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ARNALDUR INDRIDASON

MARTA ORRIOLS

Res de res

Naturaleza hostil

ANAGRAMA, 172 PÀGINES

RBA, 304 PÀGINES

Aprendre a parlar amb
les plantes

Un triangle enmig de la decadència
 En Waldo, una vella glòria del cinema, es
troba ara ple de xacres i prostrat en una
cadira de rodes. Malgrat l’edat, conserva
intacta la libido, i la seva dona, la Zee, més
jove que ell, es deixa magrejar de tant en
tant. El tercer vèrtex del triangle és l’Eddie,
periodista, antic admirador d’en Waldo i ara
amant de la Zee davant dels seus nassos.

Un misteri del segle passat sense resoldre
 A la zona dels fiords orientals, tothom
recorda la salvatge tempesta que al gener
de 1942 va tenir tràgiques conseqüències.
Aquell dia, la jove Matthildur va sortir de
casa i ningú la va tornar a veure. El seu
cadàver mai va aparèixer. Encara que això
va passar fa dècades, l'inspector Erlendur
decideix investigar el cas pel seu compte.

EDICIONS DEL PERISCOPI, 184 PÀGINES

JAMES FOGLE

STEPHEN KING

HEATHER MORRIS

Drugstore Cowboy

Escriure: Memòries d’un ofici

El tatuador de Auschwitz

SAJALIN EDITORES, 220 PÀGINES

L’ALTRA EDITORIAL, 260 PÀGINES

ESPASA, 320 PÀGINES

Un lladre addicte molt peculiar
 Als seus trenta-cinc anys, Bob Hughes lidera una banda de ionquis que ocupa el seu
temps robant farmàcies i punxant-se el botí
de les seves malifetes. Carismàtic i supersticiós, Bob és un lladre de la vella escola amb
un peculiar codi d'honor: mai obligaria algú
de la banda a fer alguna cosa que ell no faria, i mai vendria droga a altres.

Com es fa un escriptor
 Poques vegades un llibre ha estat tan
clar, tan útil i tan revelador com aquest
assaig sobre l'ofici d'escriure, que comença amb la peculiar infància d'Stephen King, oferint al lector, a partir d'una
sèrie de records d'adolescència i de joventut, una mirada amena i divertida sobre la seva formació com a escriptor.

Un amor que va sobreviure a l’horror
 Per Lale, els dies transcorren entre
l'horror i el seu treball com a tatuador de
presoners al camp d’Auschwitz. Entre
aquests presoners s’hi troba Gita, una jove
de la qual queda enamorat. En aquest moment, la vida de Lale cobrarà un nou sentit
i farà tot el possible perquè Gita i la resta
de presoners sobrevisquin a l’holocaust.
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L’art de portar El cel no és per a La vida té
Permagel
gavardina
tothom
aquestes coses EVA BALTASAR
CLUB EDITOR

Nosaltres, les
dones
MARIA MERCÈ ROCA
ROSA DELS VENTS

NO-FICCIÓ EN CATALÀ

FICCIÓ EN CATALÀ

HANIF KUREISHI

Controlar la geografia emocional
 La Paula té quaranta anys, és neonatòloga i està viva. Quan una revelació i
una pèrdua sobtada la porten a submergir-se en ella mateixa, emprèn un camí
que l’endinsa en la ràbia, la por, el desig i
la reconstrucció personal, i despertarà el
seu instint de supervivència.
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C. PUIGDEMONT
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XAVIER TEDÓ
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LA CAMPANA
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Los señores del El rey recibe
El tatuador de
EDUARDO MENDOZA Auschwitz
tiempo
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La desaparición Sabotaje
de Stephanie... ARTURO PÉREZ

HEATHER MORRIS

JOEL DICKER

REVERTE

ESPASA

ALFAGUARA

ALFAGUARA

NO-FICCIÓ CASTELLÀ

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA

FICCIÓ CASTELLÀ

Els més venuts

LLIBRES
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El naufragio
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LIBROS DEL KO

La puerta mágica

MONTENA

«Operación Masacre» Libros del Asteroide recupera la considerada com un dels primers relats de
no-ficció, que fa trontollar els fonaments amb una investigació sobre els afusellaments a l’Argentina

Quan la realitat esdevé obra mestra
RODOLFO WALSH

«Operación
Masacre»
LIBROS DEL
ASTEROIDE
248 PÀGINES

L’editorial Libros del Asteroide rescata l'obra cabdal de Rodolfo Walsh.
Considerada un dels primers relats
de no ficció, amb Operación Masacre, l’escriptor fa trontollar els fonaments de l'estat argentí amb una investigació que revela els afusellaments il·legals de la dictadura.
MATÍAS CROWDER

■Rodolfo Walsh troba la punta del cabdell. «Hi ha un afusellat que viu» l'informen. Un supervivent que diu haver estat una de les víctimes dels afusellaments massius i clandestins de José
León Suarez, comesos el  de juliol de
 durant la dictadura militar autodenominada Revolució Libertadora. El
seu nom és Juan Carlos Livraga i seria
el primer entrevistat de la llista que
Walsh comença a desvelar des de llavors, que més tard es convertiria en
Operación Masacre.
Des d'aquell dia, i durant tot un any,
Walsh no pensarà en una altra cosa,
abandonarà el seu domicili i la seva feina, es farà conèixer amb un pseudònim
de guerra, Francisco Freyre, tindrà una
cèdula falsa amb aquest nom, un amic
li prestaria una casa a El Tigre, durant

dos mesos viurà en un fred ranxo de
Merlo, durà amb ell un revòlver, i a cada
moment les figures del drama tornaran
obsessivament a la seva ment fins acabar d'escriure una de les grans obres del
periodisme narratiu llatinoamericà.
Perquè quan parlem d'Operación
Masacre estem parlant d'un dels llibres
més icònics, importants i alhora desconegut del segle XX. La seva importància
radica que, fins i tot nou anys abans que
fos publicat el famós llibre de Truman
Capote, A sang freda, Operació Massacre () és el primer testimoni de tot
un corrent literari que es bolcaria en la
no-ficció, explicar un fet real amb les eines amb què s'explica una novel·la.
Icònic perquè va significar la rebel·lia
davant els fets en una Argentina en
aquells dies de ferro, on explicar la veritat significava la desídia, la persecució
i la mort. Aquesta idea que amb la paraula es podia canviar el món, tan patent en tota l'obra de Walsh. I que submergiria, el seu autor i, més tard, amb
ell, part de la seva família, en l'inici remot, perquè encara falta molta lluita
per davant, de la més punyent desgràcia. Whalsh seria part de la intel·ligència
del grup guerriller Montoneros, i amb

LIBROS DEL ASTEROIDE

Rodolfo Walsh.

ell la seva filla, que va morir en la lluita
armada contra la dictadura militar argentina de la dècada dels setanta. Una
altra dictadura, una altra guerra.
I malgrat tot això, més enllà de l'Argentina, poc se li coneix, fa poc arribada
al públic general i en parlar de no-ficció
moltes vegades ni tan sols se l’esmenta
com un dels iniciadors del gènere. Ro-

dolfo Whalsh tenia un talent singular.
Una mirada que sabia desvelar la foscor
que planava sobre l'Argentina. I alhora,
una valentia única, no li importava jugar-se la vida, fins i tot, podria dir-se, era
massa conscient que l'escriptura de veritat era justament això, una aposta desmesurada. Si el lector desconeix els fets,
Operación Masacre gairebé es podria
llegir com una novel·la policíaca. Segons l'escriptor uruguaià Mario Benedetti, «Rodolfo va convertir la realitat en
la seva obra mestra.»
Contra aquest mateix terrorisme
d'estat, representats per altres figures,
seria contra el qual lluitaria i que, més
tard, li donaria mort. Opositor a l'última
dictadura militar que va governar l'Argentina entre  i , com a integrant i combatent de l'organització
Montoneros i enmig d'una massacre
generalitzada dels seus militants, no va
acceptar sortir del país per ser protegit
i va triar escriure les famoses Cartas
abiertas a la Junta Militar. L'octubre de
 va ser emboscat, atacat i cosit a
trets per un grup militar, el qual es va
emportar el seu cos moribund, segrestant-lo il·legalment, passant a integrar
la llista dels més de  mil desapareguts.

