
Setmana del 31 de gener al 6 de febrer

‘1Q84’
Haruki Murakami
Tusquets
El 1984, uns personatges 
fan vides solitàries 
en un Tòquio alternatiu.

744 p.

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

‘La senda oscura’
Åsa Larsson. Seix Barral
Un nou cas per a l’advocada
sueca Rebecka Martinsson. 464 p.

‘El cementerio de Praga’
Umberto Eco. Lumen 
Vivències d’un capità piemontès
a l’Europa decimonònica. 608 p.

‘Riña de gatos.  Madrid 1936’
Eduardo Mendoza. Planeta
Vivències d’un crític d’art anglès
a l’Espanya del 1936. 432 p.

‘La caída de los gigantes’
Ken Follett. Plaza & Janés
Història de cinc famílies a l’Europa de 
1911 a 1924. 1.005 p.

‘El ángel perdido’
Javier Sierra. Planeta
‘Thriller’ amb elements de  la ciència
i el món sobrenatural. 544 p.

‘El vals lento de las tortugas’
Katherine Pancol 
La Esfera de los Libros
Vides parisenques. 800 p.

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

‘Aguirre, el magnífico’
Manuel Vicent. Alfaguara
Recreació novel·lada de la vida del
que va ser duc d’Alba. 304 p.
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‘1Q84’
Haruki Murakami
Empúries
El 1984, uns personatges 
fan vides solitàries en un 
Tòquio alternatiu.

L’arqueòleg’
Martí Gironell. Columna 
Aventures d’un monjo de Montserrat  
a Terra Santa. 384 p.

‘Carolina s’enamora’
Federico Moccia. Columna
La història d’amor d’una
jove adolescent italiana. 608 p.

‘El camí fosc’
Äsa Larsson. Columna
Un nou cas per a l’advocada sueca 
Rebecka Martinsson. 456 p.

‘Pa negre’
Emili Teixidor. Labutxaca (butx.) 
Retrat humà d’un poble català a la 
crua postguerra. 400 p.

‘La bicicleta estàtica’
Sergi Pàmies. Quaderns Crema
19 relats sobre les experiències
amargues del pas del temps. 141 p.

‘Sunset Park’
Paul Auster.  Edicions 62
Un jove s’enfronta als seus fantasmes 
personals a Nova York. 272 p.

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

‘La casa cantonera’
Silvia Alcàntara. Edicions de 1984
Dues germanes es retroben al
morir la seva mare.142 p.

La caiguda dels gegants’
Ken Follett. Rosa dels Vents
Història de cinc famílies a l’Europa de 
1911 a 1924.1.021 p.
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‘El método Dukan 
ilustrado’
Dr. Pierre Dukan. Integral
Mètode il·lustrat
per aprimar-se
sense passar gana.

256 p.   

‘No consigo adelgazar’
Dr. Pierre Dukan. Integral
Mètode que ajuda a aprimar-se
sense passar gana. 272 p.

‘Las recetas de Dukan’
Dr. Pierre Dukan. RBA
Receptari per perdre pes de manera 
equilibrada. 320 p.

‘España, capital París’
Germà Bel. Destino
Madrid com a epicentre de tres 
segles d’història d’Espanya. 336 p.

‘El secreto’
Rhonda Byrne. Urano
Una revelació mil·lenària que pot 
donar un nou gir a la vida. 224 p.
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‘No sé com aprimar-me’
Dr. Pierre Dukan
La Magrana
Mètode que ajuda
a aprimar-se
sense passar gana.

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

‘1001 curiositats de Barcelona’
Silvia Suárez i Anna-Priscila 
Magriñà. L’ Arca
Anècdotes de Barcelona. 262 p.

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

‘Barça. Estem fent història’
Miguel Ruiz i Raúl Llimós. Angle
Crònica visual del millor
Barça de la història. 200 p.
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L’ESTRANY UNIVERS DE MURAKAMI. En la seva primera setmana a la 
llista, Haruki Murakami repeteix per partida doble al número 1 amb 1Q84, 
una història de ressonàncies orwel·lianes que transcorre el 1984 en un 
Tòquio alternatiu. L’escenari idoni per a una novel·la en què no falten els 
personatges solitaris i les atmosferes estranyes i hipnòtiques. carLEs vaLBuEna
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Després de debutar amb èxit a holan-
dès fa dos anys amb ‘La nena dels nou 
dits’, ara desentranya a ‘Landen’ el ne-
xe entre un emigrant extremeny als 
anys 60 i una jove holandesa d’avui 

Laia Fàbregas
Escriptora

mergentse

catalana, resident a 
Holanda i autora trilingüe

ANNA ABELLA
BarcELOna

Landen és una paraula holandesa de 
doble significat: països i aterrar. I 
amb ella Laia Fàbregas (Barcelona, 
1973) dóna títol a la seva segona 
novel·la, publicada en castellà a Alfa-
guara i, fa uns mesos, en català com 
La llista (Amsterdam). Països, perquè 
transcorre a cavall entre Holanda i 
Espanya, on han nascut els seus dos 
protagonistes: Ell –un emigrant ex-
tremeny que als anys 60 se’n va a tre-
ballar al país de les tulipes– i Ella 
–una noia que arrossega un trauma 
infantil i busca obsessivament algú 
entre 100 noms d’una llista–. I ater-
rar perquè les seves vides es creuen 
a bord d’un avió quan ell ja és un an-
cià i perquè la primera frase de la 
novel·la és: «Va morir durant l’ater-
ratge».

FRASE DECISIVA / Frase a partir de la 
qual aquesta catalana, que amb 23 
anys se’n va anar a estudiar Belles 
Arts a Holanda i es va quedar allà 12 
anys, es va preguntar d’on venia el 
mort, a on anava i qui era i va cons-
truir la novel·la. «Començo a escriu-
re sense saber què passarà», confes-
sa. «Quan aprenia escultura em de-

ien ‘agafa un filferro i fes moltes 
formes, després mira-les i queda’t 
només amb les que t’agradin. Així 
veuràs cap on va la teva obra’. I es-
cric així». 
 Mentre treballa en el guió per a 
una obra de teatre a Holanda i prepa-
ra per al mes de març una exposició 
sobre el llibre a l’Arts Santa Mònica, 
Fàbregas ha vist com Landen és una 
de les cinc finalistes del Premi de Li-
teratura Femenina Opzig que es de-
cidirà a Holanda el dia 16. Viu en po-
sitiu el fet d’estar a cavall entre dos 
països. «Em sento tan arrelada i com 
a casa aquí com allà. En lloc de no 
sentir-me d’enlloc, em quedo amb el 
millor dels dos».
 En un exercici de trilingüisme 
que li ha permès «experimentar 
amb les llengües» va escriure Landen 
en castellà i holandès –«perquè els 
protagonistes així ho requerien»– 
i després la va traduir al català. En 

canvi el seu debut literari, La nena 
dels nou dits, va néixer en holandès, 
idioma que no sabia abans d’anar 
a estudiar allà. Fàbregas, interessa-
da per «l’art que combina text», es va 
iniciar amb poesia i relats en holan-
dès i va agradar a un agent literari 
que buscava escriptores debutants. 
«Vaig tenir la sort que em descobris-
sin abans fins i tot que jo sabés que 
volia escriure un llibre». Va rebre la 
benedicció de crítica i públic, i va ser 
traduïda a sis llengües.  

SECRETS / A Landen hi ha amor, casu-
alitats, pors, mentides i secrets. «La 
vida sense secrets no existeix (...). Pe-
rò els secrets tard o d’hora es desco-
breixen», diuen els protagonistes, 
units per un nexe que tots dos des-
coneixen. L’autora ho comparteix: 
«Tothom té secrets». ¿Algun de reve-
lable? «No. Tinc ben guardada la fra-
se per a la següent novel·la». H  

33 Laia Fàbregas, dilluns, a Barcelona.

JOnaTHan GrEvsEn

EFE / LAVANDEIRA JR.

EL SUPERVENDES 
JAVIER SIERRA TORNA 
AL MÓN OCULT

Santiago q Pedres extraterrestres 
per parlar amb els àngels, una secta 
mil·lenària, un secret decisiu per al 
futur de la humanitat, espies dels 
EUA, una restauradora gallega... 
Aquests i altres ingredients conté 

El ángel perdido (Planeta), el nou 
thriller de Javier Sierra, autor del 
best-seller La cena secreta. Sierra 
va presentar ahir el nou llibre en un 
dels seus escenaris, la catedral de 
Santiago de Compostel·la.


