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Després de l’èxit sobrena-
tural de la saga Crepus-
cle amb els seus amors
i dubtes vampírics-ado-

lescents, Stephenie Meyer torna
amb The host aparentment més
proper al gènere de la ciència-fic-
ció que al terror sobrenatural
però que en darrera instància és
un cosí molt proper a la seva
anterior creació. La Wanderer
—Wanda per als amics— és un
estrany paràsit extraterrestre
(ells mateixos es diuen “àni-
mes”), membre d’una raça aliení-
gena que ha infestat la Terra. És
col·locada en el cos d’una amfi-
triona humana, la Melanie, però
la personalitat d’aquesta no desa-

pareix i ambdues, l’ET paràsita i
la jove terrestre, coexisteixen en
el mateix cos. Amb la qual cosa
ja tenim la psicològica ambi-
valència —estrany-proper, fasci-
nació-fàstic, por-atracció— amb
què tan bé juga Meyer i que tant
agrada als adolescents (que s’hi
senten molt identificats: és la ma-
teixa relació que estableixen
amb el seu cos canviant). Wanda
/ Melanie cau presonera d’un
grup de resistents humans
—inclòs el seu antic xicot—. Hi
ha imatges molt maques que re-
corden la sensibilitat d’una Ursu-
la K. Le Guin.

The host (L’hoste) / The host
(El huésped). Stephenie Meyer.
Suma. 723 pàgs. 24,50 euros.

El pont Milvio de Roma està ple
de candaus d’adolescents que
han volgut emular els herois
d’aquesta història romàntica, i
sembla que s’està convertint en
tota una moda que ha arribat a
Espanya. A la continuació d’A
tres metres sobre el cel, el seu pro-
tagonista torna a Roma dos anys
després, però el record del seu pri-
mer amor el segueix trasbalsant.

Quarta entrega de la millor sèrie
de novel·les de víkings mai escri-
ta. Història i aventura es donen
la mà d’una manera perfecta en
les peripècies d’un noble jove
saxó educat brutalment pels ví-
kings i que ha posat la seva espa-
sa al servei del rei Alfred. Bata-
lles esborronadores, intrigues (in-
closa una mica de violència de
gènere) i meravelloses persecu-
cions en drakkar.

La canción de la espada
BERNARD CORNWELL
Edhasa
448 pàgs. 25 euros

La profunditat moral del gran
mestre de les novel·les d’espies es
torna a fer patent en aquesta his-
tòria d’un jove rus sense papers a
qui agents de tres nacions conside-
ren un important terrorista islà-
mic. La corrupció bancària, la im-
migració i l’ansietat del món des-
prés de l’11-S centren l’obra.

Novel·la d’aventures esotèrico-ar-
queològiques en la línia Indiana
Jones que barreja amb gràcia tre-
sors precolombins perduts, nazis
i extraterrestres (i un resolutiu
aventurer arqueòleg i espeleòleg).
El templo de la Luna, que ha
guanyat l’última edició del premi
Minotauro, és obra del fill de l’ín-
clit Fernando Jiménez del Oso,
amb qui comparteix l’interès pels
enigmes pseudocientífics.

Un atractiu paràsit,
cosí de vampir

Nova aventura del centurió Cató
i una de les millors d’aquesta acla-
mada sèrie sobre les legions de la
Roma imperial. Una crisi a la
frontera de l’Est obliga a enviar
una missió militar gairebé suïcida
a Palmira, amenaçada per una re-
volta i la proximitat dels
bel·licosos parts. Cató i el seu
amic Macro faran front al perill.

Centurión
SIMON SCARROW
Edhasa
576 pàgs. 26,92 euros

L’entreteniment està assegurat
en les novel·les del prolífic escrip-
tor canari que va publicar primer
a Internet aquesta història sobre
Abdul-Aziz Ibn Saud, el primo-
gènit del rei Saud d’Aràbia Saudi-
ta que va reconquerir el regne
que els otomans van arrabassar
al seu pare. Amb només 21 anys,
i gràcies a la descoberta del petro-
li, es converteix en un dels homes
més rics i poderosos del planeta.

L’home més buscat /
El hombre más buscado
JOHN LE CARRÉ
Edicions 62 / Plaza & Janés
336 / 393 pàgs. 22,90 eurosGairebé trenta anys després del

seu primer gran èxit, El vuit, l’au-
tora reprèn la partida d’escacs
amb aquesta novel·la en què una
noia russa a qui la sobtada mort
del pare va impedir que fes his-
tòria al joc haurà de resoldre tot
un seguit de pistes que la duran a
buscar el misteri d’un tauler me-
dieval molt perillós.

El terror té en aquesta ocasió com
a escenari un lloc apartat de la
costa de Florida, el que dóna
nom al títol, on s’ha refugiat un
antic empresari que ha perdut un
braç en un accident que li ha tras-
balsat la vida. La seva passió per
la pintura fa que retornin a través
de les teles els fantasmes dels pas-
sat que envolten el solitari lloc.

Reconstrucció, des de la narrati-
va, de la gran aventura de l’exèr-
cit mercenari grec que s’endinsà
a l’Àsia per conquerir l’imperi
persa pel príncep Ciro. El seu du-
ríssim retorn va ser explicat per
Jenofont a l’Anabasi. Manfredi
pren l’historiador com a perso-
natge principal —al costat d’una
jove esclava, la narradora— per
crear una novel·la apassionant i
molt ben documentada.

Tinc ganes de tu /
Tengo ganas de ti
FEDERICO MOCCIA
Columna / Planeta
572 / 508 pàgs. 18,50 euros

Stephenie Meyer.

Saud, el leopardo
A.VÁZQUEZ-FIGUEROA
Ediciones B
272 pàgs. 18 euros

Duma Key
STEPHEN KING
Plaza & Janés
730 pàgs. 24,90 euros

El ejército perdido
VALERIO MANFREDI
Grijalbo
464 pàgs. 19,90 euros

El Templo de la Luna
F. J. LÓPEZ DEL OSO
Minotauro
318 pàg. 18,53 euros

El Foc / El Fuego
KATHERINE NEVILLE
Rosa dels Vents / Plaza&Janés
538 / 544 pàgs. 23,90 euros

EL PAIS, dijous 23 d’abril de 2009 EXTRA SANT JORDI / 13

R. M.

Mestre de la novel·la ne-
gra, s’ha dit repetida-
ment de Leonardo
Sciascia, però ara, als

20 anys de la seva mort, costa
pensar en la seva literatura com
un gènere. Literatura i prou. A

cadascú el que és seu és memora-
ble, plena d’humor i d’ironia. El
farmacèutic d’un petit poble sici-
lià rep un anònim en el qual
l’amenacen de mort, però ni ell,
ni els seus amics, ni el carrabiner
s’ho prenen seriosament. Pocs
dies després és trobat mort i amb

ell, també assassinat, el metge. El
poble queda commocionat, co-
rren perillosos rumors. Policia i
carrabiners no s’assabenten de
res. Només un professor d’insti-
tut, el protagonista de la novel·la,
segueix una pista fiable: l’anònim
ha estat escrit amb paraules reta-

llades del diari catòlic i conserva-
dor L’Osservatore Romano. El
professor comença a furgar en les
vides dels subscriptors del pe-
riòdic sense tenir present que es
fica en un vesper. Haurà de defen-
sar la seva veritat davant els inte-
ressos dels poderosos.

La versió castellana del llibre,
editat per Tusquets, porta una
cita d’Andrea Camilleri: “Jo es-
tic molt lluny d’atrapar Scias-
cia”. En tot cas, Camilleri, sicilià
com el seu mestre, és un alumne
avantatjat. Foguerades d’agost és
una novel·la esplèndida, en la
qual comparteix amb el mestre
l’humor i la intensitat.

L’escriptor ataca sense con-
templacions “el bosc petrificat
de corrupció, estafes, negocis
bruts, indignitats i especulació”
en què s’ha convertit Vigàta. Un
lloc on les coses sempre acaben
“entre parentescs perillosos en-
tre màfia i política, entre màfia i
empresariat...”.

El comissari Montalbano in-
vestiga l’assassinat i violació
d’una joveneta ocurregut sis
anys abans i va a topar amb allò
que més odia: els lligams perillo-
sos. Les foguerades d’agost són
la calor insuportable i els propis
ardors de Montalbano, que perd
la lucidesa per una atractiva
noia de 20 anys. La novel·la és
una fascinant barreja d’ironia,
melancolia i fúria.

A cadascú el que és seu / A cada
cual lo suyo. Leonardo Sciascia.
Edicions 62 / Tusquets. 156 pàgs.
16,50 / 14 euros.
Foguerades d’agost / Ardores de
agosto. Andrea Camilleri. Edici-
ons 62 / Salamandra. 248 / 251
pàgs. 14,50 / 14 euros.

De Sciascia a Camilleri

Los relatos del padre Brown
G. K. CHESTERTON
El Acantilado
1.172 pàgs. 33 euros

El lèmur / El lémur
BENJAMIN BLACK
Bromera / Alfaguara
196 / 200 pàgs. 16,50 euros

Cuentos completos
EDGAR ALLAN POE

áginas de Espuma
964 pàgs. 39 euros

Códex 10
EDUARD PASCUAL

oca Editorial
237 pàgs. 16 euros

Los secretos de Oxford
DOROTHY L. SAYERS
umen

600 pàgs. 24,95 euros

Contrarreloj
EUGENIO FUENTES
Tusquets
329 pàgs. 18 euros

Una llama misteriosa
PHILIP KERR
RBA
432 pàgs. 15 euros

El silenci dels claustres /
El silencio de los claustros
ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT
Destino
462 / 356 pàgs. 18 euros

El baile ha terminado
JULIÁN IBÁÑEZ
Roca Editorial
204 pàgs. 16 euros

Francisco González Ledesma.

Un assassinat relacionat amb la màfia a Palerm, a Sicília. / FRANCO ZECCHIN

Petros Màrkaris, nascut a Istan-
bul però resident a Grècia i consi-
derat escriptor grec, ret un espe-
cial homenatge als seus orígens en
aquesta nova entrega de les aven-
tures del comissari Kostas Khari-
tos. De vacances a Istanbul amb
la seva dona Adrianí, el policia es
veu embolicat en una sèrie d’assas-
sinats dels quals sembla sospitosa
una dona... de més de 90 anys.

La mujer de verde, segona
novel·la de l’escriptor islandès
que es publica a Espanya, és una
història rodona. Explicada en
dos temps —el present i la II
Guerra Mundial, quan els nazis
van ocupar Reikiavik—, és la
commovedora narració d’un cas
de maltractament tan salvatge
que afectarà les vides de diverses
persones. A seguir també el vell i
angoixat inspector Sveinsson.

Benjamin Black és el pseudònim
que l’escriptor irlandès John Banvi-
lle utilitza per a les seves novel·les
policíaques. Té tots els ingredients:
xantatge, adulteri, assassinat i traï-
ció. John Glass ha acceptat escriu-
re la biografia del seu sogre, un
empresari de les comunicacions,
exagent de la CIA supermilionari.
Glass contracta un investigador i
els secrets més foscos de la família
estan a punt de fer-se públics.

El bicentenari del naixement de
Poe dóna per a molt. Hi ha cinc
edicions dels seus Cuentos comple-
tos, totes amb el mateix traductor:
Julio Cortázar. A la de Pàginas de
Espuma hi escriuen Vargas Llosa i
Fuentes, entre d’altres. I A la som-
bra del maestro (Mosaico), editat
per M. Connelly, sis autors, de Ste-
phen King a Lawrence Block. Hi
ha també les d’Alianza, Galaxia
Gutenberg, Edhasa i Augur.

La mujer de verde
ARNALDUR INDRIDASON
RBA
298 pàgs. 15 euros

La noia que somiava un
llumí i... / La chica que...
STIEG LARSSON
Columna / Destino
766 / 700. 22,50 euros

El llibre conté una desena de re-
lats basats en fets reals. Tots pas-
sen a l’Alt Empordà. Escrits per
un mosso d’investigació criminal
ara en serveis administratius, el vo-
lum té molts encerts: explica de
primera mà com funcionen els
Mossos, és encomiable la seva ob-
ectivitat, no amaga picabaralles

entre els agents, els personatges es-
tan molt ben traçats i els contes es
llegeixen estupendament.

Harriet Vane, la xicota del detec-
tiu aristòcrata Lord Peter Wim-
sey, assisteix a una festa del seu
antic college a Oxford i se’l troba
trasbalsat per una sèrie d’es-
tranys missatges i amenaces. Ho
investiga amb Winsey. Dorothy
L. Sayers (1893-1956), una dona
avançada al seu temps, reflexio-
na a la novel·la sobre l’educació i
el paper de les dones.

L’escriptor de Càceres, dels més
renovadors de la novel·la negra,
torna a sorprendre: trobem el seu
detectiu, Ricardo Cupido, al Tour
de França, com a espectador, és
clar. Mor assassinat el guanyador
de les darreres edicions i un corre-
dor de l’equip rival és el principal
sospitós. Cupido intentarà esbri-
nar què ha passat. Una obra que
agradarà tant als amants del gène-
re com als afeccionats al ciclisme.

No hi ha dubte que entre Hen-
ning Mankell i Stieg Larsson, la
novel·la negra s’ha posat de mo-
da. Dinero fácil és el primer títol
de la Trilogía Negra de Estocol-
mo. Una història policial sense
policies, en què el gran protago-
nista són els baixos fons d’Esto-
colm: drogoaddictes, camells,
prostitutes, lladres, mafiosos, ban-
des... L’únic objectiu és fer diners
de la forma més ràpida i fàcil.

El detectiu alemany Bernie Gun-
ther arriba a Buenos Aires l’any
1950 com un nazi fugat més i en
companyia d’Eichmann. Els Pe-
ron el fitxen per als seus tèrbols
assumptes i es veu involucrat en
una investigació criminal que en-
fonsa les arrels en un vell cas seu
en el Berlín del temps de Weimar.
Mengele, Skorzeny i altres nazis
apareixen a la novel·la, la millor
de la sèrie de Gunther.

Mort a Istanbul /
Muerte en Estambul
PETROS MÀRKARIS
Tusquets
237 / 241 pàgs. 18 euros

Ningú no ho ha vist /
Nadie lo ha visto
MARI JUNGSTEDT
Bromera / Maeva
300 / 263 pàgs. 19 euros

Divuitena entrega del comissari
venecià Guido Brunetti. En
aquest cas, l’escriptora nord-ame-
ricana arrelada a Venècia apunta
contra l’anomenada ecomàfia,
empreses que es dediquen al
tràfic il·legal de residus. Avança-
da la novel·la, dóna un gir de 180
graus amb el cas de Franca Mari-
nello, una rossa espectacular
amb lifting facial esfereïdor.

L’altra cara de la veritat /
La otra cara de la verdad
DONNA LEON
Edicions 62 / Seix Barral
310 / 325 pàgs. 18,50 euros

La inspectora Petra Delicado s’en-
fronta a un doble repte. Un d’ells,
personal: acostumar-se a la nova
vida de casada. L’altre, professio-
nal: el cas de l’assassinat d’un fra-
re de Poblet en un convent de mon-
ges de Barcelona i la desaparició
d’una mòmia medieval. Al rere-
fons, la Setmana Tràgica. El més
complicat: investigar qualsevol co-
sa relacionada amb l’Església.

Un dels grans clàssics nord-ameri-
cans. En un bar de mala mort de
Filadèlfia entra un home molt exci-
tat i, amb males intencions, busca
el pianista. Goodis va néixer a Fi-
ladèlfia el 1917 i va morir el 1967
en un psiquiàtric. La seva vida va
ser un fracàs absolut, tot i que Tru-
ffaut va portar al cinema Disparen
sobre el pianista. El reconeixement
a la seva obra, molt bona, va arri-
bar gairebé 20 anys després.

Disparen sobre el pianista
DAVID GOODIS
RBA
207 pàgs. 14 euros

No hay que morir dos veces
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA
Planeta
388 pàgs. 19,90 euros

Volum esplèndid que reuneix els
llibres del pare Brown, el capellà
grassonet i despistat que resol
crims gràcies als seus coneixe-
ments de la condició humana apre-
sos al confessionari. A més d’E
candor del padre Brown, La sagaci-
dad del padre Brown, La increduli-
dad del padre Brown, El secreto de
padre Brown i El escándalo del pa-
dre Brown, s’inclouen relats desco-
berts després de la mort de l’autor.

Darrera oportunitat de comprar-
se la segona entrega de Millenum
(un milió d’exemplars venuts
dels dos primers volums en amb-
dues llengües) perquè cal tenir-
ho tot llegit sobre les investigaci-
ons de la jove hacker Lisbeth Sa-
lander i el periodista Mikael Blo-
mkvist, aquí junts gràcies a un
triple assassinat. I és que el tercer
i darrer volum surt el 23 de juny.

Dinero fácil
JENS LAPIDUS
Suma
450 pàgs. 19,50 euros

Novel·la negra

Una altra novel·la sueca, la prime-
ra d’una sèrie protagonitzada pel
comissari de policia Anders Knu-
tas. L’acció passa a l’illa de Got-
land quan comença la temporada
d’estiu. Helena desapareix després
d’una baralla amb el seu xicot. To-
thom pensa que és el culpable. Però
als pocs dies troben morta Frida,
una amiga d’Helena. El comissari
d’Anders Knutas ho resoldrà.

Amb aquesta novel·la, Julián
Ibáñez ha guanyat el Premi de
Novel·la Negra L’H Confiden-
cial. Un policia rep l’encàrrec de
seguir una noia de 20 anys d’as-
pecte innocent. No sap de què va
la cosa, però aviat l’Ertzaintza i
la Guardia Civil hi posen cullera-
da. Per si fos poc, ETA també fa
acte de presència. I tot es compli-
ca encara més quan se sap el per-
què de tant d’interès per la noia.

L’autor de Crónica sentimental
en rojo celebra amb aquesta
obra el 25è aniversari de l’ins-
pector Méndez. Són diverses les
històries, totes molt potents,
que hi convergeixen: una nena
Down utilitzada com a objecte
sexual; un home condemnat per
matar el violador de la seva do-
na i que és contractat com a
sicari; un empresari assetjador;
terrorisme islàmic...
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