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suplement especialarallegim

Observant els seus propis 
veïns, l’escriptor nord-americà 
A.J. Finn va trobar una història 
per convertir-la en bestseller. 
Finn va idear Anna Fox, una 
dona sola i vulnerable que, per 
casualitat, és testimoni d’un fet 
terrible que no hauria d’haver 
vist. Perduda entre la realitat i 
la imaginació, la protagonista 
es capbussarà en una espiral de 
suspens cada vegada més 
trepidant. A través de les 
intrigues que va 
desembolicant, Fox també 
s’enfrontarà a la depressió i a 
l’addició a l’alcohol que pateix.

LA DONA A LA FINESTRA 
A.J. Finn 
Rosa dels Vents / Grijalbo 
Trad. N. Parés i I. Estany 
528 pàg. 19,90 !

Després de passar-se 32 anys 
dins els Mossos d’Esquadra, 
Joan Miquel Capell fa el salt a 
la literatura amb la història de 
la primera investigació del cos 
policial català. A Wad-Ras, 
guardonada amb el premi 
Crims de Tinta, Capell novel·la 
la mort, aparentment per 
sobredosi, d’una reclusa a la 
presó i totes les circumstàncies 
que l’envolten. El llibre 
desplega una trama d’intrigues 
que serveix, alhora, per retratar 
com treballaven els Mossos 
d’Esquadra en la seva etapa 
més primerenca. 

WAD-RAS 
Joan Miquel Capell 
La Magrana 
352 pàg. 
19 !

Es poden justificar les 
atrocitats d’un monstre? Al 
voltant d’aquesta pregunta 
orbita la trama de Diví, que 
arrenca amb una imatge 
inquietant: un home apareix 
crucificat davant del Teatre-
Museu Dalí a Figueres. Serà el 
primer d’una sèrie de crims 
inquietants i surrealistes que 
posaran contra les cordes el 
sergent dels Mossos d’Esquadra 
Albert Olazábal. Per esbrinar 
qui s’amaga rere les morts, el 
policia s’haurà d’enfrontar al 
seu passat en una novel·la 
trepidant i farcida d’intrigues.

DIVÍ 
Oriol Canals 
Base 
294 pàg. 
17,80 !

Xavier Zambrano trepitja per 
primera vegada el terreny de la 
novel·la negra com a escriptor 
amb un debut que vol ser 
alhora un homenatge als 
clàssics del gènere. Per això 
imagina un detectiu que fuma i 
beu com un desesperat mentre 
prova de resoldre, juntament 
amb el seu germà bessó, una 
desaparició i un segrest 
embolcallats de misteri. 
Ambientada als anys 90, la 
història juga amb els clixés del 
gènere per embolicar el 
protagonista en una trama 
farcida d’ironia, sexe i violència.

LLEUGERA SANG 
Xavier Zambrano 
Llibres del Delicte 
170 pàg. 
14,90 !

La plàcida quotidianitat del 
poble suec de Fjällbacka queda 
estroncada amb l’aparició del 
cadàver d’una nena. Läckberg 
encarrega el cas als seus 
investigadors de capçalera, el 
matrimoni format per Erica 
Falck i Patrik Hedström, que 
toparan amb sospitosos que 
han patit violència de gènere, 
infanteses desestructurades i 
conflictes familiars. Com en les 
novel·les anteriors, l’escriptora 
combina la intriga amb el retrat 
dels personatges, que viuen 
entre el desig de tranquil·litat i 
la por de la tragèdia.

LA BRUIXA 
Camilla Läckberg 
Amsterdam 
Trad. Marc Delgado 
744 pàg. 22,90 !

Inge Schilperoord es capbussa 
en la ment d’un pedòfil que 
acaba de sortir de la presó. 
Conscient que pot repetir els 
errors, el protagonista inicia 
una lluita per reconduir els 
seus pensaments i vèncer els 
impulsos. Malgrat els esforços 
per allunyar-se de la temptació, 
l’home no pot evitar iniciar una 
amistat amb la seva veïna, una 
nena de nou anys. Escrita per 
una psicòloga forense i traduïda 
a una trentena de llengües, la 
novel·la fa un retrat minuciós 
d’un pedòfil allunyant-se dels 
clixés i dels reduccionismes. 

NO TORNARÀ A PASSAR 
Inge Schilperoord 
Catedral 
Trad. Laia Fàbregas 
240 pàg. 
19,50 !

Els secrets són més intensos i 
més profunds a l’Harem del 
Tibidabo, un prostíbul entre 
mansions modernistes on pot 
passar de tot. El veterà 
escriptor de novel·la negra s’hi 
endinsa amb una història 
curulla de personatges 
misteriosos, com un histriònic 
hereu del club que rep la notícia 
sobtada de la mort de la seva 
mare. Amb la intriga de l’autor 
del crim com a motor narratiu, 
Martín posa en marxa un relat 
trepidant en què s’uneixen 
traficants de dones, rituals de 
vudú i molts morts.

L’HAREM DE TIBIDABO 
Andreu Martín 
Alrevés 
355 pàg. 
20 ! 

El llegat dels espies arriba a les 
llibreries sota la possibilitat que 
sigui, després que ell mateix ho 
hagi insinuat, l’última novel·la 
de John le Carré. L’escriptor 
repesca trames i personatges de 
novel·les anteriors per 
cabdellar una història sobre la 
responsabilitat individual i 
col·lectiva davant el passat. El 
llibre, veloç i intens, funciona 
com un complex 
trencaclosques de múltiples 
peces que reafirma, de nou, la 
capacitat literària de Le Carré, 
que l’ha impulsat al cim dels 
mestres de l’espionatge literari.

EL LLEGAT DELS ESPIES 
John le Carré 
Edicions 62 
Trad. Laia Font 
320 pàg. 
21,50 !

“Pedrolo sempre és un 
valor segur. Llegir-lo és 
una aventura, perquè la 
majoria dels seus llibres 
s’han de perseguir”  
Sebastià Bennassar

LA CRÍTICA HA DIT

Coincidint amb el centenari 
del naixement de Manuel de 
Pedrolo, La Butxaca reuneix 
en un sol volum tres de les 
seves novel·les policíaques 
clau: Doble o res, L’inspector 
fa tard i Joc brut. Cada text 
és autònom i atractiu a la 
seva manera, però tots tres 
condueixen per camins 
diferents el lector fins a una 
profunda reflexió sobre la 
naturalesa humana i tot el 
que l’envolta. Es tracta d’una 
trilogia àgil i plena de 
suspens, intriga i crítica 
social que va establir les 
arrels de la novel·la negra 
catalana de l’actualitat. 

A L’OMBRA DEL CRIM 
Manuel de Pedrolo 
La Butxaca 
688 pàg. 
16,95 !

“La literatura ha de servir 
per defensar allò en què 
creus. La violència de 
gènere, la pedofília i la 
corrupció són drames 
molt actuals”

L’AUTORA HA DIT

Carme Riera entén la 
novel·la negra com el gènere 
més pròxim a la crítica 
social. Per això, en la seva 
tercera incursió a la 
narrativa policíaca, 
l’escriptora traça una mirada 
de denúncia a la pederàstia i 
a la corrupció des de la 
història d’una exdetectiu 
martiritzada per la 
culpabilitat d’un cas antic. La 
protagonista es farà càrrec 
de la investigació que 
segueix la desaparició d’un 
home de negocis i que 
desembocarà en una trama 
obscura que escampa els 
tentacles per tot Catalunya.

VENJARÉ LA TEVA 
MORT 
Carme Riera 
Edicions 62 / Alfaguara 
320 pàg. 18,90 !

Novel·la negra
Una reedició de Pedrolo i els retorns de Carme Riera, 
John le Carré, Andreu Martín i Camilla Läckberg


