
 

El petits drames d’una dona lliure
La vida d'Ally Hughes és un caos. Amb

una nena que requereix tota la seva aten-
ció, una mare controladora i unes llargues
jornades com a professora a la Universitat
de Brown. No té temps per organitzar-se i
menys per pensar en homes, o a tenir
sexe! Un dia apareix en Jake, un alumne
deu anys més jove, que ho posarà tot de
cap per avall. Però això no pot ser. | DdG



JULES MoULIN

Las dos vidas de Ally Hugues
TITANIA, 256 PÀGINES

Els mecanismes de control i exclusió
A la plaça d’una gran ciutat, s’hi desenvo-

lupen una sèrie d’històries sobre les vides
quotidianes i les passions ocultes. El món el
controla el personal invisible interessat no-
més a maximitzar els beneficis. Quan la pla-
ça s’omple d’una multitud de refugiats que,
sobtadament desposseïts de les seves llars
hi arriben amb el tramvia, el poder respon-
drà amb violència i exclusió. | DdG.



MAGDALENA tULLI

El defecte
RAIG VERD, 160 PÀGINES

Un original còctel de realitat i ficció
El desenvolupament d'una aplicació per al

telèfon mòbil capaç de diagnosticar i tractar
qualsevol malaltia podria significar un enorme
avenç, però també pot prestar-se als abusos.
George Wilson, resident de tercer any de radio-
logia, desperta un matí al costat del cadàver de
Kasey, la seva promesa. No trigarà a descobrir
que la jove, diabètica des de petita, havia parti-
cipat en una sèrie de proves. | DdG.



RoBIN Cook

Infección
PLAZA & JANÉS, 432 PÀGINES

Secrets amagats al Metro de Barcelona
Un malson en espiral descendent, sal-

pebrat d’erotisme, humor i violència. A Bar-
celona, cada dia, més d’un milió d’usuaris
recorren els 123 quilòmetres de vies de la
xarxa de metro. Un d’aquests és el Marçal,
un noi de vint-i-set anys que un dijous al
vespre surt de casa decidit a trobar el seu
pare. La nit serà llarga. La recerca, intensa.
Les amistats, perilloses. | DdG.



LLUÍS LLoRt

Sota l’asfalt
LA MAGRANA, 192 PÀGINES

Les dones també saben fer la guerra
Ash Thompson és una de les 400 dones

que es van disfressar d'home per lluitar con-
tra l'esclavitud a la guerra civil americana du-
rant la dècada de 1860. En realitat es diu
Constance i porta a la butxaca la foto del ma-
rit que l'espera a la seva granja d'Indiana. Allà
també va deixar el record d'una mare morta
que li canviava el final als contes. Ella és va-
lenta i dura, però també té por. | DdG.



LAIRD hUNt

Neverhome
BLACKIE BOOKS, 200 PÀGINES

Un recull de la nova narrativa mexicana
Juan Villoro, Guadalupe Nettel i Cristina

Rivera Garza, van rebre l’encàrrec de selec-
cionar una mostra de relats dels autors més
interessants de la nova literatura mexicana.
El resultat és aquest volum, que recull vint
relats sense altra connexió que la nacionali-
tat i la condició d'emergents dels autors. A
través d'ells el lector pot descobrir una litera-
tura tan rica en projecció com a tradició. | DdG.



DIVERSoS AUtoRS

Palabras mayores
MALPASO, 304 PÀGINES
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LLIBRES

JoSÉ SERRALVo

«El niño que
se desnudó
delante de

una webcam»

LIBROS DEL LINCE
504 PÀGINES

S’hauria d’advertir que aquest llibre
no és apte per a persones sensibles
als drames socials. El relat de José
Serralvo es desenvolupa en un món
cruel on la ingenuïtat d'un nen és
vulnerada per ser carn de la
pornografia infantil. Una història
que es desenvolupa en un context de
violència familiar i abusos, retratant
la part més fosca de la societat.

Des de Colòmbia fins al Congo, el
treball de José Serralvo (Jerez de la
Frontera, 1984) com a jurista de la Creu
Roja Internacional nodreix la seva
narrativa. Consisteix, segons l'autor, «a
dialogar amb actors armats per in-
tentar aconseguir un compliment òp-
tim del dret internacional humanita-
ri». La seva tasca al front és variada. Des
de recollir un cadàver a la selva perquè
la família el pugui enterrar digna-
ment, fins a pagar-li un bitllet d'auto-
bús a una persona amenaçada, visitar
una presó o posar en contacte mem-
bres d'una mateixa família, a propor-
cionar una pròtesi a un nen que ha es-
tat víctima d'una mina antipersona.
«Les activitats canvien cada dia, però
totes són enriquidores», comenta Ser-

ralvo, qui actualment es troba a la seu
de Ginebra, a l'espera del seu proper
destí: l’Afganistan. 

«La veritat és que gràcies a la meva
feina tinc moltíssim material. Entro en
presons on ningú més posa un peu, ac-
cedeixo a zones del país on es respi-
ra conflicte, xerro amb comandants de
l'exèrcit o de grups armats. Al mateix
temps, el treball de l'organització es
basa en una política de confidencia-
litat molt estricta. De manera que es
dóna la paradoxa que sóc escriptor,
que m'encantaria escriure sobre mol-
tes de les coses que veig i que no puc
fer-ho per culpa de la meva pròpia fei-
na» comenta Serralvo. «Al cap i a la fi,
ser escriptor, almenys com jo ho en-
tenc, vol dir observar el món i deixar
testimoni, tractant de canviar per a mi-
llor, en la mesura del possible».

És una altra guerra la que descriu en
la seva novel·la. Una guerra silencio-
sa, que en aparença només implica
una càmera web i un nen, eix que uti-
litza l'autor per descriure la batalla
mundial de la pornografia infantil.
«Vaig començar a interessar-me pel
tema a través de David Foster Walla-
ce, un dels meus escriptors favorits. I
una vida. Ja fa diversos anys vaig topar

amb la història de Justin Berry, un
nord-americà que havia estat introduït
en el món de la pornografia infantil als
dotze anys. Un home va començar a
parlar amb ell a través d’un xat i li va
oferir diners a canvi de treure’s la sa-
marreta. Al principi s’hi va resistir,
però després va acabar pensant que de
totes maneres se la treia sempre a clas-
se d'esport o a la piscina, i va acabar ac-
ceptant. A partir d'aquí va començar
un descens als inferns, que va portar
Justin a prendre decisions cada vega-
da més errònies. A mi em va interes-

sar molt aquesta història, en particu-
lar la forma en què reflectia com un
nen, símbol de la innocència, podia ser
manipulat fins a esdevenir un adult
sense valors. Així que vaig decidir
inspirar-me en aquella història per
construir una ficció».

En un món de novel·les roses, de
pornografia lleugera per a mestresses
de casa, una novel·la com la seva,
crua, forta i descarnada, sembla in-
tentar enderrocar els cànons coneguts.
No obstant això, El niño que se desnudó
delante de una webcamno és només
denúncia. «El meu editor diu que la li-
teratura ajuda a entendre i canviar el
món, i per ambiciós que sembli,
aquesta és la finalitat del llibre».

Seguir els llibres que publica Enri-
que Murillo és garantia de qualitat i re-
novació. Ningú retreu al món dels lli-
bres el nom de la seva editorial, ja que
Murillo realment fa gala d'una vista de
linx en la selva de l'escriptura actual.
El mateix comenta del llibre de Ser-
ralvo: «és novel·la negra i de denúncia.
Però és molt més que això. Perquè
l’autor no només ha investigat a fons
el territori de la pornografia infantil 2.0,
sinó que ha construït la seva història
amb gran habilitat narrativa».

MATÍAS CROWDER

Literatura 2.0 per canviar el món
«EL NIÑO QUE SE DESNUDÓ DELANTE DE UNA WEBCAM»   JOSÉ SERRALVO ES NODREIX DE LA SEVA EXPERIÈNCIA COM
A JURISTA DE CREU ROJA INTERNACIONAL PER ENDINSAR-SE I DENUNCIAR EL TÈRBOL TERRITORI DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL
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La maledicció
dels Palmisano  
RAFEL NADAL
COLUMNA

2?
El que no et
mata et fa 
més fort
D. LAGERCRANTZ

COLUMNA

3?
El retorn 
de Cató  
MATILE ASENSI
COLUMNA

4?
La noia del tren  
PAULA HAWKINS
LA CAMPANA

1?
Sucs verds
CARLA ZAPLANA
COSSETÀNIA

2?
Anem a buscar
bolets
JOSE LUIS GALLEGO
LA GALERA

3?
Història mínima
de Catalunya
JORDI CANAL
TURNER

4?
Córrer per 
ser lliure
CARLA ZAPLANA
COSSETÀNIA
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El regreso 
de Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

2?
Lo que no te
mata te hace
más fuerte
DAVID LAGERCRANTZ
DESTINO

3?
Revival
STEPHEN KING
PLAZA & JANÉS

4?
La zona de
interés
ANAGRAMA
DESTINO

5?
El cártel 
DON WINSLOW
RBA

1?
Las cuentas y
los cuentos de la
independencia
JOSEP BORRELL
LA CATARATA

2?
Pujol. 
El hundimiento
XAVIER HORCAJO
ACTAS

3?
Guía práctica
para una
alimentación...
ODILE FERNÁNDEZ
URANO

4?
La nueva
educación
CÉSAR BONA
PLAZA & JANÉS

5?
Valió la pena.
Una vida entre
diplomáticos
JORGE DEZCALLAR
PENÍNSULA

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

Els més 
venuts

José Serralvo, en una presentació. 

DDG
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