llibres

NOVETATS EN EL GÈNERE FANTÀSTIC

Setmana del 14 al 20 de febrer

‘La casa cantonera’
Sílvia Alcàntara
Edicions de 1984
Dues germanes es
retroben després de la mort
de la seva mare.
142 p.

A

Rowling, Meyer...
¿i ara Harkness?

‘El ángel perdido’
Javier Sierra
Planeta
‘Thriller’ en què
convergeixen la ciència
i el que és sobrenatural.

3

15 €

544 p.

=

3

21,90 €

‘Pa negre’
A
Emili Teixidor. Labutxaca (butx.)
Retrat humà d’un poble català en la 64
crua postguerra. 400 p.
11,95 €

‘Donde nadie te encuentre’
Alicia Giménez Bartlett. Destino
Recreació novel·lada de la vida
d’una maquis llegendària. 512 p.

‘1Q84’
G
Haruki Murakami. Empúries
Personatges solitaris viuen el 1984 3
en un Tòquio alternatiu. 784 p.
26 €

‘1Q84’
=
Haruki Murakami.Tusquets
Personatges solitaris viuen el 1984 3
en un Tòquio alternatiu. 744 p.
26 €

‘L’home de la maleta’
Ramon Solsona. Proa
Una irònica visió dels models
de família actuals. 296 p.

‘Carolina se enamora’
Federico Moccia. Planeta
La història d’amor d’una noia
adolescent italiana. 538 p.

A
1
20 €

A
2

G
4
18,50 €

‘Caligrafía de los sueños’
A
Juan Marsé. Lumen
2
Vivències d’un adolescent a la
Barcelona de postguerra. 384 p. 22,90 €

‘L’arqueòleg’
G
Martí Gironell. Columna
Aventures d’un monjo de Montserrat 13
a Terra Santa. 384 p.
21,50 €

‘Riña de gatos. Madrid 1936’
A
Eduardo Mendoza. Planeta
16
Vivències d’un crític d’art anglès a
l’Espanya del 1936. 432 p.
21,50 €

‘El camí fosc’
=
Åsa Larsson. Columna
6
Un nou cas per a l’advocada sueca
Rebecka Martinsson. 456 p.
18,50 €

‘La caída de los gigantes’
=
Ken Follett. Plaza & Janés
Història de cinc famílies a l’Europa del 21
1911 al 1924. 1.005 p.
24,90 €

‘L’últim dia abans de demà’
A
Eduard Márquez. Empúries
Un home recompon el passat després 2
de la mort de la seva filla. 152 p.
16 €

‘Aguirre, el magnífico’
A
Manuel Vicent. Alfaguara
Recreació novel·lada de la vida de qui 2
va ser duc d’Alba. 304 p.
18,50 €

‘Olor de colònia’
A
Sílvia Alcàntara. Edicions de 1984
75
Vida quotidiana d’una noia en
una colònia tèxtil catalana. 336 p. 18 €

‘Cobra’
A
Frederick Forsyth. Plaza & Janés
1
Un exagent de la CIA s’enfronta als
càrtels de la droga. 384 p.
22,90 €

‘El cau del conill’
Cristian Segura. Destino
Irònic retrat de l’existència
d’un empresari català. 272 p.

‘El tiempo entre costuras’
María Dueñas. Temas de Hoy
Vida d’una modista en el
Marroc colonial espanyol. 608 p.

G
3
19,50 €

‘No sé com aprimar-me’
Dr. Pierre Dukan
La Magrana
Mètode que ajuda
a aprimar-se
sense passar gana.

=

6

256 p.

=

16

46
22 €

22 €

‘Espanya, capital París’
A
Germà Bel. La Campana
1
Madrid com a epicentre de tres
segles d’història d’Espanya. 322 p. 19 €

‘No consigo adelgazar’
=
Dr. Pierre Dukan. Integral
22
Mètode que ajuda a aprimar-se
sense passar gana. 272 p.
13,50 €

‘Quan la vida puja a la bàscula’ G
Pilar Senpau. Pòrtic
4
Els efectes dels estats d’ànim
en el pes i la dieta. 160 p.
16,50 €

‘Las recetas de Dukan’
=
Dr. Pierre Dukan. RBA
Receptari per perdre pes de manera 3
equilibrada. 320 p.
13,50 €

‘1001 curiositats de Barcelona’ G
Silvia Suárez i Anna-Priscila
9
Magriñà. L’ Arca
Anècdotes de Barcelona. 262 p. 17,90 €

‘El secreto’
Rhonda Byrne. Urano
Una revelació mil·lenària que pot
donar un nou gir a la vida. 224 p.

‘El lladre de cervells’
Pere Estupinyà. La Magrana
Els desafiaments científics actuals
explicats didàcticament. 445 p.

‘El poder del ahora’
Eckhart Tolle. Gaia
Llibre d’autoajuda per arribar a
l’equilibri personal. 220 p.

=
5

24 €

ERNEST ALÓS
BARCELONA

Els lectors de Harry Potter i Crepuscle es fan grans. Els d’Anne Rice fa
temps que enyoraven trobar-se
amb uns vampirs una mica més
madurs i enginyosos que els de les
sèries per a adolescents. I Ruiz Zafón no es prodiga gaire. Els uns i els
altres poden haver trobat una successora de J. K. Rowling, de Stephenie Meyer i del barceloní en Deborah Harkness, una historiadora de
la ciència i blocaire enològica que
ha conjurat, en versió per a adults,
la fórmula màgica (bruixes, vampirs i genis, misteris, idil·li i un llibre perdut) en El descobriment de les
bruixes.
El títol de Deborah Harkness
(llavors només un extracte, de
fet) va ser una de les peces de caça
més buscades a la fira del llibre de
Frankfurt del 2009. Tot just acabat
de publicar als Estats Units i el Regne Unit, les expectatives que va aixecar semblen confirmades, si més
no als Estats Units.

El llançament

G

‘El método Dukan
ilustrado’
Dr. Pierre Dukan. Integral
Mètode il·lustrat
per aprimar-se
sense passar gana.
13,50 €

Una historiadora de la ciència fa un sorollós debut als Estats Units
barrejant fetilleres i vampirs a ‘El descobriment de les bruixes’

20 €

Carolina s’enamora’
G
Federico Moccia. Columna
4
La història d’amor d’una
jove adolescent italiana. 608 p. 18,50 €

297 p.

59
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A
165
22 €

=

10

10 €

ELS GOYA ENFILEN ‘PA NEGRE’. La repercussió dels premis Goya
obtinguts per Pa negre, la pel·lícula d’Agustí Villaronga basada en la novel·la
homònima d’Emili Teixidor, ha tingut un efecte immediat en les vendes
d’aquesta història de postguerra en un poble català. Aquesta setmana
escala posicions i puja fins al segon lloc de la llista. carles vaLBuena

La mateixa setmana en què va sortir a la venda, El descobriment de les
bruixes es va situar com la segona
novel·la més venuda a la llista de
The New York Times (que es farà pública d’aquí uns dies), i és la segona
obra de ficció a Amazon.com, just
després de la tercera entrega de Millenium. ¿El fenomen arribarà a ser
global i l’ara desconegut nom de
Harkness passarà a ser tan popular
com el de les seves predecessores?
Així ho creuen els seus editors a Espanya, Edicions 62 en català i Suma de Letras en castellà, que avançaran el llançament al pròxim dia
30 de març.

MARION ETTLINGER

Pilar Beltran, editora d’Edicions
62, opina que en
aquest cas hi ha
hagut una conjunció entre la
fórmula adequada («la màgia i la
fantasia, i la lectura pel pur plaer
d’evadir-se i distreure’s») i «la capacitat imaginativa d’una autora
que sap traslladar-te a un altre
món». «Tal com
estan les coses,
la gent vol disfrutar», coincideix
Pablo Álvarez, director de Suma
de Letras. I els editors, vendre. Urgentment. «Tinc
la sensació d’haver contractat alhora Harry Potter i
33 Fotografia promocional de Deborah Harkness.
Crespuscle», sospira Álvarez. I si l’aposta és encertada, després encara vindran dos lliFANTASIA ÈPICA
bres més, fins a completar La trilogia de totes les ànimes.
Més enllà de la fórmula, ¿quina poció ha cuinat Deborah Harkness? Un món en què conviuen,
sense que els humans en siguin
33 La fantasia èpica també viu
gaire conscients, humans, bruibons moments. A l’abril, a la caxes, vampirs (seductors personatdena HBO, arribarà l’adaptació
ges dedicats a la ciència i les finantelevisiva del Joc de Trons de Geces) i genis (creatius i gamberros), i
orge R. R. Martin. I l’esperadíssien què es va descobrint una versió
ma segona part d’El nom del vent,
alternativa de l’evolució darwinide Patrick Rothfuss, ja és la terana. Una bruixa, historiadora de
cera novel·la més venuda a Amal’alquímia i els balbucejos de la cizon només amb les reserves prèència moderna, s’enamora d’un
vies al seu llançament en anglès,
vampir genetista de la Universitat
l’1 de març.
d’Oxford. I... H

Patrick Rothfuss,
l’esperat hereu
de Tolkien

