
Grans firmes, novel·la negra  
i fantasia per retenir el lector
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E
ls editors han tancat el seu 
primer any de crisi de debò 
(un 10% menys de vendes) i 
es planten en el 2011 amb 

el cinturó ben cenyit. Asseguren, un 
cop més, que llançaran menys no-
vetats, però confien a mantenir els 
seus lectors sense estalviar-se cap de 
les seves firmes consagrades, sense 
escatimar amb els gèneres en expan-
sió (literatura juvenil i la novel·la ne-
gra) i sense renunciar que els toqui 
la loteria (descobrir una Dueñas, un 
Larsson...). L’explosió del llibre elec-
trònic, mentrestant, es fa esperar. La 
por a la pirateria frena l’oferta, sen-
se oferta no hi ha vendes, sense ven-
des no baixen els preus, amb preus 
alts no hi ha vendes...

HIVERN NEGRE

Sueques, suecs, Kerr, 
Coben, Cornwell... 
La setmana BCNegra (aquest any, del 
31 de gener al 5 de febrer) ja s’ha con-
solidat, fins al punt de convertir el 
gener en un mes de novetats negres. 

 Les editorials fien la 
recuperació després 
d’un mal any a 
fórmules d’èxit provat

tracultural (Sebastià Jovani, Emet o la 
revolta, La Magrana), Harlan Coben 
amb Alta tensió (La Magrana / RBA), el 
nou Montalbano d’Andrea Camille-
ri (El camp del terrissaire, 62 / Salaman-
dra), les germanes del crim sueques 
Camilla Grebe i Asa Traff (Más amar·
ga que la muerte, Ediciones B), un Don 
Winslow anterior a El poder del perro 
(Muerte y vida de Bobby Z., Mondado-
ri), la biografia d’Eva Gabrielsson Sti·
eg i jo (Columna / Destino)... Sembla 
esgotador, i ho és, però la llista, seri-
osament, no és exhaustiva: en temps 

Haruki Murakami.
‘1q84’.

Juan Marsé.
‘Caligrafía de los sueños’.

Roberto Bolaño.
‘Los sinsabores del verdadero policía’.

En aquesta imminent rampa de llan-
çament hi ha les solvents intrigues 
forenses de Patricia Cornwell (El fac·
tor Scarpetta, Ediciones B), la segona 
novel·la de la jove promesa irlande-
sa Tana French (En piel ajena, RBA), 
la tercera entrega d’Asa Larsson (El 
camí fosc, Columna / Seix), la segona 
de Johan Theorin (La tormenta de ni·
eve, Mondadori), la quarta de Mari 
Jungstedt (L’art de l’assassí, Colum-
na / Maeva), la sisena de Quiao Xia-
long (El caso Mao, Tusquets) i noms 
nous a Espanya com el britànic R. 

J. Ellory (Solo el silencio, RBA) i l’italià 
Marco Vichi (Muerte en Florencia, Duo-
mo). Passada aquesta intensa entra-
da d’any, entre el febrer i el març, a 
punt per a Sant Jordi, arribaran el su-
ec que sembla americà Jens Lapidus 
(Guerra de bandas, Suma), l’esperada 
nova aventura del marlowià ex-SS 
Bernie Gunther creat per Philip Kerr 
(Gris de campanya, La Magrana/ RBA), 
el retorn de Liza Marklund (Paraíso, 
Suma), la confirmació del duo Lars 
Kepler (El contracte, Amsterdam/ Pla-
neta), una alternativa catalana i con-

d’escassetat, és un filó carregat d’or 
per als editors, i d’evasió i crítica per 
als lectors. 

ELS MESTRES

Atenció: arriben Marsé 
McEwan, Roth i Franzen
La poda de l’oferta no afecta els 
grans autors. Al gener s’espera amb 
curiositat el nou inèdit de Roberto 
Bolaño (Los sinsabores del verdadero po·
licía, Anagrama); al febrer, amb ale-
gria, la primera novel·la en cinc anys 
de Juan Marsé, l’autobiogràfica Ca·
ligrafía de los sueños (Lumen), i amb 
incontenible golafreria les primeres 
mil pàgines de 1q84 de Haruki Mura-
kami (Empúries i Tusquets; i enca-
ra en falta un altre volum); al març, 
amb grandíssimes expectatives, les 
inquietants Solar, d’Ian McEwan 
(Empúries / Anagrama) i Nèmesi, de 
Philip Roth (La Magrana / Monda-
dori); i al llarg de l’any, amb expec-
tatives majúscules, desmesurades, 
Freedom, de Jonathan Franzen (Sala-
mandra), i amb intriga expectant la 
pòstuma i inconclusa The Pale King, 
de David Foster Wallace. I a l’abril, 
un nou Javier Marías.

SORPRESES I ESCÀNDOLS

Oksanen, la promesa 
que ve del fred
Si una sorpresa es pot anunciar és 
que no ho és gaire, de sorpresa. Dei-
xem-la doncs en una molt seriosa 
candidata a ser la revelació de l’any: 
Purga, de la finlandesa Sofi Oksanen 
(La Magrana / Salamandra): dues ge-
neracions de dones de l’Estònia de 
la invasió soviètica al tràfic de blan-
ques al Bàltic postcomunista. Arri-
ba el 24 de febrer. Candidats a fer 
soroll: Manuel Vicent amb la vida 
del duc d’Alba en primera persona 
(Aguirre el magnífico, Alfaguara) i Na-
jat el Hachmi amb La caçadora de cos·
sos (Columna), amb molt sexe molt 
explícit. 

FANTASIA, HISTÒRIA I PUNSET

La bruixa Harkness i el 
gran bruixot Rothfuss
El best·seller també pot aparèixer en 
el terreny fèrtil de la fantasia: A dis·
covery of witches, la història d’amor 
d’una bruixa i un vampir de Debo-
rah Harkness que traduiran Edicions 
62 i Suma a l’abril, Care Santos amb 
el seu salt al lector adult a Habitacions 
tancades (Empúries) i, a finals d’any, a 
Plaza, The Wise Man’s Fear, l’esperadís-
sima segona novel·la de Patrick Rot-
hfuss, el futur gran mestre del gène-
re al segle XXI, i si no al temps. Si no, 
en el del sentimentalisme: ja al gener 
Carolina s’enamora, de Federico Moc-
cia (Columna / Planeta) i El vals lent 
de les tortugues, de Katherine Pancol 
(Columna / La Esfera), i al març Si tú 
me dices ven lo dejo todo, pero dime ven, 
d’Albert Espinosa (Grijalbo). O en el 
de la història –Mar de fuego, de Chufo 
Llorens (Grijalbo), En la corte del lobo, 
de Hillary Mantel (Destino), Promet·
me que seràs lliure, de Jordi Molist (Co-
lumna / Planeta) i El laberinto de oro, 
de Francisco J. de Lys (Ediciones B). O 
en el de la divulgació: atents, al març, 
un nou Eduard Punset, Excusas para 
no pensar (Destino). H

Eduard Punset.
‘Excusas para no pensar’.

Ian McEwan.
‘Solar’.

Sofi Oksanen. 
‘Purga’.
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