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CHRISTOPHER BROOKMYRE

LUCA D’ANDREA

Ho sé tot de tu

El bendito arte de robar

La substància del mal

LA CAMPANA, 480 PÀGINES

MALPASO, 384 PÀGINES

ROSA DELS VENTS, 464 PÀGINES

La impossibilitat de sentir-se sol i segur
 Imagina't que un dia veus la teva pròpia
foto a la secció de Contactes del diari. Quan
arribes a casa, la teva família hi treu
importància, però en el fons tu saps que
ets la dona de la foto i que no podràs
respirar tranquil·la fins que no descobreixis
per què surts entre els anuncis de
Contactes. Sents que t'observen.

La relació d’amor més delirant
 Zal, enginyós lladre i amant de l'art, rep el
xantatge del seu cap perquè cometi un gran
robatori. A manera d'entrenament, atraca un
petit banc de Glasgow en el qual fan ús de
mètodes poc ortodoxos. Durant l’assalt, Zal
coneix la detectiu Angelique. Conscients de la
forta atracció que senten l'un per l'altre, neix
un amor impossible.

Una maledicció entre les muntanyes
 L'any 1985, durant una terrible tempesta,
en Kurt Schaltzmann, en Markus Baumgartner i la seva germana Evi són brutalment assassinats al Bletterbach, un enorme congost
tirolès. Al cap de trenta anys, en Jeremiah Salinger, un documentalista que fa poc s'ha instal·lat a la zona amb la seva dona Annelise i la
seva filla petita, s'obsessiona amb el cas.

LUCIANO BIANCIARDI

CAMILLA LÄCKBERG

JO NESBØ

El trabajo cultural

La princesa de gel

La estrella del diablo

ERRATA NATURAE, 144 PÀGINES

ARA LLIBRES, 368 PÀGINES

DEBATE, 864 PÀGINES

El renaixement de la cultura
 Estem en una petita ciutat de la Toscana,
després de la Segona Guerra Mundial. Itàlia
està deixant de ser una nació pobra, rural encara, per esdevenir una gran potència industrial. Però no només creix la indústria. Irònic i
irreverent, el narrador pinta un divertit i també corrosiu panorama dels intel·lectuals i de
les organitzacions polítiques de l'època.

Un clàssic de la novel·la negra
 Rellançament del primer títol d’una de les
sèries de novel·la negra més brillants. L’escriptora Erica Falck torna al seu poble natal, Fjällbacka. Ha heretat la casa dels seus pares,
morts fa poc en un accident de trànsit. Al cap
de pocs dies, un veí descobreix el cadàver
d’Alex Wijkner, la seva amiga d’infantesa, en
una banyera plena d’aigua gelada...

Cinquè volum de la sèrie Harry Hole
 La sang que escapa del cadàver d'una
dona que ha estat assassinada al seu
apartament crida l'atenció de les
autoritats. En examinar el cos, que té un
dit amputat, es troba un petit diamant
vermell en forma d'estrella de cinc
puntes. Passats cinc dies, un home
denuncia la desaparició de la seva dona.
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El color del
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LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI, DE GIRONA
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¿Por qué no
gobernó la...?
ESPASA CALPE

«La chica de Kyushu» Libros del Asteroide publica a Espanya una de les novel·les més aclamades
del japonès Seicho Matsumoto, un dels grans escriptors del gènere negre al Japó

Víctimes del sistema judicial
SEICHO
MATSUMOTO

«La chica de
Kyushu»
LIBROS DEL ASTEROIDE
261 PÀGINES

Clàssic de la novel·la negra japonesa, La
chica de Kyushu, de Seicho Matsumoto
(-), planteja la impossibilitat
d'una justícia igual per a tothom narrant
com la seva implacable maquinària
arrasa la vida d'una jove. Publicat per
primera vegada el , la perícia narrativa de l'autor converteix la novel·la en
un intens retrat de la vida moderna.
MATÍAS CROWDER

■Els diners ho són tot, i més quan un està
en diicultats. Almenys ho és per a la justícia, la balança sembla inclinar-se segons
el pes del compte bancari. No és el mateix
comptar amb un bon advocat en la defensa, que amb un d'oici nouvingut als jutjats, si d'això pot dependre la vida d'un
acusat. Relativitat que s'accentua si un cas
apareix en els mitjans, o desapareix en la
marea de paper dels jutjats. De tot això
tracta La chica de Kyushu, addictiva novel·la de Seicho Matsumoto.
La història comença quan un jove
professor perd per distracció la recaptació pels seus alumnes per a la realització d'un viatge d'estudis. El professor va a una prestadora privada, d'interessos lapidaris, per reparar l'error,

que aviat convertirà la seva vida en un
infern. No només pel reclam del deute,
sinó perquè hi ha un assassinat i el
professor en serà el principal sospitós.
Presa de l'angoixa, la seva germana,
Kiriko Yanagida, una jove humil que
treballa de mecanògrafa, fa un viatge
de més de vint hores des de Kyushu
ins a Tòquio per sol·licitar al millor
advocat del Japó que el defensi: Kinzo
Otsuka. Inexperta i ingènua, no pot
pagar els seus honoraris, encara que
pensa que l'advocat intervindrà en un
cas en què a una persona li pot caure
la pena de mort. La ciutat engoleix la
jove i qualsevol tret d'innocència que
en ella queda, els mitjans aviat s'obliden del cas, un assassinat en primer
grau sense gaire «color», l'advocat tot
just recordava la jove. Fins que rep una
postal seva on li explica que el seu germà ha mort a la presó com a lladre i
assassí.
Kinzo Otsuka demana el sumari i
des d'aquell dia, arrossegat per la culpa, sabent que es tracta d'un acusat ja
mort pel qual no cobrarà un cèntim,
porta el cas. L'actuació del iscal ha estat perfecta. En l'escena del crim hi ha
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Seicho Matsumoto.

les suicients proves com per condemnar el pobre mestre. No obstant això,
aviat l'advocat trobarà la clau de la seva
innocència. Encara que ja és massa
tard. La ciutat de la fúria s'ha endut la
vida d'un jove innocent i ha destruït la
de la seva germana. La venjança és
l'única cosa que li queda.
Crítica política i social, relat negre

de la modernitat, la novel·la de Seicho
Matsumoto obre la pregunta sobre
quants casos similars ocorren dia a dia
en el món, i quants innocents pateixen
davant el pes d'un sistema que sembla
engolir-ho tot al seu pas. La chica de
Kyushu és un retrat d'una societat on
els pobres no tenen cap oportunitat i
que planteja a través del seu argument
un raonament sobre el bé i el mal, sobre la llei, l'ètica i la justícia.
Seicho Matsumoto, el prolíic escriptor japonès nascut a la ciutat de
Kotura, no va rebre una educació formal, sinó que va començar a treballar
com a periodista a Asahi, un dels diaris
més importants del Japó. Va començar
a publicar quan ja tenia més de quaranta anys, però la seva carrera literària no va enlairar ins al seu segon llibre, quan va rebre el premi Akutagawa
per Historia del diario de Kokuraa. El
expreso de Tokioes va publicar per lliuraments en una revista el  i va obtenir un èxit immediat. Matsumoto va
rebre algun dels més prestigiosos premis literaris del seu país i està considerat com un dels principals escriptors japonesos de novel·la negra.

