
 

Els perills de mirar pels prismàtics
Carpenter treballa en un prestigiós bu-

fet d'advocats. Un dia, mentre vigila un
sospitós, és atacada brutalment. Quan ja
s’ha recuperat, i des de la seguretat del seu
apartament, aviat trobarà una distracció:
observar amb prismàtics els edificis de da-
vant i les vides alienes. Aquest divertiment
tindrà les seves conseqüències quan un
home captarà la seva atenció.  | DdG



joY FieLdinG

Alguien te vigila
UMBRIEL, 384 PÀGINES

Memòries de dos mites de la música
Nascuda de les cendres del punk, i por-

tant la seva fúria nihilista a terrenys més in-
trospectius i foscos, Joy Division va adquirir
ben aviat un estatus de culte. Quan l'èxit
semblava estar a prop, va tenir lloc el tràgic
suïcidi d'Ian Curtis, xoc al qual es van haver
de sobreposar els altres membres per fun-
dar New Order. El guitarrista dels primers i lí-
ders dels segons explica la història. | DdG.



bernArd sUmner

New Order, Joy Division y yo
SEXTO PISO, 376 PÀGINES

Dilemes humans enmig del terror
Tres soldats nazis són enviats a caçar

jueus enmig del cru hivern polonès. Prefe-
reixen aquesta tasca a la que els espera si
es queden al camp: disparar-los. Mentre ex-
ploren el terreny, recorden les preocupa-
cions quotidianes que han deixat a casa.
Però quan localitzen un jove jueu amagat
al bosc, topen amb el macabre i cínic dilema
moral que els persegueix. | DdG.



hUberT minGAreLLi

Una cabana a l’hivern
SEMBRA LLIBRES, 152 PÀGINES

Els sentiments femenins són universals
Elena Ferrante és l’escriptora sense cara.

La seva figura està envoltada del secret
més absolut. L’únic que se’n sap és que va
néixer a Nàpols, però hi ha qui fins i tot afir-
ma que qui s’amaga sota aquest pseudònim
és un home. Aquest és el primer volum d’un
quartet que retrata l’experiència femenina,
la rivalitat i l’amistat com no s’havia vist mai
abans. Un fenomen mundial. | DdG.



eLenA FerrAnTe

L’amiga genial
LA CAMPANA, 512 PÀGINES

Retrat de la societat dels anys vuitanta
A principis dels vuitanta, el món es va

enfrontar a un exèrcit d'extraterrestres dis-
posats a lliurar combats a les pantalles dels
videojocs. Martin Amis va recórrer bars, sa-
lons recreatius i llocs d'allò més variats a la
recerca de l'última novetat i de nous rep-
tes. En aquest llibre es relata l'experiència
de l'autor i es retrata la societat de princi-
pis d’aquella dècada de canvis. | DdG.



mArTin Amis

La invasión de los marcianitos
MALPASO EDITORIAL, 160 PÀGINES

Les entranyes d’un sistema fallit
Aquest estudi posa al descobert que la

teoria econòmica no només és difícil de
digerir, sinó que a més està equivocada.
Quan va ser publicat el 2001, l'economia
de mercat semblava invencible. Keen va
mantenir llavors que els economistes no
mereixien cap crèdit per l'aparent bona
marxa de les finances. La crisi que va es-
clatar el 2007 li va donar la raó. | DdG.



sTeve Keen

La economía desenmascarada
CAPITÁN SWING, 776 PÀGINES

GArY

shTeYGArT

«Pequeño
fracaso»

LIBROS DEL
ASTEROIDE

440 PÀGINES

Jimmy Carter i Leonid Brezhnev, 
els dos líders  de la Guerra Freda,
acorden intercanviar cereals. A canvi
l'URSS accepta que els jueus soviètics
emigrin als Estats Units. És l'inici del
gran fracàs soviètic d'on naixeran,
anys més tard, les memòries d'un 
dels escriptors més destacats de la
literatura actual, Gary Shteyngart
(Leningrad, 1972). «Pequeño
fracaso», com l'anomenava la seva
mare, narra una vida alterada per
l'exili i la nova existència, hilarant i
commovedora, que desembocarà en
la seva incursió en les lletres.

Any 1978. des d'una prova nuclear fa-
llida en el desert de Kazakh a la invasió so-
viètica de l'Afganistan, l'imperi rus sem-
bla donar pals de cec. «en aquells temps
tots estàvem connectats pels fracassos, i
de fet tota la Unió soviètica estava fonent-
se en negre», explica l'autor en les seves
memòries. i en aquell abisme, una es-
querda de salvació per a la seva família. A
finals dels setanta els canvis en la políti-
ca mundial tindran una influència deci-
siva en la vida de centenars d'immigrants
jueus que van aprofitar la bretxa dels
nous tractats per canviar de món. d'aquell

somiat edèn que prometia ser el comu-
nisme, i que començava a fer aigües per
totes bandes, l'autor es traslladarà al tan
esmentat infern capitalista que repre-
sentava viatjar a new York, nova York,
quan tan sols tenia set anys.

Tota la vida de Gary shteygart està re-
flectida en els records d'aquestes me-
mòries, com el mateix autor suggereix, en
el seu llibre «més personal», on les èpo-
ques apareixen barrejades les unes amb
les altres, fent salts en el temps, conver-
tint Pequeño fracasoen un gran èxit per
als seus lectors, amb una prosa suggerent
i atractiva, d’un humor incisiu, i alhora
profunda, visceral i commovedora.

en aquella infància en una Urss que
està deixant d'existir és on l'escriptor ras-
treja les arrels de la seva família, els seus
avis assassinats, la gent que desapareixia
sense més de la faç de la terra. «el 1932 sta-
lin decreta que els habitants d'Ucraïna
s’han de morir de fam, cosa que causa l'e-
liminació d'entre sis i set milions de ciu-
tadans. si sobreviuen, encara els queda
la segona Guerra per davant, on famílies
senceres van ser massacrades», explica
Gary shteygart en aquestes memòries.

i després l'exili. La gran sortida cap al
nou món. «els meus pares van arribar a
aquest país (estats Units) proveïts de lli-

cenciatures universitàries i disposats a
aprendre l'idioma. Pel que fa a mi, només
tenia set anys i ja s'esperava que triomfés
de forma espectacular en un país que crè-
iem màgic», recorda l'autor aprofundint
en l'inici del malnom matern que recau-
ria en un nen escanyolit i asmàtic. La dis-
tància fa que les coses llunyanes semblin
perfectes. Una il·lusió òptica que shtey-
gart desgrana i posa de cap per avall. en
un univers paral·lel, rússia és una de-
mocràcia bondadosa, el seu pare ha ar-
ribat a ser baríton d'òpera i ell ha acon-
seguit ser el fill que la seva família adora.

no seria, per tant, fins al 2002, quan ini-
cia el seu debut com a novel·lista amb Ma-
nual para las debutantes rusas,que la seva
vida va donar un gir de 360 graus. Aviat
obté el favor de la crítica, guardonat
aquest mateix any amb el Premi stephen
Crane al millor debut literari, considerat
un dels millors llibres de l'any per The New
York Times. Absurdistan (2006) i Una
súper triste historia de amor verdadero
(2010) convertirien anys més tard l'autor
d'origen soviètic, valgui la paradoxa, en un
dels escriptors nord-americans més des-
tacats de la seva generació.
Pequeño fracaso, publicat als estats

Units el 2014, va aparèixer en les llistes dels
millors llibres de l'any de més de quaranta-
cinc mitjans nord-americans i britànics.
des d’una perspectiva crítica, shteygart re-
alitza una sàtira sobre els soviètics, les su-
perpotències fracassades i els somnis
absurds que mai arriben a complir-se. en
totes les entrevistes l'escriptor manté el to
d'humor cínic i desenfadat de què fa
gala en el seu llibre. Com si mai baixés de
l'escenari. Una crítica que comença pel
mateix. «Quan acabo d'escriure un text
m'agrada llegir-lo en veu alta. La meva veu
és com un detector de mentides, m'aju-
da a diferenciar el tipus vulgar que sóc de
l'escriptor que tots portem dins», afirma.

MATÍAS CROWDER

El paral·leldels records idealitzats
«PEQUEÑO FRACASO»   L’ESCRIPTOR NORD-AMERICÀ NASCUT A RÚSSIA GARY SHTEYNGART NARRA EN AQUESTES
MEMÒRIES UNA VIDA  VINCULADA AL FINAL DE L’IMPERI SOVIÈTIC I L’EXILI ALS ESTATS UNITS, ON VA PATIR UN XOC DE REALITAT
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Vae Victus
ALBERT SÁNCHEZ
PIÑOL
LA CAMPANA

2
L’amiga genial
ELENA FERRANTE

LA CAMPANA

3
Diamant blau
CARE SANTOS
COLUMNA

4
L’últim Adéu
KATE MORTON
ROSA DELS VENTS

1
Economia en
colors
XAVIER SALA MARTIN
ROSA DELS VENTS

2
Prou!
PILAR RAHOLA

3
Les cançons de
la nostra vida
PEP BLAY
ROSA DELS VENTS

4
Sucs verds
CARLA ZAPLANA
COSSETÀNIA
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El secreto 
de la modelo
extraviada
EDUARDO MENDOZA
SEIX BARRAL

2
Los besos 
en el pan
ALMUDENA
GRANDES
PLANETA

3
El regreso 
de Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

4
Agujetas en
las alas
DANI ROVIRA
AGUILAR

5
Lo que no te
mata te hace
más fuerte
DAVID LAGERCRANTZ
DESTINO

1
Los supervinos
de 2016
JOAN C. MARTIN
LIBROS DEL LINCE

2
La nueva
educación
CÉSAR BONA
PLAZA & JANÉS

3
Estos años
bárbaros
JOAQUÍN ESTEFANÍA
GALAXIA GUTENBERG

4
A mi manera.
Recetas
KARLOS ARGUIÑANO
PLANETA

5
Yo fui a EGB 3
JORGE DÍAZ
PLAZA & JANÉS

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA

Els més 

venuts

Gary Shteygart.
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