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Els títols més llegits a tot el món

El regne del
bestseller global
XAVI AYÉN
JOSEP MASSOT
Barcelona

L

ectors del món sen
cer llegeixen els
mateixos autors,
abans o després
d’haver vist la ma
teixa pel∙lícula, ha
ver escoltat la mateixa cançó i,

potser, haver sopat la mateixa
pizza i haver tingut els mateixos
somnis. Les llistes de llibres més
venuts a deu països examinats
per aquest diari estan dominades
pels supervendes globals, encara
que, això sí, esquitxats amb in
crustacions d’autors locals de ve
gades de potent personalitat dife
renciada.
Més que bestsellers, alguns

dels títols més venuts podrien
dirse fastsellers, perquè després
d’una venda ràpida i massiva, te
nen moltes probabilitats de des
aparèixer engolits pel temps ca
pritxós de la moda. En canvi, d’al
tres van prolongant el seu èxit a
mesura que transcorren els anys.
Després de les sectes mistèriques
de Dan Brown, el thriller nòrdic
de Stieg Larsson o el vampirisme

Michel Houellebecq
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John Green,
Ken Follett
i E.L. James
dominen les
llistes de vendes

cast de Crepuscle, va arribar l’ero
tisme humit de les ombres de
Grey, encoratjat per l’estrena de
la versió cinematogràfica. El ci
nema va donar una empenta a
l’actual número u mundial en
vendes, John Green, i les seves
històries emotives de dolor, hu
mor i superació, No està escrit a
les estrelles i altres títols. L’èxit de
Green confirma la tendència ex

Gabriel García Márquez

pansiva dels llibres infantils i ju
venils. Pot afirmarse que és el
fervor lectorcomprador dels
menors el que aguanta unes ven
des que s’han anat desplomant
(que el llibre més venut a Espanya
superi de poc els 200.000 exem
plars així ho indica, perquè fa uns
anys, abans de la crisi, aquesta
plaça significava que s’havia su
perat el mig milió).

Haruki Murakami
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No està escrit a les... John Green
El llindar de l’eternitat. K. Follett
Yo fui a EGB. Javier Ikaz i J. Díaz
50 ombres de Grey. E.L.James
Dispara, jo ja sóc mort. J. Navarro
La veritat sobre el cas... J. Dicker
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El gran llibre del Regne... G. Stilton
Divergent. Veronica Roth
Diari del Greg 1. Jeff Kinney
Ofrena a la... Dolores Redondo
Diari del Greg 8. Jeff Kinney
Adulteri. Paulo Coelho
Las tres bodas de... A. Grandes
La música del silenci. P. Rothfuss
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Insurgent. Veronica Roth
Así empieza lo malo. Javier Marías
Lleial. Veronica Roth
Palmeres en la neu. Llum Gabás
Diari del Greg 7. Jeff Kinney
Destrossa aquest diari. Keri Smith
Diari del Greg 2. Jeff Kinney
Bon dia, princesa. Blue Jeans
Sinsajo. Suzanne Collins
L’avi de 100 anys... J. Jonasson
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Nens amb càncer, guerra freda i l’EGB
X. AYÉN Barcelona

Les xifres de venda de llibres a Espanya, a
diferència del que succeeix amb les en
trades de cinema, no són transparents ni
estan centralitzades, com sí que passa en
altres països. Hi ha diferents empreses

que es dediquen a oferir aquesta informa
ció a les mateixes editorials, amb la com
plicitat dels punts de venda. D’entre elles,
la més destacada és Nielsen, que es basa
en dades reals extretes de la caixa de
grans cadenes, grans magatzems i algu
nes llibreries independents. Aplicant

operacions matemàtiques d’arrodoni
ment, ofereix xifres de venda totals, que
s’aproximen bastant a la realitat, encara
que penalitzen els llibres que es venen
més en circuits de llibreries indies.
Aquest diari ha tingut accés a les dades de
l’any 2014 i els primers tres mesos del
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La lladre de llibres. Markus Zusak
L’art de no... R. Santandreu
El corredor del... J. Dashner
El poder de l’ara. Eckhart Tolle
El jilguero. Donna Tartt
Hombres buenos. A. PérezReverte
Puc somiarte? Blue Jeans
Mi color favorito es verte. P. Eyre
Vuitè viatge al Regne... G. Stilton
Ciutats de paper. John Green

64.839
64.717
64.306
64.032
62.396
61.733
61.255
60.209
59.900
59.282

2015, i d’allà ha extret el quadre que es re
produeix a dalt.
El primer que crida l’atenció és el do
mini, entre els títols més venuts, del grup
Penguin Random House: nou dels pri
mers deu títols pertanyen a aquest con
glomerat propietat dels alemanys de Ber
telsmann (i el que no, del grup Planeta,
ocupa el lloc número nou).
Cal tenir en compte que el període tem
poral escollit fa que llibres que acaben de

# t u i t sd e c u l t u ra

Pues oiga, me leí ‘Los combatientes’
de Cristina Morales y le da mil
vueltas a casi todo lo reciente, feliz
por ver a más gente contra la atonía.

Convendría recordar de vez en
cuando que una persona compe
titiva no es siempre ni mucho
menos una persona competente.

Un sábado del Saló del Còmic no es
un sábado del Saló del Còmic sin
una resaca de caballo y una polémi
ca con los premios.

@jordicorominas

@ConstantinoBert

@AlbertMonteys

Jordi Corominas Poeta

Els nens busquen amb afany
col∙leccionista tots els títols dels
diaris del Greg o les sèries del ra
tolí Geronimo Stilton –capdavan
ter de la indústria editorial italia
na–, mentre els adolescents es
llancen a buscar els idil∙lis de Blue
Jeans, els melodrames de Green,
els jocs de la fam de Collins o els
de trons de Martin. L’auge d’allò
juvenil desmenteix el clixé que
els joves han deixat de llegir. A
Alemanya, Espanya i França tri
omfa una noia de 25 anys, Anna
Todd, una fan del grup One Di
rection que va començar a escriu
re una història d’amor infinit ba
sada en el líder de la banda, Harry
Styles, a la plataforma Wattpad.
Una altra autora per a joves, la di
vergent Veronica Roth acaba
d’entrar en el club de novel∙listes
més ben pagats del planeta, se
gons la revista Forbes, després de
James Patterson, Dan Brown,
John Green, Stephen King i J.K.
Rowling.
Els veterans del bestseller
resisteixen. Entre ells, Ken Fol
lett, un artesà venedor d’històries

DESCENS

Que el més venut només
superi els 200.000
exemplars mostra la
crisi del sector
EL PILAR

La literatura dirigida
a nens i a adolescents,
amb les seves sèries,
sosté els resultats
amb milers de seguidors des d’Els
pilars de la terra. Com resisteix,
amb una salut envejable, Antoine
de SaintExúpery, amb el seu El
Petit Príncep, que ja porta venuts
a tot el món cent milions d’exem
plars .
Cada país té les seves caracte
rístiques diferenciadores. A Ità
lia, el país europeu on més pes te
nen les traduccions d’altres idio

Diari del Greg 3. Jeff Kinney
El Petit Príncep. A.SaintExupéry
Yo fui a EGB 2. Javier Ikaz i J.Díaz
Els futbolíssims 1. S.Roberto
El impostor. Javier Cercas
En familia con... Karlos Arguiñano
Milena o el fémur... J.Zepeda P.
No culpes al karma... Laura Norton
La gran desmemoria. Pilar Urbà
After 1. Anna Todd

mes, sobretot de l’anglès, s’ha
enfilat al número u de vendes un
llibre que explica de manera sen
zilla lliçons de física, Setti brevi le
zioni di fisica, de Carlo Rovelli,
científic quàntic de passat revo
lucionari estudiantil i avalat per
l’editorial Adelphi. El cas és una
excepció que recorda l’èxit del
noruec Jostein Gaarder amb les
seves lliçons de filosofia d’El món
de Sofia.
En general, la narrativa literà
ria va a la baixa. Entre els cin
quanta llibres més venuts a Espa
nya l’últim any, només Almudena
Grandes, Javier Marías o Javier
Cercas poden competir amb Julia
Navarro, Dolores Redondo, Artu
ro Pérez Reverte o María Dueñas.
Capítol a part mereix a Espa
nya el revival nostàlgic per l’EGB
i tot el que l’envoltava, un feno
men que ha donat ja dos llibres, i
que pot compararse com a feno
men paraliterari, per exemple,
amb les vendes estratosfèriques
dels manuals del videojoc Mine
craft al Regne Unit, també ben si
tuades a Espanya, o potser amb

58.329
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55.052
52.220
51.730
49.577
48.669
47.815
46.097

sortir, com l’últim d’Arturo PérezRever
te, ocupin un lloc al mig de la taula encara
que sembla predestinat a les primeres po
sicions, ja que en tan sols un parell de set
manes ha ultrapassat el llindar dels
60.000 exemplars. Una altra curiositat és
la presència d’un longseller com El petit
príncepde SaintExupéry o que, aquest
any, la finalista del Planeta, Pilar Eyre,
hagi venut més exemplars que el guanya
dor, Jorge Zepeda Patterson.c

A Catalunya,
la meravella
de ‘Wonder’
J. MASSOT Barcelona

El supervendes global també domina, com
a tot arreu, les preferències del lector en
català. Els dos llibres més venuts des de l’1
d’abril del 2014 al 31 de març d’aquest any
van ser Wonder, el nen deforme que s’atre
veix a anar a l’escola ideat per la nord
americana d’origen colombià Raquel Jara
millo, i L’analfabeta que va salvar un país,
de Jonas Jonasson.
El tercer lloc ja és per a un autor català,
amb Victus, de Sánchez Piñol. La petita
editorial independent La Campana, d’Isa
bel Martí, copa així el pòdium: tots tres són

http://www.sinembargo.mx/180...
SinEmbargoMX

CLÀSSICS

‘El Petit Príncep’ o
‘Cien años de soledad’
són sorprenents
‘longsellers’
FENOMEN D’AUTORES

Julia Navarro,
Milena Busquets o
María Dueñas triomfen
en altres països
l’auge de la novel∙la romàntica a
Alemanya.
Els francesos, en canvi, sense
eludir els grans corrents interna
cionals, se submergeixen amb
passió en els embolics d’alcova
del seu president i ofereixen una
alternativa al bestseller amb
noms com Musso, Lévy (que tri
omfa fins i tot a la Xina) o Pancol, i
la irrupció en aquest 2015 del seu

Julia Navarro

En el nuevo capitalismo, el trabajo
comenzó a ser una utopía para
millones de personas en el mundo
Sin Embargo Revista

Albert Monteys Dibuixant

Constantino Bértolo Editor

Ken Follett
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gran Houellebecq, capaç de se
duir sense despentinarse –o, mi
llor, mantenintse despentinat–
la crítica i el públic massiu, al seu
país, a Alemanya o on s’escaigui.
Anoteu, així mateix, el nom del
nou fenomen al Regne Unit i els
Estats Units, La noia al tren de
Paula Hawkins, desassossegant
thriller que explora els buits de la
memòria.
A l’Argentina, l’estimulant in
dústria del cinema local insufla
nova vida a alguns llibres. I a Mè
xic, país on va viure i va morir
García Márquez, els lectors li han
realitzat un homenatge impre
vist, duentlo al número u en les
llistes de vendes.
I per acabar, referirnos a
aquesta fornada d’autores espa
nyoles que apareixen en les llistes
d’altres països, com ara María
Dueñas o Milena Busquets a l’Ar
gentina –caldrà veure l’accepta
ció que tindrà aquest any la cata
lana en el seu llançament als Es
tats Units–, o Julia Navarro a
Mèxic, on és novena en la llista
restringida als títols de ficció.c

Dolores Redondo

ORIOL MALET

ELS
VENDES
MÉS VENUTS
EN CATALÀ
EN CATALÀ (de l’1/04/2014 al 31/03/2015)
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Wonder. Raquel Jaramillo Palacio
L’analfabeta que va salvar... Jonas Jonasson
Victus. Albert Sánchez Piñol
Mariona. Pilar Rahola
Desig de xocolata. Care Santos
Les dones de la Principal. Lluís Llach
L’altra. Marta Rojals
El llindar de l’eternitat. Ken Follett
Primavera, estiu, etcètera. Marta Rojals
El primer heroi. Martí Gironell

títols editats per ella. L’únic autor estran
ger que es cola entre els favorits i no és
compartit a les llistes de llibres en castellà
és Wadji Mouawad, amb Ànima (Perisco
pi), avalat pel Premi Llibreter. Crida
l’atenció l’alt nombre de vendes dels lli
bres de Dolores Redondo, traduïts al cata
là, encara que el lector podria haverlos
llegit en la llengua castellana original.
Els llibres en castellà més venuts a Cata
lunya van ser Bajo la misma estrella, de
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Dies de frontera. Vicenç Pagès Jordà
Algú com tu. Xavier Bosch
La veritat sobre el cas Harry Quebert. J. Dicker
Eufòria. Xavier Bosch
Ànima. Wadji Mouawad
Quan en dèiem xampany. Rafel Nadal
L’avi de 100 anys... Jonas Jonasson
Els ambaixadors. Albert Vilaró
També això passarà. Milena Busquets
Ofrena a la tempesta. Dolores Redondo

John Green, i El umbral de la eternidad, de
Ken Follett. Apareix també Mi hermana
Elba, de Cristina Fernández Cubas, benefi
ciada per ser lectura escolar obligada. És a
dir, en català un llibre per a nens i en caste
llà, un relat juvenil.
(Les dades les aporta Libridata, l’aposta
local, promoguda per la Cambra del Llibre,
per competir amb Nielsen i GFK, amb 222
punts de venda i que no inclou El Corte In
glés, la Fnac ni grans superfícies).c
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Gracias por este... V. Trierweiler
50 ombres d’en Grey. E.L. James
Central Park. Guillaume Musso
La femme parfaite... A. i M. Girard
Demain. Guillaume Musso
50 ombres més fosques. E.L.J.
No està escrit a les... John Green
Elles. Katherine Pancol
50 ombres alliberades. E.L. James
La veritat sobre el cas... J. Dicker

L’ex del
president
ÓSCAR CABALLERO
París

REGNE UNIT
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No està escrit a les... John Green
Minecraft. Guia de construcció
La increïble història... D. Walliams
Perduda. Gillian Flynn
Minecraft. Guia de combat
Minecraft. Guia Redstone
Minecraft. Guia de principiants
Inferno. Dan Brown
Llibre Guinness dels rècords.
Diari del Greg 9. Jeff Kinney

Thrillers
amnèsics
RAFAEL RAMOS
Londres

Més enllà dels totals de vendes
del 2014, que recull el quadre,
l’amnèsia està de moda en la lite
ratura en anglès. Des de l’èxit de
Before I go to sleep (la novel∙la de
S.J. Watson portada al cinema)
han proliferat els protagonistes
que es troben ficats en embolics
perquè la memòria els juga una

mala passada. El número u l’ocu
pa aquests dies The girl on the
train, sobre una jove que amb
prou feines recorda res de la nit
en què una dona va desaparèixer
a prop de la seva antiga casa. El
llibre es basa en tres personatges
femenins, Rachel, Megan i Anna.
La primera torna a la casa seva
divendres a la tarda després
d’una llarga setmana de feina, i
per alegrar el viatge al tren com
pra quatre còctels enllaunats dels
quals no en deixa ni gota. Se li
acut visitar el seu antic barri, on
encara viu el seu exmarit amb la
seva nova dona (Anna), i s’obses
siona amb una parella jove i gua
pa que viu al mateix carrer. Fins
que llegeix al diari que ella ha
desaparegut, i està convençuda
que ell no és culpable de res. Però
la policia no li fa cas... També en
la llista d’aquestes setmanes apa
reix Elizabeth is missing, la pri
mera novel∙la d’Emma Healey,
sobre una anciana de gairebé 90
anys que pateix alzheimer o sim
plement les conseqüències de la
seva edat avançada, i està entos
sudida a trobar una amiga des
apareguda.c

ESTATS UNITS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No està escrit a les... J. Green
Diari del Greg 9. Jeff Kinney
Divergent. Veronica Roth
Insurgent. Veronica Roth
Killing Patton. Bill O'Reilly i M.D.
Lleial. Veronica Roth
Perduda. Gillian Flynn
Frozen. Victoria Saxon
Gray Mountain. John Grisham
El tren de los huérfanos. C.B. Kline

Ha nascut
una estrella
FRANCESC PEIRÓN
Nova York

L’última sensació literària als Es
tats Units ve d’Anglaterra, es titu
la The girl on the train (La noia al
tren), un thriller construït amb
paciència per Paula Hawkins, la
primera sorpresa per l’èxit de pú
blic i crítica a una edat tardana.
La narració d’aquesta autora des
coneguda va sortir a la venda al

SANT JORDI 2015

França, Itàlia i Alemanya han ti
rat ja més d’un milió d’exemplars
de Submissió, el bestseller politi
coreligiós de Michel Houelle
becq, que de segur coparà les llis
tes referides a l’any 2015 (la de
dalt són els més venuts del 2014).
Però també les novel∙les de Gui
llaume Musso i Marc Lévy, best

sellers francesos de tots els anys,
compten les seves vendes per
països. Però és difícil establir llis
tes unànimes: n’hi ha moltes i,
com gairebé tot allò relacionat
amb la cultura, estan sota in
fluència ideològica.
Sense oblidar els gèneres. El
2007, per exemple, la historieta
va vendre la barbaritat de 34 mil
ions d’exemplars. I les xifres acu
mulades de novel∙la policíaca són
també milionàries. Però rara
ment apareixen a les llistes. Tam
poc no hi són freqüents els autors
estrangers. En les últimes només
E.L. James, Anna Todd i Coben
en ficció; l’alemanya Enders i els
canadencs Klein i Marquis, en
assaig.
En fi, França té dues caracterís
tiques : la rentrée (setembre) amb
la publicació simultània d’unes
600 novel∙les, de les quals només
tres desenes de títols sobreviu
ran, sis dels quals auxiliats pels
premis de novembre, que en con
junt venen uns 700.000 exem
plars. I segons el president del
sindicat de llibreters, “el desem
bre és un altre gran mes: el llibre
és el regal favorit”.c
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Almanegra. Florencia Bonelli
La templanza. María Dueñas
El caballero de los... G.R.R. Martin
Hombres sin mujeres. Murakami
El puñal. Jorge Fernández Díaz
Usar el cerebro. Facundo Manes
Los amantes bajo el... F.Andahazi
También esto pasará. M.Busquets
Código Stiuso. Gerardo Young
El dios del desierto. Wilbur Smith

L’encant del
cinema local
ROBERT MUR
Buenos Aires

Claudia Piñeiro no surt en aquest
rànquing perquè llançarà Una
suerte pequeña durant la Fira del
Llibre de Buenos Aires, que s’in
augura dijous. Piñeiro és el prin
cipal exponent de la retroalimen
tació entre cinema argentí i bons
bestsellers. Tres dels seus tex
tos, com Betibú, van tornar al cap

damunt de les llistes anys des
prés, quan se’n van estrenar les
versions cinematogràfiques. Un
altre exemple és Eduardo Sache
ri, autor de la novel∙la en què es
basa l’oscaritzada El secreto de
sus ojos, amb guió també seu. Al
marge del cinema, les novel∙les
romàntiques de Florencia Bonelli
triomfen des de fa anys, igual que
les de Federico Andahazi.
Un altre fenomen és la prolife
ració d’exitosos llibres periodís
tics –alguns dels quals escrits en
temps rècord i de dubtosa quali
tat– sobre la convulsa actualitat
política i social argentina, salpe
brada sovint amb elements pro
pis d’una ficció que no supera a la
realitat. La misteriosa mort del
fiscal Nisman és l’exemple per
fecte.
Els èxits globals, com ara Cin
quanta ombres d’en Grey, o les
obres de Murakami, també
triomfen a l’Argentina, que té en
César Aira el seu autor contem
porani més reconegut i on sem
pre hi ha espai per a escriptors es
panyols, com PérezReverte,
Cercas o Grandes. Ara és el torn
de María Dueñas.c

Javier Marías
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Cien años de soledad. G.ª Márquez
El teorema Katherine. John Green
50 sombras de Grey. E.L.James
Nueva historia... P. Escalante
Milena, el fémur... J. Zepeda P.
Adiós a los padres. Héctor Aguilar
París DF. Roberto Wong
La enseñanza situada. Frida Díaz
Hombres sin mujeres. Murakami
Las batallas en el... J.E. Pacheco

Món lector
minúscul
ELISABET SABARTÉS
Ciutat de Mèxic

El minúscul univers de mexicans
que té la lectura com a hàbit per
manent (un 2% de la població) és
globalitzat i ecumènic. Consu
meix ficció, poesia o assaig, amb
certa preferència pels autors na
cionals sobre els estrangers. En
cara que, com passa en altres lati
tuds, l’aficionat als bestsellers

Jonas Jonasson

segueix els èxits mundials de
temporada.
En un país on el 40% dels ciuta
dans no ha entrat mai en una lli
breria i al 67% no li agrada llegir,
el públic fidel a la lletra impresa
té una clara predilecció per la no
vel∙la –que domina a la rima–, es
cull narrativa històrica (La san
gre de los inocentes, de Julia Na
varro) o prosa memorialista
(Adiós a los padres, d’Aguilar Ca
mín), i s’inclina per les firmes
consagrades davant els nous va
lors. García Márquez, Pacheco,
Murakami o Aguilar Camín man
tenen el seu poder de convocatò
ria, al costat de nouvinguts com
Zepeda Patterson o Wong.
Als antípodes de la ficció, do
mina el sincretisme. Una mescla
dissa on conviuen l’assaig histò
ric o literari, peces d’autoajuda,
receptaris de cuina, estudis aca
dèmics i tractats sociològics. Una
gesta per a un mercat massa es
tret: cada mexicà llegeix de mitja
na 2,9 llibres a l’any, davant els 7,5
exemplars que engoleix un espa
nyol o els 12 volums que devora
un alemany. Les dades són de la
Unescoc
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Que boniques són les... T.Ustínova
Càstig sense malícia. A.Marínina
L’etern... M.Metlítskaya i V.Tong
La ruptura del model. V. Soloviov
Revival. Stephen King
Les lluminàries. Eleanor Caton
Calent alè del... T. Poliakova
Sense confusió... Zajar Prilepin
Nemtsov, Jakamada... L.Dubóvaya
Del cel van caure... N. Abgarián

Històries de
detectives
GONZALO ARAGONÉS
Moscú

L’èxit de 50 ombres d’en Grey, lí
der de vendes l’any passat a Rús
sia arran de la versió cinemato
gràfica, s’ha anat diluint. La sego
na part de la trilogia va ocupar el
primer lloc a començaments de
març, però al capdavant de les
llistes han tornat les històries de
detectius protagonitzades i escri

gener. En la prestigiosa llista de
The New York Times fa tretze set
manes que és al número u. El ma
teix lloc que li atorguen a Reu
ters, USA Today, la ràdio pública
NPR o Publishers Weekly, revista
per als professionals editorials.
Paula Hawkins, de 42 anys, va
néixer a Harare (Zimbabwe), on
va residir fins als 17 anys, quan la
seva família es va traslladar a
Londres. Va estudiar a Oxford i
va exercir de periodista d’econo
mia. Fins i tot va escriure un llibre
(The money goddess, La deessa di
ners) sobre consells financers per
a les dones. Fa sis anys va entrar
en el camp de la novel∙la per en
càrrec. Va llançar quatre relats
sota el pseudònim d’Amy Silver.
Les coses, és a dir, les vendes, van
resultar més aviat lamentables.
The girl on the train se la va
prendre com l’última oportunitat
de ser escriptora. Va trobar la ins
piració en els seus viatges amb
tren d’anada i tornada a la feina.
Assegura que va enviar el text al
seu agent a mig fer, sense el final,
no per excés de confiança, sinó
perquè anava malament de di
ners i li corria pressa vendre.c

Wonder
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ITÀLIA
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Sette brevi lezioni... Carlo Rovelli
Momenti di... Francesco Piccolo
La sposa giovane. A. Baricco
Masha e Orso: Il livro... AA.DD.
Revival. Stephen King
Il magico potere del... M. Kondo
Nadie se salva solo. M. Mazzantini
La ruga del... A. Vitali, M. Picozzi
La lladre de llibres. Markus Zusak
Pescecani. Mario Giordano

Bojos
per la física
EUSEBIO VAL
Roma

El públic lector italià és sensible
als èxits internacionals, però tan
mateix té criteri propi, valora
molt els autors nacionals i pot do
nar sorpreses. Ho demostra el
primer lloc, des de fa diverses set
manes, d’un assaig de divulgació
científica, Sette brevi lezioni di fi
sica (Set breus lliçons de física), de

Carlo Rovelli, publicat per
Adelphi i que costa només 10 eu
ros.
L’obra d’aquest físic teòric, que
treballa a Marsella, ha ultrapas
sat ja els 180.000 exemplars.
S’han encarregat traduccions a
l’espanyol i català (Anagrama), i
es publicarà també en anglès,
francès, xinès, grec i coreà. L’as
saig és assequible, encara que les
seves afirmacions (“el temps no
existeix; no forma part de l’es
tructura fonamental del món”)
inciten a pensaments molt pro
funds. Itàlia té una llarga tradició
de físics eminents, si bé això no
més no explica l’èxit d’un llibre
que va començar amb vendes
normals, però que es van disparar
arran d’una entrevista que li van
fer en un popular programa de la
RAI al febrer. L’elenc italià de
més venuts inclou l’inevitable
Stephen King i autors nacionals
consolidats com Francesco Pic
colo, Alessandro Baricco i Mar
garet Mazzantini. En la llista àm
plia hi ha quatre títols per al pú
blic infantil inspirats en la sèrie
russa de dibuixos animats Masha
e Orso (Masha i Ós).c

Geronimo Stilton

ALEMANYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verheissung. Jussi AdlerOlsen
After. Anna Todd
Montecristo. Martin Suter
ZwetschgendatschikomplottR.Falk
Was ich noch... Helmut Schmidt
Altes Land. Dörte Hansen
Ein Bild von dir. Jojo Moyes
Darm mit Charme. Giulia Enders
After 2. Anna Todd
Assossec: l’art de... W. Schmid

Negra
i política
MARÍAPAZ LÓPEZ
Berlín

A Alemanya s’editen a l’any uns
94.000 títols (incloses reedi
cions), i la seva Fira del Llibre de
Frankfurt és cita ineludible de
l’edició mundial. En aquest marc
l’Associació de Llibreters Ale
manys atorga el premi Alemany
del Llibre, que el 2014 va recaure
en Kruso, de Lutz Seiler, que ja fi

El Petit Príncep

gurava en la llista de bestsellers
de la revista Der Spiegel. A part de
la dotació econòmica, aquest
premi implica elevades tirades i
ressò mediàtic; així, La dona del
migdia, de Julia Franck, el 2007, o
Du stirbst nicht (No moriràs), de
Kathrin Schmidt, el 2009, van ser
supervendes durant mesos. A
més, els alemanys acudeixen en
massa a la LitCologne –on el fran
cès Michel Houellebecq va
presentar al gener la seva Sub
missió–, la Poetenfest de Erlan
gen, o la fira del llibre de Leipzig.
A qualsevol ciutat són habituals
les lectures públiques de frag
ments d’obres. Agrada molt la no
vel∙la negra, com es veu en el nú
mero u en tapa dura, Verheissung
(Promesa), del danès Jussi Adler
Olsen; i en el segon de rústica,
Zwetschgendatschikomplott (El
complot del pastís Zwetschgen
datschi), de Rita Falk, sobre un tí
pic pastís bavarès. Els cinc més
venuts en aquest suport són de
dones, gairebé tots novel∙la ro
màntica. Destaca també l’interès
per la política nacional, al núme
ro u d’assaig: les memòries de
l’excanceller Helmut Schmidt. c

Greg
ORIOL MALET

tes per dones, un fenomen que es
va consolidar des que Alexandra
Marínina va publicar Aquell que
en sap (1994).
Després de la dissolució de
l’URSS, la novel∙la policíaca russa
es va comprometre. Els protago
nistes tenen les mateixes dificul
tats que la gent corrent, i viuen en
les mateixes condicions (les do
lentes dels anys noranta, les bo
nes del desenvolupament petro
lier rus o en la incertesa de la crisi
econòmica actual), i en ocasions
la trama detectivesca comparteix
protagonisme amb l’ambient. Se
gons el portal probooks.ru, el lli
bre més comprat és una novel∙la
d’aquest gènere, Que boniques
són les teves obres, Senyor!, de Ta
tiana Ustínova, seguit de l’última
obra de Marínina, Càstig sense
malícia. El lector rus tampoc no
és aliè a l’actualitat, especialment
amb el conflicte ucraïnès. Entre
els llibres de noficció, el més ve
nut té com a autor Vladímir Solo
viov, conductor del programa de
debat polític més popular de la
televisió: La ruptura del model.
Després, un de la secretària de
l’assassinat Borís Nemtsov.c

GUARDONS DE LA CRÍTICA LITERÀRIA

Toni Sala i Andrés Ibáñez
]La novel∙la Els nois (L’Al

tra Editorial), de Toni Sala,
i el llibre de poemes Ningú
més i l’ombra (Proa), de
Màrius Sampere, han gua
nyat els premis de la Crítica
en narrativa i poesia en
llengua catalana. A Els nois,
Sala indaga en les parts més
fosques i pertorbadores de
l’ànima humana, en una
novel∙la que recrea la vida
de diferents personatges
tocats per la mort, un tema
del qual, segons l’autor,
“només es pot parlar a par
tir de la ficció”. El jurat
estava format per Anna
Ballbona, Àlex Broch, Anna
Maria Gil, Jordi Nopca i
Lluïsa Julià. En llengua cas
tellana ha guanyat Brilla,
mar del Edén, del madrileny
Andrés Ibáñez (Galaxia
Gutenberg), una novel∙la

sobre la lluita per la super
vivència dels passatgers
d’un avió accidentat al Pací
fic, ha guanyat en la catego
ria de narrativa en castellà.
En l’apartat de poesia en
castellà, l’obra distingida
ha estat Nocturno casi, de
Lorenzo Oliván (Tusquets).
El jurat ha estat format per
Fernando Valls, Javier Goñi,
Pilar Castro, Enrique Tur
pin, Carlos Galán, Araceli
Iravedra, José Luis Martín
Nogales i José María Pozue
lo Yvanco.
En gallec s’ha reconegut
Sabatilles trencades de Xa
bier Quiroga en narrativa i
Celebració de Gonzalo Her
mo en poesia. En llengua
basca, s’han imposat Els
ossos d’altres temps d’Unai
Elorriaga i La casa encesa de
Felipe Juaristi. / Agències

XINA
1
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Món ordinari. Lu Yao
L’últim llop. Jiang Rong
Colla vermella. Luo Guangbin
Tots som joves... Y. Ziwen
El caçador d’estels. K. Hosseini
Passant per tot... Zhang Jiajia
Miracles al colmado... H. Keigo
Zero to one. Peter Thiel
A sobre de viure. Yanzhen
El lladre d’ombres. Marc Lévy

Lectures
sota control
ISIDRE AMBRÓS
Pequín

La Xina viu en el seu propi món
editorial, que en la majoria de les
ocasions té ben poc a veure amb el
que succeeix a la resta del
planeta. Una situació que internet
contribueix a trencar, en propi
ciar que a molts joves els sigui
possible accedir als bestsellers
estrangers. Una tendència que,

tot i això, encara és minoritària.
La singularitat xinesa obeeix a
factors diversos. Un és el rigorós
control que exerceixen les auto
ritats. Una circumstància que no
ha impedit a alguns autors occi
dentals a acceptar la supressió o
el retoc d’alguns textos a les seves
obres amb tal d’accedir als lectors
xinesos.
Les autoritats fomenten els au
tors nacionals, que en la majoria
dels casos escriuen en els seus
textos temes d’interès local. Con
juntura que afavoreix el desco
neixement i la falta de curiositat
de la població per escriptors d’al
tres països. Una realitat que es
tradueix, per exemple, que en les
llistes de llibres més venuts no
més apareguin García Márquez,
Marc Lévy, Murakami i Khaled
Hosseini.
En l’àmbit dels autors nacio
nals, destaca Mo Yan, l’autor més
conegut del país després d’obte
nir el premi Nobel de Literatura
el 2012. Una situació que contras
ta amb la de Gao Xingjian, també
Nobel, però que va ser silenciat
per Pequín, a causa dels seus posi
cionaments crítics.c

