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La tercera virgen
FRED VARGAS
Siruela
394 pàgs. 19,90 euros
Un nou cas del comissari fran-
cès, Adamsberg, que persegueix
una assassina en sèrie que busca
la fórmula de la vida eterna. Tan
interessants són els personatges
com l’argument de la novel·la.

Nido de arañas
ELISABETH SANXAY
HOLDING
Lumen
205 pàgs. 16,90 euros
L’escriptora nord-americana tor-
na a un món tancat en què tot és
possible. I un cop més el xantatge
és peça clau de la història. El
soldat Malcolm Drake torna de
la II Guerra Mundial, fràgil,
amb problemes mentals, embotit
de pastilles. La mort de la seva
tia potser a causa d’una copa
massa forta provoca una situació
angoixant.

Mandrake / La Biblia y el
bastón
RUBEM FONSECA
Belaqua
186 pàgs. 16,60 euros
Dues novel·les curtes de l’escrip-
tor brasiler, protagonitzades per
l’advocat criminalista Mandrake,
un bon vivant a qui li agraden
molt les dones, menjar i beure. A
la primera història, una atractiva
jove li encarrega que cerqui un
llibreter; a la segona, el propi bas-
tó de l’advocat és utilitzat per co-
metre un crim. Llàstima de la tra-
ducció, que no és gaire bona.

Echo Park
MICHAEL CONNELLY
Roca Editorial
250 pàgs. 21 euros
Harry Bosch, un policia gens or-
todox, està al departament de ca-
sos no resolts i s’obstina a resol-
dre la desaparició d’una noia
ocorreguda 13 anys abans. Això
el portarà a una situació molt

complicada, sobretot per les con-
nivències entre polítics i policies.

El cuerpo tatuado
VAL McDERMID
RBA
445 pàgs. 21.50 euros
Una pluja torrencial deixa al des-
cobert un cos tatuat, un cadàver
de fa 200 anys. Retornen les ve-
lles llegendes, però l’erudita Jane

Gresham vol saber què va succe-
ir. El passat s’acosta perillosa-
ment al present.

Nido vacío
ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT
Planeta
320 pàgs. 19.50 euros
A la inspectora Petra Delicado
una nena li roba l’arma en un
centre comercial. Per la seva de-

sesperació, és utilitzada per ma-
tar unes quantes persones.
Aquest és el cas més difícil per a
la inspectora.

OUT
NATSURO KIRINO
Emecé
551 pàgs. 20.50 euros
Quatre dones treballadores uni-
des per un assassinat del marit

d’una de elles. Aquest és l’argu-
ment del llibre, però el teló de
fons és encara més interessant:
un apassionant retrat del Japó
contemporani.

L’accionista principal / El
accionista mayoritario
PETROS MÁRKARIS
Pagès Editors / Tusquets
352 / 365 pàgs. 20 euros
Dues històries que es creuen:
d’una banda, el segrest d’un bar-
co, en què viatja la filla del comis-
sari Kostas Jaritos. Terrorisme in-
ternacional? D’altra banda, l’as-
sassinat en sèrie de persones me-
diàtiques. L’autor grec posa en
solfa el món de la publicitat.

Petirrojo
JO NESBO
RBA
544 pàgs. 21 euros
Una interessant història que viat-
ja a través del temps. El 1944, un
soldat mor a les trinxeres de Le-
ningrad. Després, un soldat ferit

li pren el nom. El 1999, la policia
investiga una xarxa de tràfic d’ar-
mes relacionada amb vells i nous
nazis. L’any següent, apareixerà
un assassí amb un objectiu molt
especial. El lector s’empassarà
les 544 pàgines del llibre sense
adonar-se’n.

Tannöd, el lloc del crim /
Tannöd, el lugar del
crimen
ANDREA MARIA SCHENKEL
Proa / Destino
167 / 166 pàgs. 17 euros
Una família sencera és brutal-
ment assassinada a cops de pic
en un solitari casalot a Tannöd
(Alemanya). Gairebé no es feien
amb els del poble, però la brutali-
tat de la mort va commoure to-
thom. Schenkel, sense policies ni
detectius, fa parlar a la gent i així
es va desvetllant una societat
opressiva, plena de secrets, de re-
lacions traumàtiques entre veïns.
Es tracta d’una primera novel·la
de gran originalitat.

ROSA MORA

Les bones
novel·les ne-
gres retraten
les societats

en què vivim. En
aquesta aclaparado-
ra collita de primave-
ra hi trobem
excel·lents exemples.
Justícia i corrupció
conformen un còctel
explosiu que ho em-
pastifa tot. I el pi-
tjor, sembla impara-
ble. Sempre hi ha
massa diners, diners
foscos.

La barreja indis-
soluble de
corrupció, justícia i
poder és la protoga-
nista de dues
novel·les revelado-
res. Molt diferents
entre sí, però que te-
nen altres punts en comú: la re-
novació del llenguatge, de les es-
tructures, dels arguments. A
més, totes dues tenen premi.

Balas de plata, del mexicà Él-
mer Mendoza, ha obtingut, me-
rescudament, el tercer premi
Tusquets Editores de Novel·la.
És esplèndida des de tots els
punts de vista. El seu protago-
nista, Edgar Mendieta, Zurdo,
va pensar que es faria policia
per guanyar diners ràpids, però
en lloc d’anar a narcòtics, on es
fan negocis de veritat, es va que-
dar de poli ras d’homicidis. S’en-
fronta a un cas complicat: un
tipus de la bona societat, fill
d’un ex ministre, és assassinat.
Sembla que hi està barrejat el
totpoderós Marcelo Valdès,
però hi ha altres sospitosos. El
seu cap li ordena tancar el cas,
no fos que algú important es

molestés. Impossible, el cas el
persegueix. La trama és bona,
però el millor és el llenguatge de
rabiosa modernitat i el ritme de
vertigen que l’imposa i que atra-
pa el lector de principi a fi.

Retrato de familia con muer-
ta, de l’argentí afincat a Barcelo-
na Raúl Argemí, acaba de guan-
yar el Premi L’H Confidencial.
Comparteix amb el seu col·lega
mexicà el ritme i una estructura
novedosa. Un jutge s’obsessio-
na per l’assassinat d’una dona
que es va fer passar per acci-
dent. Ella, el seu marit, el seu
germà i alguns amics es dedi-
quen a blanquejar diners del
narcotràfic. Però ella i les seves
amigues s’avorreixen i deci-
deixen fer una fundació a favor
dels nens pobres. Es torna peri-
llosa i incontrolable. Algú la ma-
ta. Però qui? El jutge es torna

boig, i treballa dia i nit. La co-
rrupció s’estén com una taca i
és difícil saber la veritat. És una
novel·la plena de desesperança.

També ha tingut premi An-
dreu Martín, l’Alfons el Magnà-
nim, amb De tot cor. És una
crítica a la teleescombraria. Un
popular periodista que treballa
el cor i el fetge mor a cops d’un
pal de golf. Aquesta història
que ens retorna al millor Mar-
tín està explicada a través de
diverses veus, inclosa la del pro-
pi assassasí. A banda de la du-
resa amb què tracta el tema, es-
tà plena d’humor i ironia.
Balas de plata. Élmer Mendoza. Tus-
quets. 254 pàgines. 17 euros.

Retrato de una familia con muerta.
Raúl Argemí. Roca Editorial. 208
pàgines. 15 euros.

De tot cor. Andreu Martín. Brome-
ra. 320 pàgines. 19 euros.

Tan real com la vida
mateixa: justícia i corrupció

Rubem Fonseca. Petros Márkaris.

Detenció d’un parell de narcotraficants a Mèxic.

Negra i policíaca
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Com a mínim estan garanti-
des 5.000 pàgines de Mer-
cè Rodoreda abans que
acabi l’any. Són només les

que conformaran el primer vo-
lum de l’obra completa de l’es-
criptora, que coordina Carme Ar-
nau, i que en realitat és la punta
de l’iceberg d’un projecte molt
més ampli, però alhora tan sols
una part dels diversos llibres que
està previst que vagin sortint en el
decurs d’aquest any, quan en fa
25 de la mort de l’escriptora i 100
del seu naixement. Per aquestes
coses acostumen a servir, si més
no, les efemèrides.

Els cinc milers de planes cor-
respondran, un cop apareguin el
proper octubre, a l’estoig que,
amb tres volums, conformarà to-
ta la narrativa de Rodoreda. El
primer és el que aplegarà les
novel·les (La plaça del Diamant,
El carrer de les Camèlies, Jardí
vora el mar, Aloma i Quanta,
quanta guerra...); el segon reuni-

rà tots els contes i la novel·la in-
acabada L’amor i la primavera.
Queda per al tercer llibre l’obra
de joventut de l’escriptora, amb
les primeres narracions, el perio-
disme i d’altre material comple-
mentari.

“Es tracta de fixar ja definitiva-
ment uns textos i prendre’ls a par-
tir d’ara com la referència canòni-
ca”, apunta Jordi Cornudella,
que coordina les obres completes,
una operació en la qual treballen
conjuntament Edicions 62 i la
Fundació Rodoreda, de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). La vo-
luntat de deixar uns textos ja per
definitius ha provocat un fet
insòlit en el sector editorial: Edi-
cions 62 treballa, per exemple,
frec a frec amb Club Editor per
consensuar el text de Quanta,
quanta guerra..., novel-la l’origi-
nal de la qual s’ha perdut.

Molts més problemes hi haurà
a l’hora de preparar el volum de
la poesia, que juntament amb el
del teatre, completaran l’any que

ve el projecte d’obra completa.
“Entre els papers de l’escriptora
dipositats a la fundació s’ha tro-
bat una gran quantitat de poesia
inèdita i això demana un treball
que va més enllà del tema filolò-
gic; cal una nova organització del
material i, per tant, un treball de
domini de l’ecdòtica. Caldrà bus-
car la persona”, diu Cornudella.

La gran novetat rodorediana
serà, però, l’aparició de la corres-
pondència entre l’escriptora i el
seu editor, Joan Sales, que prepa-
ra una de les biògrafes de l’autora
de Mirall trencat, Montse Casals.
Club Editor serà l’encarregat de
publicar també a l’octubre una

relació epistolar llarga (entre
1960 i 1983), apassionant (es pot
veure la rebotiga de la producció
rodorediana), apassionada (Sales
és dels pocs que s’atreveixen a
mantenir amb l’autora un cos a
cos a vegades força tens i que està
a punt d’engegar en orris els pro-
jectes col·lectius) i desequilibrada
(l’editor és molt més grafòman
que l’autora).

Entre el reguitzell de projectes
i publicacions previstes, en sobre-
surten tres: una selecció de cartes
de Rodoreda (Edicions 62) amb
diversos corresponsals, a cura de
Carme Arnau; d’altra, la recopila-
ció i transcripció de totes les entre-
vistes fetes a Rodoreda (a càrrec
d’Abraham Mohino i que publi-
caria la mateixa fundació) i
l’adaptació al teatre d’una novel-
la clàssica de l’autora i força re-
current en el cicle escolar català,
Aloma, per part de la companyia
Dagoll Dagom per al Teatre Na-
cional de Catalunya. Si Rodoreda
aixequés el cap...

Malgrat que moltes novetats bi-
bliogràfiques rodoredianes no arri-
baran fins a la tardor, a les parade-
tes de Sant Jordi s’hi podran tro-
bar, entre d’altres, aquests títols:

�Autoretrat. A cura de Mòni-
ca Miró i Abraham Mohino. An-
gle. 350 pàgs. 27 euros. Rodore-
da, per ella mateixa a partir d’en-
trevistes i textos autobiogràfics.

�Descobrint Mercè Rodore-
da. Lluís Hernández. La Galera.
171 pàgs. 11 euros. Una primera
aproximació biogràfica i literaria
per als més joves.

� Tots els contes. Mercè Ro-
doreda. Edicions 62. 470 pàgs.
25 euros. Edició que incorpora
per primer cop Viatges i flors,
fixa la llengua i arregla diversos
errors ortotipogràfics que hi ha-
via en d’altres edicions.

�Formiga. Mercè Rodoreda.
Cruïlla. 16 pàgs. 4,50 euros. Leo-
nard Beard il·lustra un dels poe-
mes de l’escriptora, extret del seu
conjunt Bestioles. El primer text
rodoredià per als més petits?

� Contes infantils. Mercè Ro-
doreda. Baula. 25 pàgs. 13,60 eu-
ros. Una demostració de la sensi-
bilitat envers els nens d’una auto-
ra suposadament dura.

� El carrer de les Camèlies.
Mercè Rodoreda. Club Editor.
248 pàgs. 7, 50 euros. L’editorial,
que va publicar en vida de Rodo-
reda la seva obra, la recupera sen-
cera ara, en fa una edició en bu-
txaca per a adults i, alhora, una
altra amb una lectura de l’obra a
cura d’un especialista. En aquest
cas, del professor Xavier Pla.

� Rodoreda. Exili i desig.
Mercè Ibarz. Empúries. 258
pàgs. 20 euros. Biografia, amb
tocs de novel.la, sobre la fasci-
nant figura de l'autora, completa-
da amb una antologia de cartes i
textos.

� La plaza del Diamante / La
Calle de las Camelias. Mercè Ro-
doreda. Edhasa. 503 pàgs. 24,50
euros. Des de 1965, quan va pu-
blicar La plaza del Diamante, Ed-
hasa ha traduït en castellà gaire-
bé tota l’obra. Per a l’Any Rodo-
reda treuen en un sol volum una
edició de les dues novel·les, així
com, també en un sol volum, els
seus Cuentos (634 pàgs. 28,50 eu-
ros). En venen molts més a Cata-
lunya que a la resta d’Espanya...

Les ‘rodoredes’ que vénen

Mira Rodoreda / Bibliografia

Del suposat
autoretrat
a ‘parlar’
en castellà

Armand Obiols i Mercè Rodoreda, a Lausana a finals de 1950.

Dagoll Dagom
portarà a la tardor
al Teatre Nacional
una versió d’‘Aloma’
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