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Una professora de la UdL analitza en un llibre més de 200 històries amb els assassins en sèrie com a
protagonistes

 [ javascript:void(0); ]

Els assassins en sèrie s'han convertit en els
monstres contemporanis per excel·lència. Sota
una aparença de normalitat, són capaços de
passar desapercebuts entre la resta. Aquest és
el punt de partida del llibre El monstruo
humano. Una introducción a la ficción de los
a s e s i n o s  e n  s e r i e  [  

http://laertes.es/editorial1/product_info.php?products_id=815&osCsid=216437e9d8e8686dc9b523915c98d016
, que acaba de publicar la professora del  de la] Departament d'Anglès i Lingüística [ http://www.dal.udl.cat/ ]

Universitat de Lleida I . L'obrasabel Santaularia [ http://www.dal.udl.cat/personal/professorat/Santaularia.html ]
analitza més de 200 històries de la literatura, el cinema i la televisió amb aquests assassins com a
protagonistes.
Santaularia destaca que alguns d'aquests personatges s'han convertit en autèntiques icones de la cultura
popular, com ara Hannibal Lecter d' , el "yuppie" psicòpata d'  o el míticEl silenci dels anyells American Psycho
Freddy Krueger de . El llibre aprofundeix en els orígens literaris i cinematogràfics de lesMalson a Elm Street
narratives centrades en aquesta figura dividint-les en tres subgèneres: els "thrillers" en què un detectiu investiga
els crims d'un assassí; el psico-horror, que es submergeix en la ment del monstre; i els "slashers", pel·lícules en
què el psicòpata va eliminant els membres d'un grup d'adolescents.

El monstruo humano. Una introducción a la ficción de los asesinos en serie examina títols tan populars com les
novel·les de Patricia Cornwell, James Patterson, Jonathan Kellerman, Mo Hayder, Caleb Car, Ximo Cerdà o
Manuel Manzano; sèries de televisió com , ,  o ; i films com Mentes criminales Twin Peaks Bones Dexter El
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