sobre els paisatges perduts i també sobre els que encara resistien, en el
moment de la seva publicació, el pas dels anys. González Ledesma va ser premiat com a periodista, com a
advocat, com a novel·lista. Com que la biblioteca del meu barri ja s'estava quedant petita vaig escriure en una
ocasió una carta a la premsa, reivindicant que si se n'obria alguna altra, cosa que no s'ha esdevingut, se la
dediqués a l'escriptor, a la novel·la negra i a aquella novel·la popular, a la qual, amb pseudònims diversos, es
va dedicar per sobreviure i tirar endavant, escrivint fins i tot a la llum de la lluna, en anys de restriccions. La
carta la va publicar el diari La Vanguardia, l'octubre de 2003. Amb gran il·lusió vaig rebre per correu convencional
una carta d'agraïment de l'escriptor. En aquella època penso que se'l tenia una mica oblidat tot i que a França
publicava de forma regular i era tota una figura del gènere policíac. Es podia trobar molta més informació
sobre ell a webs franceses que no pas a les de casa. L'any 2004 vaig guanyar un premi de poesia, em van
editar el llibre i vaig preguntar al senyor González Ledesma si me'l volia presentar. Recordo que va llegir el
meu poema sobre el cine Condal, del qual havia escrit en més d'una de les seves novel·les. Després, ja a
través de CERHISEC vam dedicar una xerrada a la seva obra. Va participar en els actes del setanta-cinquè
aniversari de l'Escola Jacint Verdaguer i també va col·laborar en una publicació sobre la Guerra Civil al barri.
Per aquestes coses estranyes que passen de tant en tant al país la seva figura va tornar a adquirir una certa
volada, va publicar nous llibres, se li van fer homenatges, entrevistes, com una d'emblemàtica en el programa
de llibres de Sánchez Dragó i més endavant se li va lliurar el primer premi Vázquez Montalbán, això dels noms
dels premis sembla que depèn de qui mor primer, però, vaja, així és el món. El 2009 es va aconseguir col·
locar una placa a la casa de Tapioles, 22, on va viure i que descriu en el seu llibre de memòries, amb els seus
veïns i la seva vida de postguerra, entre pintoresca, pobra i poètica. Des de la meva associació d'història local
vam insistir molt en el tema, sobretot perquè s'ho mereixia, crec que li feia il·lusió, i és un punt de referència
en la literatura que reflecteix els nostres carrerons. Encara tenia jo molt viu el fet que Manuel Ausensi estava
molt malalt quan se li va posar la placa, no va poder assistir a l'acte i va morir al cap de pocs dies. Crec que
aquests homenatges s'han de fer quan les persones encara els poden viure i en poden gaudir. Les plaques,
en un barri com el meu, donen senyals d'identitat als seus habitants tot i que hi ha qui ironitza sobre elles. Hi
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ha una certa gasiveria en posar-ne i no és fàcil decidir a qui es dediquen, però finalment la cosa va sortir bé,
es va tallar el carrer, vam llegir textos de l'escriptor i en tinc un molt bon record. Ell mateix admetia en aquella
època que determinats reconeixements li havien arribat una mica tard. Tot i que havia arribat a guanyar
premis importants, com el Planeta, anys enrere. De molt jove ja havia guanyat un primer premi literari en el
jurat del qual hi havia fins i tot Somerset Maugham. El llibre, aleshores, va tenir molts problemes amb la
censura i no es va poder publicar. El meu preferit, dels seus, és Los napoleones, la seva esposa em va
comentar en una ocasió que una de les seves filles també opinava això mateix. Llàstima que el llibre té uns
quants anys i, que jo sàpiga, no s'ha reeditat. La novel·la té alguns punts en comú amb La gangrena de
Salisachs, una altra autora mal tractada sovint per molts motius extraliteraris. En t

28 / 35

LA PANXA DEL BOU
http://lapanxadelbou.blogspot.com/2015/03/una-gota-de-silenci-al-fons-del-got-en.html

Mar, 3 de mar de 2015 09:44
Audiencia: -

Ranking: 3

VPE: -

Página: 1

Tipología: blogs

UNA GOTA DE SILENCI AL FONS DEL GOT, EN UN VELL BAR DEL BARRI
(ADÉU A GONZÁLEZ LEDESMA)
Martes, 3 de marzo de 2015
El bar con el mostrador blanco, ya cascado, pulido por todas las manos y todas las salivas, por el que a lo
largo de casi un siglo eso era verdad- habían pasado docenas de tíos de la FAI que no creían en nada, de
padres de familias que creían en sus hijos y de mujeres que hubieran querido olvidar su historia. Hay bares
del Pueblo Seco y ése era uno de ellos- en que cada vaso contiene una gota de silencio. (Expediente Barcelona)
Pueblo Seco es el único barrio de Barcelona situado entre el Paralelo (que durante un tiempo fue la vida) y
la montaña de Montjuïc (que durante un tiempo fue el reposo). Es el único al final de cuyas calles en pendiente
encuentras unas escaleras olvidadas que llevan a un árbol o a una pared con hiedra, como en el caso del
Carrer Nou, a un repechón que conduce tras un buen esfuerzo, mens sana in corpore sano, a un viejo meublé.
Es el único que tuvo en una sola calle, la de Tapiolas, dos de los cafés más populares de España, el Condal
y el Cómico, hoy transformados en propiedades horizontales, en culos milimetrados para la capacidad de las
salas de estar y, al nivel de la calle, en escaparates de dormitorios vendidos a plazos que las parejas
erotómanas, el y ella, miran los domingos por la tarde. Es el único en qué las matronas honradas no tenían
más que atravesar el Paralelo y sumergirse en el distrito quinto para dejar santamente de serlo, El único en
qué las prostitutas del distrito quinto daban dos pasos, regresaban al hogar junto a Montjuïc, y se transformaban
en matronas honradas a toda prueba. El único en qué los niños tuvieron cerca la montaña para soñar y el
Paralelo para perderse. El único en el que hasta ahora los banqueros no habían oteado ningún panorama.
El único que está lleno de nombres de almirante a pesar de llamarse seco (Las calles de nuestros padres)
Em temo que el meu blog, sense voler, té ja, després de més de deu anys d'existència, unes quantes entrades
que podrien pertànyer al gènere dels obituaris. Però al capdavall parlar de morts o de vius és si fa no fa el
mateix. Ha mort González Ledesma, tenia vuitanta-vuit anys i sabíem que no estava gaire bé. He dedicat en
d'altres ocasions entrades a aquest escriptor, en aquest blog i al balcó al Poble-sec. En aquest cas no puc
defugir dedicar-li un nou article ja que el vaig conèixer personalment i la seva relació amb el meu barri, que
va ser el seu durant molts anys, en el qual hi viu família seva i on sempre s'havia sentit molt vinculat, ha estat
constant i generosa. Quan se l'avisava pel que fos, relacionat amb el Poble-sec, deixava compromisos de
més volada i no deia mai que no. Havia fet, fa ja molts anys, el pregó de la Festa Major quan es va aconseguir
unificar dates ja que cada carrer, potser a causa d'un cert esperit vitalment anarquista, les muntava quan li
abellia. Era freqüent que la gent se l'ensopegués pels nostres carrers, quan estava bé, en més d'una ocasió.
Quan es va obrir la Biblioteca Francesc Boix al meu barri ningú no va pensar en què un dels possibles noms
de l'equipament podia ser el de González Ledesma. Per desgràcia durant uns anys, i vull pensar que avui ja
no és així, els escriptors catalans que escrivien en castellà semblava que eren de segona categoria i sovint
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se'ls demanaven explicacions. La relació amb aquesta literatura ha estat espinosa mentre sovint s'han
sobrevalorat autors que escrivien en català. Tan sols es va respectar i apreciar sempre Paco Candel, tot i que
em temo que la valoració ha estat més aviat a la persona que no pas a l'escriptor. En tot cas el seu barri, un
barri relativament nou i jove, li ha estat fidel en vida i després de la seva desaparició. El meu barri ha acollit
sempre les darreres onades migratories, gent humil, molta de la qual de parla castellana. González Ledesma
va poder estudiar gràcies a una tieta i a què era un alumne brillant i esforçat. Ell explica molt bé la seva
infantesa i la seva joventut a Historia de mis calles, una meravella de llibre, sobretot, pel meu gust, quan evoca
els seus primers anys, el seu pas per Bruguera i el pa que s'hi donava. He de dir que no sóc incondicional
de la novel·la negra i que dels llibres de González Ledesma m'ha interessat sempre molt més el context, les
descripcions, que no pas la trama però això em passa amb moltes novel·les de gènere. En espigolar els seus
llibres per elaborar un recull literari sobre el Poble-sec em vaig adonar que a la majoria s'hi poden trobar
brillants i emotives evocacions sobre els paisatges perduts i també sobre els que encara resistien, en el
moment de la seva publicació, el pas dels anys. González Ledesma va ser premiat com a periodista, com a
advocat, com a novel·lista. Com que la biblioteca del meu barri ja s'estava quedant petita vaig escriure en una
ocasió una carta a la premsa, reivindicant que si se n'obria alguna altra, cosa que no s'ha esdevingut, se la
dediqués a l'escriptor, a la novel·la negra i a aquella novel·la popular, a la qual, amb pseudònims diversos, es
va dedicar per sobreviure i tirar endavant, escrivint fins i tot a la llum de la lluna, en anys de restriccions. La
carta la va publicar el diari La Vanguardia, l'octubre de 2003. Amb gran il·lusió vaig rebre per correu convencional
una carta d'agraïment de l'escriptor. En aquella època penso que se'l tenia una mica oblidat tot i que a França
publicava de forma regular i era tota una figura del gènere policíac. Es podia trobar molta més informació
sobre ell a webs franceses que no pas a les de casa. L'any 2004 vaig guanyar un premi de poesia, em van
editar el llibre i vaig preguntar al senyor González Ledesma si me'l volia presentar. Recordo que va llegir el
meu poema sobre el cine Condal, del qual havia escrit en més d'una de les seves novel·les. Després, ja a
través de CERHISEC vam dedicar una xerrada a la seva obra. Va participar en els actes del setanta-cinquè
aniversari de l'Escola Jacint Verdaguer i també va col·laborar en una publicació sobre la Guerra Civil al barri.
Per aquestes coses estranyes que passen de tant en tant al país la seva figura va tornar a adquirir una certa
volada, va publicar nous llibres, se li van fer homenatges, entrevistes, com una d'emblemàtica en el programa
de llibres de Sánchez Dragó i més endavant se li va lliurar el primer premi Vázquez Montalbán, això dels noms
dels premis sembla que depèn de qui mor primer, però, vaja, així és el món. El 2009 es va aconseguir col·
locar una placa a la casa de Tapioles, 22, on va viure i que descriu en el seu llibre de memòries, amb els seus
veïns i la seva vida de postguerra, entre pintoresca, pobra i poètica. Des de la meva associació d'història local
vam insistir molt en el tema, sobretot perquè s'ho mereixia, crec que li feia il·lusió, i és un punt de referència
en la literatura que reflecteix els nostres carrerons. Encara tenia jo molt viu el fet que Manuel Ausensi estava
molt malalt quan se li va posar la placa, no va poder assistir a l'acte i va morir al cap de pocs dies. Crec que
aquests homenatges s'han de fer quan les persones encara els poden viure i en poden gaudir. Les plaques,
en un barri com el meu, donen senyals d'identitat als seus habitants tot i que hi ha qui ironitza sobre elles. Hi
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ha una certa gasiveria en posar-ne i no és fàcil decidir a qui es dediquen, però finalment la cosa va sortir bé,
es va tallar el carrer, vam llegir textos de l'escriptor i en tinc un molt bon record. Ell mateix admetia en aquella
època que determinats reconeixements li havien arribat una mica tard. Tot i que havia arribat a guanyar
premis importants, com el Planeta, anys enrere. De molt jove ja havia guanyat un primer premi literari en el
jurat del qual hi havia fins i tot Somerset Maugham. El llibre, aleshores, va tenir molts problemes amb la
censura i no es va poder publicar. El meu preferit, dels seus, és Los napoleones, la seva esposa em va
comentar en una ocasió que una de les seves filles també opinava això mateix. Llàstima que el llibre té uns
quants anys i, que jo sàpiga, no s'ha reeditat. La novel·la té alguns punts en comú amb La gangrena de
Salisachs, una altra autora mal tractada sovint per molts motius extraliteraris. En t
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La mala setmana
Martes, 3 de marzo de 2015
02 de Març de 2015 Aquest cap de setmana han fet la seva darrera representació tres persones estimades.
Si d'una en una ja és dolorós, per triplicat... Quan encara em dura l'emoció de veure el coratge de la Rosa
Novell, en plena malaltia, sortir en l'escenari del Romea per acomiadar-se del seu públic en una obra que
curiosament es deia "L'última trobada", quan encara em ressonaven els aplaudiments-homenatge que se li
va retre, m'arriba la notícia del decés de Joan Tardà. Per mi -passa amb la ràdio- sols tenia veu i música, no
l'havia vist mai, però aquest mitjà dona una complicitat que sembla que qui està al micròfon és un amic de
tota la vida. Per acabar-ho d'arrodonir, ja el dilluns, em truquen per dir-me que també ha traspassat Paco
González Ledesma. Durant molts anys el vaig tenir en la taula del davant en la redacció de La Vanguardia.
Tinc la impressió que les tasques periodístiques que li encarregaven no l'interessaven massa, la seva vida
estava en un altre lloc, en rebuscar històries d'una Barcelona que s'estimava molt per explicar-les de la mà
de l'entranyable comissari Méndez. Abans, en la postguerra havia fet de tot per tal d'arribar a fi de mes. Quan
el país va començar a fer la viu viu, va deixar de fer novel·letes de l'oest o guions per còmics per endinsarse en la literatura negra. Sempre vaig tenir la sensació que era un perdedor que al final va guanyar la partida.
Recordo com el felicitaven en el diari -els mateixos que l'havien arraconat- quan va guanyar el premi Planeta.
Això passa en periodisme. Les tres pèrdues tan seguides per a mi són massa. Decididament és una mala
setmana. I tan sols som dilluns. No hi ha comentaris afegits a aquest article.
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Mor Francisco González Ledesma
Lunes, 2 de marzo de 2015
Aquest dilluns a la amatinada ha mort lescriptor i periodista Francisco González Ledesma . Nascut al barri
del Poble-sec de Barcelona, està considerat un dels principals referents de la novel·la negra social juntament
amb Manuel Vázquez Montalbán. González Ledesma va començar de molt jove escrivint guions de còmics
i novel·les curtes, i amb els recursos obtinguts va estudiar Dret. El 1948 va guanyar el Premi Internacional de
Novel·la per la novel·la Sombras viejas , però la censura franquista en va prohibir la publicació. Això el va fer
provar amb ladvocacia, però ràpidament la va deixar per estudiar periodisme, iniciant una nova etapa
professional, primer a El Correo Catalán i després, durant 25 anys, a La Vanguardia (en ambdues capçaleres
va arribar a redactor en cap). El 1966 va ser cofundador del Grup Democràtic de Periodistes, una associació
clandestina en defensa de la llibertat de premsa i posteriorment. Ja en democràcia, del 2000 al 2004, va
presidir el Consell de la Informació de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria literària, González Ledesma
també va escriure sota diferents pseudònims, entre els quals destaca el de Silver Kane, que va utilitzar per a
centenars de novel·les de lOest i policíaques (una per setmana). També va signar com a Rosa Alcázar (escrivint
novel·la romàntica), Enrique Moriel, Fernando Robles o Taylor Nummy. El 1984 va guanyar el Premi Planeta
amb Crónica sentimental en rojo , que formava part de la sèrie novel·lística protagonitzada pel comissari
Ricardo Méndez endegada un any abans amb Expediente Barcelona . Amb aquesta sèrie va guanyar dos
premis Mystère a la millor novel·la estrangera editada a França per La dama de Cachemira (1989) i Cinco
mujeres y media (2005); el Premi Dashiell Hammet també per Cinco mujeres y media (2003), i el primer Premi
RBA de novel·la negra (2007) amb Una novela de barrio . De fet, la sèrie protagonitzada per Méndez van
aportar li força popularitat a França, on tenia més prestigi que a lEstat espanyol. El 2011 lescriptor i periodista
va patir un ictus que el va obligar a reduir les seves aparicions i el seu ritme de treball.
Entre altres
reconeixements, Francisco González Ledesma va rebre el premi de periodisme El Ciervo (1977), la primera
edició del Premi Pepe Carvalho (2006), la Medalla dOr de Toulouse (2009), i la Creu de Sant Jordi (2
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Mor l'escriptor i periodista, Francisco González Ledesma
Lunes, 2 de marzo de 2015
El president anuncia deu projectes estratègics i nomena Viver i Pi-Sunyer, comissionat per a la Transició
Nacional L'escriptor i periodista barceloní Francisco González Ledesma (1927-2015) ha mort aquesta
matinada. Està considerat un dels principals impulsors de la novel·la negra i és el pare del famós inspector
Méndez, de qui va publicar la seva darrera història el 2013 ("Pitjors maneres de morir"). Al llarg de la seva
vida va fer servir diversos pseudònims com el de Silver Kane, el qual utilitzava per signar relats ambientats
en l'Oest americà. Rosa Alcázar i Fernando Robles són dos dels altres sobrenoms vinculats amb González
Ledesma: les novel·les de gènere romàntic escrites per l'autor porten aquest segell. Llicenciat en Dret va
entrar al món del periodisme de la mà de "Correo Catalán". Més tard el va fitxar "La Vanguardia" on va treballar
25 anys, arribant a ocupar el càrrec de redactor en cap.
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