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La felicitat pot arribar en 
qualsevol moment de la vida, 
encara que a vegades sembli que 
ja s’ha fet tard. Així se sent 
l’Armand, un home madur, quan 
coneix l’Elena, que s’acaba de 
jubilar, en una classe de ioga. La 
parella protagonista de Tàndem 
ja té molta vida feta, però això 
no els impedeix lluitar per una 
segona oportunitat. Guardonada 
amb l’últim premi Josep Pla, la 
novel·la de Maria Barbal 
desplega una història tendra 
sobre el dret a continuar 
estimant i sobre com es pot 
aprendre a conviure amb les 
ferides del passat. 

TÀNDEM 
Maria Barbal 
Destino  
176 pàg. 
18,90 €
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Novel·la catalana
L’esperat retorn de Jaume Cabré conviu amb els llibres 
premiats de Maria Barbal i Gerard Quintana i sorpreses 
com les d’Alba Dalmau i Borja Bagunyà

El 2021 ha començat molt bé per 
a Maria Barbal: a més de rebre el 
premi Josep Pla per Tàndem, ha 
vist reconeguda la seva trajectòria 
amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes. “Reivindico el 
dret a viure plenament a l’edat 
que sigui. I en les circumstàncies 
que siguin... Per aconseguir-ho cal 
fer l’esforç de mirar qui som i què 
volem fer en relació amb el que 

som”, diu sobre els personatges 
de la seva última novel·la, que 
planteja la història d’amor 
entre un viudo i una dona 
que s’acaba de jubilar i que 
no és feliç amb el seu marit. 
“Moltes persones se la 
neguen, la felicitat. Per 
això dic que aquesta 
novel·la és sobre la 
felicitat –afegeix–. 
L’error és creure que la 

trobaràs a fora: la 
felicitat és a dins d’un 
mateix”. Amb 
Tàndem, Barbal ha 
aconseguit un èxit 
que podria seguir el 
camí de Pedra de 

tartera, la novel·la 
que la va 
consagrar.

Borja Bagunyà trenca un parèntesi 
de deu anys en la ficció amb Els 
angles morts, una novel·la 
protagonitzada per un professor de 
teoria de la literatura casat amb una 
ginecòloga. Quan el seu rival 
universitari li pren la plaça de 
catedràtic, el protagonista –que es 
creu mediocre i gris– es bolcarà en 
l’escriptura per fer avançar una 
carrera estancada. Bagunyà juga 
amb la ironia i l’exageració per 
reflexionar sobre la creació i el 
sentit de l’escriptura.

ELS ANGLES MORTS 
Borja Bagunyà 
Periscopi  
491 pàg. 
19,90 €
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La segona novel·la de Gerard Quintana 
transita entre la realitat i la ficció per 
parlar de les segones oportunitats, el 
destí, la vida i la mort. El Salvador és 
un poeta errant que conviu amb una 
herència familiar maleïda. La novel·la, 
guardonada amb el premi Ramon 
Llull, acompanya el protagonista en 
una baixada als inferns en què toparà 
amb la tragèdia i la passió. Un ampli 
ventall de personatges –alguns 
inspirats en l’entorn de l’autor– es 
creuaran amb el Salvador, que viurà 
una aventura onírica en què també 
apareixeran els déus i el diable.

L’HOME QUE VA VIURE  
DUES VEGADES 
Gerard Quintana 
Columna  
384 pàg. 21,50 €

A Quilòmetres de tul per a un petit 
cadàver el lector s’endinsa en la vida 
d’una dona casada amb dos fills que 
intenta sobreviure en un món que, 
massa sovint, se li fa hostil. És per 
això que deixa el poble, l’entorn que 
l’ha vist créixer, per trobar la sort en 
una ciutat. La novel·la, reeditada per 
Adia Edicions, està escrita com si fos 
un dietari. La història d’Antònia 
Vicens està ambientada en la segona 
meitat de la dècada dels setanta, i 
narra aquesta escapada cap 
endavant, sense retorn, però amb els 
records sempre ben presents. 

QUILÒMETRES DE TUL PER 
A UN PETIT CADÀVER 
Antònia Vicens 
Adia Edicions  
176 pàg. 16 €

L’opressió marca les protagonistes de 
Dilluns ens estimaran, dues dones que 
creixen a la perifèria i que ho fan en 
circumstàncies molt complicades. A 
través de les seves lluites per trencar 
tabús i alliberar-se de l’asfíxia social 
que les envolta, Najat El Hachmi 
construeix una història 
d’empoderament femení i de 
superació malgrat els condicionants 
d’origen, de classe social o de gènere. 
El llibre, que va guanyar el premi 
Nadal, va ser escrit simultàniament 
en català i en castellà. 

DILLUNS ENS ESTIMARAN 
Najat El Hachmi 
Edicions 62 / Destino  
272 pàg. 
20,90 €
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L’amor no sempre s’acaba quan es 
trenca una relació. La Carme i 
l’Yngve han extingit la passió i 
decideixen separar-se, però el seu 
vincle no desapareix: durant tota la 
vida se seguiran veient i estimant, 
lluny de l’amor romàntic. La seva 
història combat la idea que no es pot 
tenir bona relació amb una exparella i 
reivindica l’amistat entre homes i 
dones sense sexe pel mig. Amb un 
estil expressiu, Alba Dalmau 
qüestiona els tòpics de l’amor per 
fugir de la convencionalitat.

AMOR I NO 
Alba Dalmau 
Angle   
256 pàg. 
17,90 €

La novel·la que sorprendrà els lectors de Jaume Cabré 
Amb Les veus del Pamano, Jo confesso 
i L’ombra de l’eunuc, Jaume Cabré 
havia acostumat els seus lectors a 
grans històries ambientades en el 
passat i estructurades amb una 
complexitat remarcable. Una dècada 
després del seu últim gran èxit 
internacional, Cabré ha optat per la 
brevetat –densa i alhora addictiva– de 
Consumits pel foc, la història d’un 
professor de literatura que com a 
conseqüència d’haver pujat al cotxe 
d’un conegut veurà com trontolla la 

seva vida i haurà de fer l’exercici de 
reconstruir la seva memòria malmesa. 
“Dues de les meves divises són 
explicar una història i creure en els 
personatges –explica–. Els 
personatges poden ser una capsa de 
sorpreses, i les vas aprenent a mesura 
que les vas escrivint. Totes les 
situacions del llibre les he escrit 
moltes vegades. Per saber que una 
cosa no funciona primer l’he de 
construir”. Entrellaçada amb la 
peripècia del professor amnèsic hi ha 

la història d’amor amb una dona que 
treballa en una merceria i l’aparició 
reiterada d’una cria de senglar que 
s’ha extraviat. Cabré mateix es perdia 
en la història que volia narrar: “Encara 
que potser estigués escrivint un 
disbarat, tenia ganes de fer-ho, la 
literatura és lliure”, reivindica. Arran 
d’una conversa amb un amic es va 
decidir a mantenir la família de 
senglars com a personatges, que a més 
d’afegir singularitat a la novel·la 
canvien la vida del protagonista.

CRISTINA CALDERER

Francesc Serés s’endinsa en els 
paratges de la Garrotxa i el Pla de 
l’Estany a través d’un foraster que 
s’instal·la al Sallent. El narrador 
establirà un vincle molt especial amb 
la família de Can Sol, encapçalada pel 
Jordi, un home que té el do de trobar 
aigua, la seva filla i la seva neta, una 
jove marcada pel passat dels pares. 
Guardonada amb el segon premi Proa, 
La casa de foc fa aflorar un entramat 
d’històries que combinen trames molt 
actuals amb els misteris de les forces 
tel·lúriques de l’entorn.

LA CASA DE FOC 
Francesc Serés 
Proa  
592 pàg. 
20,90 €

Deu anys després de Jo 
confesso, Jaume Cabré 
publica la novel·la 
Consumits pel foc. 
L’escriptor hi presenta  
un personatge dickensià, 
l’Ismael, a qui durant la 
infantesa se li va morir la 
mare i va tenir una relació 
complexa amb el pare. De 
més gran, amb una vida més 
estable, el protagonista de 
l’obra es trobarà en una 
situació tèrbola i fosca. 
Cabré escriu una trama 
carregada de girs narratius, 
en una realitat entre 
existencialista i absurda. 

CONSUMITS PEL FOC 
Jaume Cabré 
Proa  
192 pàg. 
19,90 €

Les novel·les de Neus Canyelles tenen 
poca ficció. A Autobiografia 
autoritzada (Empúries) no n’hi ha 
gens, de ficció, defensa l’autora. La 
història agafa forma a mesura que 
Canyelles fila textos, notes i 
fragments desarticulats, peces de la 
memòria d’un temps feliç que es 
barreja amb la por de la bogeria. El 
títol comença amb una dona que veu 
cada dia en un cafè de la Rambla de 
Barcelona una dona rara. El temor 
d’assemblar-s’hi provoca que s’obri el 
calaix de la memòria

AUTOBIOGRAFIA 
AUTORITZADA 
Neus Canyelles 
Empúries  
144 pàg. 16,50 €

Fa gairebé 50 anys que Guillem 
Frontera va escriure Tyrannosaurus, 
la novel·la que narra els anys que 
passà al seminari de frares de la 
Prociúncula, un lloc tenebrós on va 
començar a escriure i contar històries. 
Aquesta en concret, reeditada per 
Club Editor –publicada per primer pic 
el 1977–, és una ficció d’abusos a 
infants, pors i silencis explicada per 
Miquel Moragues i Gori Montcada, 
dos al·lots que tenen deu anys quan 
ingressen al seminari. Tot el món que 
coneixien abans desapareix de cop. 

TYRANNOSAURUS 
Guillem Frontera 
Club Editor  
221 pàg.  
16,50 €

 
Entrevista 
al Llegim 

 
En el suplement del 

Llegim, Antoni Bassas 
entrevista l’escriptor 

Jaume Cabré arran de 
la publicació de la 

seva darrera 
novel·la
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“La idea de meritocràcia pot 
ser molt dura si l’apliquem a 
persones que són millors 
genèticament”, explica 
l’escriptor sobre el seu últim 
llibre, La Klara i el sol. “Som a 
les portes d’una revolució 
genètica, però hem d’evitar els 
seus perills. M’agrada 
comparar-ho amb l’inici de la 
Revolució Industrial. Poden 
passar coses molt bones, però 
també de molt negatives”, diu. 
Entre els temes que la novel·la 
posa damunt la taula hi ha el 

canvi en el món laboral. “La 
intel·ligència artificial 

substituirà la majoria de llocs 
de treball. El problema és que 
no se’n crearan de nous”. 
L’escriptor britànic també es 
pregunta pel contacte constant 
amb els mòbils: “Vivim en un 
món on els telèfons cada cop 
saben més coses de nosaltres. 
Poden arribar a predir la 
nostra conducta. Si la 
tecnologia continua envaint la 
nostra vida, ¿pot ser que ens 
afecti els sentits? ¿Podrem 
continuar mantenint el que 
ens fa especials? Què passarà 
amb la idea d’ànima, que ha 
sigut central durant segles?”

arallegim

Novel·la estrangera
La collita de traduccions al català ha sigut generosa i de 
qualitat, amb novetats d’Elizabeth Strout i Kazuo Ishiguro  
i descobertes com Brit Bennett i Linda Boström Knausgård 
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“La intel·ligència artificial substituirà  
la majoria de llocs de treball”

Carrère va patir una profunda 
depressió que el va portar a 
ser diagnosticat amb un 
trastorn bipolar i hospitalitzat 
durant mesos. El prestigiós 
escriptor francès relata en 
primera persona aquell procés 
de superació. També la crisi 
de parella i l’impacte que va 
tenir en la seva vida l’atemptat 
de Charlie Hebdo. Ioga trenca 
amb la frontera entre realitat i 
ficció per endinsar-se en les 
emocions de l’autor de 
L’adversari i reflexionar sobre 
com la meditació l’ha ajudat.

IOGA 
Emmanuel Carrère 
Anagrama  
Trad. Ferran Ràfols Gesa 
320 pàg. 20,90 €

Recomanada fervorosament 
per Barack Obama, Bennett 
plasma com les identitats de 
gènere, de classe i de raça es 
poden transformar. Ho fa a 
través de la Stella i la Desirée, 
dues bessones idèntiques 
procedents d’una comunitat 
negra obsessionada per aclarir 
la pell de la descendència 
mitjançant matrimonis 
mixtos. Una d’elles té una filla 
negríssima amb la seva 
parella, l’altra decideix fer-se 
passar per blanca i entrar a 
l’elit californiana dels anys 60.

LA MEITAT EVANESCENT 
Brit Bennett 
Periscopi / Lit. Random House  
Trad. Marc Rubió 
408 pàg. 19,90 €

En plena Segona Guerra 
Mundial, una jove alsaciana i 
un oficial marroquí de 
l’exèrcit francès s’enamoraran 
i s’instal·laran a Meknès, una 
petita comunitat de l’interior 
del Marroc. La seva història fa 
aflorar el racisme que pateix 
ella com a dona forastera, 
però també la mirada de la 
societat cap a 
l’homosexualitat, la violència 
domèstica, la integració, la 
religió i la maternitat. És el 
primer volum de la trilogia 
autobiogràfica de Slimani.

EL PAÍS DELS ALTRES 
Leïla Slimani 
Angle / Cabaret Voltaire  
Trad. Valèria Gaillard 
368 pàg. 21,90 €

Avni Doshi ha aconseguit, 
amb Sucre cremat, ser 
finalista del prestigiós premi 
Booker. La novel·la, segona de 
l’autora, relata la vida de 
l’Antara, que va viure una 
infantesa extremadament 
inestable a causa de la decisió 
de la seva mare Tara, que va 
deixar el marit i les 
comoditats de la classe 
mitjana per viure a la seva 
manera. Doshi reflexiona 
d’una manera incisiva i 
mordaç sobre la maternitat, 
els vincles del matrimoni i la 
traïció.

SUCRE CREMAT 
Avni Doshi 
Ed. de 1984 / Temas de Hoy  
Trad. Núria Artigas 
352 pàg. 18,90 €

Marilynne Robinson torna 
per quart cop a Gilead, Iowa, 
amb Jack. Aquesta vegada la 
nord-americana segueix la 
vida del fill blanc del pastor 
presbiterià del poble, un 
tarambana sense feina i amb 
problemes amb l’alcohol, i la 
Della, una dona negra, mestra 
i filla d’un predicador, que 
iniciaran una relació després 
de quedar tancats en un 
cementiri de St. Louis, fet 
que suposarà un problema 
per les lleis de segregació de 
l’època. 

JACK  
Marilynne Robinson 
Ed. de 1984 / G. Gutenberg 
Trad. Alba Dedeu 
416 pàg. 19,90 €

La nova editorial Nits 
Blanques publica per primer 
cop en català Rødby-
Puttgarden, de la danesa Helle 
Helle. L’obra segueix dues 
germanes, la Jane i la Tine, 
que treballen al ferri que 
uneix Dinamarca i Alemanya. 
Un dels eixos principals de la 
història és la figura de la mare 
–morta– i les relacions amb 
els homes, que marcarà en 
especial la Jane. Helle Helle 
indaga en les profunditats dels 
personatges amb una prosa 
plena de detalls.

RØDBY-PUTTGARDEN 
Helle Helle 
Nits Blanques  
Trad. Maria Rossich 
184 pàg. 17,50 €

Eva Panic, jueva i croata, va 
sobreviure a l’Holocaust, però 
va acabar en un camp de 
reeducació durant la 
Iugoslàvia del mariscal Tito. 
La seva història inspira les 
vivències de la Vera, la 
protagonista de la novel·la de 
Grossman, una matriarca que 
desenterra els secrets de la 
seva joventut davant els fills el 
dia que fa 90 anys. A partir 
d’aquí capbussa la família i els 
lectors en l’horror de la presó 
de Goli Otok i les ferides que 
va deixar en la Vera.

LA VIDA JUGA AMB MI 
David Grossman 
Edicions 62 / Lumen  
Trad. Roser Lluch 
312 pàg. 20,90 €

¿Els robots poden tenir 
sentiments? ¿Es pot sentir 
empatia cap a una màquina? 
Ishiguro planteja aquestes i 
altres preguntes sobre la 
intel·ligència artificial en una 
novel·la de ciència-ficció 
protagonitzada per la Klara, 
una amiga artificial que fa 
companyia a una adolescent. El 
premi Nobel de literatura 
escriu amb una prosa 
continguda i enlluernadora, i 
aborda temes com la gestió de 
les emocions i l’obsolescència.

LA KLARA I EL SOL 
Kazuo Ishiguro 
Anagrama  
Trad. Xavier Pàmies 
384 pàg. 20,90 €
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Maggie O’Farrell es fixa en la 
història personal de William 
Shakespeare per capgirar-la en 
una ficció brillant. A Hamnet 
relata la tragèdia de la mort del 
fill del dramaturg, que el 1596 
va emmalaltir de forma 
sobtada. O’Farrell, autora de La 
mà que premia la meva i Aquest 
deu ser el lloc, utilitza la vida 
personal de Shakespeare per 
desplegar un relat situat entre 
la realitat i la ficció i escrit amb 
l’excel·lència narrativa que 
caracteritza l’autora. 

HAMNET 
Maggie O’Farrell 
L’Altra / Asteroide  
Trad. Marc Rubió 
360 pàg. 23,95 €

arallegim

Ali Smith és una de les 
escriptores més provocadores 
de la literatura anglesa actual. 
La tercera part del seu Quartet 
estacional –llibres que 
busquen reflectir el present i 
l’actualitat britànica més 
immediata– planteja una 
primavera que s’endinsa en 
les cel·les dels CIE, atapeïdes 
de migrants. A través de la 
vida del Richard, que acaba de 
perdre una amiga estimada, 
Smith conjura una història 
que reprodueix el món d’ara 
amb totes les seves ombres.

PRIMAVERA 
Ali Smith 
Raig Verd  
Trad. Dolors Udina 
280 pàg. 20 €

A El silenci, una colla d’amics 
han quedat per veure la Super 
Bowl, però dos dels convidats 
tenen un accident d’avió. La 
tragèdia passa mentre hi ha 
una apagada tecnològica 
global i les pantalles deixen de 
funcionar. En aquest escenari 
caòtic i apocalíptic, DeLillo 
plasma la reacció dels 
personatges per evidenciar 
que no tenen eines per 
comunicar-se: la tecnologia 
els ha pres la capacitat 
d’expressar-se sense els 
aparells com a intermediaris.

EL SILENCI 
Don DeLillo 
Edicions 62 / Seix Barral  
Trad. Ferran Ràfols Gesa 
112 pàg. 16 €

La novel·la de Daniela Krien 
segueix l’existència de cinc 
dones que van viure la caiguda 
del Mur de Berlín quan eren 
molt joves. A partir d’aquí, 
explora la idea de llibertat i el 
que suposa per a les seves 
protagonistes. El llibre porta 
els personatges a través de 
canvis extrems a les seves 
vides i indaga en les relacions 
humanes. Krien mostra els 
diferents papers que 
s’associen a les dones i busca 
que el lector vegi totes les 
facetes que poden tenir.   

AMOR EN CAS  
D’EMERGÈNCIA 
Daniela Krien 
Més Llibres / Trad. Maria 
Bosom / 280 pàg. 18,90 €

Davant la desesperança del 
món actual, Amin Maalouf 
recorre a la ficció. L’escriptor 
francolibanès bolca el seu 
optimisme en un thriller 
distòpic que parteix d’una 
apagada tecnològica mundial. 
En una petita illa de la costa 
atlàntica, un escriptor perdut 
es proposarà trobar un nou 
rumb per a la civilització. 
Entre la ciència-ficció i la 
faula futurista, Uns germans 
inesperats és un cant a la 
convivència global que arriba 
en un moment de crisi.

UNS GERMANS  
INESPERATS 
Amin Maalouf 
Alianza  / Trad. Anna 
Casassas / 304 pàg. 18 €

Anne Tyler, guanyadora del 
premi Pulitzer, ha escrit una 
novel·la que segueix la vida de 
Micah Mortimer, un home de 
40 anys, maniàtic i amb unes 
rutines estrictes, que veurà 
com canvia la vida quan la 
seva parella es trasllada a casa 
seva d’un dia per l’altre i quan 
apareix un adolescent al seu 
portal afirmant que és el seu 
fill. Tyler crea un retrat tendre 
i original sobre les vides 
d’aquests personatges amb 
una narrativa senzilla i 
transparent.

UNA SALA PLENA DE 
CORS TRENCATS
Anne Tyler 
Proa / Lumen / Trad. Marc 
Rubió / 240 pàg. 18,90 €

Impedimenta edita Jill, la 
primera de les dues novel·les 
de Philip Larkin. Se situa als 
inicis de la Segona Guerra 
Mundial al campus de la 
Universitat d’Oxford, on el seu 
protagonista, John Kemp, un 
noi de classe obrera, arriba 
per estudiar literatura 
anglesa. Allà haurà de 
compartir habitació i vida 
amb Christopher Warner, un 
estudiant arrogant de classe 
alta. Larkin crea un retrat de 
la vida universitària de l’època 
carregat de matisos.

JILL 
Philip Larkin 
Impedimenta  
Trad. Marcelo Cohen 
312 pàg. 22,50 €

La vida de Harvey Weinstein 
va canviar de dalt a baix amb 
les denúncies d’agressions 
sexuals i, després, amb la 
sentència que el va fer anar a 
la presó per abusos sexuals i 
violació. Cline s’hi aproxima 
amb una novel·la que imagina 
les últimes 24 hores del 
productor abans de la 
sentència. Amb subtilesa 
psicològica, Cline es capbussa 
en la ment d’un personatge 
magnètic i polèmic posant-se 
a la seva pell, i sense tractar-lo 
com un monstre.

HARVEY 
Emma Cline 
Anagrama  
Trad. Ferran Ràfols Gesa 
104 pàg. 17,90 €

La Hayat és una nena petita 
amb cabells rinxolats i rossos 
que viu al carrer del Perdó, 
que dona nom a la desena 
novel·la de Mahi Binebine. La 
infantesa de la Hayat és dura, 
amb una mare que la 
maltracta i un pare que la 
viola. Serà gràcies a la seva 
veïna, la Seghinia, una 
ballarina de dansa del ventre, 
que la nena podrà imaginar la 
possibilitat de viure sense tant 
de patiment. Binebine escriu 
un llibre carregat de vida i 
humanitat. 

CARRER DEL PERDÓ 
Mahi Binebine 
Angle / Alfaguara  
Trad. Manuel Forcano 
128 pàg. 16,90 €

Olive Kitteridge és un dels 
personatges més rondinaires, 
carismàtics i populars 
d’Elizabeth Strout. 
L’escriptora nord-americana, 
amb una mirada gens 
edulcorada sobre la vellesa, 
recupera la protagonista en els 
últims moments de la seva 
vida. L’Olive troba un company 
de viatge quan menys s’ho 
espera i, al seu costat, 
construirà una existència 
carregada d’afecte en què els 
problemes amb els fills i la 
decadència són importants.

LLUM DE FEBRER  
Elizabeth Strout 
Edicions de 1984 / Duomo  
Trad. Esther Tallada 
384 pàg. 18 €

La protagonista de la novel·la 
de Boström, l’Ellen, és una 
nena d’onze anys que deixa de 
parlar quan el seu pare mor, 
fet que havia desitjat i que 
l’omple de culpa. L’autora 
transporta el lector a través de 
la vida familiar de l’Ellen, que 
narra la història en l’adultesa i 
veu com la família s’enfonsa 
després del divorci dels seus 
pares, que afectarà sobretot 
l’home. La voluntat de 
Boström és mostrar la 
interioritat amb una prosa 
que s’acosta a la poesia. 

BENVINGUTS A AMÈRICA 
Linda Boström Knausgård 
Les Hores  
Trad. Carolina Moreno 
96 pàg. 14,60 €

La lleialtat, la fidelitat i 
l’afecte conflueixen en 
aquesta novel·la intimista de 
Delphine de Vigan. L’autora 
de Res no s’oposa a la nit 
explica ara la història de la 
Michka, una dona gran que 
amb el temps va perdent la 
capacitat de parlar. La Marie, 
a qui va fer de mare postissa, 
la cuidarà i li retornarà tot 
l’afecte que li va donar al llarg 
de la vida. L’autora francesa  
fa palesa així la necessitat de 
donar les gràcies a aquells  
que s’han dedicat amb cos  
i ànima a cuidar-nos.

LES GRATITUDS 
Delphine de Vigan 
Edicions 62 / Anagrama  
Trad. Jordi Martín Lloret 
160 pàg. 18,90 €

Un homenatge a l’amor pels fills
“Encara que la mortalitat 
infantil de l’època fos molt 
superior a l’actual, no em 
crec que la pèrdua d’un fill 
no trasbalsés els pares, com 
he llegit en alguns llibres 

sobre Shakespeare”, afirma 
l’escriptora, que a Hamnet 
s’ha fixat en l’impacte de la 
mort del nen en la parella i 
com va inspirar més tard 
l’obra de teatre Hamlet.
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Novel·la espanyola
Moltes vegades tornar-hi és millor que anar-hi: aquí tenim 
noves cites amb Mendoza, Redondo, Cercas i Busquets

Després de despertar l’interès 
dels lectors amb Un millón de 
gotas, Víctor del Árbol publica 
un nou thriller. El hijo del 
padre se centra en Diego 
Martín, un home ombrívol 
que acaba a la presó després 
de segrestar un infermer i 
torturar-lo fins a la mort. Per 
esbrinar què el va portar a 
assassinar un home 
aparentment innocent, la 
novel·la viatja fins a la 
infantesa del protagonista i 
revela com el va marcar la 
figura del pare.

EL HIJO DEL PADRE 
Víctor del Árbol 
Destino  
416 pàg. 
20,90 €

El Simón és un nen de vuit 
anys quan se celebren els 
Jocs Olímpics de Barcelona i 
va creixent al llarg de la 
novel·la. De la mateixa 
manera, Miqui Otero mostra 
les diferents cares d’una 
Barcelona que ha viscut grans 
transformacions els últims 
anys, des dels Jocs fins als 
atemptats del 2017, on situa 
el final del llibre. Otero crea 
un retrat sentimental de la 
vida de la classe treballadora 
de la ciutat i de gran part de 
la societat del país. 

SIMÓN 
Miqui Otero 
Blackie Books  
448 pàg. 
23 €

arallegim

El 2019, Elisa Victoria es va 
convertir amb Vozdevieja en 
un dels descobriments de 
l’indie literari espanyol. Ara 
l’escriptora consolida la seva 
veu amb la història de la Lali, 
una professora a qui li toca fer 
pràctiques de magisteri en 
una escola de monges. Allà la 
protagonista haurà d’aprendre 
a superar les seves pors i a 
donar el millor d’ella mateixa 
als seus alumnes, en una 
història arrelada a les aules 
però amb reflexions sobre el 
món adult.

EL EVANGELIO 
Elisa Victoria 
Blackie Books  
312 pàg. 
22 €

Dolores Redondo es va donar 
a conèixer amb la Trilogía del 
Baztán. Abans, però, l’autora 
havia escrit una altra novel·la, 
Los privilegios del ángel. 
L’autora basca viatja fins als 
anys 70 a una zona pesquera 
de Guipúscoa per explicar la 
història de dues amigues 
inseparables, la Pakutxa i la 
Celeste. Un fet tràgic les 
separarà durant la infantesa i 
perseguirà la Celeste al llarg 
de tota la seva vida fins que es 
vegi, finalment, amb cor 
d’enfrontar-s’hi.

LOS PRIVILEGIOS  
DEL ÁNGEL 
Dolores Redondo 
Destino  
304 pàg. 12,95 €

Milena Busquets torna a 
l’autoficció per rescatar una 
història que la va marcar 
durant la seva infantesa: quan 
tenia 15 anys, una amiga seva 
va morir de leucèmia. 
L’escriptora recupera aquell 
record en un relat que li 
serveix per reconstruir el 
passat oblidat i llançar 
preguntes sobre l’existència. 
El llibre torna a l’univers 
propi de Busquets –Barcelona, 
els amants, els fills, la vida 
burgesa, culta i plaent– per 
reflectir el valor de l’amistat.

GEMMA 
Milena Busquets 
Amsterdam/Anagrama  
168 pàg. 
16,90 €

Cercas imagina una Catalunya 
en un futur proper, el 2025, 
on el mosso d’esquadra 
Melchor Marín torna a 
Barcelona per investigar el 
xantatge que pateix 
l’alcaldessa de la ciutat, a qui 
amenacen amb fer públic un 
vídeo sexual. L’autor 
construeix una intriga 
trepidant que li serveix per 
abordar la violència contra les 
dones, la immoralitat del 
poder, l’actuació al marge de 
la legalitat i el perill de 
fracassar en un país podrit.

INDEPENDENCIA 
Javier Cercas 
Tusquets  
400 pàg. 
21,90 €

La violència, la venjança i 
l’amor conflueixen en la 
sisena novel·la d’Amat, poc 
apta per a lectors aprensius. 
La prosa directa de l’autor 
s’endinsa en el món dels 
ultres del futbol mitjançant 
un grup d’aficionats del Barça. 
La banda, mafiosa i jeràrquica, 
és especialista en clavar 
pallisses, extorsionar i acabar 
amb qualsevol enemic. En 
aquest context, la novel·la 
aprofundeix en els desenganys 
amorosos de dos ultres que 
veuran com el seu món cau.

REVANCHA 
Kiko Amat 
Anagrama  
128 pàg. 
19,90 €

Javier Marías defineix Tomás 
Nevinson com “una novel·la de 
personatges” amb el 
terrorisme com a eix central. 
L’escriptor recupera el 
personatge de la seva novel·la 
anterior, Berta Isla, per 
explicar el viatge que emprèn 
per investigar una persona 
que va participar en atemptats 
d’ETA i de l’IRA als anys 80. A 
través de la recerca, Marías 
desplega una crònica històrica 
de finals del segle XX en què 
abunden les reflexions sobre 
els límits de l’ésser humà.

TOMÁS NEVINSON 
Javier Marías 
Alfaguara  
688 pàg. 
22,90 €

Eduardo Mendoza culmina la  
trilogia Las tres leyes del 
movimiento amb Transbordo 
en Moscú. Rufo Batalla torna 
com a protagonista després 
d’haver-se casat i començat 
una vida més estable. Tot això 
canviarà quan Batalla es creui 
amb l’ombra del príncep 
Tukuulo i el seu possible 
ascens al tron de Livonia. 
L’escriptor barceloní explora 
els canvis socials i econòmics 
que es van viure durant els 
anys 80 i 90 en aquesta 
novel·la d’espies escrita amb 
una prosa àgil i irònica. 

TRANSBORDO  
EN MOSCÚ 
Eduardo Mendoza 
Seix Barral  
376 pàg. 20,90 €

Oda a la Barcelona olímpica
“Sempre he intentat fugir de 
Barcelona, i sempre hi he 
estat passant comptes. Vaig 
néixer i créixer aquí, però 
sempre havia tingut ganes 
de marxar. Em semblava una 
ciutat molt poc interessant”. 
Tot i aquestes paraules, 
Eduardo Mendoza ha situat 
una vegada més a la capital 
catalana la seva nova 
novel·la, Transbordo en 
Moscú, ambientada durant 
la caiguda del comunisme a 
finals dels 80 i en plena 

transformació de la ciutat 
abans i durant els Jocs 
Olímpics del 1992. “Es va 
crear una ciutat que té de 
tot, una mica de platja, de 
gastronomia, de botellón i de 
botigues boniques –explica–. 
És una mica antiga i una 
mica moderna. Hi ha 
arquitectura gòtica i 
modernista. No hi falta res. 
Va ser una sorpresa adonar-
nos de tot això, en primer 
lloc per als mateixos 
barcelonins com jo”.

FRANCESC MELCION
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Novel·la històrica

A partir de la història real del 
músic Enric Torres, Vallbona fa 
una crònica històrica de la 
primera meitat del segle XX. 
L’artista, fill d’una família 
d’empresaris de Palafrugell, 
funda una banda de jazz de gran 
èxit a Catalunya. La seva passió 
per la música el porta a Nova 
York, convençut que les cançons 
són una manera de fer una mica 
millor el món. Escrita amb 
delicadesa i vigor, Swing narra la 
construcció d’un món nou i just, 
i la derrota d’aquest somni per 
les ideologies reaccionàries.  

SWING 
Rafael Vallbona 
Edicions 62  
560 pàg. 
19,50 €

Eva García Sáenz de Urturi va 
endur-se al gener el premi 
Planeta amb “un Joc de trons 
fundacional d’Europa”, en 
paraules seves. L’escriptora se 
submergeix en la vida d’Elionor 
d’Aquitània, que tenia poc més 
de 13 anys quan es va casar amb 
Lluís VII. El thriller medieval de 
l’autora basca beu d’una de les 
figures més interessants del 
segle XII per desenvolupar una 
concatenació de setges, incestos, 
conspiracions polítiques i morts 
cruentes amb la reina com a 
pilar central.

AQUITANIA 
Eva García Sáenz de Urturi 
Planeta  
416 pàg. 
21,90 €

Teresa Juvé celebra el seus 100 
anys publicant una nova 
novel·la, El degollador de 
Vallvidrera. L’escriptora 
presenta la vuitena entrega de la 
sèrie protagonitzada per Jaume 
Plagumà, lloctinent del rei i 
detectiu, i el jutge Joanola, el seu 
col·laborador. En aquesta ocasió, 
Plagumà haurà d’investigar els 
crims del degollador amb l’afegit 
de l’amenaça que reben ell i la 
seva família a causa d’una 
herència. Teresa Juvé escriu una 
novel·la carregada de misteri 
amb el rerefons de la Catalunya 
del segle XVI. 

EL DEGOLLADOR  
DE VALLVIDRERA 
Teresa Juvé 
Meteora  
200 pàg. 18 €

L’any que se celebren cinc segles 
de la revolta de les Germanies, 
Antoni Rodríguez Mir publica 
Pac qui deu, una història fictícia 
que s’emmarca en el context 
d’aquest aixecament històric de 
les classes populars, l’any 1520, i 
que explica alguns dels fets més 
destacats de la revolta. En 
aquest marc se situen Pere 
Negre i Pau Casesnoves, els dos 
protagonistes de la novel·la de 
Rodríguez Mir. Ambdós 
existiren, però les aventures de 
Pere Negre, sobretot, són 
inventades. 

PAC QUI DEU  
Antoni Rodríguez Mir 
Lleonard Muntaner  
280 pàg.  
23 €

El passat motiva les últimes ficcions de Jordi 
Cussà, Teresa Juvé i Rafael Vallbona. I també 
la premi Planeta Eva García Sáenz de Urturi

Paula Bonet barreja ficció i 
autobiografia per fer 
emergir totes aquelles 
experiències que han 
marcat la seva vida. A 
través de l’escriptura, 
ressegueix el seu passat per 
revisar-lo des de la 
distància i per aprendre a 
conviure-hi. Al llibre 
recorda les receptes de 
l’àvia, la revelació de la 
pintura i amistats 
indestructibles, però també 
un embaràs no desitjat, una 
violació i un nòvio que es 
converteix en agressor.

L’ANGUILA 
Paula Bonet 
Univers / Anagrama  
300 pàg. 
18,50 €

Un testimoni 
contra les 
agressions 
masclistes
“És difícil posar paraules 
a les agressions, tot i que 
les agressions se 
serveixin de les 
paraules”, afirma Paula 
Bonet. L’artista, 
coneguda sobretot per la 
seva obra plàstica, debuta 
a la literatura amb una 
novel·la que beu de les 
seves vivències i les 
transforma en ficció. Un 
professor vint anys més 
gran que sedueix i 
vampiritza una alumna. 
Una fugida a Xile. Un 
nòvio encantador que es 
converteix en agressor i 
en una presó durant 
quatre anys. Una violació 
una nit de festa. Tot això 
i més configura 
L’anguila, que exposa la 
violència estructural 
contra els cossos 
femenins, l’abús de 
poder, la pressió 
psicològica i el 
desassossec que senten 
les dones immerses en 
un sistema patriarcal 
obligat a revisar-se.

EFE

Qin Shi Huangdi va ser el 
primer emperador de la Xina, 
responsable d’unificar els set 
reialmes, de construir la Gran 
Muralla i de crear l’exèrcit de 
Xi’an. Jordi Cussà es 
capbussa en la seva vida amb 
una ficció trepidant centrada 
en un megalòman amb 
desitjos de grandesa i l’anhel 
d’assolir la immortalitat. La 
novel·la és un torrent 
narratiu que retrata la 
cobdícia humana, les 
relacions culturals de l’imperi 
xinès i els diversos 
personatges que poblen una 
cort sotmesa al seu tirà.

EL PRIMER EMPERADOR  
I LA REINA LLUNA 
Jordi Cussà 
Comanegra  
584 pàg. 22,90 €

“El poder porta  
sempre a la 
corrupció”
Jordi Cussà ha construït 
una novel·la monumental 
que ressegueix la història 
de Qin Shi Huangdi, el 
primer emperador de la 
Xina i l’home que va 
construir la primera Gran 
Muralla i l’exèrcit dels 
Guerrers de Xi’an. El 
protagonista comença com 
un adolescent ignorant i 
acaba convertit en un tirà 
sense límits. “No sé què té 
el poder que porta sempre a 
la corrupció”, diu Cussà.

MARC ROVIRA
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Assaig: pensament
Els filòsofs Josep Maria Esquirol, Marina Garcés i Joan 
Carles Mèlich busquen la connexió profunda amb el públic 

arallegim

“Volia explicar que en el més profund de nosaltres mateixos, en 
el més profund de cada persona, més que una capacitat o un 
poder hi ha una mena de commoció o una afecció”, explica 
Josep Maria Esquirol sobre el seu últim llibre, Humà, més 
humà. “És habitual parlar de l’ésser humà com el que és capaç 
de raonar, el que té capacitat racional, o aquell que té el poder 
tècnic, és a dir, el poder d’instrumentalitzar el seu entorn per 
canviar-lo del tot. Crec que hi ha una cosa més fonda, encara, 
que no pas aquesta capacitat o poder, que és sentir-te com 
tocat, commogut”, diu el filòsof. I afegeix: “Diem que som 
persones vulnerables. És veritat que unes ho són més que 
d’altres, però, mira que bonic, vulnerable ve del llatí i vulnus 
significa ferida. Per tant, vulnerabilitat ja ho indica literalment, 
significa «capacitat d’ésser ferit» o «possibilitat d’ésser ferit». 
Doncs bé, aquesta vulnerabilitat jo no l’entenc com un defecte, 
sinó al contrari”. 

“En el més profund de nosaltres no hi 
ha poder, sinó una mena de commoció”

Pablo d’Ors, sacerdot i 
escriptor, publica Biografía 
del silencio, un llibre que es 
llegeix com una recerca 
espiritual. D’Ors aporta una 
lectura mística a l’Evangeli a 
través d’aquesta obra, que 
ajudarà el lector a revisar la 
seva pròpia vida i la identitat. 
L’autor madrileny ha escrit el 
llibre des d’una mirada 
cultural, sense càrregues 
històriques, per crear una 
manual poètic i introspectiu 
carregat de metàfores i 
reflexions. 

BIOGRAFÍA DE LA LUZ 
Pablo d’Ors 
Galaxia Gutenberg  
576 pàg. 
23,50 €

Naomi Klein torna a la 
càrrega amb un assaig sobre la 
crisi climàtica. El llibre 
comença amb l’explosió de la 
plataforma petroliera 
Deepwater Horizon al golf de 
Mèxic el 2010, el vessament 
més gran de la història dels 
Estats Units i un crit d’alerta 
per a molts activistes. Klein fa 
una crida a l’activisme en 
aquest nou assaig, posa en el 
punt de mira les accions 
d’empreses i governs i defensa 
la necessitat d’un pacte de 
conversió ecològica. 

EN FLAMES 
Naomi Klein 
Empúries / Seix Barral  
Trad. Jordi Boixadós 
352 pàg. 19,90 €

L’escola és al centre de gran 
part dels debats socials sobre 
el futur. Marina Garcés és una 
ferma defensora de treure-li 
pressió i de no idealitzar-la. A 
partir de la seva experiència 
com a docent i alumna, la 
filòsofa planteja una qüestió 
fonamental: ¿com volem que 
ens eduquin? Garcés entén 
l’educació com una invitació a 
prendre el risc d’aprendre de 
forma col·lectiva i, a partir 
d’aquest concepte, reflexiona 
sobre la memòria, la vergonya, 
la bondat, la intel·ligència, 
l’èxit i la gestió del temps.

ESCOLA D’APRENENTS 
Marina Garcés 
Galàxia Gutenberg  
192 pàg.  
15,50 €

Les preguntes que llança 
Josep Maria Esquirol són 
aparentment senzilles: com 
et dius?, què et passa?, d’on 
vens? A partir d’aquestes i 
altres qüestions, el filòsof 
proposa un viatge cap a les 
profunditats de l’ésser humà 
per descobrir què el 
singularitza. Amb un 
llenguatge delicat i evocador, 
Esquirol explora “la ferida 
infinita” dels éssers humans, 
que vincula amb la vida, la 
mort, el tu i el món.

HUMÀ, MÉS HUMÀ 
Josep Maria Esquirol 
Quaderns Crema  
176 pàg. 
14 €

L’economista i activista 
Arcadi Oliveres, mort fa unes 
setmanes, estava convençut 
que la pandèmia és un avís del 
planeta perquè la humanitat 
canviï el model econòmic. Ho 
explica en aquest últim assaig, 
directe i concís, en què 
argumenta com el capitalisme 
s’ha fonamentat a reproduir 
desigualtats. La crisi sanitària, 
migratòria, ecològica i 
econòmica conflueixen en 
aquest text en què Oliveres 
dona eines per combatre-les i 
lluitar per la pau. 

PARAULES D’ARCADI 
Arcadi Oliveres 
Angle   
170 pàg. 
16,90 €

De l’amor se n’han fet milers 
de llibres, estudis i reflexions. 
Del desamor molts menys. Per 
això la sociòloga Eva Illouz, 
una de les teòriques més 
respectades de l’amor 
contemporani, posa el focus 
en les ruptures afectives al 
segle XXI. ¿Què fa que algú 
decideixi abandonar una 
relació? ¿Se’n poden extreure 
patrons comuns? Illouz 
reflexiona sobre com el 
capitalisme impacta en la 
concepció de l’afecte i com  
configura la societat actual. 

EL FIN DEL AMOR 
Eva Illouz 
Katz  
Trad. Lilia Mosconi 
356 pàg. 23 €

Els límits de la ment humana 
són insondables. ¿Com es 
relaciona amb el nostre cos? 
¿Com determina allò que 
som? L’escriptora i acadèmica 
es capbussa en la ciència per 
desxifrar tot el que fa 
referència al pensament humà 
i que, d’entrada, sembla 
increïble. Clarivident, l’assaig 
s’aproxima a la relació entre la 
ment i cos des d’una mirada 
feminista i, alhora, s’endinsa 
en debats d’actualitat com la 
intel·ligència artificial, la 
genètica, el poder de l’efecte 
placebo i l’eugenèsia.

ELS MIRATGES  
DE LA CERTESA 
Siri Hustvedt 
Edicions 62 / Seix Barral. 
Trad. Ernest Riera. 288 p. 20€

Arnau Pons té una carrera 
consolidada com a traductor i 
l’any 2015 li va valdre el 
Premio Nacional a la millor 
traducció. Ara reflexiona 
sobre el seu ofici en aquesta 
obra publicada per la 
valenciana Afers. El conjunt 
de textos, que compta amb la 
introducció de Joaquim 
Sala-Sanahuja, no va néixer 
amb la intenció de 
convertir-se en un llibre, sinó 
que són conferències del 
traductor i poeta mallorquí 
d’un gran interès i erudició.

LA TRADUCCIÓ, LA VIDA 
Arnau Pons 
Afers  
152 pàg. 
15 €

Viure una actuació en directe 
sincronitza el cor dels 
espectadors, explica Kae 
Tempest en aquest assaig. 
L’artista, que es declara de 
gènere no binari, explora els 
vincles creatius en tots els 
àmbits culturals. Parla de la 
importància de l’art i de com 
pot crear empatia, de la 
generositat que se’n desprèn i 
de l’entrega que implica tot 
procés creatiu. El llibre és un 
cant a la inclusió i l’entesa, a 
l’esforç col·lectiu per crear 
comunitat.

CONNECTAR 
Kae Tempest 
Més Llibres / Sexto Piso  
Trad. Martí Sales 
112 pàg. 12,95 €

Tusquets presenta l’últim 
llibre del prolífic Joan-Carles 
Mèlich. L’autor reprèn un dels 
temes que més li criden 
l’atenció: la idea de realitat en 
aquest món modern, ràpid i de 
canvis constants. Joan-Carles 
Mèlich, que ja va publicar a la 
mateixa editorial La sabiduría 
de lo incierto, on parlava del 
paper cabdal dels llibres en la 
seva vida, planteja aquesta 
vegada al lector la possibilitat 
d’aprendre a mirar el nou 
món on vivim i respon a 
alguns dels problemes més 
urgents de l’actualitat. 

LA FRAGILIDAD  
DEL MUNDO 
Joan-Carles Mèlich 
Tusquets  
256 pàg. 19 €

FRANCESC MELCION
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La lectura ha de ser lliure, diu 
Sebastià Portell. Per això en 
aquest llibre carrega contra 
les barreres imposades pel 
cànon i contra aquells que 
diuen què s’ha de llegir i què 
no s’ha de llegir. A cavall entre 
l’assaig i les memòries, Les 
nenes que llegien al lavabo va 
més enllà dels grans autors de 
les lletres catalanes: Portell fa 
una crida a la diversitat i obre 
la porta a llibres que trenquen 
amb els prejudicis però que 
han quedat als marges de la 
literatura. 

LES NENES QUE LLEGIEN 
AL LAVABO 
Sebastià Portell 
Ara Llibres  
144 pàg. 18,50 €

Albert Calatrava, Ana Pardo 
de Vera i Eider Hurtado 
reconstrueixen la impunitat 
de Joan Carles I i els 
escàndols que l’han portat a 
l’exili. Gràcies a desenes 
d’entrevistes, material inèdit i 
mesos de documentació, 
repassen la fugida de l’emèrit, 
els seus amics i amants i el 
paper que va tenir el cop 
d’estat en el blindatge de la 
figura monàrquica. 

L’ARMADURA DEL REI 
A. Calatrava, A. Pardo de 
Vera, E. Hurtado 
Ara Llibres  
240 pàg. 18,95 €

Les obres d’Irene Vallejo i Caterina 
Canyelles, en bona companyia amb les de 
Pau Riba, Sebastià Portell i Iolanda Batallé

L’antropòloga i 
investigadora Caterina 
Canyelles Gamundí ha 
estudiat durant sis anys el 
sistema judicial a Mallorca i 
a Catalunya per descobrir 
com tracta la violència 
masclista. Ho ha fet amb 
advocats, jutges i fiscals. 
Editat per Lleonard 
Muntaner, aquesta 
radiografia mostra el xoc 
entre la lògica jurídica i 
l’antropològica, també dins 
el camp de la violència de 
gènere. L’antropologia és 
oberta: cerca la diversitat i 
s’ho qüestiona tot; el món 
del dret, en canvi, és més 
quadrat, gairebé 
indiscutible. 

MASCLISME I  
CULTURA JURÍDICA 
Caterina Canyelles  
Lleonard Muntaner  
312 pàg. 23 €

Assaig: no-ficció

Quins són els secrets 
narratius d’Albert Sánchez 
Piñol? L’autor de Victus i La 
pell freda els revela en aquest 
text divulgatiu en el qual 
exposa el seu mètode de 
creació, que ha batejat com a 
Papitu. Sánchez Piñol defensa 
l’estructura clàssica de 
plantejament, nus i desenllaç, 
i explica els usos d’elements 
com el gir narratiu, el factor 
desencadenant i el midpoint a 
partir d’exemples literaris i 
audiovisuals. Un llibre per fer 
bons llibres.

LES ESTRUCTURES  
ELEMENTALS DE LA... 
Albert Sánchez Piñol 
La Campana  
224 pàg. 19,90 €

Pau Riba ha escrit cançons, 
poemes i assajos. Ara presenta 
un viatge còsmic en què 
repassa teories científiques i 
filosòfiques. Comença amb el 
Big Bang i segueix fins a 
arribar a la Terra, on parla del 
desenvolupament humà. Riba 
ajuda el lector a entendre la 
complexitat de l’Univers a 
través d’un llenguatge clar i 
concís, i crea un recorregut 
divertit i divulgatiu. 

HISTÒRIA DE L’UNIVERS 
Pau Riba 
Males Herbes  
180 pàg. 
18 €

Irene Vallejo narra un viatge 
als orígens del llibre que ha 
captivat tant els lectors com 
els crítics. L’assaig transporta 
el lector al cor de l’antiguitat, 
de Mesopotàmia a Egipte, 
Grècia i Roma. S’assembla 
molt a una novel·la 
d’aventures i gens a un manual 
d’història. El llibre, 
protagonitzat per personatges 
notables i gent normal i 
corrent, s’ha convertit en un 
fenomen supervendes i ha 
guanyat, entre altres guardons, 
el Premio Nacional d’assaig. 

L’INFINIT DINS  
D’UN JONC 
Irene Vallejo 
Columna / Siruela. Trad. 
Núria Parés 448 pàg. 24,95 €

L’obra és una col·lecció 
d’assajos de la guanyadora del 
premi Pulitzer. L’escriptora 
nord-americana reflexiona 
sobre la seva predisposició per 
endinsar-se en el món de la 
natura i la literatura des de 
petita i parla dels seus 
referents literaris, en què Walt 
Whitman té un significat molt 
especial. Es planteja el secret 
de la vida amb el seu caracte-
rístic i senzill llenguatge.

LA ESCRITURA 
INDÓMITA 
Mary Oliver 
Errata Naturae. Trad. Regina 
López. 192 pàg. 18 €

“Com ordenar la pròpia 
biblioteca és un tema 
altament metafísic. Sempre 
m’ha admirat que Kant no hi 
dediqués un petit tractat”. 
Així comença l’últim llibre de 
Roberto Calasso, Com ordenar 
una bilbioteca, que publica 
Anagrama tant en català com 
en castellà. L’autor no només 
explica als lectors com 
organitzar els llibres, sinó com 
comprar-los, editar-los i 
llegir-los. Calasso reflexiona 
sobre la bibliofília i escriu una 
carta d’amor als llibres. 

COM ORDENAR 
UNA BIBLIOTECA 
Roberto Calasso 
Anagrama. Trad. Xavier Valls 
136 pàg. 9,90 €

“No és fàcil per a una nena 
trobar models”, diu Batallé a la 
primera línia. L’editora i 
directora de l’Institut Ramon 
Llull reivindica la necessitat de 
crear referents de lideratge que 
s’allunyin de l’autoritarisme. 
Fa un al·legat a sumar dones 
als alts càrrecs i a construir 
equips capaços d’expressar les 
seves sensacions i opinions per 
crear ambients empoderadors i 
creatius. 

ATREVEIX-TE A FER LES 
COSES A LA TEVA MANERA    
Iolanda Batallé 
Destino  
112 pàg. 10,9 €

ISAAC BUJ
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Els clàssics
Les noves versions de Baudelaire, Bulgàkov i Dostoievski 
evidencien el bon moment que viu la traducció en català

arallegim

“Tinc un respecte immens i fervorós pel Crim i càstig d’Andreu 
Nin, però una traducció no pot ser vàlida per sempre, val la 
pena tenir lectures diverses d’un mateix llibre, i si es poguessin 
fer d’una forma més propera en el temps seria 
interessantíssim. Es tendeix a identificar una traducció com a 
equivalent de l’original, però no és així: la traducció és la 
lectura d’algú altre, en un moment concret i en una cultura 
específica d’un text original”, explica Miquel Cabal Guarro, que 
acaba de presentar la nova traducció de Crim i càstig a la 
col·lecció Bernat Metge Universal. “Per què Dostoievski? Per 
què Crim i càstig ara? –planteja el president de La Casa dels 
Clàssics, l’escriptor Raül Garrigasait–. És una de les novel·les 
més emblemàtiques del segle XIX. Dostoievski escriu per 
respondre a les grans preguntes sobre la crueltat, la fe, la 
innocència... Es pren aquestes preguntes de la manera més 
seriosa i radical”. 

“Una traducció no pot ser  
vàlida per sempre”

Otto Vogelstein és un comte 
alemany que viatja als Estats 
Units en missió diplomàtica. 
Durant el trajecte coneix 
Pandora Day, una noia 
americana, per qui se sent 
fascinat. A Pandora, Henry 
James reflexiona sobre les 
relacions entre Europa i uns 
Estats Units emergents, les 
diferències entre les classes 
socials i la moralitat de finals 
del segle XIX. Viena Edicions 
recupera aquesta novel·la 
curta de James amb la 
traducció de Xavier Pàmies. 

PANDORA 
Henry James 
Viena  
Trad. Xavier Pàmies 
120 pàg. 14 € 

Edicions de 1984 publica la 
novel·la més coneguda de 
Federico de Roberto amb la 
premiada i vivaç traducció de 
Pau Vidal. La novel·la segueix 
la vida de la família Uzeda di 
Francalanza, una saga que ha 
generat diversos virreis de 
l’època espanyola a Catània. 
De Roberto mostra la 
decadència d’aquesta nissaga 
d’aristòcrates durant el 
període de la Unificació 
d’Itàlia a través dels retrats 
dels seus membres amb una 
sàtira i una ironia esmolades. 

ELS VIRREIS 
Federico de Roberto 
Edicions de 1984  
Trad. Pau Vidal 
768 pàg. 22,50 €

Jaume Creus tradueix Joseph 
Roth a La marxa Radetzky, 
que edita L’Avenç. A l’obra, 
Roth se centra en la saga dels 
Trotta, una família de soldats i 
buròcrates a l’Imperi 
Austrohongarès entre el 1860 
i el 1916. A través de tres 
generacions dels Trotta, 
l’autor porta el lector a 
moments històrics clau i 
mostra el lent però inexorable 
declivi de l’imperi i els inicis 
de la Primera Guerra Mundial 
a través d’una narrativa 
irònica, captivadora i 
carregada de detalls.  

LA MARXA RADETZKY 
Joseph Roth 
L’Avenç  
Trad. Jaume Creus 
416 pàg. 22 €

La Casa dels Clàssics celebra el 
bicentenari del naixement de 
Dostoievski amb una nova 
edició de Crim i càstig 92 anys 
després de l’única traducció al 
català. Amb la traducció de 
Miquel Cabal Guarro i un 
pròleg de Francesc Serés, Crim 
i càstig presenta la història 
d’un estudiant endeutat que 
troba la solució als seus 
problemes amb la mort d’una 
anciana prestadora. Un clàssic 
de la literatura russa que 
explora la redempció i la culpa. 

CRIM I CÀSTIG 
F.M. Dostoievski 
La Casa dels Clàssics  
Trad. Miquel Cabal Guarro 
692 pàg. 34,95 €

Proa recupera el llibre 
fundacional de la poesia 
moderna en commemoració 
del segon centenari del 
naixement de Baudelaire. Amb 
una esplèndida traducció de 
Pere Rovira, Les flors del mal 
respecta les indicacions de 
Baudelaire i restitueix al seu 
lloc original els poemes 
prohibits pels tribunals. Quan 
el llibre es va publicar, el 1857, 
va ser condemnat i censurat 
per ultratges a la moral i va 
haver de refer l’obra, on retrata 
el mal de forma implacable.

LES FLORS DEL MAL 
Charles Baudelaire 
Proa  
Trad. Pere Rovira 
576 pàg. 23,50 €

Adesiara publica Kim, una 
novel·la de l’autor del Llibre de 
la selva i guanyador del premi 
Nobel Rudyard Kipling. 
L’obra se situa entre la Segona 
i la Tercera guerra anglo-
afganesa i narra la història del 
Kim, un orfe que sobreviu 
gràcies a l’almoina que li 
donen als carrers de Lahore a 
qui li canviarà la vida quan 
conegui un lama tibetà. 
Kipling ofereix una novel·la 
d’aventures i també un retrat 
exhaustiu de l’Índia de l’època 
i la seva gent. 

KIM 
Rudyard Kipling 
Adesiara  
Trad. Carles Miró 
424 pàg. 23 €

Navona Editorial edita Els 
morts, de James Joyce, la 
història que conclou 
Dublinesos. El relat transcorre 
al Dublín burgès de finals del 
segle XIX i se centra en la vida 
de Gabriel Conroy durant un 
sopar de Nadal. Joyce 
reflexiona sobre el matrimoni, 
la falta de comunicació i 
l’aïllament i desenvolupa 
temes que ja havia tractat a 
Els dublinesos. Però en el que 
posa especial èmfasi 
l’escriptor irlandès és en la 
mort, que cobra especial 
rellevància en l’obra. 

ELS MORTS 
James Joyce 
Navona  
Trad. Elisabet Ràfols-Sagués 
112 pàg. 12,50 €

Entre el 1835 i el 1845, Edgar 
Allan Poe va escriure alguns 
dels contes més turbulents. 
L’escriptor Víctor García Tur 
n’ha escollit 15 que 
reflecteixen la mirada obscura 
i truculenta d’un dels autors 
de terror més importants de la 
història. Als relats hi abunden 
situacions d’ultratomba, com  
la por terrible de ser enterrat 
en vida, però també hi treuen 
el cap criminals atemorits al 
ser descoberts i un animal 
horrorós que paralitza els que 
se’l troben.

CONTES FOSCOS 
Edgar Allan Poe 
Comanegra  
Trad. Jordi Cussà 
312 pàg. 18 €

Proa presenta una nova versió 
d’El mestre i Margarita amb la 
traducció i postfaci de Xènia 
Dyakonova i il·lustracions de 
Francesc Artigau. Escrita per 
Bulgàkov durant el règim de 
Stalin, el llibre s’ha guanyat un 
lloc indiscutible en la literatura 
russa del segle XX. El tret de 
sortida el dona l’aparició de 
Voland, la personificació del 
diable, al Moscou dels anys 30, 
cosa que causa el caos a la 
ciutat. Bulgàkov barreja 
magistralment misticisme, 
sàtira i crítica social.

EL MESTRE I MARGARITA 
Mikhaïl Bulgàkov 
Proa  
Trad. Xènia Dyakonova 
560 pàg. 22,90 €

Gairebé 50 anys després de la 
seva publicació, AdiA reedita 
Si jo fos fuster i tu et diguessis 
Maria. L’obra de Bonet 
segueix un capellà jove que es 
trasllada a Barcelona després 
de viure uns anys al Maresme. 
A través d’aquesta arribada, 
Bonet explora el paper de la 
burgesia de la ciutat dels anys 
60 amb una narrativa molt 
descriptiva i amb un ús extens 
del diàleg. Lucia Pietrelli, 
Jaume C. Pons Alorda i Pau 
Vedell cedeixen les seves 
paraules a l’epíleg d’aquesta 
nova versió. 

SI JO FOS FUSTER I TU ET 
DIGUESSIS MARIA 
Blai Bonet 
AdiA  
312 pàg. 20 €
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L’editorial Viena arrenca una 
nova col·lecció –sí, la de les 
portades meravelloses– que 
traduirà al català les millors 
novel·les clàssiques angleses 
fins ara inèdites o 
introbables. El primer títol 
d’aquest ambiciós projecte és 
Seny i sentiment, de Jane 
Austen, en què l’escriptora 
britànica retrata els amors i 
desamors de dues germanes 
molt diferents, l’Elionor i la 
Marianne, que veuen que la 
seva vida alegre i 
despreocupada canvia quan 
mor el pare i, per allò de 
l’època, casa seva passa a 
mans del seu germanastre. 
Irònica i intel·ligent, la 
novel·la és un dels grans 
títols de la història de la 
literatura universal. Dins la 
mateixa col·lecció, Viena 
també ha publicat Una 
habitació amb vistes, d’E.M. 
Foster. Publicada el 1908, 
aquesta deliciosa novel·la en 
clau de comèdia explora el 
conflicte entre la rígida 
formació anglesa i la joia de 
viure

SENY I SENTIMENT 
Jane Austen 
Viena  
Trad. Xavier Pàmies 
408 pàg. 25 €

arallegim

Màrius Serra actualitza el 
català medieval de l’obra de 
Joanot Martorell en aquesta 
nova adaptació de Tirant lo 
Blanc. La novel·la, una de les 
més importants de la 
literatura catalana, ha estat 
modernitzada per poder 
arribar a un públic més ampli. 
Serra ha retallat els fragments 
més feixucs de l’obra i ha creat 
una adaptació impecable i 
amb tot l’esperit de l’original. 

TIRANT LO BLANC 
Joanot Martorell 
Proa  
976 pàg. 
24,90 €

50 anys després de l’edició de 
Selecta, Edicions 62 publica 
l’obra completa de Joan 
Maragall. El primer volum 
arriba amb Poesia i teatre, on 
es recull tota la poesia i el 
teatre originals de l’escriptor 
barceloní. El volum està 
dividit en tres apartats per 
facilitar al lector la 
comprensió de l’obra i poder 
relacionar-la amb la biografia 
de l’autor. A banda de l’obra 
de Maragall, hi ha una anàlisi 
crítica i els criteris que han fet 
servir en aquesta publicació.

POESIA I TEATRE 
Joan Maragall 
Edicions 62  
656 pàg. 
45 €

Lleonard Muntaner publica 
Històries del bon Déu, de 
Rainer Maria Rilke, amb una 
traducció de Ramon Farrés. El 
protagonista es trobarà 
diferents personatges que li 
explicaran històries amb Déu 
com a protagonista. L’obra de 
l’escriptor austrohongarès 
reflexiona a través de tretze 
narracions sobre la moralitat, 
la religió i la condició humana. 
Rilke va escriure el llibre 
després de viatjar a Rússia, on 
va conèixer Lev Tolstoi, per 
qui es va sentir influenciat. 

HISTÒRIES DEL BON DÉU 
Rainer M. Rilke 
Lleonard Muntaner  
Trad. Ramon Farrés 
136 pàg. 16 € 

“Era el millor dels temps, era el 
pitjor dels temps, l’era de la 
saviesa, l’era de l’estupidesa”. 
Unes paraules que semblen 
descriure l’inici de la pandèmia 
inicien Història de dues ciutats. 
Club Editor, que va penjar part 
de l’obra durant el 
confinament, ara la publica. Hi 
intervenen tres generacions: 
Núria Sales tradueix; la seva 
filla, Maria Bohigas, edita, i la 
seva neta, Aina Bonet, il·lustra. 

HISTÒRIA DE  
DUES CIUTATS 
Charles Dickens 
Club Editor. Trad. Núria Sales 
608 pàg. 24,95€

HULTON ARCHIVE

Les germanes Dashwood tornen a parlar català gràcies a una 
nova iniciativa de Viena, que tradueix les millors novel·les 
clàssiques angleses. L’editorial ha començat per Seny i 
sentiment, de Jane Austen, en un moment de glòria per a les 
obres de l’escriptora anglesa: des que va començar la 
pandèmia les vendes dels llibres d’Austen han crescut un 
20% al Regne Unit. “Històricament sempre han sigut llibres 
en què la gent troba consol. Des de la primera pàgina 
t’aboquen a una immersió total i a una evasió absoluta. Són 
un refugi”, afirma l’editora de Viena, Blanca Pujals, que 
reivindica la importància d’apostar pels clàssics en català. 
“La col·lecció neix d’una necessitat com a lectora, però 
també de la consciència del català i de la importància 
d’equiparar-lo a les grans cultures europees –explica 
l’editora–. No pot ser que Jane Austen no es pugui trobar en 
la nostra llengua”.

Jane Austen també pot ser consol 
per a l’angoixa de la pandèmia
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Llibres d’història
El nazisme, la Guerra Civil i l’exili tornen a ser qüestions 
clau, però la història no s’esgota amb el segle XX

El llibre explora per què les 
idees de la Revolució Francesa 
no van arribar a Catalunya i 
per què el segle XIX va 
comportar misèria, guerra i 
absolutisme. L’autor també 
parla de relacions entre veïns, 
dels plans de Robespierre i de 
Napoleó per a Catalunya i de 
l’organització administrativa 
napoleònica a casa nostra. Els 
afrancesats catalans van ser 
pocs i la història d’aquest 
període ha quedat en un segon 
pla. L’ombra del Timbaler del 
Bruc és allargada.

NAPOLEÓ, LA REVOLUCIÓ 
I ELS CATALANS 
Antoni Gelonch Viladegut 
Viena  
400 pàg. 24 €

Mateu Morro Marcé, 
historiador amb una sòlida 
trajectòria de publicacions a 
l’esquena, treu a la llum la 
memòria històrica, literària i 
llegendària de Mateu Reus 
Rotget, mort a la forca fa tres-
cents anys. Amb Mateu Reus 
‘Rotget’ (1687-1729). El 
bandolerisme popular a la 
Mallorca borbònica, Morro 
Marcé deixa per escrit i dona 
continuïtat a una història, un 
mite, que s’ha mantingut viva 
fins avui de generació en 
generació. 

MATEU REUS ‘ROTGET’. 
EL BANDOLERISME... 
Mateu Morro Marcé 
Lleonard Muntaner  
328 pàg. 24 €

Charlotte Beradt va recollir 
300 testimonis de ciutadans 
alemanys entre el 1933 i el 
1939 i va transcriure els seus 
somnis. El més inquietant és 
que molts es repeteixen. Al 
llibre es veu bé com les 
persones es trenquen i, amb 
les seves pors, que molt sovint 
exageren la capacitat de 
vigilància i intervenció del 
govern de Hitler, fan la feina 
al règim. És la cara íntima i 
fosca del nacionalsocialisme i 
la seva capacitat de fer 
embogir tota una societat amb 
una ideologia de l’odi.

EL TERCER REICH  
DELS SOMNIS 
Charlotte Beradt 
Ara Llibres. Trad. Anna 
Punsoda. 176 pàg. 17,90 €

El 7 de febrer de 1521 
s’alçaren els Agermanats, 
homes i dones, pagesos i 
menestrals, contra 
l’oligarquia, les desigualtats 
i el mal repartiment dels 
impostos comesos per part 
de les autoritats ciutadanes. 
La rebel·lió, que va fallar, va 
omplir de sang Mallorca 
durant dos anys. Explica 
aquells fets, amb 
dinamisme i rigorositat, 
Albert Cassanyes, llicenciat 
en Història per la 
Universitat de les Illes 
Balears i doctor en Història 
per la Universitat de 
Lleida. Breu història de la 
Germania mallorquina és 
una publicació per al públic 
general amb ganes de 
conèixer els detalls clau 
d’aquells anys. 

BREU HISTÒRIA  
DE LA GERMANIA  
MALLORQUINA  
Albert Cassanyes 
Illa Edicions 125 pàg. 15 €

Els autors, experts en història 
de l’Àfrica, ofereixen una visió 
molt completa i sense tabús 
de l’experiència colonial 
catalana a la Guinea 
Equatorial, país que es va 
acabar independitzant el 1968. 
Ho fan aprofundint en les 
formes de vida, les idees i les 
complexes relacions que els 
catalans residents al país 
afaricà van desenvolupar amb 
els habitants del lloc, i també 
com Guinea va acabar influint 
sobre la realitat de la mateixa 
Catalunya.

EL PETIT IMPERI 
Jordi Sant Gisbert i Eduard 
Gargallo Sariol 
Angle  
320 pàg. 19,90 €

L’historiador aporta proves 
documentals i testimonis que 
confirmen que Antonio López 
va ser un esclavista i que va 
comerciar amb esclaus quan 
fer-ho era il·legal. Sense això 
no hauria pogut reunir la 
fortuna que el va convertir en 
l’empresari més ric de 
Catalunya. López va arribar a 
acumular un patrimoni de 24 
milions de pessetes, un capital 
que superava el d’altres 
prohoms de l’època, com ara 
Joan Güell, que, al morir, va 
deixar 7,2 milions de pessetes.

UN HOMBRE,  
MIL NEGOCIOS 
Martín Rodrigo 
Ariel  
424 pàg. 19,90 €

¿Es pot ser el marit i pare de 
família perfecte i, a la vegada, 
un criminal responsable d’un 
assassinat massiu? Això és el 
que es pregunta Philippe 
Sand en aquesta biografia del 
jerarca nazi Otto Wächte. 
L’autor, en un relat que 
sembla una novel·la d’espies, 
explora els motius que duen 
alguns homes a cometre 
actes inhumans mentre ens 
submergeix en el passat 
convuls d’Europa i en la 
història d’una família 
incapaç de reconèixer els 
pecats del pare.  

RUTA D’ESCAPADA 
Philippe Sands 
Anagrama  
Trad. Ricard Vela 
560 pàg. 23 €

L’historiador José Enrique 
Ruiz-Domènec repassa les 
principals pandèmies de la 
història en un recorregut des 
la pesta bubònica fins al 
coronavirus, centrat tant en 
l’extensió i les formes de cada 
episodi com en la manera com 
la societat va reaccionar-hi i 
se’n va sortir. La seva tesi és 
que després de cadascun 
d’aquests desastres sanitaris 
s’ha produït un avenç 
civilitzador. És una visió 
optimista a la qual potser ens 
convé aferrar-nos.

L’ENDEMÀ DE LES GRANS 
EPIDÈMIES 
J. Enrique Ruiz Domènech  
Rosa dels Vents  
136 pàg. 16,90 €

L’exili del 1936 ha estat 
manipulat pels franquistes i 
oblidat molt sovint pels 
demòcrates. La història dels 
que el van protagonitzar o dels 
que van fer una tasca 
humanitària en favor seu 
encara resta en bona part per 
escriure. L’historiador Arnau 
Gonzàlez investiga a fons com 
i qui el va fer possible, però 
també, i aquesta és la part més 
innovadora del llibre, qui es va 
lucrar de la desesperació dels 
centenars de milers de 
republicans fugits. 

HUMANITARISME,  
CONSOLATS I NEGOCIS... 
Arnau Gonzàlez 
Editorial Base   
215 pàg. 16,90 €

L’obra relata la trajectòria de 
cinquanta anys de l’esquerra 
independentista. Des de la 
fundació del Partit Socialista 
d’Alliberament Nacional 
(PSAN), el març del 1969, amb 
l’objectiu d’assolir la 
independència, establir un 
estat socialista i unificar els 
Països Catalans, fins avui. Un 
repàs rigorós d’aquest 
moviment, que ha crescut, 
s’ha diversificat i ha 
esdevingut decisiu en 
l’evolució de 
l’independentisme i les 
esquerres.

HISTÒRIA DE 
L’ESQUERRA... 
Carles Viñas (coordinador) 
Tigre de Paper   
900 pàg. 28,50 €

Després de La capsa vermella i 
el descobriment internacional 
de la figura d’Antoni 
Campañà, que va fer milers de 
fotografies abans, durant i 
després de la Guerra Civil 
però les va amagar sota un 
munt d’andròmines en dues 
capses vermelles al garatge de 
casa seva a Sant Cugat, 
Comanegra publica un segon 
llibre amb les fotografies que 
Campañà va fer a l’exili del 
1939, quan centenars de 
milers de republicans van 
haver de fugir de Franco. 

L’ENDEMÀ DE LA  
RETIRADA 
Arnau Gonzàlez (selecció) 
Comanegra  
144 pàg. 25 €

Gonzalo Berger i Tània Balló 
treuen de l’anonimat 1.195 
antifeixistes que van anar al 
front durant la Guerra Civil 
Espanyola. Hi va haver dones 
al front des de l’inici de la 
guerra fins al final. Van 
travessar l’Ebre i van resistir 
fins al gener del 1939, igual 
que els homes. Però no se n’ha 
parlat gaire, per no dir gens. 
Els dos autors han regirat 
arxius i recorregut camins i 
carreteres fins a trobar bocins 
de la història d’aquestes dones 
valentes.

LES COMBATENTS 
Gonzalo Berger i Tània Balló 
Rosa dels Vents  
256 pàg.  
18,90 €

La recopilació de textos que 
publica Lleonard Muntaner 
permet accedir a una Hannah 
Arendt que s’acaba d’exiliar 
als Estats Units i incideix en el 
debat públic del sionisme en 
general i del món jueu 
americà en particular a través 
dels seus articles a la revista 
Aufbau entre el 1941 i el 1945 i 
de l’impuls del Jove Grup 
Jueu el 1942 a Nova York. 
Arendt és una de les grans 
pensadores occidentals del 
segle XXI, una humanista 
compromesa amb la justícia i 
la llibertat.

PARTICIPAR DEL MÓN 
Hannah Arendt 
Lleonard Muntaner  
Tr. A. Soler i E. Straehle  
216 pàg. 22 €



  13DISSABTE, 17 D’ABRIL DEL 2021  

arallegim

Magí Camps publica Parla’m 
amb estil, un llibre per a tots 
aquells que vulguin expressar-
se millor. Camps vol que el 
lector sigui conscient del 
llenguatge que utilitza i 
reflexioni sobre l’ús de les 
paraules. El periodista parla 
amb un llenguatge fresc sobre 
eufemismes, llenguatge 
inclusiu, neologismes i errors 
en aquest manual d’estil, 
carregat d’exemples i 
anècdotes per ajudar el lector 
a perfilar la seva manera de 
parlar. 

PARLA’M AMB ESTIL 
Magí Camps 
Eumo  
168 pàg. 
15 €

De la mateixa manera que 
Jordi Basté reflexiona sobre la 
pandèmia a Sol com un mussol, 
Tatxo Benet escriu La 
travessia més difícil, un llibre 
testimonial sobre la seva 
experiència amb el covid-19. 
Benet relata en primera 
persona tots els episodis que 
va viure, des del diagnòstic 
inicial el març de l’any passat 
fins a la seva recuperació, 
passant per l’ingrés al Clínic. 
També reflexiona sobre la 
precarietat als hospitals i ret 
homenatge al seu personal.   

LA TRAVESSIA  
MÉS DIFÍCIL 
Tatxo Benet 
Viena  
192 pàg. 18 €

Per diagnosticar l’estat de 
salut actual del català, la 
lingüista Carme Junyent 
reuneix 77 visions diverses de 
persones que treballen amb la 
llengua avui dia. Professors, 
sociolingüistes, activistes i 
comunicadors aborden la 
presència del català al país i 
els reptes que cal resoldre de 
forma més urgent. A través 
d’articles breus, aborden 
qüestions com la immersió 
lingüística, la presència del 
català a internet i la imatge 
internacional de la llengua.

EL CATALÀ, LA LLENGUA 
EFERVESCENT 
Diversos autors 
Viena  
184 pàg. 16 €

El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, i el 
president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, Jaume 
Padrós, uneixen les veus en 
aquest llibre que repassa com 
ha estat a Catalunya l’últim 
any de pandèmia. Els reptes 
de l’atenció sanitària, el 
tractament de la mort i de la 
vellesa, la gestió del patiment i 
del dol centren aquesta 
conversa en què reflexionen 
sobre com la irrupció del 
coronavirus ha capgirat la 
manera com entenem la vida. 

2 METGES I 1 PANDÈMIA 
Josep Maria Argimon i 
Jaume Padrós 
Símbol Editors  
184 pàg. 20 €

La pandèmia del coronavirus 
ha posat sobre la taula tot un 
seguit de qüestions que, 
abans, la humanitat assumia i 
donava per fet. Com cal 
respondre davant d’una 
emergència sanitària global? 
Per què som tan vulnerables i 
com s’hi pot fer front? El 
metge i investigador de la 
Universitat de Leicester dona 
algunes claus per fer front a 
futures crisis sanitàries 
mitjançant una anàlisi que 
busca solucions als errors 
comesos amb el covid-19.

LLIÇONS D’UNA  
PANDÈMIA 
Salvador Macip 
Anagrama  
96 pàg. 9,90 €

“No hem de convertir el català 
en una llengua insuportable”, 
defensa el filòleg i escriptor 
Enric Gomà. Per això, en 
aquest manifest ple d’humor 
l’autor fa una crida a donar via 
lliure a la llengua perquè es 
desenvolupi sense les 
rigideses academicistes. Gomà 
és partidari d’acceptar 
paraules d’origen popular i 
tan recurrents en l’oralitat 
com ara guai, pixapí i àrbit. 
També treu ferro a les veus 
que alternen sobre l’extinció 
de la llengua.

EL CATALÀ TRANQUIL 
Enric Gomà 
Pòrtic  
192 pàg. 
15,90 €

Llibres per diagnosticar l’estat de salut del català (i millorar-lo)
De la llengua 

Oriol Mitjà s’ha convertit, 
l’últim any, en l’epidemiòleg 
més conegut de Catalunya. El 
científic plasma en aquest 
assaig la seva mirada sobre la 
pandèmia del coronavirus, 
però va més enllà de la crisi i 
també explica com li va sorgir 
la vocació. Mitjà relata en 
primera persona una de les 
experiències professionals 
que més el van marcar, la 
lluita contra el pian a Papua 
Nova Guinea, i detalla com ha 
viscut l’evolució del covid-19 
des dins de les institucions.

A COR OBERT 
Oriol Mitjà 
Columna  
304 pàg. 
19,90 €

Després de l’èxit dels seus 
quaderns d’estiu i d’English is 
not easy, Blackie Books 
publica un llibre sobre el 
català. Darrere de la 
metodologia del curset hi ha 
Míriam Martín Lloret, 
lingüista de l’Optimot, Joan 
Ferrús, humorista, i Olga 
Capdevila, il·lustradora. Amb 
una metodologia carregada 
d’humor i innovadora, el 
manual es presenta com una 
eina útil tant per a catalans 
com per a estrangers, amb 
entrades planeres i informals. 

CURSET: MÈTODE DE 
CATALÀ PER A TOTHOM 
M. Martín, J. Ferrús,  
O. Capdevila Blackie Books  
320 pàg. 19,90 €

Encara no sabem del cert com 
serà el món després de la 
pandèmia, però els autors 
d’aquest assaig ho tenen 
claríssim: tot ha de canviar. 
Pensadors de la talla de Noam 
Chomsky, Saskia Sassen, 
David Adler i Slavoj Zizek 
reflexionen sobre com el 
coronavirus ha fet encara més 
evidents les desigualtats 
socials i ha posat el 
capitalisme contra les cordes. 
Els autors aborden la crisi 
climàtica, l’amenaça nuclear, 
el racisme i la violència.

TOT HA DE CANVIAR! 
Diversos autors 
Raig Verd  
308 pàg. 
21,90 €

Després de publicar un assaig 
sobre la situació de la llengua 
a El futur del català depèn de 
tu, Carme Junyent ha 
col·laborat amb el traductor 
Pere Comellas per escriure 
aquest llibre en què tracten el 
paper de la llengua a l’hora de 
construir una identitat i crear 
comunitat. Reflexionen sobre 
la diversitat lingüística i els 
seus aspectes positius, i 
desmunten els prejudicis que 
hi ha al voltant de determinats 
idiomes per celebrar la 
riquesa lingüística. 

ELS COLORS DE LA NEU  
Maria Carme Junyent,  
Pere Comellas 
Eumo  
160 pàg. 20 €

Els metges i els malalts de covid són els autors més mediàtics d’aquest any
Sobre la pandèmia 
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Noves veus
La collita d’autors de menys de 30 anys amb obres singulars 
i premiades és excepcional: n’hem dit ‘els joveníssims’

L’expropiació de la vinya 
familiar per a la construcció 
d’un polígon industrial dona 
el tret de sortida a la novel·la. 
L’Anaïs, la filla d’aquesta 
família, s’enfrontarà amb el 
seu pare perquè no accepti la 
indemnització per dignitat. La 
determinació de l’Anaïs per 
salvar aquesta vinya la posarà 
en una situació de lluita 
contra la pròpia família i 
estigmatització per part del 
poble. Rafecas crea un retrat 
commovedor a través de 
l’entorn i els personatges. 

EL SETEMBRE I LA NIT 
Maica Rafecas 
LaBreu  
234 pàg.  
16 € 

Quatre anys després 
d’autoeditar-se a Amazon, 
Laia Vilaseca publica a Rosa 
dels Vents La noia del vestit 
blau. La novel·la segueix la 
Martina, una noia que tornarà 
a Treviu, un poble fictici del 
Berguedà, per fugir d’un 
trauma que el lector 
desconeix. Allà la protagonista 
intentarà resoldre el misteri 
que envolta el suïcidi d’una 
noia del poble. L’autora té 
entre els seus referents 
Arthur Conan Doyle, Agatha 
Christie i Gillian Flynn.

LA NOIA DEL  
VESTIT BLAU 
Laia Vilaseca 
Rosa dels Vents  
304 pàg. 18,90 €

Dinou vint relata la vida de la 
Diana i la Cuba, una mare i la 
seva filla adolescent, durant el 
curs 2019-20, marcat per la 
incertesa, les manifestacions 
contra la sentència del judici 
dels presos polítics i l’esclat de 
la pandèmia del coronavirus a 
tot el món. Helena Carreras 
alterna la narració les veus de 
les protagonistes a través de 
les notes que escriuen, oferint 
al lector una mirada íntima 
dels personatges. Carreras va 
guanyar el premi de novel·la 
curta Just M.Casero amb 
aquesta novel·la. 

DINOU VINT 
Helena Carreras 
Empúries  
168 pàg. 
15 €

Compost de vint-i-un 
contes, Els desperfectes és 
una mostra de relats amb 
humor negre, coses 
grotesques i jocs narratius. 
Irene Pujadas explora en els 
seus relats els finals, el 
menjar, la credulitat i la 
manera que tenen els 
humans d’enfrontar-se a les 
tragèdies. Entre les 
inspiracions de l’autora 
destaquen George Saunders 
i Lydia Davis, de qui destaca 
els jocs amb la forma 
literària. El llibre de Pujadas 
és el guanyador ex aequo del 
premi Documenta 2020.

ELS DESPERFECTES 
Irene Pujadas 
L’Altra  
144 pàg. 
18 €

L’Ava, una noia irlandesa de 
23 anys, se’n va a viure a Hong 
Kong per treballar com a 
professora d’anglès. Allà troba 
el Julian, un banquer britànic 
amb qui començarà una 
relació i amb qui acaba vivint. 
Mentre el Julian és fora en un 
viatge de feina, l’Ava coneix 
l’Edith, de qui s’acaba 
enamorant. Dies apassionants, 
la primera novel·la de Naoise 
Dolan, reflexiona sobre el 
feminisme, la naturalesa de 
les relacions humanes i les 
classes socials amb humor. 

DÍAS APASIONANTES 
Naoise Dolan 
Temas de hoy  
Trad. Esther Cruz 
336 pàg. 17,90 €

Anna Gas, la guanyadora més 
jove del premi Mercè 
Rodoreda, dona vida a un 
conjunt de relats que exposen 
la vulnerabilitat i el 
desconcert d’una sèrie de 
personatges immersos en el 
malestar. Una noia que dubta 
entre la solitud i la companyia, 
un adolescent sotmès a un 
ritu de pas cap a l’edat adulta i 
un jove que viu en una gàbia 
alimentat per la seva parella 
són alguns dels protagonistes 
d’aquest recull que retrata 
certes obsessions humanes.

EL PÈNDOL 
Anna Gas 
Proa  
160 pàg. 
18 €

Violeta Richart presenta la 
seva primera novel·la, 
guanyadora del premi Roc 
Boronat 2020. La història, 
narrada en primera persona, 
transporta el lector a un món 
futur on la societat viu en 
completa harmonia amb la 
natura i on els homes no 
existeixen. L’obra farà un gir 
quan la seva protagonista rebi 
una notícia que li farà 
plantejar-se el seu lloc en 
aquesta nova societat. De la 
novel·la el jurat en destaca “la 
sensibilitat estranya i 
absorbent, sensual i solitària”.

Y 
Violeta Richart 
Amsterdam  
192 pàg. 
17,90 €

PERE VIRGILI

Núria Bendicho presenta la 
seva opera prima, Terres 
mortes. La mort d’un tret del 
Joan, el fill d’una família que 
viu aïllada en una masia, és el 
punt d’arrencada d’aquesta 
tragèdia rural amb pinzellades 
gòtiques on s’aniran 
descobrint les tensions d’una 
nissaga maleïda. Bendicho 
combina els monòlegs 
interiors amb la narració i 
centra cada capítol en un dels 
13 personatges. Rodoreda, 
Victor Català i William 
Faulkner en són inspiració.

TERRES MORTES 
Núria Bendicho 
Anagrama  
184 pàg. 
16,90 €

¿Com es pot escriure després 
d’Auschwitz i de totes les 
massacres que hi ha hagut al 
món? Pol Guasch respon amb 
una novel·la furiosa (premi 
Anagrama) que posa en dansa 
una parella de nois en un 
entorn militaritzat. La seva 
realitat és violenta i hostil, 
però això no els arrenca 
l’esperança d’alliberar-se’n i 
fugir. Guasch posa al centre la 
dissidència sexual i cultural, 
com també la creació 
d’identitats col·lectives des 
dels marges.

NAPALM AL COR 
Pol Guasch 
Anagrama  
200 pàg. 
18,90 €

Les guanyadores ex aequo del premi Documenta han irromput 
al panorama literari català amb dues obres singulars que, tant 
en el contingut com en la forma, s’allunyen l’una de l’altra. 
Pujadas és autora d’Els desperfectes, un recull de relats guiats 
per l’humor negre, els jocs narratius i la recerca de les coses 
més grotesques, mentre que Viñas ha creat amb Les closques 
una història familiar els anys 50 i 60 al delta de l’Ebre. “Són 
dues propostes completament diferents, cadascuna de les quals 
mira cap a un món. Les closques s’insereix en la tradició 
clàssica i Els desperfectes reuneix contes sobre la 
contemporaneïtat”, explica l’editora de L’Altra, Eugènia 
Broggi. Un dels punts en comú dels llibres és la maternitat. “La 
maternitat sempre és present a la vida d’una dona”, diu Viñas, i 
Pujadas afegeix: “Hi ha aquesta idea que la maternitat l’hem de 
portar a dins, però potser no és així”.

Dues veus singulars que han guanyat 
el premi Documenta

L’Arnau es reuneix amb la 
seva filla de vuit anys 
després d’haver-hi perdut 
contacte, i comença amb 
ella una nova vida al seu pis 
del barri de Gràcia. A través 
d’aquesta relació, l’Arnau 
començarà a mirar enrere i 
reconstruir la seva pròpia 
infantesa i adolescència al 
delta de l’Ebre dels anys 50 
i 60. El jurat del premi 
Documenta, del qual la 
novel·la és guanyadora, ha 
destacat la maduresa 
literària, la complexitat 
narrativa i la construcció de 
personatges de la seva 
autora, Laia Viñas. 

LES CLOSQUES 
Laia Viñas 
L’Altra  
176 pàg. 
18 €
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Poesia
Novetats de referents com Miquel Desclot i Biel Mesquida 
conviuen amb la joventut de Rupi Kaur i Amanda Gorman

Adesiara publica per primer 
cop en català Als estatges de la 
mort, de la guanyadora del 
premi Nobel de literatura 
Nelly Sachs. És el primer 
recull de l’escriptora, que la va 
concebre l’any 1943, just 
després d’escapar del règim 
nazi. Part del cos del llibre 
tracta precisament de 
l’Holocaust, dels horrors que 
es van viure als camps de 
concentració i de les víctimes. 
Sachs reflexiona sobre la vida, 
la mort i el cicle de la vida en 
textos breus i escruixidors. 

ALS ESTATGES  
DE LA MORT 
Nelly Sachs 
Adesiara / Trad. Feliu 
Formosa / 176 pàg. 18 €

Rupi Kaur és un dels 
fenòmens de la poesia amb 
més lectors arreu del món. 
Amb gran èxit a Instagram, 
utilitza les xarxes socials per 
difondre els seus poemes, que 
són breus, lúcids i punyents. 
En aquest nou recull, 
l’escriptora parla de la 
depressió, l’ansietat, la solitud 
i l’abús que va patir en una de 
les etapes més fosques de la 
seva vida. Amb el feminisme 
que la caracteritza, posa 
paraules a vivències doloroses 
per generar empatia. 

TOT EL QUE EM CAL  
JA HO DUC A DINS 
Rupi Kaur 
Empúries / Seix Barral / Trad. 
Bel Olid / 192 pàg. 15 €

Els nous poemes de Jaume C. 
Pons Alorda són passionals, 
sexuals, sensorials i, sobretot, 
escatològics. L’escriptor 
mallorquí utilitza les imatges 
dels rius i de les mans per 
connectar els versos d’aquest 
recull divertit i visceral. 
Convençut que la poesia ha de 
ser un misteri, Pons Alorda 
juga amb la polisèmia per 
provocar els lectors amb 
poemes impactants, pensats 
per generar reaccions. És el 
retorn a la poesia de l’autor, 
tres anys després de 
l’apocalíptic Era.

RIU, BÈSTIA 
Jaume C. Pons Alorda 
Lleonard Muntaner  
64 pàg. 
13 €

Amb Ermita (2017) i El 
magraner (2020), Jordi Llavina 
va donar forma a dos relats 
poètics construïts a partir de 
més d’un miler de versos en el 
primer cas i de proses poètiques 
inspirades i reveladores, en el 
segon. En aquest nou llibre,  
L’anell, Llavina utilitza el vers 
octosíl·lab per recordar un 
viatge revelador a París de la 
tardor del 2018. Mitjançant 
1.695 versos on es barreja el 
vers lliure i narratiu amb deu 
composicions d’estrofa rimada, 
l’autor rescata records, 
converses i passejos per traçar 
la circumferència d’un poema 
esplendorós que vol ser un 
homenatge a l’amistat i una 
reflexió sobre el desig a la 
cinquantena.

L’ANELL 
Jordi Llavina 
Meteora  
96 pàg. 
16 €

Coincidint amb el centenari 
del naixement de Fuster, 
Pagès Editors recupera Sorra 
de temps absent, el poemari 
amb el qual l’escriptora va 
quedar finalista al premi 
Màrius Torres el 1997. Es 
tracta del cinquè recull de la 
seva trajectòria i, a diferència 
dels anteriors, en aquest 
Fuster trenca amb la seva 
obra anterior per endinsar-se 
encara més en el terreny de 
l’experimentalisme. El llibre 
rescata una veu enginyosa i 
vital de la literatura catalana.

SORRA DE TEMPS 
ABSENT 
Felícia Fuster 
Pagès Editors  
88 pàg. 6 €

L’amor exerceix el paper 
principal d’aquest poemari, 
que a partir de l’afecte i la 
passió es pregunta sobre la 
figura de l’altre i la relació 
que hi establim. Lluís Calvo 
desfà el vincle entre poemes 
d’amor i enamorament i 
experimenta amb el 
sentiment cap a territoris 
insospitats. Ho fa amb l’ús 
del vers fragmentat i de la 
prosa poètica, del lirisme i de 
formes també clàssiques amb 
la intenció que els versos 
facin esclatar el cervell i el 
cor dels lectors.

FULGOR 
Lluís Calvo 
Llibres del Segle  
82 pàg. 
18 €

Seguint el llegat de la seva darrera 
novel·la, Lítica, l’escriptora torna a 
fer el paisatge, el bosc i les flors 
protagonistes de les seves paraules, 
ara escrites en forma de vers. 
Pietrelli parla de l’espai, el cos i de 
tot el que ens fa sentir vius, però 
també vulnerables. Tracta el que 
existeix en el món físic, però també 
dels mites, d’històries inventades i 
imaginades. Va viure el seu embaràs 
mentre escrivia La terra i els llocs, 
un fet que emana en la potència i 
lluïssor d’aquest poemari. 

LA TERRA I ELS LLOCS 
Lucia Pietrelli 
Adia Edicions  
72 pàg. 
12 €

CRISTINA CALDERER

Quinze anys després del seu 
últim llibre de poemes, el 
traductor i escriptor Miquel 
Desclot torna al gènere amb 
Despertar-me quan no dormo, 
obra amb la qual ha guanyat el 
premi Carles Riba. Desclot hi 
inclou una cinquantena de 
sonets escrits entre el 1983 i el 
2020, inspirats per diverses 
motivacions i dedicats a un 
ventall d’amics i familiars 
seus. Desclot és un dels 
màxims artistes del vers en 
l’actualitat i també ha 
versionat Petrarca en català.

DESPERTAR-ME  
QUAN NO DORMO 
Miquel Desclot 
Proa  
72 pàg. 16 €

Amanda Gorman és la poeta 
més jove que ha participat mai 
en la investidura d’un 
president dels Estats Units. 
Va recitar, al davant de Joe 
Biden, The hill we climb, 
poema sobre la injustícia 
social on reivindica el somni 
d’una noia negra de ser 
presidenta. Mesos després, va 
tornar a ser actualitat arran de 
la polèmica sobre qui l’havia 
de traduir: els seus agents 
volien una dona amb un perfil 
d’activista i, si podia ser, 
afrodescendent.

LA COLINA QUE  
ASCENDEMOS 
Amanda Gorman 
Lumen / Trad. Nuria Barrios 
72 pàg. 7,5 €

En moments difícils, tristos i 
dolorosos, Biel Mesquida 
celebra la vida amb un 
poemari que posa el focus en 
la importància de cada 
instant. El llibre, que ja enfila 
la segona edició, reflexiona 
sobre tot allò que ens empeny 
a viure a través de versos 
lúcids i entusiastes. Mesquida 
hi aboca les seves impressions 
sobre el fet de perdurar, el pas 
del temps i els anhels de les 
persones amb la voluntat que 
el lector trobi en els seus 
poemes un moment de 
felicitat i plaer.

CARPE MOMENTUM 
Biel Mesquida 
Eumo  
184 pàg. 
17 €

ISMAEL VELÁZQUEZ
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‘Thriller’ i misteri 
Un segrest, una desaparició, una possessió i fins i tot una 
crucifixió: aventures per viure la vida al límit

Roger Torrent presenta 
Pegasus, un llibre sobre el cas 
de ciberespionatge en el qual 
es va veure involucrat com a 
president del Parlament. El 
llibre està estructurat com un 
dietari que comença el 6 de 
juliol, quan Torrent 
descobreix que el seu mòbil ha 
estat infectat pel programa 
Pegasus. A partir d’aquí, el 
polític aporta detalls dels dies 
clau, en què no només es 
menciona l’evolució del cas, 
sinó que també entra en joc 
l’actualitat política.

PEGASUS 
Roger Torrent 
Ara Llibres  
216 pàg. 
17,95 €

La periodista Emma Riverola 
presenta Sal, el seu debut 
literari en català. La història 
segueix Manuel Lomas, un 
periodista que treballa com a 
community manager, i la 
Núria, una activista 
mediambiental i professora de 
filosofia. Entre els dos 
començaran a investigar les 
mines de potassa del Bages i la 
corrupció política i 
empresarial que hi ha al 
darrere. Riverola aborda el 
paper del periodisme, el medi 
ambient i les repercussions de 
la crisi econòmica. 

SAL 
Emma Riverola 
Edicions 62  
208 pàg. 
17,50 €

John Banville torna amb la 
vuitena entrega de la sèrie 
Quirke sota el pseudònim de 
Benjamin Black. Amb Quirke 
a Sant Sebastià, l’autor 
irlandès situa el seu 
protagonista a la ciutat 
basca, on està de vacances 
amb la seva dona, i recupera 
antics personatges com 
l’inspector Strafford (un 
policia protestant d’Irlanda) 
i la Phoebe, la filla del 
Quirke. Banville aprofundeix 
en l’interior dels personatges 
mentre crea una trama amb 
llums i ombres amb un gir 
inesperat. Cal recordar que, 
malgrat que a la coberta hi 
figuri el nom de Benjamin 
Black, Banville ha matat el 
pseudònim per recomanació 
de l’agent Andrew Wylie.

QUIRKE A SANT  
SEBASTIÀ 
Benjamin Black 
Bromera / Alfaguara  
Trad. Eduard Castanyo 
304 pàg. 19,90 €

Jordi Cabré, premi Sant Jordi 
2018 amb Digues un desig, 
idea un nou thriller psicològic 
fet de secrets, intrigues i un 
passat fosc. Eva Amat és una 
jove actriu que ràpidament ha 
saltat a la fama però que 
pateix una malaltia genètica 
que li fa veure el món en blanc 
i negre. Quan està en el millor 
moment de la seva vida, es 
desperta en una habitació 
desconeguda, on l’ha segrestat 
un home vell. Per escapar-se’n 
només tindrà una opció: 
enfrontar-se al passat.

SENSE FI 
Jordi Cabré 
Univers  
240 pàg. 
19,90 €

Proa publica Sol de sang, del 
noruec Jo Nesbø, amb 
traducció de Laura Segarra. El 
thriller segueix la història de 
l’Ulf, un fugitiu que s’amaga 
del seu cap, el rei de la droga a 
Oslo. El protagonista trobarà 
refugi en una comunitat 
religiosa al nord de Noruega, 
on els habitants l’acceptaran 
sense problemes, en especial 
la Lea i el seu fill Knut. La 
novel·la, continuació de Sang 
a la neu, és una història de 
culpa i redempció amb una 
mirada introspectiva dels seus 
personatges. 

SOL DE SANG  
Jo Nesbø 
Proa / Reservoir Books  
Trad. Laura Segarra 
240 pàg. 18,90 €

PERE VIRGILI

Tothom té dret a fugir. Fins i 
tot l’Ariadna, una adolescent 
que s’ofega en un poble de les 
Garrigues. La seva desaparició 
engega una història addictiva 
que l’escriptor i dramaturg 
Marc Artigau relata de forma 
coral, des de la perspectiva de 
la jove però també de la seva 
amiga de la infantesa i del 
pare. Les ganes de viure i 
l’anhel de llibertat es 
contraposen amb el sentiment 
de pèrdua que persegueix els 
personatges i que determinarà 
la resta de les seves vides.

JO ERA EL MÓN 
Marc Artigau 
Destino  
320 pàg. 
19,90 €

Ashley Audrain va aprofitar la  
baixa de maternitat per 
escriure la seva primera 
novel·la, L’instint. En el llibre 
veiem una mare primerenca, 
Blythe Connor, que s’esforça 
molt tot i sentir que la 
connexió amb la seva filla, la 
Violet, no és el que esperava. 
Les seves sospites sobre la 
Violet només fan que créixer 
al llarg dels mesos, cosa que 
farà que sigui qüestionada pel 
seu entorn. Audrain trenca 
amb els tabús al voltant de la 
maternitat i la salut mental.

L’INSTINT 
Ashley Audrain 
Columna  
Trad. Alba Dedeu 
384 pàg. 19,90 €

“Odio la idea del gènere negre. És veritat que hi ha d’haver un 
crim, però, a part d’això, no hi ha res més que singularitzi les 
anomenades novel·les negres. Una novel·la és simplement 
bona o dolenta”, defensa John Banville. El fet és que ha 
publicat la vuitena novel·la sobre el patòleg forense Quirke, que 
troba a Sant Sebastià una noia que creia morta. “Tot el que toca 
el Quirke acaba en tragèdia, en part per culpa seva. Els 
borratxos irlandesos són molt pesats. Llavors deixen l’alcohol i 
es fan encara més pesats”, diu amb humor. Al principi del llibre 
sembla que el Quirke, que passa uns dies de vacances a Sant 
Sebastià, és insospitadament feliç, però no durarà gaire. 
“Escriure ficció no m’ensenya res de nou sobre la gent. Als 12 o 
13 anys ja ens hem format una idea bastant clara de què és la 
vida. La gràcia és no entendre per què som aquí, ni què hi fem. 
És un bon motor per escriure”, assegura Banville.

“Escriure no m’ensenya res de nou 
sobre la gent”

Set anys després de la primera 
novel·la, Dror Mishani torna 
al català amb Tres. L’obra de 
l’autor israelià segueix la vida 
de tres protagonistes: l’Orna, 
que s’acaba de divorciar i s’ha 
de fer càrrec del seu fill, 
l’Emília, una immigrant 
lituana, i l’Ella, una mare de 
tres fills que acaba de tornar a 
la universitat. El que uneix 
aquestes tres històries és el 
personatge del Gil, un home 
misteriós. Mishani escriu un 
thriller centrat en la 
perspectiva de les víctimes.

TRES 
Dror Mishani 
Empúries / Anagrama  
Trad. Roser Lluch 
296 pàg. 20,90 €

Javier Castillo recupera el 
personatge de Miren Triggs, 
protagonista de la seva última 
novel·la, a El juego del alma. 
La trama comença el 2011, 
quan una noia de 15 anys 
apareix crucificada a Nova 
York. Serà després que Triggs 
rebi un sobre amb informació 
sobre una altra noia. Entre 
Triggs, Jim Schmoer i Ben 
Miller aniran destapant què hi 
ha darrere de la crucifixió i la 
relació entre les dues noies i 
una institució religiosa. Un 
thriller inquietant i trepidant.

EL JUEGO DEL ALMA 
Javier Castillo 
Suma de Letras  
450 pàg. 
17,95 €

Francesc Ascàs protagonitza 
Ara direu que estic boig, 
l’última novel·la d’Andreu 
Martín. Ascàs és un dibuixant 
de còmics de 21 anys una mica 
extravagant i intrusiu que sent 
veus i viu reclòs a casa seva. La 
seva vida canviarà quan 
aparegui morta la seva veïna i 
única amiga. La policia 
l’acusarà d’homicidi per 
considerar-lo un boig. L’obra 
es viu a través dels ulls del 
protagonista i explora la 
percepció externa del 
personatge principal.

ARA DIREU QUE  
ESTIC BOIG 
Andreu Martín 
Alrevés  
236 pàg. 20 €
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El pensador Santiago López 
Petit publica Tan a prop de la 
vida, la seva primera novel·la. 
El protagonista de l’obra, l’I, 
decideix incorporar-se a 
l’Escola de la Vida, una 
institució que porta, 
aparentment, a l’excel·lència 
personal i professional dels 
seus membres. Un cop a 
l’escola, l’I veu que no és més 
que una eina de destrucció 
que utilitza els joves que 
passen per les seves portes. 
López Petit reflexiona sobre la 
condició humana i la societat.  

TAN A PROP DE LA VIDA 
Santiago López Petit 
Raig Verd  
192 pàg. 
19 €

La nord-americana Nnedi 
Okorafor ha creat una trilogia 
a partir de la convicció que una 
noia pot canviar el curs de la 
galàxia. Al primer llibre de la 
saga, la Binti és la primera 
himba convidada a estudiar a 
Uni Oomza, la universitat 
intergalàctica més prestigiosa. 
Per poder complir aquesta fita, 
però, haurà de deixar enrere el 
seu planeta i desafiar la seva 
família i els seus costums. 

BINTI 
Nnedi Okorafor 
Raig Verd  
Trad. Bel Olid 
192 pàg. 14€

Quaranta dones viuen 
engabiades en un soterrani des 
de fa anys, vigilades per homes 
armats, fins que aconsegueixen 
escapar-se. De totes les dones 
n’hi ha una que no recorda la 
vida abans de la captivitat i serà 
a través dels seus ulls que 
Jacqueline Harpman situarà el 
lector a Jo, que no he conegut 
mai els homes. Harpman 
explora la idea de llibertat a 
través d’aquesta nova vida fora 
de la captivitat. L’escriptora 
Sophie Mackintosh posa el 
pròleg a l’edició de Periscopi.

JO, QUE NO HE CONEGUT 
MAI ELS HOMES 
Jacqueline Harpman 
Periscopi Trad. Anna Casassas 
232 pàg. 18 €

Novel·la fantàstica 
i ciència-ficció 

Lauren Beukes és l’escriptora 
sud-africana més premiada i 
venuda internacionalment. A 
Les lluminoses, una de les 
seves obres de més èxit, 
l’autora viatja fins a Chicago 
als anys 30, on un assassí ha 
fet una troballa increïble: una 
casa que li permet viatjar en el 
temps. L’home l’utilitzarà per 
assassinar dones joves fins 
que una d’elles sobreviurà i es 
dedicarà a perseguir-lo. Amb 
ritme vertiginós i una trama 
delirant, la novel·la desplega 
una història addictiva.

LES LLUMINOSES 
Lauren Beukes 
Mai Més  
Trad. Lluís Delgado 
384 pàg. 20,95 €

Considerada un clàssic del 
gènere fantàstic i feminista, 
Octavia E. Butler imagina un 
futur en què la humanitat ha 
estat a punt de ser extingida i 
només queden poques 
persones, dominades per una 
comunitat extraterrestre. A la 
segona part de la saga 
Xenogènesi, el fill de la Lilith 
serà segrestat per uns 
humans. El noi, mestís, haurà 
d’enfrontar-se a la por i l’odi.

RITUS DE L’EDAT 
ADULTA 
Octavia E. Butler 
Mai Més. Trad. Ernest Riera 
336 pàg. 23,96 €

Convivim constantment amb 
la tecnologia, però sovint no 
en som prou conscients. 
L’escriptora i professora 
d’investigació a l’Institut de 
Robòtica Carme Torras 
explora l’impacte de les 
màquines en el nostre dia a 
dia amb 10 relats quotidians i 
divertits. Les històries parlen 
dels artefactes del present i de 
com susciten dilemes ètics, 
però també repassen els 
vincles que es van establir 
amb màquines del passat i 
quines ompliran el futur.

ESTIMADES MÀQUINES 
Carme Torras 
Males Herbes  
183 pàg. 
16,90 €

A L’anomalia, guanyadora del 
premi Goncourt del 2020, la 
trama segueix els passatgers 
d’un vol de París a Nova York 
el març del 2021. Tres mesos 
després d’arribar a la ciutat 
nord-americana, apareix un 
avió amb la mateixa tripulació 
que acaba generant una crisi 
política i mediàtica. Hervé Le 
Tellier mostra la veu d’onze 
passatgers i combina thriller, 
comèdia i ciència-ficció. 

L’ANOMALIA 
Hervé Le Tellier 
Edicions 62 / Seix Barral  
Trad. Jordi Boixadós 
344 pàg. 19,90 €

PERISCOPI

“Ras i curt: feia temps que una novel·la no m’absorbia tant. 
Diria que, llegint-la, he arribat a oblidar fins i tot 
l’endimoniada pandèmia. El panorama que trobem dins 
d’aquest llibre no és gaire millor, al contrari. Però, un cop hi 
entres, la història se t’endú amb tanta força que no hi ha res 
més. El mèrit és d’una autora prou prolífica de qui no 
n’havia sentit a parlar fins ara: l’escriptora i psicoanalista 
belga d’expressió francesa Jacqueline Harpman (1929-
2012). I d’un títol: Jo, que no he conegut els homes”, escrivia 
la periodista Eva Piquer a l’Ara Llegim. I continuava: “Es pot 
llegir, per descomptat, com una novel·la postapocalíptica. Hi 
ressonen fort els camps de concentració, més encara si 
sabem que, de jove i arran de la invasió nazi, Jacqueline 
Harpman va haver de fugir a Casablanca amb la família, mig 
jueva, fins al final de la Segona Guerra Mundial”. 

“La història se t’endú amb tanta 
força que no hi ha res més”

La venjança a mans de les dones pobla obres que 
mesclen grans dosis de reflexió i d’imaginació
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L’art dels contes
Del veterà Boris Pahor a les veus inèdites de Clara Pastor, Angela Readman 
i Miquel Serra: la narrativa breu creix a bon ritme i amb qualitat 

Amb 107 anys, l’eslovè Boris 
Pahor és l’últim gran 
supervivent dels camps nazis.  
Aquesta antologia, amb onze 
relats de la seva extensa obra, 
té elements autobiogràfics 
que es poden separar en dos 
grups: els que recorden la 
infantesa de l’autor i els que 
transcorren en camps de 
concentració. La traductora i 
crítica Simona Škrabec 
s’encarrega de traduir l’obra i 
escriure un pròleg exhaustiu 
que ajuda a situar el lector en 
el context històric de Pahor.

LA PIRA AL PORT 
Boris Pahor 
Periscopi  
288 pàg. 
18,50 €

“Totes les famílies són un 
fracàs. Unes són un gran 
fracàs i d’altres un de més 
petit, més assumible”, diu un 
dels protagonistes de Laura 
Ferrero. Aquest llibre 
dissecciona les vides de 
persones marcades 
silenciosament per un secret o 
per una ferida. Hi treuen el 
cap moltes famílies, com la 
d’una noia que busca els seus 
orígens a l’Índia, la d’una 
mare que somia en cases 
inassequibles o la d’una dona 
que descobreix la part més 
pertorbadora del seu marit.

LA GENTE NO EXISTE 
Laura Ferrero 
Alfaguara  
208 pàg. 
17,90 €

“Les notícies parlen de 
rebrots i segones onades, 
sortim al món emmascarats, 
em fa cosa trepitjar la ciutat 
per si ens hi tornen a 
tancar.” Així comença el 
relat que dona títol a Com 
abans de tot, l’última 
col·laboració d’Eva Piquer i 
Eva Armisén, que arriba tres 
anys després d’Evasions, 
també al segell Bridge 
d’Enciclopèdia Catalana. 
Escrit durant el 
confinament, les paraules 
d’Eva Piquer –que també ha 
publicat llibres com Alícia al 
país de la televisió– 
interpel·len el lector i creen 
escenes quotidianes 
carregades de nostàlgia. Eva 
Armisén s’encarrega 
d’il·lustrar els textos amb 
delicadesa.

COM ABANS DE TOT 
Eva Piquer i Eva Armisén 
Bridge  
136 pàg. 
22 €

Després de Quema, Ariadna 
Castellarnau presenta La 
oscuridad es un lugar. Recull 
vuit relats que es mouen entre 
el gènere fantàstic i el terror que 
examinen la cara oculta dels 
seus personatges, els posa en 
situacions límit i n’explora les 
conseqüències. Entre les 
històries hi trobem Calipso, amb 
un home que segresta noies per 
convertir-les en esclaves 
sexuals, o el que dona títol al 
llibre, en què la protagonista 
entra en contacte amb un ésser  
de la mitologia guaraní. 

LA OSCURIDAD  
ES UN LUGAR 
Ariadna Castellarnau 
Destino  
160 pàg. 18,90 € 

Hi ha qui compara l’obra de la 
britànica Angela Readman 
amb el cinema de David 
Lynch, el món de Disney o la 
narradora Angela Carter. En 
aquesta antologia de contes 
–la primera en català– 
Readman barreja la tradició 
gòtica amb el surrealisme i 
crea relats incisius i 
imaginatius. Les històries 
d’aquesta compilació estan 
carregades de sàtira social i 
humor, amb personatges 
marginals i fràgils, són 
extremadament subversives i 
estan plenes de poesia. 

NO HO PROVEU A CASA 
Angela Readman 
Godall  
174 pàg. 
19 € 

MANOLO GARCÍA

L’editora d’Elba Clara Pastor 
debuta com a escriptora amb 
les narracions de Los buenos 
vecinos. Amb una prosa fluida 
i franca, Pastor explora la 
trama dels onze relats del 
llibre amb destresa i subtilesa. 
L’autora barcelonina ha 
volgut posar en el punt de 
mira els desitjos dels seus 
protagonistes, els problemes 
de comunicació o de parella i 
també el desencís vital. Hi 
trobem nombrosos 
personatges excèntrics i 
famílies disfuncionals. 

LOS BUENOS VECINOS 
Clara Pastor 
Acantilado 
176 pàg. 
14 €

L’editorial Males Herbes 
reivindica el realisme màgic 
català a través d’una antologia 
de contes escrits entre el 1923 
i el 1945. Des de l’editorial han 
destacat el paper que va tenir 
la figura de Bontempelli en els 
contes catalans de l’època. 
Entre els autors d’aquesta 
compilació s’hi poden trobar 
figures com Pere Calders, 
Salvador Espriu, Elvira A. 
Lewi o Ramon Vinyes, a qui 
Gabriel García Márquez va 
incloure a Cien años de 
soledad com el sabio catalán. 

BROMISTES, 
TRAMPOSOS I 
MENTIDERS 
Diversos autors / Males 
Herbes / 200 pàg. 19 €

Esperar que s’acabi “el parèntesi” i reconnectar amb la vida 
després d’una bona sotragada és el que guia els passos del nou 
llibre d’Eva Piquer i Eva Armisén. La periodista, escriptora i 
col·laboradora de l’ARA torna a unir forces amb la il·lustradora 
en un viatge literari que va començar l’estiu del 2018 i acaba 
l’estiu del 2020, en plena pandèmia de covid-19 i després 
d’aquell llarg confinament. “Només has de viure prou perquè et 
passi gairebé de tot, perquè et passin coses objectivament 
greus”, afirma Armisén. “Viure és això: anar rebent patacades i 
anar renaixent. Al llarg de la vida estem obligats i condemnats 
a repensar-nos i reconstruir-nos tantes vegades com calgui. Hi 
ha un instint de supervivència que t’hi obliga”, continua 
Piquer. Com abans de tot està ple d’esperança, llum, emoció i 
un toc de nostàlgia. “Enyores perquè has estimat, perquè has 
viscut”, diuen a la vegada totes dues autores.

“Viure és això: anar rebent patacades  
i anar renaixent”

El músic Miquel Serra 
s’estrena en la literatura amb 
un recull de narracions. Les 
històries estan escrites en 
diferents registres i 
ambientació però totes tenen 
un element en comú: la mort. 
Tot i la presència d’aquest 
element no és un llibre tràgic, 
perquè Serra escriu els relats 
amb humor, si bé bastant 
obscur i jugant amb el grotesc. 
L’autor ha citat Lucia Berlin, 
James Salter i Eduard 
Limónov com a fonts 
d’inspiració. 

PENDENTS QUE ARRIBIN 
ELS CONQUERIDORS 
Miquel Serra 
Empúries  
240 pàg. 16,90 €

Per a Nora Guiu, el 
confinament va ser l’espurna 
que va encendre l’escriptura. 
Aquesta autora, que amaga la 
seva identitat sota pseudònim, 
imagina trobades sexuals als 
indrets més impensables: dos 
veïns que comparteixen 
moments eròtics a les dutxes 
respectives, una dona que es 
confina en un hotel de luxe de 
Barcelona i una parella que té 
sexe amb mascareta 
configuren un conjunt de 
relats que pretenen repensar 
l’erotisme i la sexualitat.

TINDREM TEMPS 
Nora Guiu 
Columna  
224 pàg. 
18,90 €

L’amor i la cuina són 
indissociables, segons Martí 
Sales. L’escriptor, músic i 
traductor dedica el seu nou 
llibre –primer a Club Editor– 
al plaer gastronòmic, que 
vehicula a través de 
l’abecedari per fusionar 
menjar i històries. Amb Josep 
Pla, Nèstor Luján i MFK 
Fisher com a grans referents, 
Sales barreja la gastronomia 
amb relats, poemes, cançons i 
rondalles en un llibre 
sorprenent, que arriba cinc 
anys després de La cremallera.

ALIMENT 
Martí Sales 
Club Editor  
256 pàg. 
19,95 €
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L’actor Jordi Sánchez debuta 
a la literatura amb un llibre de 
relats surrealistes i farcits de 
personatges entranyables. Un 
taxista insolent, un grup 
d’amics molt pesats i una 
assistenta amb incontinència 
verbal treuen el cap en les 
històries de Sánchez, on 
protagonitzen situacions 
estrambòtiques. A Nadie es 
normal hi predomina un 
humor fresc i hilarant però 
també una mirada crítica cap 
a la realitat més propera de 
l’autor.

NADIE ES NORMAL 
Jordi Sánchez 
Planeta  
216 pàg. 
17,90 €

Un dels assajos més populars i 
influents de les últimes 
dècades convertit en novel·la 
gràfica. L’il·lustrador Daniel 
Casanave, David 
Vandermeulen i el mateix  
Harari s’encarreguen d’una 
adaptació que converteix 
l’historiador i filòsof israelià 
en personatges de còmic per 
explicar de manera 
entenedora però ambiciosa 
una història de la humanitat 
que abasta 70.000 anys, des de 
les primeres comunitats a 
l’Àfrica fins a l’actualitat.

SÀPIENS. EL NAIXEMENT 
DE LA HUMANITAT 
Yuval Noah Harari 
Edicions 62  
248 pàg. 21,9 €

L’humor càustic i corrosiu de 
Valero Sanmartí torna a les 
llibreries amb la reedició de la 
seva obra més icònica, Jo només 
il·lumino la catalana terra. 
L’escriptor –que utilitza un 
pseudònim– projecta en aquest 
llibre una mirada divertidíssima 
sobre el país i en fa emergir tots 
els tòpics. Explota sense fre el 
vessant còmic de la modernor 
barcelonina, l’insuportable so 
de la gralla,  l’independentisme 
de masses, la cultura quilla i el 
paradís perdut del turisme 
rural.

JO NOMÉS IL·LUMINO  
LA CATALANA TERRA 
Valero Sanmartí 
Males Herbes  
205 pàg. 16 €

Daniel Torres dona 
continuïtat a l’univers de Roco 
Vargas amb un spin-off 
protagonitzat per Archie 
Cooper, el detectiu amb 
faccions esculpides a imatge 
de Robert Mitchum i que 
apareixia al segon àlbum de la 
sèrie, El misterio del susurro. 
L’obra ret homenatge a 
revistes de còmic dels anys 80 
com Cimoc recuperant-ne el 
format, l’estructura episòdica 
i fins i tot els anuncis de 
l’època, però adaptats a 
l’univers de ciència-ficció.

EL FUTURO QUE NO FUE 
Daniel Torres 
Norma  
72 pàg. 
19,95 €

Para los míos és un testimoni 
escrit amb el cor de l’impacte 
que va representar per a 
Juanjo Sáez perdre tota la seva 
família en un període molt 
curt de temps. El dibuixant 
passa revista als fets, però 
sobretot a les reflexions i els 
aprenentatges que va adquirir 
al llarg de l’experiència i que el 
van ajudar a sobreviure. El 
llibre descobreix al lector un 
autor introspectiu i filosòfic i 
amb gran capacitat per arribar 
a través d’un llenguatge gràfic 
al moll de l’os .

PARA LOS MÍOS 
Juanjo Sáez 
Temas de Hoy 
448 pàg. 
19,95 €

Roger Pelàez torna a 
l’editorial Males Herbes 
després d’El Procés explicat 
als idiotes i Hegemonia 
persecutòria. Aquesta cop 
l’humorista publica un dietari 
que va sorgir durant els mesos 
més crítics de la crisi 
sanitària. Pelàez recorda el 
confinament amb vinyetes 
domèstiques, l’aventura en 
què es va convertir llençar les 
escombraries o anar a 
comprar. Manel Fontdevila 
posa el pròleg a Una pandèmia 
d’estar per casa. 

UNA PANDÈMIA D’ESTAR 
PER CASA 
Roger Pelàez 
Males Herbes  
96 pàg. 18,90 €

‘Pijos’ i rics, però també els catalans, dianes de l’humor més esmolat
Dosis d’humor

La guanyadora del Premio 
Nacional de còmic per 
Estamos todas bien explora les 
conseqüències del 
desarrollismo econòmic del 
franquisme en un litoral 
valencià que ha acabat 
devastat pel turisme massiu i 
l’especulació immobiliària. La 
dibuixant valenciana estira el 
fil d’una família d’immigrants 
que és testimoni, beneficiària 
i, finalment, víctima de les 
transformacions del territori 
al llarg d’un període de 50 
anys.

TODO BAJO EL SOL 
Ana Penyas 
Salamandra Graphic  
160 pàg. 
22 €

L’escriptor de L’avi de 100 
anys que es va escapar per la 
finestra se centra ara en les 
vides dels rics. Victor 
Alderheim, un noi ambiciós i 
sense escrúpols, es casa amb 
la filla d’un galerista 
multimilionari. El seu anhel 
per posseir la fortuna familiar 
es veurà satisfet amb la mort 
del patriarca, però ben aviat el 
destí se li complicarà amb 
l’aparició d’un fill bastard. 
L’humor salvatge de Jonasson 
brilla en una història de 
traïcions, egos i venjances.

UNA DOLÇA VENJANÇA 
Jonas Jonasson 
La Campana / Salamandra 
432 pàg. 
20 €

L’historiador alemany Aby 
Warburg i la llibretera nord-
americana Sylvia Beach 
protagonitzen el còmic de no-
ficció de l’escriptor Jorge 
Carrión i el dibuixant Javier 
Olivares, que examinen els 
paral·lelismes de dues figures 
molt influents en la manera 
com els lectors es 
relacionaven avui dia amb els 
llibres i les imatges. L’obra té 
format d’acordió i desplega 
unes pàgines que, a una banda 
i l’altra, exploren la vida de 
dues personalitats brutals.

WARBURG & BEACH 
Jorge Carrión i Javier 
Olivares 
Salamandra Graphic  
76 pàg. 17 €

L’estiu passat Marc Giró va 
posar la mirada sobre els pijos 
amb una sèrie d’articles que es 
van publicar a l’ARA. Aquells 
textos, incisius i carregats 
d’humor, queden reunits en 
un volum que funciona com 
una guia per conèixer tots els 
secrets de l’upper Diagonal. 
Giró descriu com de petit va 
anar descobrint aquest grup 
de gent selecta i exclusiva per 
revelar-ne ara les interioritats 
i per explicar que, encara que 
no ho sembli, les seves vides 
van més enllà dels còctels.

PIJOS  
Marc Giró 
Univers  
192 pàg. 
18 €

De la millor obra de Juanjo Sáez a l’adaptació de ‘Sàpiens’
Novel·la gràfica 
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