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              Novel·la   negra

Les xarxes socials prenen un 
caire obscur i perillós sota la 
mirada de Cesc Cornet, que 
imagina una conspiració 
criminal per induir al suïcidi 
massiu a través d’una etiqueta 
de Twitter. El govern 
començarà una investigació per 
esbrinar d’on ha sorgit el 
fenomen i què pretenen les 
empreses que hi ha al darrere. 
Al capdavant de la recerca hi ha 
una agent de policia que ha 
perdut la seva filla i que busca 
desesperadament saber la 
veritat de tot plegat.

FINS AQUÍ 
Cesc Cornet 
Llibres del Delicte  
376 pàg. 
18,50 !

Guardonat amb el premi dels 
llibreters francesos el 2019, 
Franck Bouysse construeix el 
relat colpidor d’una nena 
venuda a una família benestant 
que és maltractada i obligada a 
fer-se gran abans d’hora a la 
França rural de finals del segle 
XIX. Bouysse també és autor 
d’El diable no viu a l’infern 
(Crims.cat), un noir rural sobre 
un camperol de mitjana edat 
solitari i silenciós. L’home serà 
testimoni d’uns fets que, 
inevitablement, l’abocaran a 
l’abisme.

NASCUT DE CAP DONA 
Franck Bouysse 
Periscopi / Anagrama  
Trad. Anna Casassas Figueras 
304 pàg. 19,90 !

La sisena novel·la 
protagonitzada pel detectiu 
Max Riera arrenca a Deià, on ha 
desaparegut un poeta ucraïnès 
sense deixar cap rastre. Les 
pistes són escasses, però 
l’investigador es bolcarà a 
resoldre el cas i a descobrir per 
quin motiu el poeta estava 
obsessionat amb l’escriptor 
Robert Graves. La intriga 
d’aquesta desaparició es barreja 
amb el viatge del protagonista 
pels diferents paisatges de l’illa, 
que Moret descriu amb una veu 
narrativa vibrant. 

MISTERI A DEIÀ 
Xavier Moret 
Empúries  
344 pàg. 
18,90 !

La trilogia de Javier Cercas protagonitzada pel 
mosso d’esquadra Melchor Marín acaba amb la 
història de la desaparició de la seva filla. Marín 
ha deixat enrere el cos policial, s’ha convertit en 

bibliotecari i viu amb la seva filla adolescent, fins que ella 
descobreix com va morir la seva mare. Escrita com una novel·la 
d’aventures, El castillo de Barbazul narra la recerca del 
protagonista a Mallorca per recuperar la noia, però acaba 
enfrontant-se a trames corruptes i a l’abús dels poderosos.

EL CASTILLO DE BARBAZUL 
Javier Cercas 
Tusquets  
400 pàg. 
21,90 !

Després de guanyar el premi 
Planeta amb una novel·la 
històrica sobre Elionor 
d’Aquitània, Eva García Sáenz 
de Urturi torna al thriller, el 
gènere amb el qual ha guanyat 
centenars de milers de lectors. 
L’acció d’aquesta nova novel·la 
arrenca quan un exinspector 
basc rep una trucada 
misteriosa: si no localitza un 
volum llegendari anomenat el 
Llibre Negre de les Hores, la 
seva mare –que porta quatre 
dècades al cementiri– “tornarà 
a morir”.

EL LIBRO NEGRO  
DE LAS HORAS 
Eva García Sáenz de Urturi 
Planeta  
384 pàg. 20,90 !

El tancament d’una fàbrica de 
barques i el posterior suïcidi 
d’un dels treballadors porten al 
límit la resistència moral del 
comissari Montalbano, decidit 
a plegar abans que el 
comandant faci efectiva la 
dissolució de la comissaria. La 
moral dels agents, per terra, 
només remunta amb el repte 
que representa l’aparició d’una 
goleta molt misteriosa, l’Alcyon, 
al port de Vigata. És el penúltim 
cas de Montalbano, que 
Camilleri va escriure abans de 
morir als 94 anys.

EL CUINER DE L’ALCYON 
Andrea Camilleri 
Edicions 62 / Salamandra  
Trad. Pau Vidal Gavilans 
240 pàg. 18 !

Titllada d’“immoral” per la 
censura franquista, Visita a la 
senyora Soler va ser escrita el 
1971 i no es va arribar a publicar 
mai. Fins ara. L’editorial Fonoll 
ha recuperat aquest inèdit que 
relata els malsons sexuals d’una 
jove verge de 27 anys. La noia 
no pot tolerar la repressió dels 
desitjos sexuals imposada per la 
societat i per això visitarà un 
psicoanalista a la recerca 
d’ajuda. El llibre es publica amb 
l’informe de la censura 
incorporat i un pròleg i edició a 
càrrec d’Anna Maria Villalonga.

VISITA A LA SENYORA 
SOLER 
Manuel de Pedrolo 
Fonoll  
312 pàg. 20 !

Amb Catalunya en plena onada 
de fred, en Pascal Neige ha 
d’esbrinar qui ha matat en 
Michel Aubriot, un dels darrers 
supervivents de la màfia 
lionesa. A la vegada, ha de 
controlar que tothom que 
conrea marihuana al país pagui 
el seu tribut. El prolífic Sebastià 
Bennasar presenta una novel·la 
addictiva, violenta, sexual, que 
aconsegueix barrejar amb 
eficàcia la brutalitat de sèries 
com Gangs of London amb la 
tradició literària del gènere 
negre a Catalunya.

EL SOMRIURE  
DELS GUEPARDS 
Sebastià Bennasar 
Crims.cat  
174 pàg. 18 !

! ! ! !

El tercer títol de la sèrie de Harry 
McCoy se situa al 1973 a Glasgow, una 
ciutat desbordada pel tràfic de 
drogues. La mort d’una estrella del rock 
i la desaparició d’una noia de 13 anys 
donen el tret de sortida de la novel·la, 
que ressegueix els esforços de 
l’inspector McCoy per trobar-la. 
Convertit en un referent de la novel·la 
negra escocesa, Parks fa un retrat 

precís de la perifèria de Glasgow i el conflicte amb els 
Troubles d’Irlanda del Nord. El protagonista és, segons 
l’autor, “un investigador que té el seu propi codi moral: 
intenta fer el que creu que és correcte, i a vegades 
coincideix amb la visió policial, però d’altres no”.

BOBBY MARCH NO MORIRÀ MAI 
Alan Parks 
Univers / Tusquets 
Trad. Xavier Zambrano  
408 pàg. 18,90 !

La novel·la pòstuma de John Le 
Carré es pot llegir com un joc 
de miralls en relació amb els 
grans títols i protagonistes de la 
seva obra, i alhora com una 
mena de postil·la que tanca 
amb brillantor una vida 
dedicada a la literatura. Els fans 
hi reconeixeran trets 
arquetípics, models, temàtiques 
(la traïció, però com un pecat 
menys greu que durant la 
Guerra Freda) i un estil de 
torsimany de la llengua que 
sempre ha sigut marca de la 
casa. 

SILVERVIEW 
John Le Carré 
Edicions 62 / Planeta  
Trad. Núria Parés Sellarès 
250 pàg. 20,90 !
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