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‘L’ocell de la revolta’
Suzanne Collins
Estrella Polar
Tercera entrega de la
saga de fantasia juvenil
‘Els jocs de la fam’.
432 p.

G

G

10

16 €

‘La edad de la duda’
Andrea Camilleri
Salamandra
Un nou cas de
l’inspector sicilià
Salvo Montalbano.
224 p.

=

3

14 €

10

16 €

‘Juego de tronos.
Canción de hielo y
fuego I’
George R. R. Martin
Gigamesh
Fantasia heroica.
798 p.

A

24

26 €

Castellà

‘En ﬂames’
Suzanne Collins
Estrella Polar
Segona entrega de la
saga de fantasia juvenil
‘Els jocs de la fam’.
416 p.

Català

1

NO-FICCIÓ

10

NO-FICCIÓ

9

2

‘Converses amb Teresa
Forcades’
Eulàlia Tort
Dau Edicions
La popular monja catalana ofereix
la seva visió de l’existència.
214 p.

=

3

19 €

‘Una mochila
para el Universo’
Elsa Punset
Destino
Guia personal per entendre
les emocions humanes.
313 p.

=

7 18,90 €

3

4

5

‘La farmaciola
natural’
Cristina Martí Ribas
Cossetània
Consells per preparar
remeis naturals.
128 p.

‘Capitalisme Cibeles’
Francesc Sanuy
La Magrana
Sèrie d’articles que
ofereixen una visió de
l’economia espanyola.
256 p.

A

A

A

G

1 18,90 €

‘Indecentes’
Ernesto Ekaizer
Espasa
Una denúncia de la
dissolució ètica i moral
que ha portat a la crisi.
180 p.

=

5 15,90 €

1 18,95 €

1 11,90 €

2

22 €

‘Cuaderno Blackie
Books’
Diversos autors
Blackie Books
Un original quadern
cultural d’activitats.
96 p.

‘Suprema injusticia’
María Garzón
Planeta
La ﬁlla del jutge Baltasar
Garzón critica el procés
contra el seu pare.
144 p.

‘El monje que vendió
su Ferrari’
Robin Sharma
Debolsillo (butx.)
Una fábula espiritual
per canviar de vida.
224 p.

A

G

A

1

12 €

2 24,90 €

3 ‘Victus’, que relata el setge de Barcelona, arribarà a les llibreries a la tardor
EFE / ANDREU DALMAU

ERNEST ALÓS
BARCELONA

D

2

xx,xx €

PREU
DE VENDA

Llibreries consultades

‘El secret del
gintònic’
Vador Lladó
Ara Llibres
Tot el que hem de saber
sobre el gintònic.
160 p.

Sánchez Piñol torna
amb un 1714 en castellà

7,95 €

Abacus, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, El Corte Inglés,
Etcètera, Fnac, La Central, Laie i Roquer
(Barcelona); Saltamartí
(Badalona); La Llopa
(Calella); La Gralla
(Granollers); Robafaves
(Mataró); La Llar del Llibre (Sabadell); El Cau
Ple de Lletres (Terrassa); La Tralla (Vic); Llorens (Vilanova i la
Geltrú); La Capona
(Tarragona); Galatea
(Reus); Caselles
(Lleida); Geli i Llibreria
22 (Girona).

b usqueu-los
US PROPOSEM ALGUNES
DE LES ÚLTIMES NOVETATS
EDITORIALS ARRIBADES
A LES LLIBRERIES
DE EL ALAMEIN
A ZEM ZEM
Keith Douglas
Reino de Redonda
334 p.
21 €
J Keith Douglas, poeta i tinent

dels Sherwood Rangers, explica
com es va colar en la batalla
quan no li tocava. L’esperit de
la cavalleria, mecanitzat,
a les arenes del desert.
LA MUERTE
LLEGA A
PEMBERLEY
P. D. James
Bruguera. Trad. J.
Estrella. 331 p. 19 €
J Als 92 anys, quan tothom la

donava per retirada, P. D. James
ha donat una agradable sorpresa
a tots els seus seguidors amb
una misteriosa continuació
d’Orgullo y prejuicio.
PARAULES
D’OPÒTON
EL VELL
Avel·lí Artís-Gener
Labutxaca
268 p 11,95 €.

33 Albert Sánchez Piñol, ahir a la seu de l’editorial La Campana.

MALENTESOS /

«Ni jo tinc prou facultats imaginatives per anticipar que
escriuria sobre l’Onze de Setembre
en castellà. Ni tinc ni idea de per què
ho he fet. Però en català no avançava
i en castellà sí. Et permet prendre
distància, ser més conscient que la
gent no té ni idea del que va passar i
potser explicar alguns malentesos»,
explica l’escriptor.
Victus relata la caiguda de Barcelona el 1714 a mans de les tropes
de Felip V des del punt de vista d’un
enginyer de fortiﬁcacions barceloní, format a França com a deixeble
de Vauban, que comença la guerra
de successió amb els felipistes i el
1707 canvia de bàndol, com a aju-

SETMANES
A LA LLISTA

‘Una motxilla per
a l’Univers’
Elsa Punset
Pòrtic
Guia personal de les
emocions humanes.
304 p.

LA PRIMERA NOVEL·LA DE L’AUTOR DE ‘LA PELL FREDA’ DES DE FA SET ANYS

esprés de la novel·la líquida que va ser La pell freda (2002) i la de la terra
que era Pandora al Congo
(2005), Albert Sánchez Piñol tenia al
cap tancar el cicle amb una altra ﬁcció fantàstica que el portaria pels aires. Però en aquests últims set anys
de trencar projectes i començar-ne
altres de nous, aquest el va engegar
a rodar, igual que «molts» més, ﬁns
que ﬁnalment ha donat per acabada la seva tercera novel·la, Victus,
que arribarà a les llibreries en una
data per determinar de la tardor. Ni
trilogia, ni més fantasia, ni tan sols
en català com tota la seva obra anterior. Pedra, sang i fum. El violent
setge de Barcelona del 1714, des del
punt de vista d’un enginyer militar,
en 600 pàgines plenes d’arquitectura militar, peripècies picaresques i
càrregues suïcides de les milícies
ciutadanes a baioneta calada. I en
castellà.

x

LA PREPARACIÓ

«Tenim una
documentació
plena d’èpica»
33 El treball de documentació de

Sánchez Piñol ha estat exhaustiu.
Ha utilitzat fonts, com les mil pàgines que va deixar escrites el capità exiliat a Viena Francesc Castellví, que li han deixat la impressió que «tenim una documentació
històrica magníﬁca i plena d’èpica» que li hauria pogut donar el llibre gairebé fet.

dant del defensor de Barcelona, el
general Antonio Villarroel. Format
racionalment, es troba enmig del
«setge més irracional del segle
XVIII». «No som conscients de l’heroisme que va suposar resistir un
any, i seguir lluitant amb bretxes
obertes a les muralles de la ciutat,
quan l’art de la guerra de l’època
pressuposava liquidar l’assumpte
en unes setmanes», explica Sánchez
Piñol. La resistència popular de la
gent del carrer de Barcelona, que segons Piñol dóna un exemple de
«rauxa» als catalans d’avui, i el molt
espanyol Villarroel són els herois de
la història, mentre que Rafael Casanova representa l’habitual actitud

J Un saludable efecte del

contemporitzadora de les classes dirigents catalanes. «El catalanisme
conservador ha amagat que Villarroel era espanyol, no parlava català
i va morir pels barcelonins i la defensa de les llibertats de Catalunya.
Decideix marxar, per no dirigir una
massacre, però al final torna, renuncia a un exili daurat a Viena,
cau ferit i acaba la seva vida empresonat i torturat. Si això no és una ﬁgura tràgica i heroica...»
La novel·la serà publicada a Espanya per l’editorial de sempre de
Sánchez Piñol, La Campana, i per Alfaguara a l’Amèrica Llatina. Encara
inacabada, ja tenia venuts els drets
en francès, rus i holandès. H

centenari de Tísner: la
recuperació d’aquesta irònica
paràbola en què són els
asteques els que descobreixen
els espanyols.
PERIODISMO
EN EL CAMPO
DE BATALLA
Marc Marginedas
RBA
253 p 22 €.
J Algèria, el Líbia, Síria,

l’Iraq, l’Afganistan, el Líban,
Txetxènia... Marc Marginedas no
s’ha perdut cap conﬂicte, i els
ha explicat a EL PERIODICO.

