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N
i temes de baix perfil
cultural ni literatura
poc ambiciosa. Els dos

tòpics amb què es vol menys-
prear el best-seller són negats
per tres dels llibres que seran
dels més sol·licitats. La fasci-
nant (i real) història dels dos
acadèmics de la RAE enviats
d’incògnit al París prerevolu-
cionari per aconseguir l’En-
cyclopédie, prohibida a Espa-
nya, està novel·lada amb el ri-
gor estilístic i la imaginació tre-
pidant del també acadèmic Ar-
turo Pérez-Reverte, amb el re-
gust dels seus grans Alatriste.

Amb el millor esperit an-
glosaxó del gènere, Juan Esla-

va Galán i Martí Gironell aga-
fenmites històrics i els conver-
teixen en matèria literària. El
primer diposita el cadàver apu-
nyalat de l’hidalgo Gaspar de
Ezpeleta davant la casa de Cer-
vantes, a qui s’acusa del crim.
L’autor d’El pont dels jueus, ba-
sant-se en estudis de Joaquim
Folch i Torres, posa epopeia a
la lluita per aturar l’espoli de
les pintures romàniques al Piri-
neu català el 1921... Fora
tòpics!

Hombres buenos. A. Pérez-Rever-
te. Alfaguara. 592 pàg. 22,90 euros.
Misterioso asesinato en Casa

Cervantes. J. Eslava Galán. Espasa.
380 pàg. 19,90 euros.Strappo.Martí
Gironell. Ed. B. 320 pàg. 21 euros.

E
l gener del 1939, dies
abans que els franquis-
tes entressin a la ciutat,

el conseller de Proveïments,
Miquel Serra, rebé l’ordre del
Komintern d’arrasar Barcelo-
na. Entre 2003 i 2007, Francis-
co Gómez va fer més de mil
estafes en bancs d’arreu... Són
històries reals queCremeuBar-
celona! i No digas que me cono-
ces novel·len en una Barcelona
que és motiu literari com mai
abans. Ho ratifiquen Mariona,
la lluita per la supervivència a
la vila deGràcia el 1824; l’Aveni-
da de la Luz, ambunamisterio-

sa desaparició en el mític pas-
sadís subterrani dels anys vint;
o La llei dels justos, on la ciutat
en ebullició del XIX és l’escena-
ri de dos joves enamorats però
enfrontats pels prejudicis de
les classes socials.

Cremeu Barcelona! / Quemad...

Guillem Martí. Columna / Destino. 20
/ @ 9,99 euros. No digas que me

conoces. Sergi Doria. Plaza & Janes.
17,90 / @ 10,99 euros.Avenida de la
Luz. María Zaragoza. Minotauro.
18,95 / @ 9,99 euros. Mariona. Pilar
Rahola. La Magrana-RBA. 18 / @ 7,99
euros. La llei dels justos / La ley

de…Chufo Llorens. Rosa dels Vents /
Grijalbo, 22,90 / @ 12,99 euros.

Fora tòpics!

Trama Barcelona

Las luminarias
Eleanor Catton
Siruela
808 pàg. 26 euros / @ 11,99 euros

Un any i mig
Sílvia Soler
Columna
351 pàg. 20,50 euros / @ 9,99 euros

El príncipe Lestat
Anne Rice
Ediciones B
560 pàg. 22,00 euros /@ 9,99 euros

Kenau. La mujer que derrotó
a los Tercios
Tessa de Loo
Edhasa
384 pàg. 24,50 euros

El món blau / El mundo azul
Albert Espinosa
Rosa dels Vents / Grijalbo
212 pàg. 15,90 euros / @ 9,99 euros

El cuc de seda / El gusano de...
Robert Galbraith
Proa / Salamandra
542 pàg. 19,00 euros /@ 12,99 euros

Sus ojos en mí
Fernando Delgado
Planeta
304 pàg. 20,50 euros

Acusada
Mark Gimenez
Principal de los Libros
432 pàg. 18,50 euros

Rusia
Eduard Rutherfurd
Roca
1.048 pàg. 24,90 euros /@8,99 euros

Younger
Pamela Redmond
Umbriel
256 pàg. 16 euros / @ 5,99 euros

Cuervos sangrientos
Simon Scarrow
Edhasa
576 pàg. 24 euros

Les llàgrimes de la deessa maorí
/ Las lágrimas de la diosa maorí
Sarah Lark
Ediciones B
808 pàg. 21,50 euros / @ 9,99 euros

Destí, la Templanza / LaTemplanza
María Dueñas
Columna / Planeta
512 pàg. 21,90 euros / @ 12,34 euros

Dios no tiene tiempo libre
Lucía Etxebarria
Suma de Letras
384 pàg. 17,90 euros / @ 9,49 euros

La canción de Roldán
Fernando Sánchez Dragó
Planeta
496 pàg. 21 euros / @ 10,99 euros

Estem ben trastocats
Karen Joy Fowler
La Magrana
336 pàg. 18 euros / @ 7,99 euros

El llindar de l’eternitat / El umbral
Ken Follet
Rosa dels Vents / Plaza & Janes
1.152 pàg. 24,90 euros / @ 11,99 euros

El dios del desierto
Wilbur Smith
Duomo
434 pàgines. 19,90 euros

La segona part d’El cant del cucut
segueix amb les peripècies del de-
tectiu Cormoran Strike i la seva
companya Robin Ellacott. Tots dos
investigaran la mort d’un autor en
un escenari que, sota pseudònim, la
creadora de Harry Potter coneix
molt bé: el món de la poderosa
indústria editorial i els seus tèrbols
interessos, que també en té...

El 1866, 25.000 persones vivien a
Hokitika tot buscant la fortuna en
aquesta punta deNova Zelanda. Ho-
mes com Walter Moody, heroi de
la treballadíssima novel·la de la jove
guanyadora del Booker Prize, que
es toparà amb una reunió secreta
per tramar un seguit d’assassinats.

Una parella acabada de jubilar i qua-
tre fills: un arquitecte, una cuinera,
una oceanògrafa i un surfista. És la
família que l’autora de L’estiu que
comença perfila per descriure les
tensions socials d’avui: tres marxen i
un es queda, en un context on l’a-
mor, com tot, ja no és per sempre.

Alguns vampirs ancians han desper-
tat de sota terra i obeeixen les or-
dres d’una Veu: cremar els joves
no-morts que ronden per les ciu-
tats. Però... qui o què és la Veu i què
pretén? Les respostes les descobri-
rem en l’onzena entrega de les ja
immortals Crónicas vampíricas.

Kenau és la llegendària heroïna que
liderarà un exèrcit de dones en
l’històric setge de Haarlem, al segle
XVI. L’autora holandesa de Gemelas
novel·la aquí el mite d’aquesta guerre-
ra que emergeix quan els temibles ter-
ços espanyols semblaven invencibles.

L’autor de Polseres vermelles tan-
ca la seva trilogia de colors amb
la història de cinc joves malalts
terminals que arriben a una illa
per morir. Escapant de la tristesa
i les llàgrimes, el guionista de Plan-
ta cuarta explica els últims dies
feliços d’aquests nois... mentre ja
prepara el salt a la gran pantalla.

Recomanem...

Ex-libris A.M. Ciervo (1918). / b. c. ex-libris de josep triadó

Ex-libris A. de Riquer i Palau (1904). / b. c. ex-libris d’a. de riquer

Enmig de la reforma de l’orde del
Carmelo i de les lluites pel poder
eclesiàstic, transcorre la història
d’amor admiratiu entre santa Te-
resa de Jesús i el frare Gracián. El
guanyador del premi Azorín posa
el focus en el perfil més humà de
la religiosa d’Àvila.

Després d’El color de la ley, un
dels grans autors nord-americans
del thriller judicial reprèn la vida
de Scott: dos anys més tard, l’ad-
vocat sense escrúpols haurà de
defensar la seva exdona i demos-
trar-ne la innocència en la mort
d’un jove golfista.

Mestre a satisfer l’ambició secreta
del lector de ficció d’aprendre de
forma amena i rigorosa —a més de
gaudir—, l’autor de Londres ho fa
ara amb la història d’un país a través
de cinc famílies, que abasten des del
regnat d’Ivan el Terrible fins a l’ensul-
siada de l’URSS. Joiós miracle.

Reflexionar sobre la pressió del
temps i l’edat en les dones. Aquesta
és la proposta de la columnista de
Glamour a través d’Alice, mare de
44 anys que diu tenir-ne 29. La no-
vel·la ha donat peu a una sèrie tele-
visiva estrenada el mes passat pel
creador de Sexe a Nova York.

“Què passa pel cap i pel cos d’un
home acostumat a triomfar quan
una tarda de setembre li confir-
men el pitjor dels seus temors?”
Així arrenca la nova novel·la de
l’autora d’El temps entre costu-
res, traduït en 27 països. Una
història de victòries i derrotes per
Mèxic, Jerez i l’Havana colonial.

Durant quasi deu anys, l’Imperi ro-
mà ha lluitat per recuperar la Gran
Bretanya... Però vèncer el temible
rei Carataco i les seves tribus indí-
genes no serà fàcil. Els dos oficials
de la Roma imperial, Macro i Cato,
tornen de la mà del veterà dels
pèplums literaris, que ha enganxat
una nova fornada de lectors.

Cent mil lectors en català i un milió
i mig en castellà segueixen la trilo-
gia Kauri. Després d’A l’ombra de
l’arbre Kauri, la mestra en literatura
landscape tanca la sèrie de Nova
Zelanda homenatjant les dones i la
seva lluita pel sufragi i la llibertat.

David: l’actor que ho va perdre tot.
Elena: l’exnòvia que agonitza en un
hospital. Alexia: la cosina milionària.
Un trio corromput per la mentida
que tiba els límits entre allò correc-
te i allò ideal. Basant-se en fets
reals, apareix ara com a novel·la el
que primer va ser peça teatral.

L’Espanya corrupta és el teló de
fons de l’aventura literària entre
l’excèntric presentador de Negro
sobre blanco i Luis Roldán. La
crònica resumeix, per mitjà de pe-
riodisme, investigació i narració,
els delictes i el captiveri de l’exdi-
rector de la Guàrdia Civil.

Es pot estimar els fills de la ma-
teixa manera? Els pares de les ger-
manes Cooke els van prometre
fer-ho, difícil de complir sempre i
més quan una desapareix... Sensi-
ble i subtil, el premi Pen Faulkner
és la primera novel·la de l’autora
nord-americana en català.

L’escriptor britànic tanca la trilo-
gia El segle després de passar per
la Primera Guerra Mundial (La cai-
guda dels gegants) i per la Sego-
na (L’hivern del món). L’autor
d’Els pilars de la terra narra el
final de les vides de cinc famílies
unides pels esdeveniments del se-
gle XX.

El veterà del best-seller torna amb
l’astúcia i l’humor del mag Taita, que
busca l’aliança entre Egipte i Creta
per unir-los contra els asiàtics hik-
ses. L’autor de Río Sagrado i El he-
chizero es mostra, malgrat els 81
anys, en forma oferint batalles,
traïcions i romanços al Nil amb l’es-
til trepidant que el caracteritza.

C. G.

Laura Ballestero
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