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Cinc milions de
visitants als
museus de Madrid

ART

� MADRID � Els tres grans museus
situats a Madrid —El Prado,
el Reina Sofía i el Thyssen-
Bornesmiza— van rebre du-
rant el 2008 un total de
5.303.417 visitants.Així, van
rebre 102.039 visitants més
durant el 2008 que durant
l’exercici anterior, en què van
comptar amb 5.201.378 per-
sones. Per la seua part, la Sa-
grada Família de Barcelona
va rebre 731.690 visitants el
2008.

Sort presenta el
llibre,en pallarès,
‘Lo padrí James’

LITERATURA

� SORT � El cine teatre ElsTil·lers
de Sort acollirà avui a les
17.30 hores la presentació
del llibre Lo padrí James. Es
tracta del tercer conte infan-
til en pallarès que edita l’as-
sociació cultural Cambuleta.
L’acte comptarà amb activi-
tats com l’actuació del mag
Cambras. El relat narra les
aventures de l’avi James, un
pilot britànic abatut a França
durant la Segona Guerra
Mundial.

Experts afirmen
que la crisi no
afectarà l’art

PINTURA

� MADRID � En art, les peces ca-
res i prestigioses se seguiran
venent el 2009. Una altra co-
sa seran els valors mediàtics,
als quals la crisi afectarà “gai-
rebé segur”, segons els gale-
ristes i experts, que creuen, a
més, que la pròxima edició
d’ARCO, que començarà l’11
de febrer, serà de nou un
èxit.

En aquesta fira d’art es ven
entre un deu i un trenta per
cent de les adquisicions de
tot l’any.

El fill de Sontag
narra la seua lluita
contra la mort

LITERATURA

� MADRID � L’escriptora i pensa-
dora Susan Sontag, una de
les icones intel·lectuals dels
Estats Units, va perdre la vi-
da com a conseqüència d’una
leucèmia el 2004, després
d’haver sobreviscut durant
anys a un càncer.Ara, el seu
fill, l’escriptor i reporter de
guerra David Rieff, relata en
el llibre Un mar de muerte
aquesta lluita contra la mort.
A Espanya l’ha editat Deba-
te.

Rushdie,Pombo,Pérez-Reverte i
Le Carré,novetats d’aquest any
Les grans firmes de la literatura nacionals i internacionals ja ultimen
els nous títols amb els quals sorprendran aquest any els lectors

LLIBRES HI HAURÀ MOLTES NOVEL·LES DE TEMÀTICA NAZI AL COMPLIR-SE ELS 70 ANYS DE LA II GUERRA MUNDIAL

AGÈNCIES/R.B.

� BARCELONA/LLEIDA � Les últimes cre-
acions de Salman Rushdie, Pom-
bo, Pérez-Reverte o John Le
Carré destaquen entre les nove-
tats editorials que arribaran a
Espanya en el primer trimestre
de l’any, en què hi haurà moltes
obres sobre el règim nazi, coin-
cidint amb els 70 anys de l’inici
de la Segona Guerra Mundial.
Del panorama internacional,
destaquen Salman Rushdie amb
la seua nova novel·la, La encan-
tadora de Florencia (Mondado-
ri), en què reconstrueix el perí-
ode històric de lluites i imperis
magnífics que van donar lloc a
la fundació de l’Índia. En aquest
trimestre també arribaran Indig-
nación (Mondadori), de Philip
Roth; El rosa Tiépolo (Anagra-
ma), de l’italià Roberto Calasso;
Mi nombre es legión (Mondado-
ri), d’Antonio Lobo Antunes,
Premi Camoes 2007 i Ni d’Eva
ni d’Adam (Anagrama/Empúri-
es), d’Amélie Nothomb. La co-
llita narrativa espanyola comp-
tarà amb il·lustres representants,
com ara Álvaro Pombo, de qui
Planeta publica Virginia o el in-
terior del mundo; o Arturo Pé-
rez-Reverte i amb Ojos Azules
(Seix Barral), un relat sobre la
primera derrota que van patir

els espanyols davant dels aste-
ques el 1520 en l’anomenada
nit trista. El volum de contes
Media docena de robos y un
par de mentiras (Alfaguara), de
MercedesAbad; La importancia
de las cosas (Planeta), de Marta
Rivera de la Cruz; Martín Casa-
riego i La jauría y la niebla
(Anaya); i la traducció al caste-
llà de Cada castell i totes les
ombres (Destino), de Baltasar
Porcel, seran altres obres narra-
tives espanyoles en aquest perí-
ode. Dos grans autors de best-
seller arribaran a començaments
d’any a les llibreries: Christian
Jacq ambTutankamón (Planeta),
un thriller amb el qual torna a
Egipte; i John Le Carré, que a
El hombre más buscado (Plaza
y Janés) aborda la política exte-
rior dels EUA des del 2001. S’hi
sumarà el supervendes francès
Jean-Pierre Perrin i seu El para-
íso de los perdedores (Urano).
Entre les novetats de la novel·la
negra hi figuren dames del crim
com Donna Leon, amb el títol
La otra cara de verdad (Seix
Barral).

Per la seua part, els lectors de
la lírica podran comptar en
aquest trimestre amb la publica-
ció de la Poesía Completa (Lu-
men) de JoséAgustín Goytisolo,
entre altres títols.

ESPERATS

John Le Carré

‘El hombre más
buscado’

� Aquest autor acostu-
mat a convertir-se en un
supervendes abordarà
en aquest nou títol la po-
lítica exterior dels Estats
Units des del 2001 en
aquest llibre publicat per
Plaza&Janés.

Baltasar Porcel

‘Cada castillo y todas las
sombras’

� Destino traduirà al cas-
tellà aquesta obra en
què l’autor mallorquí es-
tableix un pols a la Bar-
celona d’avui, a través de
les seues contradiccions,
del seu passat, de la seua
tragèdia i il·lusions.

Arturo Pérez Reverte

‘Ojos Azules’

� El creador de l’existós El
Club Dumas o La Tabla de
Flandes ara publica a
Seix Barral un relat sobre
la primera derrota que
van patir els espanyols
davant dels asteques el
1520, en l’anomenada nit
trista.

Donna Leon

‘La otra cara de la
verdad’

� La dama del crim publi-
carà a Seix Barral. L’auto-
ra nord-americana viu a
Venècia i es nega que
tradueixin les seues
obres a l’italià, ja que vol
passar desapercebuda
en la seua vida.

Carme Berlabé (imatge) i Isidre
Puig

El dietari del bisbe
Messeguer

� Els historiadors Carme Berlabé
i Isidre Puig publicaran el dieta-
ri del bisbe Messeguer aquest
any. Tot i que no es tracta d’un
volum sobre el litigi de l’art sa-
cre,“sí que farà parlar molt”, se-
gons fonts de l’editorial. En
aquest volum s’hi podran trobar
imatges inèdites, a més de les
anotacions de l’eclesiàstic. La
publicació estava prevista per a
la tardor.

EDITORIALS DE LLEIDA

Isabel del Arco, M. A. Balsells i
A. Miñambres

‘La infancia en situación de
riesgo’

deParís Edicions

� Les tres professores presenta-
ran la nova col·lecció Schola
Magna de deParís Edicions amb
aquest volum, que té l’objectiu
de convertir-se en un manual
per a educadors familiars. A la
mateixa col·lecció s’hi publicarà
La aventura de trabajar en equi-
po, de la catedràtica de psicolo-
gia de la Universitat de Barcelo-
na Pilar González.

Ramon Morell

Editorial Fonoll

� L’economista i col·laborador
de SEGRE publicarà un volum
sobre l’economia en els temps
actuals, que encara no té un tí-
tol definitiu. El llibre s’emmarca-
rà dins de la colecció Global,
que també comptarà amb un
llibre sobre la figura del poeta
Miquel Bauçà, obra de l’escrip-
tor Abel Cutillas. A més, la firma
s’estrenarà en la traducció, ja
que editarà El bala perduda del
novel·lista nord-americà Kurt
Vonnegut.

� El punt fort de les edito-
rials lleidatanes és la no fic-
ció, tot i que també editen
narrativa. Pagès Editors, la
firma degana, publicarà al
voltant de 130 llibres. En
narrativa, destaca l’edició de
tres premis literaris. Es trac-
ta de La Mirora mata els di-
marts, de Josep Torrent,
guanyador del Ferran Ca-
nyameres; No, i sí de Cèlia
Sànchez-Mústich, que es va
emportar el 7Lletres i de Ju-
lia M., premi Roca Bon-
compte atorgat a Sílvia Ro-
mero. En poesia, destaca el

volum dels artistes Carles
H. Mor i Ester Xargay titu-
lat Aürt.

En l’apartat de no ficció,
els historiadors Carme Ber-
labé i Isidre Puig publicaran
el dietari del bisbe Messe-
guer “que farà parlar molt”,

segons fonts de l’editorial.
Per la seua part, l’editorial
Fonoll prepara la traducció
de la novel·la El bala perdu-
da, de Kurt Vonnegut, així
com un volum sobre l’eco-
nomia en els temps que cor-
ren, de Ramon Morell, i un
assaig sobre la figura del po-
eta Miquel Bauçà. Final-
ment, la benjamina deParis
Edicions estrena l’any amb
De gusanos a mariposas, tot
i que ja tenen una desena de
llibres en cartera, com La
infancia en situación de ri-
esgo

Les previsions editorials de Ponent

LLEIDA

Les firmes editorials de
Lleida se centren sobretot
en la no-ficció, tot i que no
s’obliden de la narrativa

NACIONAL I INTERNACIONAL

Álbaro Pombo publicarà
‘Virginia o el interior del
mundo’, i Rushdie,‘La
encantadora de Florencia’


