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                    Novel·la històrica          

Albert Mestres utilitza la 
relació de Madroneta Renart 
(filla de l’arquitecte i 
comediògraf Francesc Renart i 
Arús) amb el poeta Joaquim 
Rubió i Ors (fill de l’impressor i 
llibreter Josep Rubió i Lluch) 
per esbossar la turbulenta 
Barcelona de la primera meitat 
del segle XIX, la de les bombes 
d’Espartero i les revoltes als 
carrers. Mestres fa un excel·lent 
retrat del poeta, que es mou 
entre l’ideal romàntic i les 
prohibicions de l’època que el 
turmenten. 

SENTIMENTAL 
Albert Mestres 
Angle Editorial  
272 pàg. 
18,50 !

Coia Valls situa la seva novel·la 
en un moment, el segle XV, en 
què moltes coses començaven a 
canviar, i agafa diferents 
episodis històrics que deixen 
constància de la resistència i les 
ànsies per tirar endavant. “Els 
hospitals deixen de ser un espai 
on anar a morir-se per 
convertir-se en un lloc on 
guarir-se”, explica. La porta a 
tres escenaris: Barcelona, 
sobretot l’Hospital de la Santa 
Creu i el Raval i els seus 
prostíbuls; Vallbona de les 
Monges, i Llívia.

L’ALQUÍMIA DE LA VIDA 
Coia Valls 
Columna  
520 pàg. 
21,50 !

Albert García Espuche viatja 
fins a la Barcelona de fa tres 
segles per convertir tot el seu 
coneixement històric de la 
ciutat en una novel·la 
apassionant. El protagonista és 
Giovanni Francesco Gemelli 
Careri, un viatger italià cèlebre 
per haver fet la volta al món. 
L’home s’estableix a la capital 
catalana i entra en contacte 
amb nobles i poderosos de 
l’època, però també amb 
personatges que malden per 
sobreviure i que l’ajudaran a 
tocar de peus a terra.

EL VIATGER  
Albert García Espuche 
Símbol  
376 pàg. 
22 !

Aleksandr Aleksàndrovitz 
Alekhin (1892-1946) va sumar 
victòria rere victòria darrere 
d’un tauler d’escacs a l’època 
d’entreguerres. Fill d’un ric 
terratinent, es va criar a la 
Rússia tsarista i va obtenir la 
nacionalitat francesa després 
de la victòria bolxevic. Quan va 
esclatar la Segona Guerra 
Mundial, es va aliar amb els 
nazis i va passar els seus últims 
dies a la península Ibèrica 
jugant a escacs per sobreviure i 
tenint deliris en què apareixien 
morts els seus rivals. 

LA DIAGONAL ALEKHINE 
Arthur Larrue 
Trad. Marta H. Pibernat  
La Campana  
280 pàg. 19,90 !

! ! ! !

Després de l’èxit 
internacional de L’infinit 
dins d’un jonc, Irene 
Vallejo fa el salt a la 
ficció amb un llibre que 
recrea un dels episodis 
més llegendaris de 
l’Eneida de Virgili: 
l’arribada a Cartago 
d’Enees, l’heroi de Troia, 
convertit en refugiat. 
Allà li ofereix refugi una 
dona més gran i més 
poderosa, Elisa. Entre 
novel·la d’aventures i 
d’història, El xiulet de 
l’arquer viatja als mites 
del passat per explicar la 
història d’aquest home 
vagabund i derrotat a 
qui una misteriosa 
profecia assenyala com 
el fundador de la futura 
civilització romana. I ho 
fa amb una polifonia de 
veus: Enees, Elisa, Anna, 
Eros i Virgili.

 
EL XIULET DE L’ARQUER 
Irene Vallejo 
Trad. Núria Parés Sellarès 
Columna  
328 pàg. 
18 ! 

La història oficial explica que, 
la nit del 31 a l’1 d’agost de 1943, 
Pere Areny Aleix, que dormia al 
mateix llit que el seu germà 
gran, Antoni Areny Baró, va 
agafar una escopeta carregada 
amb balins que guardaven a 
l’habitació i li va disparar un 
tret al cap. L’Antoni tenia 56 
anys, i el Pere, 29. A l’escriptor 
Iñaki Rubio sempre l’ha 
fascinat aquest fratricidi. Per 
escriure el llibre, li ha sigut clau 
poder accedir al sumari del cas, 
que no es farà públic fins al 
2043. Què va passar el 1943?

MORTS, QUI US HA MORT? 
Iñaki Rubio 
Comanegra  
360 pàg. 
19,50 !

Després d’una dècada dedicat a la política, 
l’exconseller d’Exteriors Alfred Bosch torna a la 
literatura amb una novel·la històrica que narra la 
construcció de la Sagrada Família a través de les 

vides dels fills dels treballadors que viuen a l’ombra del temple i de 
Gaudí. Com el Bordegàs, un nen de pare desconegut que està 
esculpit a la façana del Naixement en braços de la Mare de Déu. 
L’ascens de les torres de l’església es combina amb la història de 
Catalunya, que els obligarà a agafar les armes.

EL TEMPLE DELS POBRES 
Alfred Bosch 
Columna   
512 pàg. 
21,90 !

Cristina Fallarás s’endinsa en la vida de Joana I 
de Castella per despullar-la de tòpics i falsedats. 
A La loca narra la turmentada vida de la reina al 
costat d’un marit maltractador i relliga la seva 

història amb la d’una refugiada del segle XXI que és acollida per 
un grup de dones unides per escapar-se de la violència masclista. 
Amb una veu narrativa torrencial i sense embuts, Fallarás 
reivindica el paper de Joana en la història d’Espanya i la dibuixa 
com una dona culta i intel·ligent que va ser oprimida.

LA LOCA 
Cristina Fallarás 
Ediciones B  
288 pàg. 
18,90 !

Posteguillo, un dels autors més venuts de 
novel·la històrica, amb més de 4 milions de 
lectors només a Espanya, no s’ha volgut 
enfrontar a Cèsar –a qui admira des que era 

lector d’Astèrix– fins després de dues trilogies sobre Roma. Roma 
soc jo és el primer d’una saga de sis llibres i explica la joventut de 
Cèsar i el judici que va fer que, per primera vegada, fos aclamat pel 
poble romà. Un judici en què es va enfrontar als més conservadors 
i poderosos senadors romans i en què va defensar els macedonis. 

ROMA SOC JO 
Santiago Posteguillo 
Ediciones B / Rosa dels Vents  
736 pàg. 
23,90 !

Carmen Mola era una misteriosa escriptora de 
bestsellers que triomfava amb els seus thrillers 
sanguinaris. Al gener, la seva identitat va 
quedar al descobert quan va guanyar el premi 

Planeta i es va saber que rere el pseudònim hi ha tres guionistes: 
Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero. A La bestia, els 
tres autors construeixen una intriga ambientada a Madrid el 1834, 
en plena epidèmia de la pesta. El llibre parteix de la desaparició de 
la Clara i la por de la Bèstia, un monstre que no ha vist mai ningú. 

LA BESTIA 
Carmen Mola 
Planeta  
544 pàg. 
22,90 !
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