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Del 10 al 19 de setembre
Moll de la Fusta Barcelona

L A SE TM ANA
M É S G R AN
Serà La Setmana més gran que s’hagi fet mai. Amb
69 mòduls, més de 250 activitats, tres escenaris i
unes 270 novetats a la graella de sortida, esperant
a ser presentades durant els deu dies que durarà
la fira: del 10 al 19 de setembre. El marc tornarà a
ser el Moll de la Fusta, un espai que els visitants
de l’any passat —el primer al Moll— van valorar
molt positivament. Tot i així, els organitzadors
esperen poder tornar aviat al pla de la Catedral. El
Moll és un lloc perfecte ara, en plena pandèmia:
permet esponjar els carrils de passeig i evitar
fluxos de gent congestionats. Les mesures de
seguretat sanitària es mantindran intactes: aforament controlat, distància de seguretat, mascareta obligatòria i gel desinfectant a les entrades i
sortides del recinte. Joan Carles Girbés, president
de La Setmana, destaca l’envergadura d’aquesta
edició i l’exemplaritat organitzativa de la fira en
temps de restriccions i canvis.
Joan Sala, president d’Editors.cat, principal
entitat organitzadora de La Setmana, diu que
la fira «és un dels esdeveniments culturals més
importants del país; un dels únics que no s’ha
deixat de fer durant tot aquest temps de pandèmia». L’exdirector de Comanegra també destaca la
doble missió de l’esdeveniment: «Mostrar tota la
producció que es fa en català en un moment determinat. La Setmana és el moment en què podem
trobar més llibres en català en un mateix espai
del món. Cal poder demostrar un ordre d’edició
en català normalitzat. L’altra missió és incentivar
la lectura i la compra de llibres en català. Durant
el segon semestre de l’any es nota la influència de
La Setmana. El nombre de llibres en català venuts
augmenta». Enguany, avança Girbés, «la difusió
serà el focus principal de l’edició i la programació». S’ha augmentat la xifra de novetats que es
presentaran coincidint amb la fira i hi ha hagut
un rècord d’inscripció a mòduls i de propostes
d’activitats. «Els editors aposten molt clarament
per La Setmana. És el marc on es poden produir
grans sinergies. Volem que la fira provoqui coses
més enllà d’ella mateixa», sosté Girbés.
Una de les novetats d’enguany pel que fa a
l’espai serà l’habilitació d’una zona de lectura:
«La gent que ens visiti podrà seure i llegir». Es
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tornarà també a la divisió d’activitats en tres escenaris i n’hi haurà un de dedicat a la literatura infantil.
El recinte habilitat tindrà una capacitat d’aforament
que —al 50%— pot acollir 500 persones. També s’han
recuperat les signatures davant dels mòduls. L’acte
d’inauguració, programat per al dia 10, anirà a càrrec
de Maria Barbal, guanyadora del Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes.
Pel que fa als reconeixements, el Premi Trajectòria
ha estat atorgat a Biel Mesquida, «agitador cultural
d’ambició literària inqüestionable», algú «proper» que
«ha sabut connectar amb el públic». Mesquida diu
que ha dedicat tota una vida a les lletres catalanes,
des de les classes clandestines que feia per aprendre
català amb Gabriel Barceló —a Manacor— fins a la
publicació de l’últim poemari (Carpe momentum). El
poeta, al llarg dels anys, ha repetit un verb ininterrompudament: batallar. «Contra la dictadura i a favor de
la llengua esquarterada dels Països Catalans». Xavier
Graset, presentador del Més 324, rep el primer Premi
Difusió, impulsat per Editors.cat. El periodista diu que
ha mirat d’introduir de forma «espontània i natural» el
comentari de novetats literàries amb els autors de les
obres. Va començar ajustant-se a una idea de conversa
política i filosòfica, però, amb el temps, presentador
i programa s’han anat obrint a la ficció o la poesia.
A banda de reconeixements, també hi ha programats diferents actes de record a escriptors que hem
de llegir pòstumament, però que conserven una obra i
un interès ben vius. Un d’aquests autors és Jordi Cussà,
de qui es revisaran tres novel·les: les icòniques Cavalls
salvatges (amb dues versions: l’original de L’Albí i l’edició
gràfica a cura de Kap, publicada per Pagès Editors), i
Formentera Lady (La Breu Edicions) i la recent i ambiciosa El primer emperador i la reina Lluna (Comanegra),
l’aventura xinesa d’un escriptor sempre arriscat i sorprenent. També serà recordada la ploma i la petja de
Baltasar Porcel, de qui Sergio Vila-Sanjuán n’ha escrit
una fantàstica biografia de creixement i ascens: El jove
Porcel (Edicions 62). I retornarem a l’obra combativa
i generosa de dues autores cabdals de la literatura
catalana: Montserrat Roig i Isabel-Clara Simó. El record
a l’autora de Jonàs es dividirà entre la presentació de
la biografia de Jordi Tormo (Isabel-Clara Simó. Una
veu lliure i compromesa, Ara Llibres) i la recuperació
de la seva última novel·la, El teu gust (Bromera). De
Montserrat Roig, de qui enguany en commemorem
els trenta anys de la seva mort, se’n reedita aquest
setembre la darrera obra: La veu melodiosa (Edicions
62). Un altre homenatge que no podem oblidar és el
que es dedicarà a la desapareguda Gemma Romanyà,
empresària i directora de Romanyà-Valls, una de les
impremtes amb més tradició del país. Gerard E. Mur

«És un dels esdeveniments
culturals més importants del
país; un dels únics que no
s’ha deixat de fer durant tot
aquest temps de pandèmia»
Joan Sala, president d'EDITORS.CAT

Joan Carles Girbés © La Setmana

Gemma Romanyà
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L A LLENGUA
É S E L FA N G D E L
PENSAMENT
B E R N AT P U I G T O B E L L A

Biel Mesquida Amengual (1947) rebrà el premi Trajectòria,
que concedeix l’Associació d’Editors en Llengua Catalana
dimecres 15 de setembre a les 19.30 h en el marc de
La Setmana. Un premi merescut a un escriptor que
ha cartografiat la Mallorca contemporània amb una
prosa musical i refulgent. Poeta, novel·lista i activista,
Mesquida és nascut al País Valencià, ciutadà de Mallorca
i ambaixador de Les Illes a Barcelona, un home que
abraça amb la seva vida tot el país català.
Gràcies a les inquietuds d’una mare lectora, Mesquida
entra en contacte amb la literatura de ben petit. A l’escola, es deleix per llegir poesia en veu alta i descobreix
la música de la paraula, una obsessió que recorre tota la
seva obra. Més tard participa en les sessions clandestines
de poesia que feia Josep M. Llompart a casa seva, on va
conèixer Blai Bonet i Miquel Bauçà.
Mesquida va irrompre en la literatura catalana l’any
1973 amb L’adolescent de sal, una obra iconoclasta i inclassificable, que li va valdre el premi Prudenci Bertrana,
però que aviat va topar amb la incomprensió tant dels
editors, que no sabien què fer-ne, com de la censura, que
la va declarar impublicable. L’autor explica la trobada
que va mantenir a Madrid amb el seu censor a l’edifici
de Nuevos Ministerios, en un despatx ple de símbols feixistes. Mesquida explica que «el señor Entrambasaguas,

que s’havia llegit el llibre de dalt a baix, l’havia ratllat
tot de color vermell amb tanta ràbia que havia estripat algunes pàgines i tot. ‘Este libro lo ataca todo, a
Franco, la familia, la moral, la religión... Este libro es
una bomba’, deia mentre anava mostrant pàgines amb
imatges sexuals al·legant que tot allò era pornografia».
Una escena digna de Berlanga. Va haver d’esperar a la
mort de Franco per publicar la novel·la a Edicions 62.
En Biel diu que no escriu en català sinó en mesquidià: «La llengua és inacabable, la llengua és el fang del
pensament i li pots fer dir el que vulguis. Tot l’esforç
que he dedicat a l’escriptura ha estat a fi de construir
una llengua que portés les meves empremtes. Així com
un fangador va fent el plat o el tassó amb les seves
empremtes digitals, jo voldria deixar les meves en el
cos de la llengua», diu Mesquida.
Aquesta necessitat de trobar una veu tan personal
va molt lligada també a la voluntat de parlar des d’un
lloc molt específic. «Joan Alcover deia que si volem
ser universals hem de ser catalans. El local acaba sent
el més universal. Mallorca és una plurisocietat que et
dona motius per escriure a voler. Tant t’hi pots trobar
un mafiós rus com un terrorista sirià o una sueca que
ve a lligar o una companyia immobiliària corrupta», diu
Mesquida, que ha sabut pouar tant de la força verbal de
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Biel Mesquida
Amengual (1947)
rebrà el premi
Trajectòria, que
concedeix l’Associació
d’Editors en Llengua
Catalana dimecres
15 de setembre a les
19.30 h en el marc
de La Setmana

Blai Bonet com la capacitat d’observació del ‘desbarat’
de Llorenç Villalonga.
Després de la mort de Claudi Montañà l’any 1977, referent de la contracultura i el seu primer editor, Mesquida es
queda orfe fins que troba Xavier Folch, editor d’Empúries,
que el ressituarà en la literatura catalana amb la recuperació de L’adolescent de sal i la publicació de Doi (1990)
i sobretot Excelsior i el temps escrit (1995), una novel·la
d’una gran força poètica sobre la mort de la mare, que li
va valdre el premi Ciutat de Barcelona i el va confirmar
com un dels grans autors de la seva generació. Després
de Vertígens (1999), s’ha abocat en la narració breu, instantànies epifàniques de personatges plens de vida, d’una
gran intensitat poètica, des de T’estim a tu (2001) fins a
Encarnacions, d’imminent publicació a LaBreu, reculls
que componen un retaule magnífic de la Mallorca d’avui.
Mesquida, que havia debutat com a poeta l’any 1985
amb El bell país on els homes desitgen els homes (Laertes), ha
publicat enguany Carpe Momentum (Cafè Central/Eumo), que
aplega tota la poesia que ha escrit entre 2009 i 2020. El títol
fa referència a l’instant etern, la voluntat de viure el present
amb plenitud de consciència. «La poesia és la carn del
temps», diu Mesquida. «El poeta no és aquell que violenta
el món amb les paraules, sinó el que llesca el gran pa de la
llengua per compartir-lo ben regat amb l’oli de la música».
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On són
els sèniors?
GER ARD E. MUR

Maria Barbal © Laia Serch

Joan Francesc Mira © Inés-Europa Crespo

Jaume Cabré © La Setmana

Aquest estiu Llucia Ramis preguntava a Twitter per què no tenim més
consideració envers els autors sèniors. La piulada va desencadenar una
reivindicació de noms que haurien de ser consagrats. Seria el cas, per
exemple, de Miquel de Palol, que després de Mònica Mir (Angle Editorial)
publica Copèrnic (Proa), una ‘seminovel·la’ sobre l’autoconsciència, una
raresa d’humor pertorbador. Dos autors consagrats que també continuen oferint obres de qualitat són Jaume Cabré i Maria Barbal. El gener
passat, l’últim Premi d’Honor de les Lletres Catalanes publicava Tàndem
(Destino; Premi Josep Pla 2021), una novel·la sobre les possibilitats de
l’amor a la tercera edat. Amb Consumits pel foc (Proa), Cabré retorna a
la narrativa de ficció després d’un Jo confesso colossal, del qual ara se’n
celebra una dècada. Ara, Cabré presenta una faula d’ombres negres, de
viaranys poc explorats en la seva obra. Qui també torna a la narrativa és
Mercè Ibarz, que recupera La terra retirada i La palmera de blat a Tríptic
de la terra (Anagrama), un fresc memorialístic i multigènere —ficció i
no-ficció— que queda tancat amb una inèdita Labor inacabada. Pel que fa
a la creació més experimental, és Antoni Munné-Jordà qui més s’endinsa
en la literatura combinatòria —prosa humorística, dietarisme, cartes…—
amb El cementiri dels elefants (El Cep i la Nansa).
Els poetes sèniors també mantenen el motor creatiu en marxa. En
el cas del mallorquí Biel Mesquida, la concessió del Premi Trajectòria
coincideix amb la publicació de Carpe momentum (Cafè Central). I altres
veus premiades i reconegudes per la crítica descarreguen novetats: Pere
Rovira publica El joc de venus (Proa), Carles Camps Mundó torna amb
Desig de veu (Saldonar), Antoni Clapés presenta Riu brogent (AdiA Edicions)
i Jaume Pont es reflecteix en un Mirall de negra nit (La Breu Edicions).
Miquel Desclot, després d’un llarg silenci poètic, reapareix amb Despertarme quan no dormo (Proa; Premi Carles Riba 2021). La poesia de Dolors
Miquel queda recollida a l’antologia Sutura (Pagès Editors), el llibre amb
què la lleidatana tanca la carrera editorial. Cal parlar, finalment, de dos
gèneres que no són menors: l’assaig el cobreix Joan F. Mira amb Papers
de l’observador (Editorial Afers), que reuneix textos sobre una diversitat
de temàtiques que van des del nacionalisme dels pobles eslaus fins a la
traducció dels clàssics; i el teatre suma dues edicions d’obres completes:
la de Narcís Comadira (Teatre complet a Arola Editors) i Manuel Molins
(Teatre I i Teatre II a Edicions Alfons El Magnànim, amb obres tan rellevants com Abú Magrib o Poder i santedat).
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VIDA I OPINIONS

DE JOAQUIM SOLER
B E R N AT P U I G T O B E L L A
Joan Todó ha ressuscitat un personatge oblidat, l’escriptor Joaquim Soler i Ferret (19401993), membre de la generació dels setanta,
integrant del col·lectiu Ofèlia Dracs, un autor
únic, però també incomprès i bandejat a la
paperera de la història. Soler podria ser viu
avui si no hagués mort prematurament a l’edat
de 53 anys en braços de Roser Vernet, la dona
que ha mantingut viva la flama del seu record
durant trenta anys des del Centre Quim Soler al
Priorat. Todó defineix amb encert Soler com un
autor de culte sense culte. Fer-nos comprensible
la incomprensió que va patir Soler és un dels
grans mèrits d’aquest llibre, i, per clarificar-ho,
Todó no s’està de mostrar les inconsistències
literàries d’un autor que abusava dels relats
estàtics, sense trellat ni tensió, plens de jocs de
paraules i marrades narratives i no sempre se’n
sortia, i més en un sistema literari en el qual
faltaven editors i sobraven les temptacions de
presentar-se a premis literaris.
Segons Todó, la participació de Quim Soler al
col·lectiu Ofèlia Dracs li va donar una visibilitat
que no hauria obtingut tot sol, però també el
va fer passar per una mena d’escriptor que no
acabava de ser.
I passa que era un escriptor autodidacte, que
després d’un pas fallit pel seminari no havia
pogut anar a la universitat. La seva imaginació
torrencial —i no el rigor lingüístic— era el que
el movia, fins al punt que poc abans de morir,
quan ja sabia que patia un càncer terminal, va
dir: «L’altra vida, si no és una novel·la, no m’interessa». Todó ens dona la mà i ens guia fins
a l’habitació de l’hospital de Sant Pau on Soler
va morir, en un passatge final que fa posar la
pell de gallina i que és un colofó magnífic d’un
llibre memorable.

LA VERDA ÉS PORTA. VIDA I OPINIONS
DE JOAQUIM SOLER I FERRET
JOAN TODÓ | GODALL EDICIONS
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VIDES POTSER | JOAN VIGÓ | LABREU EDICIONS

© Marta Vilardell

El somriure irònic d’Orson Welles quan fa els seus trucs de màgia a la
pel·lícula F for Fake es devia assemblar al de Vigó mentre construïa la
trama de Vides potser. Aquest llibre és una mascarada en forma de novel·la
de misteri. Els lectors hem d’anar a la festa amb la mateixa actitud que la
marquesa Casati es passejava per Venècia amb un guepard de mascota i
vestida de Fortuny: disposats al fet que passi qualsevol cosa. A Vides potser,
un investigador rep l’encàrrec de seguir durant un any l’enterramorts d’un
poble de la costa, on s’instal·la per a vigilar-lo millor. Allà se li van acostant
els veïns, que formen un repartiment fellinià. Hi ha un proxeneta que sembla
Dovlàtov, una colla de prostitutes simpàtiques, un mossèn hedonista i una
estanquera coixa. Situats en aquest ambient d’irrealitat, Vigó munta un joc
de pistes divertidíssim embolicat de referències culturals. Però tranquils: la
prosa de Vigó va sempre cap a la curiositat, mai cap a la pedanteria. L’autor
crea una veu hipnòtica de detectiu solitari, i només volem que s’emboliqui la
troca perquè segueixi xerrant. Dubto que algú trobi versemblant el final de
la novel·la, però, com passa als espectacles de màgia, quan veiem les orelles
blanques sortint del barret el que menys ens importa és saber d’on han tret
el conill. Marina Porras

ELS LLOCS ON HA DORMIT JONÀS | ADRIÀ PUJOL | EDITORIAL EMPÚRIES

© BiBi Oye

Dormir és una acció salvífica en els videojocs. La barra de vida es reomple, puges
de nivell i, sobretot, la partida queda guardada: si més endavant, Algoritme no
ho vulgui, mors, et llevaràs al darrer llit confortable on vas dormir. En canvi, a
Els llocs on ha dormit Jonàs d'Adrià Pujol, cada cop que el Player One es desperta
no sabem en quin tros de la seva vida ens trobem. És una vida sense l'èpica dels
grans herois del píxel: Jonàs, protagonista-jugador-lector d'aquesta història, és
un programador de videojocs fracassat que intenta facturar el que la seva dona
i tres fills necessiten reciclant-se com a professor de mil·lennistes i comissari de
la videocosa. Comença el llibre que no està segur si ha escanyat a un amor de
joventut després d'una nit d'alcohol i drogues. Pujol recorre les pantalles de la
vida del seu Jonàs en asincronia i ucronia, i si Proust va trobar la redempció de la
vida explicant-la com una novel·la, l'existència explicada com un videojoc de Pujol
és fosca, desesperançadora i addictiva com la pantalla de Game Over, i ja no et
queden monedes per seguir jugant. Joan Burdeus

EL BISTURÍ | RAMONA SOLÉ | LLIBRES DEL DELICTE

© Josep M. Solé

Ramona Solé (Lleida, 1968) ambienta la seva tercera novel·la a la seva ciutat
natal, caracteritzada per una densa boira constant i una calor seca difícil de
portar. Les dues primeres obres de l’autora, Quaderns (2016), una obra coral
amb ben poca policia, i Instint de supervivència (2017), de tarannà molt més
intimista, ja posaven les bases de la seva millor novel·la. El bisturí, nominada a
la Millor novel·la València Negra 2021, és una història policíaca absolutament
cinematogràfica. Com mana el gènere negre, hi ha morts, mutilacions, veïns
tafaners, pudors, Mossos d’Esquadra i una investigació amb moltes branques
aparentment inconnexes, però Solé hi afegeix dos temes: l’amor i la venjança.
I, com una capa més, d’importància cabdal, una crítica social implacable.
Ramona Solé és, sens dubte, la nostra Camilla Läckberg. Tant per la capacitat
de generar claustrofòbia i angoixa com per la profunditat psicològica. Una
autèntica incisió dins la laberíntica condició humana. Anna Carreras
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LA VIDA AUTÈNTICA
MONTSE BARDERI
COLUMNA
«Creus que una dona que està casada amb algú amb
qui no vol estar, per adonar-se’n, necessita un altre
home?». Vet aquí la pregunta desafiant que Roxana,
editora de prestigi, planteja a Oliver, un dels seus
autors. Montse Barderi respon de manera brillant
amb La vida autèntica. Som davant d’una novel·la
d’una gran càrrega emocional, que revisita de manera
molt lliure i alhora intensa el triangle amorós que va
plantejar Rostand a Cyrano de Bergerac. És possible
seduir una dona per persona interposada? I un cop
seduïda, és viable mantenir l’engany durant gaire
temps? «Sempre he pensat que no pots evitar sentir
coses, però sí que pots obligar-te a fer el que toca,
el que és correcte», diu Roxana amb una convicció
definitòria, però que la vida li desmentirà.
La vida autèntica és una reflexió sobre l’amor
encarnada en tres personatges que es necessiten
mútuament i que només seran capaços d’abandonar
el joc quan vagin mal dades. Barderi no es limita a
explorar els sentiments amorosos, sinó que també
ens descobreix el pensament i lectures de l’Oliver i la
Roxana, d’un gruix intel·lectual considerable. Barderi
ens revela la intimitat dels seus personatges amb
aquella facilitat que Kundera tenia per nuar teoria i
experiència.
La vida autèntica és un tractat sobre la passió, que
explora fins al límit «la veritat oculta, la que tothom
veu i ningú esmenta. De com ens arribem a mentir
per no viure l’autèntica vida. De la solitud inexorable,
de la solitud acompanyada i de l’isolament vençut».
Barderi llança sobre el tauler de la vida una sèrie de
dilemes que posen en tensió el joc amorós: el cos i
la intel·ligència, el risc i la seguretat, la llibertat i el
compromís, la seducció i el respecte, la solitud i la
companyia. Bernat Puigtobella
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GARBO PARLA | ROSER CAMINALS | EDICIONS 62

© Berta Tiana

Home de negocis, presoner, fugitiu, avicultor, soldat, pare, agent secret. Quantes
persones es pot ser al llarg d’una vida? Per moltes màscares que hagi dut, hi ha una
que el marcarà per sempre: Joan Pujol i Camins, l’agent doble que va enganyar els
alemanys. És el protagonista de Garbo parla, la novel·la amb què Roser Caminals
ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan 2021. Després d’anys de silenci, l’agent secret
decideix exposar totes les maniobres i enganyatalls que va utilitzar per engalipar
els nazis durant la Segona Guerra Mundial.
A Garbo parla, Caminals conversa amb en Joan, però no ho fa amb un diàleg,
sinó més aviat una conversa sense respostes. L’autora es dirigeix al protagonista
des de la distància i la proximitat, com si hi hagués un mur de cristall fet d’anys que
no deixa passar la veu. Amb converses, monòleg i pensaments, l’autora no només
ens vol presentar l’espia més famós de la història, sinó també mostrar-nos que en
Joan era un personatge que podria encaixar tant en una novel·la realista com en
una de ficció. Maria Delgado

SOLA | CARLOTA GURT | PROA

© ACN

Carlota Gurt descriu la seva primera novel·la com «la història d'un naufragi sense mar». A Sola, narra la història de la Mei quan es queda a
l'atur i decideix tornar al mas on va créixer per escriure la novel·la que
fa temps que arrossega. Travessa diverses ferides emocionals que l'aboquen a cercar refugis físics i mentals cada cop més infranquejables.
Gurt parteix de Solitud de Víctor Català i n'agafa diversos elements per
construir una història que es capbussa en les conseqüències de l'aïllament
de la protagonista. Ho fa amb un compte enrere ple d'elements anticipatoris i picades d'ull a la novel·la que homenatja. L'esquelet de la novel·la,
però, no és tan important com la manera amb la qual l'autora el vesteix.
Sola és una novel·la continguda al cervell de la Mei i, a través d'ella, veiem
el bosc, els animals, els habitants de Sorrius i les seves rondalles populars.
Tots ells, símbols que suggereixen el cabdell d'emocions que la protagonista s'esforça a desfilar. Escrita amb un llenguatge precís, enèrgic i farcit
de metàfores, Sola avança en espiral al nucli de la solitud. Carlota Rubio

L'AIGUA QUE VOLS | VÍCTOR GARCIA TUR | ENCICLOPÈDIA

© Joan Francesc Espinoza

Kafka mai va trepitjar Amèrica. Potser només va necessitar llegir els apunts
de Dickens per escriure El desaparegut. L’escriptor barceloní Víctor García Tur
tampoc li ha calgut viatjar al Quebec per construir L’aigua que vols, una ficció ambientada al Canadà francòfon. De fet, Chasseville, on la família RoyTramblaypierre té un xalet d’estiueig, és una localització indeterminada amb un
nom inventat. La mare Marie ha volgut reunir la seva família, la celebració del
seu setanta-sisè aniversari roman a l’horitzó com una excusa i alhora com una
promesa de retrobada festiva.
La sensació que aquesta família suscita, però, no deixa de ser inquietant. El
que s’han ocultat mútuament brilla per la seva absència i no sabem exactament
què ha fallat en la cadena afectiva d’aquestes relacions familiars tan genèriques
amb les quals es podria identificar qualsevol lector. Aquesta incomunicació ens
deixa un gust agredolç, de felicitat imposada. García Tur posa el dit a la llaga de
tota ideologia, a una identitat que no és una, que no és ni tan transparent ni tan
pura com a alguns els agradaria. Nil Nadal
12

LLUNY VOL DIR MAI MÉS | MARC CERRUDO | AMSTERDAM

© @la.paranoia

Lluny vol dir mai més és el debut novel·lístic de Marc Cerrudo i l’obra guanyadora del Premi Roc Boronat de l’ONCE. Un protagonista sense nom
ni veu vagareja pels carrers de la ciutat fugint d’algun trauma que carrega.
El seu periple no l’explica ell, sinó una sèrie de personatges de la ciutat
que l’observen errar. Els monòlegs del monstre sota el llit, del venedor de
llaunes de cervesa, del senyal de STOP o del personatge de videojoc constitueixen una novel·la coral amb una arquitectura ben treballada i un ritme
frenètic. Els quaranta-un personatges que apareixen tenen veu pròpia, de
manera que cadascun dels capítols del llibre construeixen la història del
protagonista i alhora funcionen de forma autònoma.
Tant el protagonista com cadascun dels personatges fugen físicament
o emocional de la seva pèrdua particular sense adonar-se que «és a través
del dolor del record com s’aplana el camí de l’oblit». Així i tot, la imaginació
i la ironia de Cerrudo acosten una història de dol al to de la tragicomèdia
contemporània de sèries com Fleabag o I will destroy you. Les veus de tots
els personatges mostren com el dia a dia a la ciutat està format per pèrdues i fugides que ningú mai no s’atura a escoltar. Carlota Rubio

EL SENYOR PALOMAR A BARCELONA | TINA VALLÈS | ANAGRAMA

© Núvol

Aquest llibre surt d’un no, insisteix i aclareix Tina Vallès. L’escriptura es resisteix
a la mort, i, en aquest cas, l’escriptora es nega que el desenllaç de Palomar,
l’última novel·la d’Italo Calvino, acabi amb la mort del personatge homònim.
Per aquest motiu, Vallès redimensiona amb passió lectora el personatge d’un
dels seus llibres preferits, el desterritorialitza i el fa parlar en català. El senyor
Palomar és un flâneur que s’instal·la a Barcelona amb la seva família i passeja
entotsolat, sense rumb, i sense més pretensions que l’exploració cinètica, caminant intransitivament, però encuriosit com una 'Zazie dans le metro'.
El senyor Palomar aterra d’Itàlia i «necessita una nova ciutat per sentir-se
el de sempre», però no projecta les seves sensacions amb la mirada superficial
d’un turista tastaolletes amb presses. El senyor Palomar a Barcelona és un exercici mòbil d'autognòsia ancorat en el misteri de l’esdevenir, en l’afany explorador
i en el paisatge intrèpid, aquell personatge impossible d’abastar de forma
completa. Nil Nadal

L’ÚNICA VERITAT | FRANCESC BODÍ | LLETRA IMPRESA EDICIONS

© Julio Ferri Palacios

Diuen que les novel·les de més de cinc-centes pàgines només poden ser
esguerros o grans llibres. El valencià Francesc Bodí acaba de publicar L’única
veritat (Lletra Impresa), la seva novel·la de més gran abast, per extensió
—gairebé 900 pàgines!— i alçada i ambició literàries. Dues dècades de redacció
intensa i premeditada avalen la trajectòria incontestable d’un autor incomprensiblement desconegut al Principat. L’única veritat, escrita amb una elegància
estilística i una riquesa lingüística envejables, es desplega en una trama trenada
amb els fils de diferents èpoques que recorre les peripècies íntimes i els camins
envitricollats d’una nissaga familiar plena de fets dolorosos —i també d’èxits—,
més o menys sabuts però ocults. Una història encavallada entres dos segles
—el xix i el xx— plens a vessar d’esdeveniments cruents i crisis brutals: les
guerres carlistes, la crisi del 98, el Crack del 29, dues guerres mundials, la Guerra
Civil espanyola, la Guerra Freda, la revolució cubana... Bernat Puigtobella
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© Ester Roig

JUNIL A LES TERRES DELS BÀRBARS
JOAN-LLUÍS LLUÍS | CLUB EDITOR
Joan-Lluís Lluís fa un doble salt: passa del Grup62 a Club
Editor i publica, a la casa de Maria Bohigas, una nova
novel·la amb un estil i un marc completament diferents
dels de Jo soc aquell que va matar Franco, l’última referència de ficció de l’autor. Passem d’una ucronia política
a una història de pàtina clàssica. A Junil a les terres dels
bàrbars, Lluís trasllada el lector al començament de l’era
cristiana. Junil viu en una zona fronterera i indeterminada
de l’Imperi Romà, mata el pare —un comerciant tirànic—
i fuig amb tres esclaus. De mica en mica, la colla fugitiva
s’engreixarà amb altres dissidents estranys, que també
volen escapar de la seva barbàrie. El grup s’avé, crea una
nova llengua per entendre’s i Junil assenyala el camí. Lluís
ha volgut oferir una utopia errant, un viatge d’alliberament que no sempre és plàcid. El motor que fa avançar
Junil és una obsessió: conèixer Ovidi, l’admirat autor
de Les metamorfosis, que descansa lluny, exiliat. L’autor
diu que l’origen de la novel·la també està lligat al poeta
romà, a la celebració dels 2.000 anys de la seva mort,
que a Catalunya no es van commemorar: «Ho trobava
frustrant. Fa temps que Ovidi em fascina com a autor
per la seva obra, però també per la seva vida, pel desterrament a la costa Romania». La història de Junil està
narrada en un compàs clàssic, en una cadència de faula
bíblica. Lluís omple el relat de referències històriques
que, de vegades, són envits tramposos: anacronismes
voluntaris o deïtats inventades. Sota el periple de Junil,
bateguen les qüestions que capfiquen l’autor: la tensió
de la frontera, la barbàrie i l’exili, el control del desig o la
protecció que és la literatura. «L’ésser humà és un animal
de ficció», diu Lluís. Gerard E. Mur
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EL GERMANS CABOT | DAVID CORDERO | LA CAMPANA
Ja fa temps que, a Corb, cada estiu és pitjor que l’anterior. Un sol de justícia ho
inunda tot i les tempestes de pols semblen disposades a enterrar el poble. Als
Cabot, quatre germans que acaben de quedar orfes, res sembla destinat a anarlos bé. Les terres, les seves, les de tota la vida, han deixat de ser productives i un
mar de deutes amenaça la supervivència econòmica del clan. Al context, ja de
per si desfavorable, s’hi sumaran un seguit d’infortunis que, a diferència del que
sol passar al nostre petit país, s’acabaran resolent amb trets i sang, molta sang.
Més enllà del xoc que suposa trobar-se davant un western ebrenc, la sensació d’irrealitat que genera Els germans Cabot es veu compensada per l’agilitat
amb què avança. David Cordero obre trames que s’oblida de tancar i inventa
girs de guió poc coherents, però que es perdonen amb facilitat. La novel·la
diverteix, entreté i, fins i tot, emociona, sobretot quan parla del més sagrat, de
la família i de com intentar salvar-la, sigui quin sigui el preu a pagar. Joan Simó

NOSALTRES, DESPRÉS | SÍLVIA SOLER | UNIVERS

© Ariadna Arnés

Sílvia Soler torna a explorar el laberint de les relacions familiars a Nosaltres,
després. La novel·la comença amb una conversa de sobretaula una matinada
de juliol en un mas de l’Empordà. La Rita i el Jim, la Marta i el Guillem parlen
amigablement, com si encara fossin aquelles dues parelles de vint-i-tants anys
que vivien paret per paret, com una sola família, en dos pisos contigus de
l’Eixample. El xuclador de l‘amor els ha atret i repel·lit amb la força destructiva d’un tornado, tal com descobrim en un flashback que va trenant el relat
de tota la seva vida amb una sobretaula tensa que ha de servir per desfer els
nusos del passat. Nosaltres, després es va desplegant com l’espiral del temps,
que torna de manera circular revisitant els nostres traumes i fantasmes. Amb
els anys aprenem que l’amor no pot ser dolent, però ens posa a prova. I que la
força centrífuga de l’enamorament troba el seu contrapès en la inèrcia centrípeta dels vincles familiars. Bernat Puigtobella

LA MORT DELS ALTRES | PERE MARUNY | :RATA
El d’Ulisses tampoc va ser fàcil. Ara més que mai està bé recordar que el viatge,
ja sigui una escapada de cap de setmana a un càmping de muntanya, una
polsera a Punta Cana o una ruta per una illa balear, sempre comporta quelcom
irrenunciable. Extirpar quelcom nostre. Viatjar és pagar un sacrifici. La incursió
iniciàtica de La mort dels altres de Pere Maruny, interpel·la el lector perquè, tot
i el romanticisme naïf dels ulls del narrador, amb cada passa, aquest ens regala
una lliçó d’aquelles que vam aprendre fa temps, però que no recordàvem. I ho
fa sense voler-ho.
Lluny del costumisme salvatge de la literatura pulp, La mort dels altres és un
desplaçament bíblic que no alliçona. Acompanyem les fites i les desventures
d’un protagonista amb qui de seguida ens identifiquem, i ens trobem davant
d’un llibre que llença per la borda qualsevol pretensió de manual pseudofilosòfic. Amb aquesta lectura ens embarquem en un viatge que comença com un
deliri, però, a mesura que progressa, acaba xuclant-nos en un vòrtex oníric que
té d’erràtic, màgic i quixotesc el mateix que té la vida. Agus Izquierdo
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UNA FAMILIA | TONI SALA | L'ALTRA
«No hi ha comunicació més profunda amb el món que a través
dels fills», diu Toni Sala a Una família (L’Altra). És una de les
moltes frases memorables que he subratllat d’aquest llibre, on
l’autor evoca principalment tres avantpassats directes: el pare,
l’avi matern i la mare, per aquest ordre. És l’ordre cronològic amb
què el càncer, en tots tres casos, se’ls va emportar. Sala acaba
construint un tríptic que s’obre i es desplega en tres icones, i tanca el conjunt amb un breu retrat de la seva àvia Lola, una dona
centenària que els ha sobreviscut a tots i que acaba sent la tanca
de l’estoig que conté els morts de la família. El focus d’aquestes
memòries són les dècades d’eclosió turística a Sant Feliu de
Guíxols i Platja d’Aro, que coincideixen amb la seva infantesa i
joventut als anys setanta i vuitanta. Els seus pares regentaven
un hotel, amb tots els sacrificis i beneficis que això comporta.
L’avi matern, Josep Maria Isern, amb qui va tenir una relació
estreta, era propietari d’una hípica, on el jove Toni va aprendre
a cavalcar mentre ensenyava els turistes a muntar o els acompanyava a passejar pel bosc. Sala descriu la seva relació amb els
cavalls amb una felicitat de detalls que no havíem vist mai en la
literatura catalana.
Una família és el retrat de l’esplendor i la decadència d’un
món que Sala ha viscut de primera mà, però també el registre
precís d’una educació moral, la que va rebre dels seus pares.
Sense renunciar a la lleialtat envers unes persones que ha estimat, Sala no s’està de dibuixar sense embuts les inconsistències
i contradiccions que detecta en un pare pusil·lànime i distant, un
avi ric i gasiu, marcat per l’orfenesa, una mare treballadora i riallera, però d’una tristesa insondable. Sala ens parla d’ell mateix a
través del paisatge i de la història d’un lloc, Sant Feliu de la Costa
Brava, que diria Gaziel. I ho fa teixint unes memòries familiars
molt personals.
Diuen que si un escriptor no té memòria, ha de tenir una
bona imaginació. La moda de l’autoficció és filla d’un dèficit de
memòria. Toni Sala no flirteja en cap moment amb l’autoficció,
ja que està passant comptes amb la vida i la mort de persones
molt properes, pare, avi i mare, respecte als quals es declara
incondicional i alhora pren distància crítica. No hi ha marge per
a la invenció, seria una banalització del dolor. Si l’autoficció, en
el sentit més pejoratiu del terme, era la suma de mala memòria i
invenció, Una família és just el contrari: unes memòries al servei
de la imaginació literària. Bernat Puigtobella
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ELS MORTS RIALLERS | FERRAN SÁEZ | AMSTERDAM

© Laia Serch

Ferran Sáez va escriure Els morts riallers el 1995 i l’havia guardat al calaix
en un format de Word il·legible pels ordinadors actuals. La bona notícia
és que l’ha pogut recuperar. La dolenta és que els protagonistes d’aquest
relat de ficció, que podria no ser-ho si l’autor hagués volgut posar noms,
han triomfat: vivim en el món la història del qual ha estat escrita per gent
com Sebastià Rovira, editor de «biografies per encàrrec», és a dir, mentides
elevades a la categoria de versió oficial. En aquest relat sobre els guanyadors de la postguerra i la Transició, Sáez despulla la jugada mestra, aquesta
sí, a través de la qual els fills dels falangistes van aconseguir caure al costat bo de la història abraçant el marxisme-leninisme d’un dia per l’altre.
Ara que els nets volen acabar-ho de lligar tot, la reflexió de Sáez sobre els
perills d’una democràcia amb la memòria corcada encara couen més i s’entenen millor que l’any en què el text hauria d’haver sortit. Joan Burdeus

EROICA | CRISTINA MASANÉS | L’AVENÇ
«Començar el diari del cel confinat va ser el resultat d’una necessitat i no tant
d’una decisió: fixar un fil per no perdre’m en el laberint dels dies tancats. Una
manera de subjectar el temps i fer-lo transitable», diu Cristina Masanés a Eroica
(L’Avenç), on consigna 65 dies de confinament. Les entrades d’aquest dietari
són miniatures precises i intenses que esclaten en reflexions breus i lluminoses,
i s’acompanyen d’un tros de cel fotografiat des del marc quadrat de la finestra
de casa. Masanés sobreviu al confinament amb la companyia de Beethoven,
Camus, Agamben i de la seva filla adolescent, mentre evoca la seva mare
morta, que es va suïcidar quan ella encara no havia sortit de l’adolescència.
Comprendre aquest gest-missatge de la mare ha estat ardu i ha demanat molt
temps. Masanés no pretén aclarir els motius del suïcidi d’una dona que havia
estat tan alegre, però sí fer-se’n càrrec. Tenir la filla al seu costat hi ajuda, a l’hora d’entendre «els nusos de sentit que trenen generacions». Bernat Puigtobella

ÚLTIMES NOTÍCIES DEL CHACO | CARLES CASAJUANA | PROA

© Margarita Massanet

Últimes notícies del Chaco és una novel·la sobre la resolució de conflictes. Carles
Casajuana s’ha valgut de la seva experiència com a diplomàtic per dibuixar la
complexitat d’interessos que poden col·lidir en un litigi que enfronta empreses
multinacionals, ONG i tribus indígenes de l’Amazònia. El conflicte arrenca en
el moment que uns activistes denuncien una empresa amb seu a Barcelona
i Buenos Aires que vol desforestar una zona del Chaco, al Paraguai, que és
l’hàbitat de la comunitat dels corintios, una de les poques tribus no contactades
que queden al món. Laura Codina, advocada de cinquanta-set anys convençuda que la decència pot guanyar, haurà de pacificar uns activistes que posen
en perill la reputació de l’empresa. La Laura ha d’encarar en un altre front un
problema familiar que demana també tota la seva atenció. I aprendrà que hi
ha conflictes que es resolen sols, sense cap necessitat d’intervenir-hi, i d’altres
que es poden enverinar de la manera més grotesca. Bernat Puigtobella
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EL POEMA DE GUILGAMEIX, REI D’URUK
| VERSIÓ DE JERONI RUBIÓ RODON | PONCIANES
Considerada la primera creació literària coneguda, recopilada en taules d’argila,
aquest poema èpic ha despertat, des que va ser traduït per primer cop el 1870, un
gran interès per a historiadors i filòlegs d’arreu. L’interès del poema sumeri no és
només arqueològic. Ni de bon tros. El poema de Guilgameix és una història fascinant
que va directament al moll de l’os de l’existència humana: la vida, la mort i l’amor.
Així, entre déus, visions i criatures sobrenaturals, el rei Guilgameix («aquell que ho va
veure tot, que va explorar les profunditats de cap a cap, [...] i que va conèixer tots els
grans misteris»), desolat pel traspàs del seu gran amic Enkidu, com a càstig diví, inicia
una recerca àrdua i feixuga per esbrinar quin coi és el sentit de l’existència i atènyer la
immortalitat. Poca broma. Segons Rainer Maria Rilke és una història que, simplement,
esglaia, i Jorge Luis Borges en digué que «les seves pàgines inspiren l’horror del que
és molt antic i ens obliguen a sentir l’incalculable pas del Temps». Genís Poch

LA DONA AMAGADA | COLETTE | TRADUCCIÓ I PRÒLEG
DE MARIA-MERCÈ MARÇAL. EPÍLEG DE JOANA MASÓ
| COMANEGRA
La seva escriptura és inimaginable sense un «parar» i parar l’orella per escoltar la
pròpia experiència, enfront dels mites heretats que pretenen esgotar-la, pes mort
aclaparador, però, en el seu cas, mai no vencedor. I és això el que la converteix en
testimoni i, al mateix temps, punta de llança d’aquest combat, personal i singular, sí,
però també representatiu: perquè Colette no pertany pas a aquell grup de dones —
aparentment privilegiades— a qui l’atzar sembla haver estalviat el feixuc lot comú, el
llast secular que pesa sobre el sexe femení. (...) La seva obra és, doncs, reflex i esperó
del seu llarg i tenaç aprenentatge de la llibertat. Del pròleg de Maria Mercè Marçal

ELS DIARIS DEL CÀNCER | AUDRE L'ORDE
TRADUCCIÓ I PRÒLEG DE CATERINA RIBA
EDICIONS CAL.LÍGRAF
En Els diaris del càncer, Audre Lorde, escriptora novaiorquesa d'origen
afrocaribeny, ofereix una visió calidoscòpica del càncer de pit a través
d'una amalgama d'entrades de diari personal, poemes i reflexions
crítiques. Publicat originalment l'any 1980, hi desplega un discurs
valent i incisiu que manté encara avui la seva vigència. Lorde, que es
definia com a dona negra, lesbiana, poeta i guerrera, hi comparteix
la seva experiència i les seves conviccions en un gest poètic i polític.
L'escriptora i activista feminista combat de nou la tirania del silenci
i ens proporciona una valuosa caixa d'eines. Caterina Riba

LA FORMACIÓ D'UNA MARQUESA | FRANCES HODGSON
BURNETT | TRADUCCIÓ DE MARTA PERA CUCURELL
VIENA EDICIONS
L'editorial Viena ha estrenat el Club Victòria, una col·lecció de clàssics de
la literatura anglesa, inèdits o descatalogats en català. Hi trobareu Seny
i Sentiment de Jane Austen, Una habitació amb vistes d’E.M. Foster o La
formació d'una marquesa de Frances H. Burnett, que narra com l'Emily FoxSeton deixa de ser la noia dels encàrrecs per convertir-se en la marquesa
de Walderhurst. La novel·la arrenca amb reminiscències de la Ventafocs i
acaba amb un to més fosc que recorda a Rebecca de Daphne du Maurier.
Aquest setembre arriba al club Agnès Grey, d’Anne Brönte. Orsolya Gazdagi

JAUFRÉ | TRADUCCIÓ
I ESTUDI D’ANTON M. ESPADALER
| BIBLIOTECA BARCINO
Jaufré constitueix amb Brunissenda una de les
parelles més singulars de tota la literatura medieval,
i en aquest sentit hom esperaria per a ells una fama
que tanmateix no han conegut. Els versos en què es
descriu la vivència de l’amor en els dos protagonistes
tenen tant de tremp poètic que van atreure l’interès
dels compiladors de dos cançoners lírics. (...)
El Jaufré es planteja com la paròdia desinhibida de
les complexitats misterioses de l’univers artúric. I ho fa
en clau de comèdia, capgirant situacions, reproduint i
exagerant els trets dels personatges més característics,
sobretot els negatius, o inventant escenes d’una
comicitat franca i inesperada. Quan hom després de
llegir els quatre-cents versos ha vist el respectabilíssim
rei Artús enganxat a les banyes d’una bèstia ferotge
que el rapta fins a abocar-lo a un precipici, (...) poc
li ha de costar convèncer-se que tot el que vindrà a
continuació no s’ho prendrà gaire seriosament (...).
El Jaufré és l’única novel·la plenament artúrica
en llengua d’oc —el Blandin de Cornoalha del segle
següent ho és de manera més aviat indirecta—,
que potser per haver nascut en circumstàncies ben
precises i com un acte de rebuig i resistència abans
que aquesta narrativa ara objecte de burla s’imposés
també entre catalans, no va tenir en el seu temps la
repercussió esperable (...). El fet que la seva història
hagi estat pintada a les parets del palau de l’Aljaferia
de Saragossa, que encara conserva dues pintures,
expressa l’afecció que hi tingueren els reis d’Aragó. Al
Jaufré li correspon l’honor, però, d’haver estat l’única
obra artúrica que va arribar a Orient, a les Filipines,
on perviu en tagal en alexandrins assonantats. I
també el mèrit d’haver obert, amb qualitat i eficiència,
la via de la paròdia d’una mena de literatura que
desembocarà en la que al seu torn parodiarà Cervantes
al Quixot. Del prefaci d'Anton M. Espadaler
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La felicitat
d'un idioma
TONI SAL A

La parada, continuació de l'obra mestra de Ruyra, Marines
i boscatges, arrenca amb la invocació dels records feta
des de la vellesa. L'autobiografia és el portal de la intimitat i Ruyra descriu un món ja diluït en la memòria
emocional, d'una manera molt proustiana l'ensonyament
del nen, llanterna màgica inclosa, o la corrua de records
enllaçats a partir d'una olor. Poe arriba per Baudelaire,
el naturalisme és mort però Ruyra encara descriu les
suggestions i basardes amb la precisió d'un matemàtic
i s'aventura a explicar-se sense les crosses de la raó,
pels camins d'una sensualitat àvida, característica de
la nostra literatura, de l'endormiscament i del somni.
Les preocupacions són morals, és a dir, transcendents,
i és per aquí que supera Català i Bertrana, els altres dos
grans prosistes del modernisme, perquè la transcendència exigeix el màxim de rigor lingüístic.
Aquesta voluntat de metafísica fa de Ruyra un escriptor ultrasensible, delicat i precís. Espiritualitza tot el que
toca, tot ho humanitza. Ha passat prou temps perquè
puguem llegir La parada trobant-hi l'actualitat pròpia
dels clàssics. La identificació de la persona amb el lloc,
la palpitació del paisatge al cor de l'individu, la necessitat

de comunió amb la naturalesa, la transcendència terra a
terra —el quilòmetre zero moral—, tenen una profunda
lectura ecològica. Ruyra sempre marfon el paisatge amb
la persona: responsabilitza. La possible extinció dels ocells
per culpa de les caceres o la reivindicació de les virtuts
dels carros respecte de la modernitat del tren lliguen
perfectament amb la preocupació d'avui per la renovada
devastació d'un paisatge tan ruyrià com el de la Costa
Brava o pel projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat,
anunciada entremig dels incendis a causa de l'escalfament
del planeta. L'apocalipsi —climàtic, víric o lingüístic—, la
hipocresia política, la deshumanització, tot es reflecteix
en aquest llibre d'ara fa cent anys. El nen del primer relat
descobreix «Quelcom pitjor que el no-res: l'aprehensió
d'haver contrariat els designis de la naturalesa.»
El mal s'envolta sempre d'una guàrdia d'inconsciència. De la consciència que ens falta se'n diu humanisme.
Abandona l'humanisme i l'apocalipsi està servit. Una
societat amb una mínima consciència i autoestima celebraria i esgotaria la reedició d'aquest llibre. Encertat,
imaginatiu i precís en la comparació i la metàfora, Ruyra
és la felicitat d'un idioma.

LA PARADA | JOAQUIM RUYRA | ADESIARA
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MESTRE
MURGADES
J O RD I L L AV IN A
Aquest substanciós opuscle —que té un decasíl·lab com a títol— és, de fet, el text de l’última
lliçó del doctor Josep Murgades, filòleg i professor de la UB, conspicu traductor i estudiós
de la literatura. L’autor hi segueix l’esperit de
Steiner en el seu Els llibres que no he escrit,
i ens ofereix set grans temes, cada un dels
quals conté diversos aspectes que el reusenc
convida a aprofundir: la retòrica, la llengua, les
recepcions, les representativitats, els gèneres,
les pulsions i els motius. Dins l’àmbit d’alguns
d’ells es fa més palès que en d’altres els deutes
—però també els deures— que tenim, encara,
com a país. Murgades assegura que no abordarà
cap dels temes consignats, els quals considera
que caldria treballar en equip. De Northrop
Frye pren el concepte de perspectiva (oferir
noves perspectives d’estudi) i d’E. M. Forster,
el d’aspecte (un terme prou vague, acientífic).
L’obra, doncs, és una invitació en tota regla a
la recerca filològica. Per exemple, dins l’apartat
«Retòrica» proposa una nova aproximació a l’estudi de la literatura catalana, i concep aquesta
última com a «camp d’ocurrències i d’operacions homologables amb les de qualsevol altra
literatura en una llengua no sotmesa a cap subordinació política». En el titulat «Recepcions»,
es plany que coneguem tan poca cosa de l’obra
més representativa del nostre Renaixement,
Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa,
de Cristòfol Despuig. O en «Motius» suggereix d’emprendre un estudi sobre el malentès
—tema ampli i apassionant—, «amb vista com
sempre a oferir-ne lectures transversals, i al
marge, doncs, del fetitxisme de la concreció
només centrada en autors, obres i èpoques».

ESBÓS D’ESCRITS QUE JA MAI NO ESCRIURÉ
JOSEP MURGADES | EDICIONS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
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TR ADUCCIONS CONTEMPOR ÀNIES

LEILA SLIMANI | EL PAÍS DELS ALTRES | ANGLE EDITORIAL
El país dels altres és el primer volum d’una trilogia inspirada en la
història d’amor dels seus avis. L’escriptora franco marroquina, que ja
havia obtingut reconeixement internacional amb Una dolça cançó,
ens trasllada, en aquesta ocasió, a un Marroc dividit, en ebullició
i a punt d’assolir la independència colonial després de la Segona
Guerra Mundial. Al llarg dels 10 anys que abasta el relat, Slimani
introdueix un ampli ventall de qüestions que torben la tranquil·litat
del lector. L’autora escriu sobre maternitat i sexualitat, sobre llibertat
femenina, violència, dolor i opressió a través de la història de la
parella que formen un oficial àrab i una jove alsaciana. Ona Falcó

DOUGLAS STUART | LA HISTÒRIA D'EN SHUGGIE BAIN
EDICIONS DEL 1984
Un dels fenòmens d’aquesta temporada, Douglas Stuart, guanyador del Premi
Booker 2020, debuta en ficció i s'acosta al desemparament d’un nen humil i a la
cruesa que l’envolta allà on va. La quotidianitat observada atentament a partir dels
seus matisos, defuig de falsos maniqueismes morals i és tota una virtut que es manté
intacta i radiant en les 570 pàgines situades a l'extraradi de Glasgow. Stuart intercala
dues històries de superació: un fill que ha de patir els insults homòfobs per part dels
seus companys de classe i les vicissituds de la seva mare, que pateix l’etern retorn
de l’alcoholisme i la humiliació del seu exmarit Shug o de les veïnes xafarderes de
Sighthill. Nil Nadal

JEAN ECHENOZ | VIDA DE GÉRARD FULMARD | RAIG VERD
Els fets històrics de La vida de Gérard Fulmard es redueixen a l’ambientació que emmarca
la història: la rue Erlanger. El carrer maudit on viu el protagonista que titula la novel·la,
ha estat cruïlla en la vida real de diverses desgràcies, com ara un assassinat antropofàgic
o el suïcidi del cantant Mike Brant. L’autor ha escollit aquest escenari inquietant per
desplegar una sàtira política vista des de la perspectiva d’un antiheroi mediocre, amb
un inici abrupte en què té lloc un desastre (aquest cop ficcional): les restes d’un vell
llançador soviètic han anorreat el centre comercial del barri. Entre les víctimes hi ha el
propietari del pis on viu de lloguer Fulmard. Nil Nadal

SUSANNA CLARKE | PIRANESI | AMSTERDAM
Susanna Clarke (Nottingham, 1959) torna al panorama literari després de 16
anys de silenci narratiu amb Piranesi. En aquesta obra, Clarke ens trasllada a un
món oníric amb reminiscències lewisianes i una bona dosi de misteri, que ens fa
reflexionar sobre la relació entre ciència i imaginació, la percepció de la realitat i
el sentiment de solitud.
L’escenari és la «Casa», una vasta successió de sales: les «Sales Baixes» toquen
amb el mar; les «Sales Altes» són el domini dels ocells. Però totes elles estan
plenes d’estàtues de marbre entre les quals s’obre camí el narrador/protagonista, en Piranesi, habitant solitari d’aquest món desconcertant. Orsolya Gazdagi
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KATHARINA VOLCKMER | LA CITA | LA CAMPANA
Katharina Volckmer és alemanya, però viu a Londres. Ha
estat a la capital britànica —des de la distància— on ha
pogut reflexionar assossegadament sobre el que significa
ser avui alemanya. La protagonista de La cita també és
una jove alemanya, a la trentena, que reflexiona sobre la
càrrega del passat nacional. El tema de la memòria històrica, però, s’entrellaça amb una altra qüestió essencial:
el canvi de sexe. Totes dues formes d’identitat avancen
paral·lelament, vinculant-se, xocant. Com si l’assumpció
d’una identitat nacional complexa pogués esclarir els interrogants que la pacient del doctor Seligman expressa sobre
el procés de transició. Gerard E. Mur

LINDA BOSTRÖM KNAUSGARD
| BENVINGUTS A AMÈRICA | LES HORES
Linda Boström Knausgård és l’exdona d’en Karl Ove, sí,
però aquest llibre no és cap resposta a l’obertura en canal
de la vida privada que el noruec va dur a terme a La meva
lluita. A Benvinguts a Amèrica, Boström ens fa retrocedir
fins a l’adolescència d’una noia trasbalsada. Tornem a
estar en una terra ambigua, en un paratge d’autoficció.
Al cor d’aquesta història hi tenim l’Ellen, una noia d’onze
anys que, després de la mort del pare, emmudeix. El seu,
però, és un silenci aparentment voluntari. El que llegim és
el record d’aquell període de silenci críptic. Un testimoni
silent, reflexiu i solitari; el testimoni d’una veu que no gosa
sortir a l’exterior del cos. Gerard E. Mur
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ON ETS, MÓN BONIC
SALLY ROONEY
PERISCOPI

D E L D I T A L F E T,
HI HA UN BON TRET
C A R L O TA R U B I O
Hi ha un pas de formiga entre la defensa híperracional del poliamor i el desig d’una vida
familiar insípida a la segona columna metropolitana. Aquesta negociació entre la teoria
desencantada posttot i la supervivència quotidiana és l’eix sobre el qual orbiten les converses de l’Alice i l’Eileen, les dues protagonistes de l’esperadíssima tercera novel·la de
Sally Rooney. No deu haver estat una tasca fàcil, la
d’escriure amb mig món esperant que els desxifri
l’esperit del temps, però Rooney ha sortit de la
trampa amb una novel·la que respon a la bogeria
editorial de Gent normal.
On ets, món bonic manté el millor de Gent
normal, que és la representació de les relacions humanes com una conversa sostinguda
en el temps. Rooney deixa que el pes de les
seves novel·les recaigui en els diàlegs entre els
personatges, que són concisos i alhora molt
intel·ligents. En aquest cas, però, l’autora extrema el recurs i es retira de les consciències dels
personatges per sobrevolar-los de prop com
una càmera. La trama s’intercala amb els correus electrònics que s’envien les dues
protagonistes, que es van fer amigues a la universitat i mantenen una relació estreta
malgrat viure en ciutats diferents. En aquesta correspondència, combinen debats sobre
la capitalització de la bellesa, els conflictes identitaris i el col·lapse d’occident amb els
vaivens de les seves relacions amb en Simon, un amic d’infància de l’Eileen, i en Felix,
a qui l’Alice ha conegut a través de Tinder.
La novel·la és molt menys autocontinguda que les anteriors, perquè hi ha més personatges reflectits amb complexitat i perquè, a través dels correus electrònics, l’autora
desplega discursos com mai ho havia fet abans. La llibertat dels correus permet a Rooney
explicar-se a través de l’Eileen, que s’ha convertit en una autora cèlebre amb només dos
llibres escrits i viu obsedida amb protegir els contorns de la seva persona després que
la premsa i els lectors l’hagin fagocitada.
L’Alice i l’Eileen es mouen en ambients literaris i reflexionen sobre el món que les
envolta amb les batalles culturals apreses, però es resisteixen a deixar-se anar al nihilisme millennial de fireta. En lloc de culpar el capitalisme de tots els seus mals, les dues
creuen en alguna mena d’idea de l’amor sostenint les coses. Perquè, al cap i a la fi, quan
la gent es troba al llit de mort, no es preocupen de la reorganització de la distribució
dels recursos del món de les seves parelles i dels seus fills. La conversa entre amigues és
l’únic espai on el dir i el fer no només conviuen, sinó que tenen la mateixa importància,
i això fa creure un mica en la presència d’un món bonic.
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LA PERSEVERANÇA DE

MARIA CARME DALMAU
GER ARD E. MUR

Maria Carme
Dalmau, Premi
Nacional de
Cultura 2021.
© CoNCA Xavier
Torres-Bacchetta

El Consell Nacional de Cultura i les Arts (CoNCA) ha distingit l’editora Maria Carme Dalmau amb el Premi Nacional de
Cultura en reconeixement de la seva trajectòria al capdavant
de Rafael Dalmau Editor, la casa que va cofundar amb el seu
pare ara fa seixanta-dos anys i que va dirigir entre el 1971 i la
jubilació. En els més de setanta anys de vinculació amb el món
del llibre (cal tenir en compte que abans havia treballat a la
Llibreria Dalmau i a les Edicions Dalmau i Jover), l’editora va
impulsar les subscripcions a Rafael Dalmau Editor en una època ben complicada per a
l’edició en llengua catalana. Dalmau ha entès el món del llibre en català com «un món dur»
amb una «feina titànica» per fer. Un món on el pal de paller l’hem de situar a les llibreries.
El CoNCA reconeix «la tasca de persistència» de Dalmau en favor de la llengua i la cultura catalanes «des d’un context polític de dictadura i la voluntat de crear unes obres de
referència i d’impulsar col·leccions que permetin difondre la història del país en la nostra
llengua», com ara els Episodis de la Història. Una de les últimes obres rellevants publicades
és l’Atles manual d’història de Catalunya, de Víctor Hurtado, tercer volum d’una col·lecció
que reuneix un gruix important de mapes (alguns d’inèdits) on s’il·lustra cartogràficament
la històrica del país, des de la Pau dels Pirineus fins al Primer d’Octubre.
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POESIA
B E R N AT P U I G T O B E L L A
MIQUEL DESCLOT | DESPERTAR-ME QUAN NO DORMO | PROA
Enguany ha estat un any de collites per a Miquel Desclot. Ha rebut d’Òmnium
Cutural el premi Carles Riba amb Despertar-me quan no dormo (Proa), que
és la destil·lació de trenta-cinc anys d’escriure sonets. Desclot és el mestre
del vers ondulant. Amb un domini precís del ritme i el metre, tant pot
compondre una cançó per a infants com un sonet a la manera de Petrarca
o de Foix. La seva poesia ens entra per l’oïda, perquè és eminentment
musical. Per a Desclot, que és mozartià fins al moll de l’os, la poesia ens
ha de sostreure al soroll horríson del món. Despertar-me quan no dormo és
l’obra d’un torsimany que és també una mica ventíloc. El llibre és ple de
variacions, empelts o homenatges a altres poetes. Enguany Desclot també
ha recollit a La bella dama sense pietat (Edicions Vitel·la), les versions de
poesia anglesa que ha fet al llarg dels anys, des de William Blake fins a Louise
Glück. I també ha publicat Viatge d’hivern (Ficta) de Wilhelm Müller, edició
bilingüe dels poemes que van inspirar el cicle de lieds de Franz Schubert.

© Òmnium Cultural

ALBERT ROIG | ELS ULLS DE LA GOSSA 1979-2019 | EDICIONS 62

© Pep Colomé

«El poeta és aquell que es fa poema», diu Albert Roig, que ja havia
recollit la seva poesia fa anys a Córrer la taronja, i ara ho torna a fer
amb el títol Els ulls de la gossa 1979-2019 (Edicions 62). «Perquè el
gos és el nostre animal. Els gossos no hi veuen bé, els seus ulls són el
nas, es guien per les olors i la meva poesia és plena d’olors, l’olor de
terra regada, de calç, que és la pell de les cases, de fulles i flors que
tremolen al vent, d’oli de cedre i de llet de fonoll, d’algues, d’esperma i
de marihuana, l’olor del taronger…» Roig acompanya aquest recull de
40 anys de poesia amb un pròleg autobiogràfic on explica en tercera
persona qui era aquest jove poeta nascut a Tortosa que es fa gran a
Barcelona i el Brasil, un país que també ha impregnat la seva obra. Hi
parla de la decisiva amistat amb el poeta Xavier Lloveras (que signa un
epíleg lluminós) i les seves devocions literàries: J.V. Foix, Blai Bonet,
Andreu Vidal, però també Anne Sexton o Joâo Cabral de Melo.

ANTONINA CANYELLES | EXERCICIS D’UNA MÀ INSOMNE
EDICIONS LAPISLATZULI
«Em vaig fer pallassa de la poesia per dissimular que tenia els peus
grossos», diu Antonina Canyelles al frontispici d’aquest nou recull, que
vindria a ser tota una declaració d’intencions. La poeta mallorquina,
que va publicant al marge d’honors i premis de la mà de Lapislatzuli, es
defineix com una poeta «grollerona, irònica, no canònica / que fumava
els seus poemes / i n’escampava impúdicament / les cendres i les
llosques». Vet aquí una mostra del seu humor descarat: «Brillen tant/
les rajoles del meu pis / que si vaig sense bragues /m’hi veig la cotorra».
I aquí un dístic del seu escepticisme visceral: «Vist el panorama, /
patesc per les mans negres /dels mecànics blancs». Imperdible.
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TOSQUELLES,
EL MANICOMI
COM A METÀFORA
GER ARD E. MUR
Fins ara, a Catalunya, Francesc Tosquelles ha estat
pràcticament un desconegut. La cosa, però, pot
canviar. Joana Masó, investigadora i crítica literària, ha recuperat l’obra i la figura d’aquest reputat
psiquiatre en un profund treball acadèmic. Una part
d’aquesta investigació, iniciada el 2017, l’ha abocat
al llibre Tosquelles. Curar les institucions (Arcàdia).
Masó presenta Tosquelles com un psiquiatre que
s’allunya dels esquemes de la teràpia clàssica, un
metge que separa la medicina del clientelisme. Una
idea fonamental del pensament del psiquiatre és
la de la concepció de la salut mental. Tosquelles
considerava que el boig havia de ser tractat com
algú normal, ell parlava de «l’home normal». Els
malalts no són malalts: són «un col·lectiu a curar».
El títol del llibre fa referència a una expressió
central del plantejament de Tosquelles, que volia
«curar els mals de les institucions col·lectives». El
psiquiatre parlava de les institucions en un sentit
ampli, no estrictament mèdic. No es referia només
als manicomis, que poden servir de metàfora. «No
només es tractava de curar els hospitals. Calia
fer-ho amb totes les altres institucions. Tosquelles
deia que calia curar l’Església, l’escola i la Guàrdia
Civil». Tosquelles, però, no va col·laborar mai amb
cap altra institució que no fos un hospital o un
manicomi. Les cures que proposava les va aplicar
a diferents centres psiquiàtrics, principalment al
Centre Hospitalari de Saint-Alban, a França.
L’autora diu que Tosquelles «no existia en l’imaginari col·lectiu». I aquest ha estat el motor principal:
fer-lo existir. El treball de revifament consisteix a
introduir el personatge a través de materials diversos —assaig propi, cartes, entrevistes…— i possibilitar-ne la lectura, «poder-lo llegir directament».
Una part del llibre funciona com una antologia.

TOSQUELLES. CURAR LES INSTITUCIONS
JOANA MASÓ
ARCÀDIA
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S i m o n e We i l i e l p ro b l e m a
e s p i r i t u a l d e l ’e s q u e r r a
JOAN BURDEUS

Simone Weil i Simone de Beauvoir van mantenir una
sola conversa. Encara estudiants, les dues passejaven
regularment pels jardins de la Sorbona, preparant-se per
superar uns mateixos exàmens. Weil havia adquirit una
certa reputació al campus: no només vestia marcianament, austera i masculina, sinó que aquells dies corria el
rumor que, en conèixer les notícies d’una onada de fam
que havia castigat la Xina, Weil havia plorat. Admirada
per «un cor capaç de bategar a través del món», Beuavoir
va voler trencar el gel. El xoc va ser instantani: en algun
moment de la conversa, Weil va declarar taxativament que
l’única cosa fonamental era aconseguir que la Revolució
alimentés a tots els homes de la terra. Beauvoir va objectar
que el problema no era fer els homes feliços, sinó trobar
sentit a la seva existència. Weil se la va mirar de dalt a
baix i va respondre: «Ja es veu que tu no has patit mai
gana». No van tornar a parlar mai més.
Ara assistim a la beuavorització de l’esquerra, un
fenomen per al qual Weil tenia un nom precís: «espiritualistes de classe mitjana». Ionquis de la Teoria que
sempre proporciona una excusa per esmunyir-se del
sacrifici personal, els intel·lectuals d’esquerres s’han
anat divorciant progressivament de les preocupacions
i el llenguatge de les classes baixes, envers les quals ja
ni tan sols dissimulen el paternalisme i el menyspreu.
Actuar per compassió, anar a fer d’infermera a la Guerra
Civil Espanyola, donar el seu sou als pobres o treballar
voluntàriament a la fàbrica per conèixer de primera mà
els oprimits (els de debò), totes coses que Simone Weil
tenia temps de fer mentre pensava i escrivia són vistes
avui com a vestigis de la moral cristiana que distreuen
de la formació de l’autèntic revolucionari: l’estudiant
universitari convenientment desconstruït.
Per això sempre és una bona notícia que l’esquerra
torni a llegir Simone Weil. Ara ho pot fer en català gràcies

Simone Weil © Bridgeman images
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a la traducció de La gravetat i la gràcia (Fragmenta), un
dels millors exercicis d’espeleologia aforística mai escrits.
Sigui parlant de l’amor, de la desgràcia o de l’atenció,
acompanyar a Weil sempre és arriscar-se a baixar a la
mina per trobar-hi or.
I per què hem de posar l’èmfasi en la Weil política si
a La gravetat i la gràcia hi trobem la Weil més espiritual?
Perquè com testimonia la topada amb Beauvoir, les dues
són una mateixa cosa. El problema polític de la humanitat
és un problema espiritual, perquè «esperit» és el millor
concepte que tenim per designar allò tan estrany del
pensament i l’acció rutllant alhora. Quan la intel·lectualitat revolucionària va deixar de creure en l’existència
de valors externs a ella mateixa, va perdre la capacitat
de motivar-nos. I, previsiblement, cap moviment social
format per cínics ha aconseguit els objectius que es
proposava. És clar que tot això es va fer perquè la fe és
perillosa. Però la teologia política de Weil ens recorda que
un món sense creences és un món cruixit sota la bota de
la gravetat. Sobre les cues d’aliments que va presenciar,
l’autora escriu: «La gent que esperava dreta, immòbil,
d’una de la matinada a vuit del matí per aconseguir un

«El problema polític de la
humanitat és un problema
espiritual, perquè «esperit»
és el millor concepte que
tenim per designar allò tan
estrany del pensament i
l’acció rutllant alhora»
ou, difícilment ho hauria fet per salvar una vida humana [...]. Els mòbils baixos contenen més energia que els
mòbils elevats. Problema: ¿com transferir als mòbils
elevats l’energia associada als mòbils baixos?». Aquesta
és la gran pregunta de l’esquerra, i per respondre-la no
n’hi ha prou amb la desconstrucció.

SIMONE WEIL | LA GRAVETAT I LA GRÀCIA |
TRADUCCIÓ DE PAU MATHEU | FRAGMENTA |

EL FUTBOL
COM A NEGOCI
RO GER VINTON

El vodevil Messi del passat mes d’agost va posar de
manifest, d’una manera crua i sense anestèsia, com
avui dia en la indústria del futbol les finances passen
per sobre dels criteris esportius. Entre els infinits efectes que ha provocat la pandèmia de covid, un de molt
rellevant ha estat despullar la indústria del futbol, un
negoci global on ha resultat que la solidesa financera
aparent era només això, una façana que amagava al
darrere un gegantí castell de cartes que s’ha ensorrat
quan ha arribat la primera clatellada.
Precisament el futbol com a negoci és el tema medul·
lar del llibre de Marc Menchén. Per les pàgines del llibre
desfilen aquells anglesos primigenis que van posar les
bases de tot, l’evolució dels estadis com a pedra angular
de l’economia dels clubs durant dècades, l’aparició dels
mitjans de comunicació, que van amplificar el fenomen
i que, contra pronòstic, van esdevenir part del moll de
l’os del negoci. També ens parla del vessant polític del
futbol, la desmutualització dels clubs espanyols d’inicis
dels noranta, la futurible Superlliga europea o la corrupció que impregna alguns estaments com UEFA i FIFA,
dues entitats capitals en tot el muntatge.
És interessant el concepte de «piràmide invertida»,
que fa referència al pes excessiu que tenen els futbolistes

en la vida dels clubs. Tot i assumir que ells són peça clau
de la indústria, massa sovint els seus interessos no estan
alineats amb els dels clubs que els paguen, circumstància
que acostuma a generar problemes de tota índole als
equips. És, ara per ara, una de les assignatures pendents
a solucionar per les patronals del sector.
Com no podia ser d’una altra manera, el Barça té el seu
propi capítol. Menchén aposta per la desmutualització de
l’entitat blaugrana, i proposa la forma mercantil de societat
anònima com a solució als problemes de gestió. Segons
l’autor, aquesta seria l’única manera de competir en el
superprofessionalitzat món del futbol gràcies a la llibertat
que gaudeixen els gestors de les societats amb accionistes
respecte als clubs on l’executiu s’ha de sotmetre a l’aprovació del soci, que considera un llast. Ara bé, nosaltres
pensem que el control final per part del soci ha de ser una
de les singularitats cabdals del Barça, una capa de valors que
ha d’embolcallar les decisions financeres dels executius.
En tot cas, el llibre ha de ser benvingut per tots aquells
qui creuen que el tractament periodístic i editorial del
futbol té encara un perfil massa baix i excessivament
simplista. Tant de bo s’estengui l’exemple i ben aviat
tinguem més obres d’aquest tarannà a la disposició dels
aficionats al futbol.

FUTBOL I NEGOCI. EL CAMÍ DE LA GESPA
AL MONOPOLY | MARC MENCHÉN |
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
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NOVEL·L A GR ÀFIC A
CAVALLS SALVATGES | JORDI CUSSÀ I KAP | PAGÈS EDITORS
Podem considerar Cavalls salvatges un clàssic de la literatura catalana contemporània i els
clàssics sempre transcendeixen la seva forma original. Jaume Capdevila, ‘Kap’, ha convertit la novel·la de Cussà —publicada l’any 2000 per L’Albí, una edició que es manté viva— en
un relat gràfic de més de dues-centes pàgines. La tria del dibuixant la va fer el mateix
autor, que va reescriure la història per facilitar-ne l’adaptació. Cussà i Capdevila van treballar plegats durant tres anys per oferir al lector la destil·lació visual d’una trama coral que
combina sexe, drogues, persecucions i batusses. El dibuixant ha procurat ser molt respectuós amb el material d’origen, però alhora ha intentat portar la novel·la a la dimensió del
còmic, que veu com un trencaclosques: «Tot ha d’anar encaixant». Gerard E. Mur

VINYETARI | DIVERSOS AUTORS | NORMA EDITORIAL
El món del còmic català està plenament viu i pot donar obres de qualitat, però cal que se n’impulsi la creació. Calen estímuls. El Premi ARA de Còmic ha estat un dels últims grans motors
del sector. Impulsat pel diari ARA i el Departament de Política Lingüística i dirigit a obres de
no-ficció, el guardó de la primera edició —celebrada el 2020— surt d’una convocatòria del tot
exitosa: van presentar-se 162 obres, que van permetre fer emergir una riquesa d’estils i temàtiques sorprenent. Ara, Norma Editorial recull un grapat de les millors obres presentades al volum
Vinyetari. Entre les escollides s’hi compta, és clar, Caritat del Río, la historieta guanyadora, un perfil biogràfic sobre la militant comunista i espia soviètica signat per Pep Brocal. Gerard E. Mur

MARIA DELG ADO

HEROIS DE LA VOLTA. ELS PROTAGONISTES DE 100 CURSES
DE LLEGENDA | RAFAEL VALLBONA | COSSETÀNIA
Per a celebrar l’edició número 100 de la Volta a Catalunya, Rafael Vallbona
ha recopilat les històries dels vuitanta vencedors d’una de les curses de
ciclisme més antigues del món. Vallbona, que enguany també ha publicat
Swing (Edicions 62), una novel·la sobre el jazz a Catalunya, reconstrueix la
història del ciclisme a través de les vides dels guanyadors de la cursa des
de l’any 1911. Cadascuna de les pàgines és una història personal que retrata la part més humana del ciclisme. L’autor ens presenta els campions,
tant les seves victòries i dissorts esportives com les personals. D’aquesta
manera aconsegueix prolongar l’efímer instant de glòria dels vencedors
en unes pàgines plenes d’imatges i relats amb nom i cognom. Els protagonistes són els ardits corredors que han lluitat contra la natura i les adversitats, han resistit tota mena d’incerteses a la carretera i les han superades
gràcies al coratge, l’esforç i la passió. La seva capacitat de resiliència és el
que els fa veritables herois, o fins i tot, com diu Vallbona, semideus.

L’ESTIUEIG A LA CERDANYA | SANDRA ADAM | EDITORIAL EFADÓS
A l’Empordà els estiuejants barcelonins són els de Can Fanga. A la Cerdanya
això no s’ha dit mai perquè els primers a passar-hi els estius, des de finals
del segle xix i fins ben entrat el segle xx, van ser els mateixos cerdans,
comerciants i industrials que van instal·lar-se a Barcelona per fer negocis
i passar els estius a casa. La historiadora Sandra Adam Auger explica en
un volum magníficament documentat i amb unes fotos esplèndides com
l'arribada dels primers estiuejants a Puigcerdà va transformar l'urbanisme,
la cultura i el lleure de tota una comarca. Un dels motius principals per
estiuejar a la Cerdanya era el turisme de salut. Els metges higienistes del
segle xix recomanaven l’altitud i l’aire sec de la muntanya, les aigües termals i els banys de sol. Aquells que no es podien permetre d’anar als Alps
pujaven a La Cerdanya, que era també coneguda com la Suïssa catalana.

ARRELATS. LES FAMÍLIES MÉS ANTIGUES DE CATALUNYA | XAVIER
CORTADELLAS, JUDIT PUJADÓ I IGNASI REVÉS | SIDILLÀ
L’editorial Sidillà celebra 10 anys amb Arrelats, un llibre il·lustrat que recull
les històries de les famílies més antigues de Catalunya, algunes originàries
dels segles xii i xiii, i també de les masies de les quals provenen, repartides
arreu del territori català i que han acollit més de 10 generacions tot superant guerres, pandèmies, fams, incendis i reconstruccions. Amb més de mil
anys d’història, el mas és, sens dubte, part de la identitat catalana. Aquestes
21 cases pairals s’han mantingut dretes i amb les arrels fixes al sòl, han
resistit, persistit i lluitat per adaptar-se i sobreviure. Arrelats també és un
homenatge a la memòria oral dels 21 cognoms protagonistes. Anècdotes,
llegendes i esdeveniments històrics es barregen i ens connecten al passat a
través de les històries familiars que han passat de generació en generació.
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O R I O L P U I G TA U L É

Xavier Albertí ho va afirmar en diverses entrevistes, en el
tancament de la seva etapa al capdavant del TNC: si avui
anem a una llibreria i mirem la secció de teatre, trobarem
molta més oferta que fa uns anys. Això és cert i, en gran
part, gràcies a la tasca que el TNC i Arola Editors han fet
conjuntament aquests darrers anys. Podrem trobar els
darrers títols estrenats al teatre nacional (Encara hi ha algú
al bosc d’Anna Maria Ricart, La nit de la iguana de Tenessee
Williams o L’emperadriu del Paral·lel de Lluïsa Cunillé) i
també els contundents volums de «Teatre reunit». Enguany
s’han publicat el recull de les obres de Pau Miró, Llàtzer
Garcia o Jordi Oriol, entre d’altres. Arola continua, incansable, publicant textos teatrals ja estrenats o encara inèdits,
com és el cas del text Obres de memòria, de Toni Cabré.
Cal no oblidar les publicacions que l’Institut del
Teatre i Comanegra fan de teatre contemporani, sota
la col·lecció «Dramaticles». En el seu catàleg podem
trobar-hi títols de Martin Crimp, Estel Solé, Jordi Prat i
Coll o Caryl Churchill, combinats amb clàssics com Ibsen,
Pirandello o Sòfocles. Juntament amb el Mercat de les
Flors, l’IT i Comanegra també publiquen la col·lecció
«Paragrafies», en què després dels volums dedicats a Cesc
Gelabert i Pere Faura n’arribarà un sobre la coreògrafa

Marina Mascarell. Prometeu Edicions també du a terme una tasca molt lloable amb la publicació de textos
dramàtics, i si fa uns anys vam tenir el teatre complet
de Natalia Ginzburg, enguany han publicat dos volums
dedicats a Joe Orton, en edició bilingüe anglès-català i
traducció de Marc Rosich.
A tot això hem de sumar les publicacions que alguns
teatres fan dels textos que estrenen. Enguany la Sala
Beckett ha publicat El jardí i Els subornats de Lluïsa
Cunillé, Sota la neu d’Anna Llopart o Heisenberg de Simon
Stephens. La Sala Flyard continua donant suport a la
dramatúrgia contemporània catalana, al teatre i a les
llibreries: enguany tenim novetats com Instruccions
per enterrar un pare de Yago Alonso i Carmen Marfà, La
vida pornogràfica de Carles Mallol o L’habitació blanca de
Josep Maria Miró. Rosa dels Vents ha publicat un volum
amb les dues parts de Smiley de Guillem Clua, dos textos
amb uns subtítols prou eloqüents: Una història d’amor i
Després de l’amor. «L’amor se’n va... però ella es queda!»,
deia el genial Joan Capri. Portant-ho al nostre terreny,
podríem afirmar que les funcions s’acaben (i les entrades
s’exhaureixen), però que els textos teatrals queden a les
nostres biblioteques. Llegim teatre!
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TOT P OT SER
D ’ U N A A LT R A
MANERA
B E R N AT P U I G T O B E L L A

Si algú va arribar a creure que la llengua podia ser
moneda de canvi per guanyar la independència, ara ja
sap que renunciar al català era la manera més segura
de perdre-ho tot, llengua i independència. El nou curs
ens porta dosis de realisme, però sobretot una vacuna
contra l’autoodi i les lamentacions.
«Un país petit, una cultura sense estat, a la intempèrie,
no són aptes per a la supervivència si estan mancats
d'un sentit comunitari fort», diu Gerard Furest al Decàleg
irreverent per a la defensa del català (Núvol). Vet aquí un
manifest que ve a sacsejar amb propostes positives els
catalanoparlants que es dobleguen davant dels paladins
del bilingüisme harmònic, s'encongeixen davant de la
catalanofòbia descarada o es rendeixen davant la inèrcia
colonitzadora del món global. El retrocés d'una llengua
minoritzada no és fàcilment reversible. El català corre
el perill de convertir-se en un idioma oficial residual,
perquè les forces homogeneïtzadores no troben prou
resistència davant d'un conjunt de catalans passius que
han perdut l'autoestima i l'assertivitat. Furest desmunta
capa per capa els prejudicis, pors i perversions que ens
tenallen a l'hora de parlar el català i ofereix propostes
per mantenir viva la llengua en aquest segle xxi.
És l’hora d’arromangar-se. Enric Gomà i un equip de sis
filòlegs més han presentat Molt a favor (Eumo) una bateria

de 57 propostes per estendre l’ús del català en àmbits
com l’educació, la sanitat, la comunicació, les plataformes
digitals, etc. Així, Magí Camps demana als polítics que
no desdoblin el gènere quan fan declaracions; Pau Vidal
reclama una subtitulació única per TV3, À Punt i IB3; Ivan
Solivellas proposa actualitzar els correctors automàtics dels
paquets d’ofimàtica; Míriam Martín Lloret vol el Fortnite
i més videojocs en català; Maria Rodríguez Mariné reclama que els infants puguin ser atesos en català pel metge
de capçalera; Rudolf Ortega demana que se celebri una
fira dedicada al català, i Enric Gomà reivindica una acció
tan senzilla i revolucionària com recuperar el digui quan
responem una trucada.
Qualsevol acte d’amor propi també passa per parlar la
llengua amb correcció. La voluntat de molts catalans de
parlar i escriure bé també explica l’èxit de Parla bé, collons!
(Montena), de les germanes Valentina i Júlia Planas, que
reivindiquen la llengua catalana a través de l’humor i la
correcció. Parla bé, collons! és un manual lúdic d’ortotipografia, una bona guia per resoldre dubtes de majúscules i minúscules, abreviacions, numerals, preposicions o
pronoms febles. També han confegit una llista dels errors
més freqüents en català i reivindiquen l’insult més genuí.
La genuïnitat és des de fa anys el cavall de batalla de
Jordi Badia, lingüista i corrector de Vilaweb, que publica
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«Un país petit, una cultura sense estat,
a la intempèrie, no són aptes per a la
supervivència si estan mancats d'un sentit
comunitari fort», diu Gerard Furest al
Decàleg irreverent per a la defensa del català
Salvem els mots (Rosa dels Vents), un altre llibre necessari
que ens proposa alternatives genuïnes a expressions invasores que s’han estès més del que voldríem. «El català es
va dissolent, va perdent tremp, va oblidant trets propis a
còpia de calcar la llengua dominant. Si abans trobàvem la
interferència en un conjunt més o menys extens de mots,
ara abasta també la sintaxi i la fonètica, que són els pilars
de qualsevol idioma», diu Badia, que es declara optimista
en la seva lluita contra la substitució. Salvem els mots aplega
dues-centes parelles de mots o expressions sinònims, en
què el primer ha anat agafant tanta força que ha marginat
l’ús del segon. Cada entrada es nodreix d’un comentari
filològic amb referències literàries i etimològiques.
La Setmana també ens porta un antídot contra els
estralls de la correcció política. Carme Junyent, que durant
anys ha qüestionat les aberracions gramaticals que ha
portat el llenguatge inclusiu, demostra que no està sola a

Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou (Eumo),
on ha aplegat l’opinió de setanta dones sobre la qüestió del
gènere i la llengua no sexista. Junyent sosté que no hem
de canviar la llengua per canviar el món, sinó al revés.
«Estem reproduint patrons masclistes inconscientment
mentre perdem el temps en una categoria tan arbitrària
com el gènere. Forçar una llengua implica creure que
pensem que ho podem fer millor que la humanitat en el
seu conjunt. És el que han fet els que han interpretat el
gènere no marcat com a privatiu d’un sexe».
El llibre de Junyent arriba precedit d'un debat encès a
Twitter sobre llengua i gènere. Els que vulgueu recuperar
batusses lingüístiques, no us perdeu el volum Alcover i
Fabra, dos lingüistes en acció (Rafael Dalmau Editor) de
Gemma Pauné, un llibre sobre la relació històrica entre
dos antagonistes que ens fa veure que darrere grans decisions de normativització lingüística va haver-hi persones.
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ENTRE L’INFERN I LA GLÒRIA
ÀLVAR VALLS
EDICIONS DE 1984
PREMI CREXELLS

Hi ha autors, com Verdaguer, que es viuen i llegeixen
com un virus. L’escriptor Àlvar Valls explica com una
amiga li va «inocular» la passió verdagueriana. Tal
encanteri va dur-lo a investigar la vida i l’obra del poeta
de Folgueroles i a escriure una novel·la biogràfica
sobre el mossèn. Entre l’infern i la glòria és el retrat
precís i «preciosista» d’un Verdaguer colossal, gairebé
inabastable. Més de mil pàgines de conflictes públics i
interiors, poesia excelsa i pregona fe. Gerard E. Mur

«Malgrat la dificultat de dir nosaltres, en el món d’avui ja només ens tenim
a nosaltres», deia Jean-Luc Nancy. Nosaltres, qui s’erigeix ja des del títol com
una interrogació sense interrogant. La mirada que travessa aquest llibre ens
proposa un exercici de lateralitat, de veure el que tenim al costat, i per tant de
reconstruir des de l’horitzontalitat un «nosaltres» que ens ha estat dictat per
la tradició, les normes heretades, les consignes polítiques, les fams i misèries
imposades pels poderosos. Bernat Puigtobella

TSUNAMI
ALBERT PIJUAN
ANGLE EDITORIAL
PREMI DE LA CRÍTICA DE
L'AELC. PREMI FINESTRES

NOSALTRES, QUI
MIREIA CALAFELL
LABREU
PREMI CAVALL
VERD DE POESIA

Tsunami és la història de tres cosins pastats de divuit
anys, brètols, consentits i fantasmes, hereus dels tres
germans Serrahima fundadors d’un grup d’hotels turístics
arreu del món. Albert Pijuan ens té avesats a les històries
angoixants de societats decadents que alimenten fugitius.
A Tsunami l’alerta psicològica arriba amb l’avís per tsunami
que s’escampa per tots els racons de l’oceà Índic. Un
fenomen que no només és meteorològic sinó que penetra
en la dimensió psicològica. L’estil narratiu s’adequa a la
virulència del tsunami pròpiament dit. Anna Carreras

Maria Josep Escrivà (1968) és un dels referents de la poesia al País Valencià.
Amb
Sempre és tard (Proa) ja havia guanyat el premi Miquel de Palol. L’absència
SEMPRE ÉS TARD
i l’enyor de la persona estimada travessen tot el recull. «Una absència viscuda
MARIA JOSEP ESCRIVÀ
amb tanta intensitat que esdevé motiu de ser», ha dit la poeta. «L’amor no
PROA
redimeix de la ferida. / L’amor és la ferida». Escrivà, que evoca en vers i en
PREMI DE LA CRÍTICA
prosa el tremolor del temps, és d’una generació que encara va poder viure
DE L’AELC DE POESIA
en contacte directe amb la natura entre les basses i les séquies de l’horta
valenciana. Bernat Puigtobella
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Boulder ens parla dels estralls que pot provocar en una parella
el naixement d’una criatura i això també és cert per a les
parelles lesbianes. Baltasar desidealitza un model de parella
que sempre ha estat defensat contra qualsevol atac exterior.
Aquí l’atac és descarnat i es realitza des del cor mateix d’una
relació homosexual. Baltasar escorxa un matrimoni gai des de
dins, sense contemplacions. Boulder és una obra d’una brevetat
i densitat incandescents, volcàniques, plena de metàfores
fosforescents. Bernat Puigtobella

LA CASA DE FOC
FRANCESC SERÉS
PROA
PREMI LLIBRETER

EL PRIMER EMPERADOR
I LA REINA LLUNA
JORDI CUSSÀ
COMANEGRA
PREMI SERRA D’OR
PREMI L'ILLA DELS LLIBRES
El primer emperador i la reina Lluna és una novel·la d’aventures
clàssica, que es remunta a fa més de 2.200 anys, en l’època de
l’emperador Qin Shi Huangdi, que va estandarditzar els caràcters
emprats en l’escriptura, va fer grans trasllats de població per
evitar revoltes i va unificar els set grans reialmes. L’enyorat Jordi
Cussà ha escrit una novel·la històrica d’una gran actualitat, que
ens parla de la cobdícia, l’afany de poder, les relacions culturals
interessades i la manipulació històrica. Anna Carreras

ÀUNIA
IVAN VERA
AKIARA
PREMI LLIBRETER
DE LITERATURA JUVENIL

Opera prima d’Ivan Vera (Badalona, 1998)
i amb portada de la il·lustradora Sonia
Pulido, Àunia (AKIARA Books) és la biografia
d’una noia ibèrica, de la tribu dels indigets, que
passa d’adolescent caçadora, arquera experta,
a dona lliure en temps de guerra, quan Anníbal
travessa Catalunya amb elefants i recluta ibers per
marxar cap als Alps i enfrontar-se als romans. La
protagonista reconeixerà la importància de
defensar sempre els seus ideals i descobrirà
les emocions pròpies de la vida adulta: traïció,
amistat, solidaritat, amor i odi. Anna Carreras

BOULDER
EVA BALTASAR
CLUB EDITOR
PREMI ÒMNIUM A LA MILLOR
NOVEL·LA DE L’ANY

Serés pren com a escenari d’aquesta
novel·la la Vall del Ser, a la Garrotxa
profunda, un paisatge que no és
literàriament verge, però en el qual deixa
una empremta fundacional. La novel·la
pivota sobre un personatge fascinant,
el Jordi de Can Sol, un saurí amb un do
sobrenatural difícil de gestionar. Envejat i
temut alhora, és l’home més poderós de
la vall, però plana sobre ell una ombra de
sospita. Serés té el do de fer compatibles
l’èpica i l’humor, la introspecció i el
diàleg, el realisme i la màgia, la densitat
psicològica i la intriga més criminal. Un
clàssic. Bernat Puigtobella

PARAULES, FLORS I PÓLVORA
CINTA ARASA
ANIMALLIBRES
PREMI CRÍTICA SERRA D'OR
DE LITERATURA JUVENIL
Cinta Arasa ha fet l’exercici d’imaginar
l’adolescència de Mercè Rodoreda durant
el període convuls de la dictadura de Primo
de Rivera, que va suposar la prohibició
de la llengua catalana. És una Rodoreda
verge que encara no ha tingut cap relació
amorosa ni ha estat adjudicada a l’oncle
americano, per bé que la seva figura és
descrita com una presència sinistra a la
casa familiar. Paraules, flors i pólvora té un
punt hagiogràfic. No pretén ser un relat
històricament fidel sinó prefigurar el món
interior dins el qual anys després es gestaria La
plaça de diamant. Bernat Puigtobella
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STEPHAN PRICKEN | MONSTRES! | TRADUCCIÓ DE
NEUS CARBONELL | CRUÏLLA
Són tres quarts de sis de la matinada i en Jan sent un soroll que ve
del menjador. Són en Xof, en Krok i el senyor Pong, els monstres
exploradors d’armaris. Van arribar al món de les persones a través
d’un armari i ara n’han de trobar un que els porti a casa seva. En Jan al
principi té una mica de por, però en veure que han agafat la pastanaga
d’en Pillet, el seu conill, amb el cor fort els ajudarà a trobar l’armari de
sortida perquè els monstres puguin tornar al seu món. En Jan ja no té
son, però a partir d’ara tampoc té por dels monstres. Clara Lopez

ANNA FITÉ | EL CONCERT MÉS ANIMAL | LA GALERA
PREMI EMILI TEIXIDOR
Un repte fantàstic en forma de cançons que presenta un relat de
celebració i visibilitat. Anna Fité ens explica la història de la gallina
Fina i dels seus tres ouets acabats de pondre. Quan la Fina s’assabenta
que el masover vol posar-la dins del brou del sopar, s’escapa amb
els seus tres ous bosc endins. En un cop de mala (o bona) sort, els
camins de la mare i els pollets se separen, però els animalons del bosc
aconsegueixen organitzar-se per capgirar aquest entramat bestial. Una
tendra i esbojarrada història sobre l’amistat i l’instint de supervivència
que ha guanyat el primer premi Emili Teixidor. Clara Lopez

JAUME COPONS I ÒSCAR JULVE | ELS GARCIA I EL MUR |
ANIMALLIBRES
La Duna i en Lluc ara comparteixen cognom, jardí i una divertida
amistat, però no sempre ha estat així. Quan en Lluc arriba al
barri, la Duna intenta fer-se amiga seva. En un principi, és una
missió amb poc èxit, en Lluc fins i tot construeix un mur al
jardí, però amb un bri d’humor i paciència, aconsegueixen ferse molt amics. Passegen els gossos, juguen a pilota, dibuixen i
gaudeixen fent no-res. Els Garcia i el Mur és un llibre amb un
to i unes il·lustracions molt amables que conviden a rellegir les
seves pàgines per seguir descobrint detalls. Clara Lopez

REBECCA SOLNIT. IL·LUSTRACIONS D'ARTHUR RACKHAM. TRADUCCIÓ
DE SCHEHEREZADE SURIÀ | LA VENTAFOCS ALLIBERADA | BINDI BOOKS
«Aquest llibre vol transmetre amor i esperança d’alliberament a totes les
criatures explotades i poc valorades, i a tots els nens que se senten sols,
amb l’esperança que també puguin escriure la seva història i omplirla d’amor i alliberament». Aquesta és la premissa amb què Rebecca
Solnit ha escrit Ventafocs, un gir modern i feminista del conte clàssic.
L'autora del 'mansplaining' debuta en la literatura infantil i canvia la
dinàmica de la història que havíem conegut fins ara: la Ventafocs guanya
autonomia, pren un paper actiu en l'esdevenir dels fets i s'adona que,
probablement, el príncep també necessita ser rescatat. Carlota Rubio
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BERNAT CORMAND
EL CAP ALS NÚVOLS
L’ALTRA TRIBU
El cap als núvols explora amb una
gran delicadesa la descoberta
de l’homosexualitat per part de
l’Elies i el Tomàs, dos nens que
viuen el darrer curs de primària
entre la innocència enjogassada
i els primers dubtes afectius.
Cormand escriu i dibuixa amb un
traç fi les emocions que tot just
afloren en un nen que no és capaç
d’entendre els seus sentiments,
inexpressables en paraules.
El cap als núvols conté el
creuament meravellós dels dos
talents de Bernat Cormand, la
paraula i el dibuix. El dibuix és
l’expressió plàstica d’allò que
encara no sabem anomenar, però
que ja és real encara que no ho
entenguem del tot. La paraula
ve després i permet articular una
experiència que demana a crits ser
verbalitzada i fins i tot ritualitzada,
com veureu si llegiu aquest llibre
preciós. Bernat Puigtobella

ANNA ESTAPÉ
VIRUS
COSSETÀNIA
Virus és el llibre ideal per
aprendre-ho tot sobre els petits
gèrmens que tant detestem: què
són, on es troben, quines malalties
provoquen i com tractar-les. La
pediatra Anna Estapé explica amb
detall el món microscòpic que ens
envolta. Un munt de curiositats
sobre els virus, bacteris, el sistema
immunitari i les infeccions més
comunes es barregen amb les
magnífiques il·lustracions de
l’Ariadna Reyes. Virus és una
manera àgil i divertida d’apropar
la ciència i la medecina als més
petits de la casa, i també els
ajuda a prendre consciència dels
riscos de les infeccions i com es
poden prevenir. Maria Delgado
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La pandèmia ha disparat l’interès per la narrativa fantàstica. Històries que fins ara ens podien semblar inversemblants ja no ens resulten tan extravagants després
de la distopia del confinament. La novel·la fantàstica
ens planteja avui prediccions d’universos paral·lels
alternatius, escenaris de futur que l’amenaça real de
l’escalfament global i l’acceleració de la intel·ligència
artificial ens fan més imminents i propers. La urgència
amb què afrontem el reptes de la humanitat han donat
una sobtada vigència i visibilitat a un gènere que viu
una autèntica eclosió en català.
En trobeu mostres en les novel·les Efendi (Males
Herbes) d’Elisabet Riera, Fòrvid (Males Herbes) d’Elena Bartomeu, La segona estrella (Més Llibres) d’Albert
Plans, Les màquines del caos (Mai Més) de Ricard Efa i
dues antologies: Barcelona 2059 (Mai Més) i Somia Philip
Marlowe amb xais elèctrics? (Alrevés), que comparteixen
la idea que el futur que ens espera, tecnològic i demencial, marcat per l’escalfament global i el terrorisme a
gran escala, ens aboca a la decrepitud, moral i mental
de l’espècie humana.
Elisabet Riera planteja a Efendi una distopia tecnològica que acaba en una apocalipsi bíblica. Som a la Ciutat

Blanca, un escenari amb edificis de servei comunitari,
un lloc on es deia «que sota terra hi havia les ruïnes de
totes les civilitzacions: catedrals, piràmides, mesquites,
arcs de triomf». Perquè la memòria podia ser un obstacle
per al progrés, el qual té un sol i únic destí: el benestar
universal, l’optimització de cos i pensament, l’eficiència
màxima de l’espècie.
En el cas del Fòrvid d’Elena Bartomeu, el lector s’enfronta amb la història d’Isis, una tècnica de so que perd
la feina i es trasllada a l’escenari d’un seguit de fets inusuals que van de petits moviments sísmics a la presència
d’un camp sonor d’origen desconegut. Aquí es tracta
del so del món, de la terra, de l’entranya. El so que fa
de mirall a l’ésser contemporani, perdut, fragmentat, a
la deriva. El so que primer fa por i després crea terror,
com els personatges rurals, rudes, però molt empàtics
que ajuden l’Isis en el seu retorn a poble.
La segona estrella d’Albert Plans és una road novel
que parla, d’una banda, del poder de la memòria i, de
l’altra, del futur hipercontrol a què es veurà sotmesa
la raça humana per part del poder. El gran germà és a
tocar. Què passaria si es descobrís que una civilització
extraterrestre té accés il·limitat al cervell de milers de
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«La novel·la fantàstica
ens planteja avui
prediccions d’universos
paral·lels alternatius.
La urgència amb què
afrontem el reptes de
la humanitat han donat
una sobtada vigència i
visibilitat a un gènere
que viu una autèntica
eclosió en català»
persones. Quina seria la resposta de la premsa? Dels
governs? Seria una reacció histèrica, de terror.
Jair Domínguez torna a la novel·la amb Estructures
profundes (Columna), on vivim les desventures d'un
fumigador barceloní en un futur distòpic i apocalíptic
on la societat ha degenerat en devastació, violència,
desigualtat social i lumpen humà.
Ricard Efa proposa a Les màquines del caos un homenatge al gènere vuitanter del ciberpunk, una història
fantàstica estructurada en l’equilibri entre les escenes
d’acció, una elaborada reflexió sobre els límits de la
cognició i una crítica feroç al poder com a generador
de conflictes filosòfics de talla còsmica. Les màquines del
caos és aquell Minecraft lletraferit amb què els adults
podem fugir de la realitat i entrar a un univers molt
més interessant.
A l’antologia Barcelona 2059 un seguit d’escriptors se
submergeixen en un inconscient col·lectiu de literatura
especulativa i fantàstica que mira de respondre preguntes de caràcter filosòfic: què serà de l’estatus polític de
Catalunya?, com progressarà el canvi climàtic?, quants
habitants tindrà la Barcelona del futur? Dos-cents anys
després de la caiguda de les muralles de Barcelona,
creix sobre el mar Neo Icària, un nou barri dominat
per l'impacte de les noves tecnologies disruptives i el
posthumanisme.
Finalment, a l’antologia Somia Philip Marlowe amb
xais elèctrics? llegim un seguit de distopies criminals en
temps de pandèmia sobre els dilemes ètics que generen els avenços tecnològics i, en paral·lel, interrogants
filosòfics sobre l’essència del concepte d’humanitat. Un
pronòstic encertat i preocupant sobre què pot arribar
a passar en un món a la deriva caracteritzat per una
involució global que fa basarda.
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L L I B R E S TA C AT S
DE SANG PIRINENC A
JOAN SAFONT

Terra feréstega i dura, de frontera, d’armes de caça, de
contraban, de misteris i de cobdícies, testimoni i protagonista de la Història, el Pirineu és un escenari idoni per a
la literatura que potser no hem sabut explotar prou. Ara
mateix, dues novetats editorials s’aproximen a dues de les
històries més tèrboles del Pirineu del segle xx, amb força
punts en contacte, malgrat que una sigui una recerca de
no-ficció d’uns fets que van inspirar un clàssic de la novel·la
andorrana, i l’altra sigui una aproximació des de la ficció
a un dels successos més cèlebres de la crònica negra, que
va obrir la porta al gènere del true crime en català.
Mentre els nazis dominen mitja Europa i l’esvàstica
oneja al Pas de la Casa, en una Andorra que intenta mantenir la seva independència, una escopeta trencarà el seu
fràgil equilibri social. L’hereu de Casa Gastó de Canillo,
Anton Areny Baró, és trobat mort i el seu mig germà, Pere
Areny Aleix, esdevé el principal sospitós. En un moment
en què la vida humana té el valor més baix i l’assassinat
ha esdevingut una rutina industrial, el parricida, un noi
amb evidents problemes psiquiàtrics, és ajusticiat en un
procediment ritual tradicional i macabre, que vol castigar

aquell que havia gosat atacar la institució de l’hereu i, per
tant, el més sagrat d’una forma de vida ancestral de les Valls
que s’esmuny amb les passes accelerades de la modernitat.
A Morts, qui us ha mort?, editat per Comanegra, Iñaki
Rubio posa llum a un episodi cabdal i traumàtic de la
història d’Andorra, la darrera execució d’una pena de
mort. Per aproximar-se a la veritat d’aquells fets, que ja
van inspirar Antoni Morell per escriure Set lletanies de
mort, l’escriptor andorrà usa les tècniques de la narrativa
per presentar una enorme i exhaustiva feina d’arxiu i
investigació, introduint la poca ficció indispensable per
omplir aquells forats del relat que d’altra forma mai s’acabarien. D’aquesta manera, Morts, qui us ha mort? permet
esbrinar les biografies i les circumstàncies de cadascun
dels protagonistes d’aquell fet —els dos germans Areny,
parents, veïns i servei, cònsols, batlles, veguers, notaris,
jutge, síndic, subsíndic, policies...—, i omple de vida la
cronologia i motivacions de les decisions d’aquell episodi
tràgic en un context especialment sinistre.
La proximitat amb Andorra, els interessos del contraban i les fortunes fetes a costa dels jueus fugitius, els odis
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«Terra feréstega i dura,
de frontera, d’armes de
caça, de contraban, de
misteris i de cobdícies,
testimoni i protagonista
de la Història, el Pirineu
és un escenari idoni per a
la literatura que potser no
hem sabut explotar prou»

ancestrals i les lluites de poder en un microcosmos
que gira al voltant d’una extensa muntanya rica
en pastures i fusta de propietat comunal, són els
ingredients que van convertir el recòndit poble de
Tor en l’escenari de diversos crims, narrats a Tor,
tretze cases i tres morts, del periodista Carles Porta.
Ara, Marc Quintana parteix d’aquells fets de sobres
coneguts per escriure Els culpables, XXXI Premi Ciutat
de Tarragona de novel·la Pin i Soler (2021), editat per
Angle Editorial.
Sarrui és un poble aïllat i feréstec del Pirineu català, on, com escriu Quintana, «l’obstinat aïllament ha
accentuat les enveges i les desconfiances, i l’aspresa
ha transformat l’admiració, si mai n’hi va haver, en
enveja malsana. Els rancors s’han anat esmolant i
les picabaralles entre cases enemigues són el pa de
cada dia. Els vilatans viuen entre odis, insults i alguna
amenaça». D’aquesta manera, insults, odis, enveges,
cobdícies, amors i passions, traïcions i desenganys
són resolts a trets, en una societat violenta que, si
no creu en la justícia, sí que creu en la venjança.
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H O R I T ZO N TA L S

1. Es diu Pujadas de cognom, ha debutat amb Els desperfectes (L’Altra)
i comparteix nom amb l’ara llegidíssima Solà, que havia debutat narrativament amb Els dics (L’Altra) guanyant el mateix premi que ella,
abans de sorprendre tothom amb Canto jo i la muntanya balla (Anagrama). Entre Núria i Giró el cognom de l’autora debutant de Terres mortes
(Anagrama). 2. Debutant amb ce trencada que podria designar Assum
Guardiola que publica Blau (Comanegra). Precedeix Viñas a la coberta de Les closques (L’Altra), el documentat debut narratiu d’una jove
escriptora de Xerta. 3. Magnetitzar lectors. Tant el nord com el sud
poden ser molt freds, però el Guasch que busquem ara porta Napalm al
cor (Anagrama). Dues de soles que ensordeixen en parella. 4. L’extremitat que precedeix el guanyador del premi Roc Boronat, el debutant
Marc Cerrudo amb Lluny vol dir mai més (Amsterdam). Les lletres més
europeistes del cognom d’en Carles, autor que ha debutat amb Cap a la
fi del món (Rosa dels Vents). La carta que sempre et permet superar el
rei. Expressió xiroia que usarem per a manifestar admiració per la mà
de debutants que omplen aquesta graella. 5. Copulativa. Oferia noves
glòries literàries als lectors com Rafa Lahuerta a Noruega (Drassana) o
pitjava el pedal del mig per aturar la marxa. Aquesta interjecció coincideix amb les inicials del llibre de narracions amb què una narradora
debutant va guanyar el Premi Mercè Rodoreda 2020 que edita Proa.
6. Desperfecte en una vil·la que el vent s’endugué. El pedal preferit
al cotxe d’una Anna debutant, autora del llibre de narracions El pèndol (Proa). Així comencen totes les revistes. La més vibrant de la Gurt,
que després de debutar amb narracions a Cavalcarem tota la nit (Proa)
ara s’estrenarà amb una novel·la. 7. Reforesteu tot un bosc cremat.
D’això parla qualsevol llibre que t’interpel·li. Rosegador que ha editat
la segona novel·la de Pere Maruny: La mort dels altres. 8. Prefix que
fa veure-hi doble, com una ampolla de vi. Símbol meridional. Si li fas
cas llegiràs Severni. Fluor. 9. Vaca tibetana digna de l’Institut d’Autors
Catalans. Introduïm seriosament. La nota musical que més itera. 10.
Escaire. En dues paraules, manca total de fèmur. L’article que presideix
L’acte sublim de Josep Marimon, de Joan Minguet (Andana). Estat en què
deixa el lector el debut com a novel·lista de Borja Bagunyà a Els angles
morts (Periscopi). 11. Al centre mateix de Xipre. La part posterior d’un
iglú. El molt sonat quan va perdre el nord. La dones en senyal de cortesia perquè saps que te la tornen. 12. El Judes més desconegut. Faràs el
que han fet tots els debutants d’aquests mots encreuats per figurar-hi.

13. L’aliatge més comú. El patidor va sempre amb aquest al cor. Es gasten tots els calés a la Setmana del Llibre. 14. La vila que, anys enrere, va
significar el debut de l’home que ara posa llum a la foscor, Carles Porta.
Es diu Carles, té un cognom que fa pensar en Sardenya i posa rumb Cap
a la fi del món (Rosa dels Vents). Ocell també denominat botxí, en una
d’aquelles coincidències que fan pensar en la màgia de Twitter.
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V E RT I C A L S

1. La qualitat molt poc freqüent d’alguns autors que els permet no tenir epígons. 2. Tots els camins hi porten. Nom i cognom, separats per un quadret negre, de l’autor de Mentir a les
mosques (UAB), un debut narratiu que l’ha portat a guanyar el
premi Valldaura-Memorial Pere Calders 2020. 3. La primera
lectora de pomes, segons el relat bíblic. Quan tornes cec,
bro! Anyell o venedor de cordes que gairebé comparteix
cognom amb David, que debuta aquest setembre amb Els
germans Cabot (La Campana). 4. Plantes flotants amb flors
que són com llums. Camí d’embriac. Ermites gens llegendàries. 5. Bitllet sencer d’una rifa que tots tenim al teclat de
l’ordinador. Al bell mig del cel. Llar d’inuit dins del qual els
ara retornats Antònia Font van situar una cançó. La porta
d’entrada de l’alfabet. 6. La fi de la creixença. Renilleu en
presència d’una guilla. En Capone. 7. Sol rematar tots els
balcons perquè ens hi recolzem a badar. Anisen en absència de les vocalistes. Invertim en la beguda més consumida
a les festes de Sant Joan a Ciutadella de Menorca. 8. A. Dissenyadora de vestits que viu el seu ofici amb molta pressió. El número més cobejat pels ambiciosos és, també, el
número que enceta la bibliografia dels debutants. 9. Company fàl·lic de la col. Símbol triomfal de mitja desena de
romans. Presoner que torna. Lamentablement, aquest no
es pot barallar mai amb els pares. 10. Mig miler de romans.
Bosc o oceà. Es diu Quico i havia sovintejat el Departament
de Cultura abans de debutar amb la novel·la Objectes Perduts (Pagès). 11. Pàtria de la insularitat que ha protagonitzat
un munt de novel·les. Teníem una certa identitat. El dos
per cent per a la cultura ja ens semblaria tal grau. 12. Gos a
l’alfabet. Nevada forta que afecta la mobilitat. Cruïlla entre
l’erotisme i la pornografia. Treu el presoner perquè no hagi
de seguir portant aquesta creu. 13. Salpasser fabulós, en el
sentit de faula. Temps mort en el joc del bàsquet. El condiment aromàtic que porta la Natàlia al cognom, ara que
debuta amb La història de la nostàlgia (Univers). 14. Estació
de servei al bell mig del desert. La Maite que llueix aquest
cognom ja havia publicat poesia, però El setembre i la nit
(LaBreu Edicions) és el seu debut novel·lístic. En un tres i
no res el teniu acabat.
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DEL 10 AL 19 DE SE TEMBRE DE 2021
DIVENDRES
10 DE SETEMBRE
Presentació
Premi Gust per la Lectura
Escenari 2 - 16:30
Coca-Cola
Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya
Presentació
Fi Comic
Escenari 2 - 17:30
Concurs de còmic
Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya
Conta-contes
Històries que bateguen
Escenari 3 - 17:30
Nervis a la graderia
Eva Garcia | Amat Edicions
Presentació
Parlem d'educació
Escenari 3 - 18:15
Participen: Agustí Paniker
El despertar de la granoteta
Eline Snel
Editorial Kairós

 Conversa

Recordant Jordi Cussà
Escenari 1 - 18:30
Participen: Jordi Puig, Ignasi
Pàmies, Jaume Capdevila «Kap»
i Mathew Tree.
Presenta: Anna Guitart
— El primer emperador
i la reina Lluna
Jordi Cussà Balaguer
Comanegra
— Formentera Lady
Jordi Cussà Balaguer
LaBreu Edicions
— Cavalls Salvatges
Jordi Cussà Balaguer
Edicions de l'Albí
— Cavalls Salvatges
Jordi Cussà Balaguer
Il·lustracions:
Jaume Capdevila «Kap»
Pagès editors
Presentació
Parlem de clàssics
Escenari 2 - 18:30
Participen: M. Àngels Verdaguer
i Anna Maluquer
Primavera
Jacint Verdaguer
Verdaguer Edicions

DISSABTE
11 DE SETEMBRE

Presentació
Parlem d'esport
Escenari 2 - 18:50
Participen: Isidre Esteve
i Joan Elias
Les 6 etapes de la vida
Isidre Esteve-Joan Elias
Amat Editorial

Conta-contes
La Setmana popular
Escenari 3 - 11:00
Fabulòrum
Cia. Sifó
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona

Conta-contes
Històries que bateguen
Escenari 3 - 19:00
La Bel i el Biel
Òscar Dalmau
Montena

Presentació
Parlem d'història recent
Escenari 2 - 11:00
Participen: Ramon Breu
i Contxita Guasch
Barcelona 1951
Ramon Breu
Voliana Edicions

Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 19:10
Participen: David Cordero
i Joan Riambau
Els germans Cabot
David Cordero
La Campana

Presentació
Parlem d'història antiga
Escenari 1 - 11:00
Arrelats. Les famílies més
antigues de Catalunya
Xavier Cortadellas,
Judit Pujadó i Ignasi Revés
Edicions Sidillà

Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 19:30
Participen: Dolors Udina
Quartet de tardor
Barbara Pym
Editorial Les Hores
Inauguració de 39a edició
de La Setmana
Escenari 1 - 20:00
Maria Barbal, Premi d'honor
de les Lletres Catalanes 2021
Acció artística de Santi i Mariona
duet. Presenta: Àngels Bassas
La Setmana
Taula rodona
Divendres joves
Escenari 3 - 20:00
Participen: Marc Artigau, Marina
Vidal, Arturo Padilla i Edgar Cotes.
Presenta: Mixa
— Jo era el món
Marc Artigau
Ediciones Destino
— Ens veiem demà
Arturo Padilla, Alba Dalmau,
Albert Pijuan, Rubèn Montañá,
Martí Rodríguez, Laia Soler
jollibre
— Mort
Terry Pratchett
Mai Més
—Trescafocs
Adrian Tchaikovsky.
Traducció: Edgar Cotes
Editorial Chronos

 Llenguatge de signes

Presentació
Parlem d'història antiga
Escenari 1 - 11:15
Participen: Anton Maria Espadaler
i Oriol Magrinyà
Jaufré
Anònim – A.M. Espadaler
Editorial Barcino
Presentació
Parlem d'història recent
Escenari 2 - 11:20
Participen: Sílvia Teron
i Mireia Broca
Àlies Camallonga
Sílvia Terol
Obrador Editorial

 Presentació

Premis literaris
Escenari 1 - 11:30
Presenta:
Bernat Puigtobella
Premi Núvol de contes
Núvol, digital de cultura
Presentació
Parlem d'història recent
Escenari 2 - 11:40
Participen: Ferran Sáez Mateu
i Agustí Colomines
Els morts riallers
Ferran Sáez Mateu
Amsterdam

 Foment de la llengua catalana ✹❇︎△

Conta-contes
La Setmana popular
Escenari 3 - 11:45
La Coloma, el Jan-roy
i el misteri del Boumort
Vanessa Freixa
Bresca Editorial
Conversa
Confessionari lector
Escenari 1 - 12:00
Les nenes que llegien al lavabo
Sebastià Portell
Ara Llibres
Taula rodona
En veu i ànima
Escenari 2 - 12:00
Participen: Jaume C. Pons Alorda,
Ramon Moreno i Lluís-Anton
Baulenas.
Presenta: Esteve Plantada
— Obra poètica completa
Miquel Àngel Riera
AdiA Edicions
— La pell quan plou
Damià Huguet
AdiA Edicions
— Reflexions i poemes
d'un jove artista
Konstandinos P. Kavafis
Edicions Cal·lígraf
— No la voldria dinyar
Boris Vian
Llibres del Segle
Conta-contes i joc
La Setmana popular
Escenari 3 - 12:30
Crisspeta
Tantes dites, tantes rimes.
Divertiment poètic
amb dites populars
Fran Nuño i Jan Barceló
Yekibud Editores

 Premi Difusió

Escenari 1 - 13:00
Participen: Xavier Graset
Presenta: Eva Piquer | La Setmana
Conta-contes
La Setmana popular
Escenari 3 - 13:15
Nico Alonso i els gegants Mustafà
i Elisenda
Gegants i gegantes de Barcelona.
Retallables
Laia Berloso (il·lustració)
i Nico Alonso
Ajuntament de Barcelona
Poesia
Vermut poètic
Escenari 2 - 13:30


✢✢☆☆☂☂☁☁▲ Varietats geogràfiques del català✓✓✓

Biel Mesquida, Meritxell
Cucurell-Jorba
— Carpe momentum
Biel Mesquida
Cafè Central - poesia
— Verticalitat i delinqüència
Meritxell Cucurell-Jorba
Editorial Fonoll
Conta-contes
Amb els braços oberts
Escenari 3 - 17:30
Victoria Lepori
L'ós, el piano, el gos i el violí
David Litchfield
Naturart
11è Premi L'Illa dels Llibre
15 anys de L'Illa dels Llibres
Escenari 2 - 17:45
Participen: Jordi Puig,
Joan Sala i Jordi Milian
El primer emperador
i la reina Lluna
Jordi Cussà
Comanegra
Presentació
Parlem de traduccions
Escenari 1 - 18:00
Participen: Kepa Uharte
i Maite Muns
Agnès
Viktorie Hanisová
L'Art de la Memòria Edicions
Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 18:15
Anna Font i Blai Senabre
En Gafarró estrena barret
Anna Font
Editorial Meraki
Presentació
Parlem de traduccions
Escenari 1 - 18:20
Participen: Ko Tazawa
i Jon López de Viñaspre
L'home infrahumà
Osamu Dazai
Lapislàtzuli Editorial

 Taula rodona
Escriure contes
Escenari 2 - 18:30
Participen: Miracle Sala,
Gemma Santaló, Jordi Benavente
i Ricard Ruiz Garzón.
Presenta: Maria Climent
— Piscolabis
Miracle Sala
Edicions de L'Albí
— Volar a cegues
Gemma Santaló
Editorial Trípode
— Tots els focs, totes les pistoles
Jordi Benavente
Lleonard Muntaner Editor
— Barcelona 2059.
Ciutat de posthumans
Roser Cabré-Verdiell, Ivan
Ledesma, Salvador Macip, Jordi

Nopca, Bel Olid, Ricard Ruiz
Garzón, Laura Tomàs Mora,
Carme Torras i Susana Vallejo
Mai Més
Conversa
Recordant Isabel-Clara Simó
Escenari 1 - 18:45
Participen: Cristina Dalfó, Jordi
Tormo i Gonçal López-Pampló
— Una veu lliure i compromesa
Jordi Tormo
Ara Llibres
— El teu gust
Isabel-Clara Simó
Bromera
Conta-contes
Amb els braços oberts
Escenari 3 - 19:00
Núria Clemares
Les noies juguem a tot
Natalia Arroyo Clavell,
Elisa Sanjuan Ramirez
Larousse
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 19:30
Participen: Miquel Adam
i Antonio Baños
L'amo
Miquel Adam | L'Altra Editorial
Presentació
Parlem d'educació
Escenari 1 - 19:40
Participen: Cristian Olivé
i Laia Arnau
Una educació rebel
Cristian Olivé
Rosa dels Vents
Conta-contes
Lectures a bord
Escenari 3 - 19:45
Quan en Fin va inundar el món
Rosa Fité | Editorial Astronave
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 19:50
Participen: Carolina Montoto
i Miriam Cano
Lena al decobert
Carolina Montoto
Editorial Les Hores
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 1 - 20:00
Participen: Josep Rull
i Damià Calvet
1 dia d'octubre i 2 poemes
Josep Rull i Andreu
Símbol Editors
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 20:10
Participen: Martí Sales
i Marc Montull
Aliment

* TOTS ELS CAPS DE SETMANA TROBAREU
EL JOC «EL PÍCNIC DE LES MATEIXES PARAULES!»

Martí Sales
Club Editor 1959
Presentació - Concert
Els vespres de La Setmana
Escenari 1 - 20:30
Set pecats capitals
Joan Isaac i Daniel Sesé
(il·lustracions)
Llibres del Segle
Presentació
Parlem d'art
Escenari 2 - 20:30
Art inútil
Daniel Gasol
Raig Verd Editorial

DIUMENGE
12 DE SETEMBRE
 Presentacions,
taules rodones i música
Contem i comptem.
Panorama de la literatura
catalana al País Valencià
Escenari 1 - tot el dia
Associació d'editors del país valencià
del país valencià
La Setmana Compromesa
amb la salut mental
Escenari 1 - 10:30
La Setmana
Taula rodona
L'hora d'Andorra
Escenari 2 - 11:00
Participen: Oliver Vergés Pons,
Domènec Ferran, Grec Coonen.
Presenta: Noemí Rodríguez
— Història de la Carta Pobla,
el document que va originar
una llegenda
Anem Editors
— Gran és la negra nit
Domènec Ferran
Editorial Límits
— La pífia
Grec Coonen
Anem Editors
Conta-contes
Terra, mar i aire
Quins pebrots!
Escenari 3 - 11:00
Marisol Casas i Jordi Folck
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Presentació
Parlem d'autores
Escenari 2 - 11:45
Participen: Marta Nadal
i Eva Piquer
Baules
Marta Nadal
Comanegra
Conta-contes
Camí de versos

Escenari 3 - 11:45
Participa: Natasha Domanova
Què veus, eriçó?
Ramon Besora | Pagès editors
Presentació
Parlem d'autores
Escenari 2 - 12:05
Participen: Ramon Mas
i Eugènia Broggi
La pomera i altres contes
Daphne du Maurier
Les Altres Herbes
Conta-contes
Històries que bateguen
Escenari 3 - 12:15
Gisela Llimona
Aprenem per ser feliços.
Cos i ment en forma
Lucía Serrano
Editorial Barcanova
Presentació
Parlem d'autores
Escenari 2 - 12:25
Participen: Jon López
de Viñaspre i Cesc Pujol
Com van néixer les estrelles
Clarice Lispector
Lapislàtzuli Editorial
Presentació
Parlem d'autores
Escenari 2 - 12:40
Participen: Xènia Dyakonova
i Núria Busquet
Avern
Louise Glück
Traducció de Núria Busquet
Edicions del Buc
Conta-contes
Lectures a bord
Escenari 3 - 12:45
Victòria Lepori
Cap i pota
Majda Koren
Zahorí Books
Lectura
Crueltats quotidianes:
contes de Patricia Highsmith
Escenari 2 - 13:00
Patricia Highsmith
Inés Macpherson
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Conta-contes amb música
i il·lustració
Lectures a bord
Escenari 3 - 13:15
Anna Fité, Pedro Simón Ros
i Francesc Membrives
1r Premi Emili Teixidor:
El concert més animal
Anna Fité | La Galera
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 17:30
Àlex Roca-Cusachs i Imma Pericas

Les cacatues no saben estimar
Àlex Roca-Cusachs | La vocal de lis
Conta-contes amb música
Terra, mar i aire
Escenari 3 - 17:30
La vida secreta de les formigues!
Lali BeGood | BindiBooks

 Taula rodona

Beques d'escriptura
Montserrat Roig
Escenari 2 - 17:45
Participen: Sebastià Portell,
Pilar Romera, Gabriel Ventura,
Stephanie Kremser. Presenta:
Bernat Puigtobella
ICUB i La Setmana
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 17:50
Participen: Job Peró
i Mònica Sòcias
L'exorcista
William Peter Blatty
Obscura Editorial
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 18:10
Participen: Teresa Solana
i Àlex Martín
Somia Philip Marlowe
en xais elèctrics?
VV.AA
Editorial Alrevés/Crims.cat

 Conta-contes

Camí de versos
Escenari 3 - 18:15
Rastellera de colors
Pep Molist i Alicia Varela
(il·lustració)
Babulinka Books

 Taula rodona

Novel·la Negra
Escenari 1 - 18:30
Rosa Ribas, Santiago Artigas,
Carmen Fernández Villalba
i Salvador Balcells.
Presenta: Fàtima Llambrich
— Quan la mort truca a la porta
Salvador Balcells
Llibres del Delicte
— Els bons fills
Rosa Ribas
CapitalBooks
— No em busquis
Sara Medina
Rosa dels Vents
— Tan trist com un tango
Santiago Artigas
La vocal de lis

 Taula rodona

Pensament crític i alternatiu
Escenari 2 - 18:30
Participen: Pol Andiñac, Sembra
Llibres, Martí Puig i Iolanda
Fresnillo. Presenta: Mercè Folch

— Paraules d'Arcadi. Què hem
après del món i com podem actuar
Arcadi Oliveres
Angle Editorial
— Difon la idea! Memòria gràfica
de l'Esquerra Independentista.
Adhesius 1969-2019
Jordi Padró, Martí Puig
i Pep Garcia
Pol·len edicions
— Sobre l'anarquisme
Noam Chomsky
Sembra Llibres
— Tothom pot ser antifa
Pol Andiñach
Tigre de Paper
Conta-contes
Històries que bateguen
Escenari 3 - 19:00
T'estimo fins a l'horitzó
Roc Casagran i Mari Fouz
Amsterdam
Conversa
Fem una copa DO Catalunya
Escenari 1 - 19:30
Participen: Carlota Gurt i Lluís
Calvo. Presenta: Anna Guitart
— Sola
Carlota Gurt
Edicions Proa
— Fulgor
Lluís Calvo
Llibres del Segle

Presentació
Matí professional:
Dia de les Biblioteques
Participen: Biblioteques
de Catalunya
Servei de Biblioteques de la
Generalitat, Diputació de Barcelona
Presentació
Sessió inaugural
Escola de Llibreters
Escenari 1 - 16:30
Participen: Joaquim Bejarano,
Maria Carme Ferrer i Miquel
Tèrmens. Jorge Carrión
i Genís Sinca
Escola de Llibreria de la Universitat
de Barcelona i el Gremi de Llibreters
de Catalunya
Presentació i taller
Terra, mar i aire
Escenari 3 - 17:30
Virus
Anna Estapé | Cossetània edicions

Poesia
Desori Subversiu:
experiment musicopoètic
Escenari 2 - 19:30
Jansky i els finalites del Premi
Salvador Iborra 2020
Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, Agència Catalana
de la Joventut i Institut Balear
de la Joventut
Presentació
Històries que bateguen
Escenari 3 - 19:45
Mira
Tina Vallès i Mercè Galí
(il·lustració)
Animallibres

Presentació
Cafè & Festivals
Escenari 2 - 17:45
Participen: Enric Bono,
Vila del Llibre. Jordina Biosca,
En veu alta. Magalí Homs,
Flic Festival
Presenta: Elisenda Figueras
La Setmana
Presentació
Premis literaris
Escenari 1 - 18:00
Participen: Marc Alabart
Premi Atrapallibres
i Premi Protagonista Jove
Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil

Presentació - Concert
Els vespres de La Setmana
Escenari 1 - 20:30
Les fugues de la font del temple
Xarim Aresté
Rosa dels Vents

i Bernat Sellarès
Editorial Claret
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 1 - 18:45
Participen: Miquel Bassols
i Puig i Francesc Vilà
Autoritat i autoritarisme.
Una lectura des de la psicoanàlisi
Miquel Bassols i Puig
Publicacions Universitat
de València
Presentació
Parlem de refer-nos
Escenari 2 - 18:50
Participen: Magda Gregori
i Ruth Gumbau
Salut! La vida amb elles
Magda Gregori Borrell
Editorial Fonoll
Presentació
Parlem de refer-nos
Escenari 2 - 19:10
Participen: Montserrat Camps
Gaset i Francesco Ardolino
Literatura i pandèmia
(Antologia)
Montserrat Camps Gaset
Edicions de la Universitat
de Barcelona
Taller
A través dels premis
Atrapallibres i Protagonista Jove
Escenari 3 - 19:15
Finalistes dels premis
Atrapallibres i Protagonista
Jove (edició 2021-2022)
Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil

Conta-contes
La Setmana menuda
Escenari 3 - 18:30
Perdut al bosc
Alícia Gómez Farrarons
i Inés Borràs Piñol
Editorial Andorra

Taula rodona
Periodismes
Escenari 1 - 19:15
Participen: Tomàs Alcoverro,
Vicenç Lozano, Andreu Merino
i Aniol Rafel.
Presenta: Neus Tomàs
— Intrigues i poder al Vaticà
VIcenç Lozano
Columna Edicions
— Tot està per dir
Tomàs Alcoverro
Pòrtic Edicions
— La ciutat sense veïns
Andreu Merino
Saldonar
— L'imperi del dolor
Patrick Radden Keefe
Edicions del Periscopi

Presentació
Parlem de refer-nos
Escenari 2 - 18:30
Participen: Bernat Sellarès i Adela
Suñer. Presenta: Eduard Ibáñez
Repensar l'economia a partir
de la pandèmia
Guillem López Casasnovas, Adela
Suñer, Lucia Caram, Enrique Lluc

Poesia
Esclat poètic
Escenari 2 - 19:30
Noa Noguerol, Jaume C. Pons
Alorda i Eduard Escoffet
— Carn de cos cru
Noa Noguerol
Editorial Fonoll
— Riu, bèstia

Conta-contes
Lectures a bord
Escenari 3 - 18:00
Joan Rioné i Mertxe París
Els contes del Genet Blau
VV.AA. | Llibreria El genet blau

Presentació
Parlem de ficció
Escenari 2 - 20:30
Participen: Raquel Picolo
i Vicenç Llorca
Art brut
Raquel Picolo | Voliana Edicions

 Llenguatge de signes

DILLUNS 13
DE SETEMBRE

 Foment de la llengua catalana ✹❇︎△
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Jaume C. Pons Alorda
Lleonard Muntaner Editor
— Plançó
Eduard Escoffet
Editorial Fonoll
Conversa
No t’agrada llegir? Potser tens
una disfunció visual? Si hi veus
bé, llegiràs més millor
Escenari 3 - 20:15
Participa: Alfons Bielsa
COOOC - Col·legi Oficial d'Òptics
Optometristes de Catalunya
Presentació
Parlem de teatre
Escenari 2 - 20:15
Participen: Marc Rosich
i Xavier Arola
Tot el teatre II
Joe Orton
Prometeu edicions
Presentació - Lectura
Els vespres de La Setmana
Escenari 1 - 20:30
Smiley
Guillem Clua
Rosa dels Vents
Presentació
Parlem de teatre
Escenari 2 - 20:35
Participen: Oriol Broggi
i Jordi Carulla-Ruiz
El poema de Guilgameix,
rei d'Uruk
Versió Jeroni Rubió Rodon
Edicions Poncianes - Llibreria Laie

DIMARTS
14 DE SETEMBRE
Conta-contes
Camí de versos
Escenari 3 - 17:30
Maria Mendoza
Batecs de vida
Bea Ramos i Montse Soldevila
Obrador Editorial
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 1 - 17:30
Participen: Xavier Febrés
i Montse Serra
Banyuls, mon amour
Xavier Febrés | Vibop edicions
Presentació
Cafè & Festivals
Escenari 2 - 17:45
Participen: Vanessa Martín,
Acròbates. Eduard Escoffet,
Poesia i +. Biel Mesquida,
Festival de Poesia de la
Mediterrània.
Presenta: Elisenda Figueras
La Setmana

Presentació
Parlem d'art
Escenari 1 - 17:50
Participen: Josep Casamartina
i Carlos Lupercio
Aleix Clapés. L'enigmàtic
pintor de Güell i Gaudí
Josep Casamartina
i Carlos Lupercio
Llibreria de la Diputació

 Taula rodona
Any Joan Triadú
Escenari 1 - 18:15
Participen: Josep Lluch,
Susanna Àlvarez i Rodolés
i Josep M. Figueres.
Presenta: Oriol Ponsatí-Murlà
'Memòries d’un segle d’or', 'Joan
Triadú, en conversa. Quarantavuit entrevistes a l’intel·lectual
i home d’acció' i 'La llengua
de la llibertat. Aplec de textos
i parlaments sobre llengua i
cultura'
Joan Triadú
Institució de les Lletres Catalanes
Conta-contes
La Setmana menuda
Escenari 3 - 18:15
Els dies de la setmana
Dàmaris Gelabert i Sebastià Serra
El Cep i la Nansa
Presentació
Parlem de biografies
Escenari 2 - 18:30
Participen: Joan Todó
i Roser Vernet
La verda és porta
Joan Todó | Godall Edicions
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 2 - 18:50
Participen: Carme Forcadell
i Raquel Sans
Escrivim el futur amb tinta lila
Carme Forcadell
Ediciones Destino
Conversa
Autores Internacionals
a La Setmana
Escenari 1 - 19:00
Participen: Katharina Volckmer
i Pol Guasch
La Cita
Katharina Volckmer
La Campana i La Setmana
Conta-contes
Lectures a bord
Escenari 3 - 19:00
Gisela Llimona
La guerra de les sabates
Liz Pichon | Bruixola Editorial

 Taula rodona
Vides contades
Escenari 2 - 19:15

Participen: Catarina Riba,
Brauli Gascón, J.N. Santaeulàlia
i Montserrat Rusiñol. Presenta:
Magda Gregori
— El perfum del presseguer
Brauli Gascón
Brau Edicions
— 2017. Dietari d'un any convuls
J.N. Santaeulàlia
Editorial Gavarres
— Entre tu i jo, mare
Montserrat Rusiñol
Témenos edicions
— Els diaris del càncer
Audre Lorde (traducció
de Catarina Riba)
Edicions Cal·lígraf
Taula rodona
50è aniversari d'en Kamen Rider,
manga clàssic mític
Escenari 3 - 20:00
Participen: Oriol Estrada Rangil,
Max Plaza i Olga Resina Pelfort
Kamen Rider
Ishinomori Shotaro
Ooso Comics
Conversa
Recordant Baltasar Porcel
Escenari 1 - 20:15
Participen: Sergio Vila-Sanjuán,
Vinyet Panyella i Lluís Foix
El jove Porcel
Sergio Vila-Sanjuán
Edicions 62
Presentació - Concert
Els vespres de La Setmana
Escenari 2 - 20:30
Participen: Jordi Campoy, Jordi
Vericat, Bartolomeo Barenghi
i Sílvia Artigas
La cantant de fado
Jordi Campoy
Columna Edicions

DIMECRES
15 DE SETEMBRE
Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 17:30
Participen: Xavier Bosch
i Glòria Gasch
La dona de la seva vida
Xavier Bosch
Columna Edicions
Conta-contes
Parlem d'educació
Escenari 3 - 17:30
Aquí qui mana
Laia Panyella Carbonell
Pol·len edicions
Presentació
Cafè & Festivals
Escenari 2 - 17:45
Participen: Glòria Granell i Judit
Badia, MOT, Festival de Literatura
Girona_Olot. Ricard Ruíz Garzón,

42, Festival de Gèneres Fantàstics.
Yolanda Esteve,
Tocats de Lletra.
Presenta: Elisenda Figueras
La Setmana
Conversa
Escriure és la meva revolta
Escenari 1 - 18:00
Participen: Douglas Stuart
i Bel Olid
Booker Prize 2020:
La història d'en Shuggie Bain
Douglas Stuart
Edicions de 1984, CCCB

 Taula rodona
Club de Lectura: Vincles
Escenari 2 - 18:00
Participen: Manuel Baixauli,
Valèria Gaillard i lectors del club
de lectura Vincles
Biblioteques de Barcelona
Conta-contes
Camí de versos
Escenari 3 - 18:15
Joan Rioné
Piscina Poesia
Diversos autors i Maria Beitia
(il·lustració)
Piscina, un petit oceà
Conta-contes
Terra, mar i aire
Escenari 3 - 19:00
Un talp al meu jardí
Martí Gironell i Coaner Codina
Estrella Polar
Taula rodona
Clàssics moderns
Escenari 2 - 19:15
Participen: Jaume C. Pons Alorda,
Agnès Prats, Blanca Llum Vidal,
Jon López de Viñaspre i Mª Àngels
Cabré. Presenta: Marina Porras
— Si jo fos fuster i tu
et diguessis Maria
Blai Bonet
AdiA Edicions
— Flors i Violes. La Barcelona
literària en clau femenina
Maria Àngels Cabré
Ajuntament de Barcelona
— Víctor Català
Club Editor 1959
— Afusellats: 4 relats modernistes
Marian Vayreda, Caterina Albert,
Raimon Casellas
i Narcís Oller
Lapislàtzuli Editorial
Premi Trajectòria
Escenari 1 - 19:30
Biel Mesquida | La Setmana
Conta-contes
Amb els braços oberts
Escenari 3 - 19:45
El mur dels Garcia
Jaume Copons i Òscar Julve
Animallibres

* TOTS ELS CAPS DE SETMANA TROBAREU
EL JOC «EL PÍCNIC DE LES MATEIXES PARAULES!»

Poesia
Esclat poètic
Escenari 2 - 20:15
Antonina Canyelles, Francesc
Josep Vélez i Francesc Cañas Soler
— Els instants submergits
Francesc Josep Vélez
Edicions de 1984
— Ad Absurdum
Francesc Cañas Soler
Edicions Tremendes
— Exercicis d'una mà insomne
Antonina Canyelles
Lapislàtzuli Editorial

DIJOUS 16
DE SETEMBRE

Fundació Antigues Caixes
Catalanes - BBVA
Conta-contes
Històries que bateguen
Escenari 3 - 18:45
Gina Clotet
Ferran Ferralla i el botó
de les emocions
Irene Verdú, Maria Martínez
i Dani Garcia | Tramuntana editorial
Taula rodona
40 aniversari de Barcanova
Escenari 3 - 20:15
Participen: Sara Moyano,
Gemma Pasqual i José Montfort
Editorial Barcanova

Presentació
Associació de Joves Lectors
Catalans
Escenari 2 - 17:15
Participen: Mixa
Associació de Joves Lectors Catalans

Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 1 - 18:45
Hi ha un país on la boira
Gemma Gorga
Tushita edicions

Presentació
Premi Vila de Martorell
Escenari 1 - 17:30
Patronat Municipal de Serveis
d'Atenció a les Persones de Martorell

Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 19:05
Participen: Najat El Hachmi
i Pilar Beltran
Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi | Edicions 62

Lectura
Rellegint i creant nous relats
Escenari 1 - 18:00
Llibres guardonats en anteriors
edicions del Premi BBVA
Sant Joan
Participen: Andreu Marti, Melcior
Comes, Ada Castells, Alvar Caixal,
Gemma Lienas, Carme Riera
i Najat el Hacmi.
Presenta: Antoni Iturbe
Fundació Antigues
Caixes Catalanes - BBVA
Conversa
Premis literaris
Escenari 2 - 18:00
Premi Crexells
Àlvar Valls i Eduard Màrquez.
Presenta: Joan Safont
Ateneu Barcelonès

Taula rodona
Fantàstica i distòpica!
Literatura de ciència Ficció
Escenari 2 - 19:30
Participen: Jair Domínguez,
Elisabet Riera, Ricard Efa
i Albert Plans.
Presenta: Inés Macpherson
— Estructures profundes
Jair Domínguez
Columna Edicions
— Efendi
Elisabet Riera
Ed. Males Herbes
— Les màquines del caos
Ricard Efa
Mai Més
— La segona estrella
Albert Plans | Més Llibres

Conta-contes amb música
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 18:00
Maquinaigues
La tresca i la verdesca
i Noemí Villamuza (il·lustració)
Andana Editorial

Conversa
Editors internacionals
Escenari 1 - 19:30
Participen: Rocío Bonilla
i Carol Borràs.
Presenta: Anna Pérez Pagès
Institut Ramon Llull

Presentació
Premi BBVA Sant Joan 2021:
Garbo parla
Escenari 1 - 18:45
Participen: Roser Caminals
i Antoni Iturbe
Acció artística: Àngels Bassas
i Marta Fiol
Garbo parla
Roser Caminals

Taller
Terra, mar i aire
Escenari 3 - 19:30
Àgora
Amb calma
Rachel Williams i Freya Hartas
Editorial Flamboyant
Conversa
Fem una copa DO Catalunya
Escenari 1 - 20:15

 Llenguatge de signes

Participen: Joana Masó i Tina
Vallès. Presenta: Anna Guitart
— Tosquelles. Curar les
institucions
Joana Masó
Arcàdia
— El senyor Palomar a Barcelona
Tina Vallès
Editorial Anagrama
Presentació - Concert
Els vespres de La Setmana
Escenari 2 - 20:30
Mentre perds el mon de vista
Dolo Beltran | Rosa dels Vents

DIVENDRES 17
DE SETEMBRE
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 2 - 17:30
Participen: Antoni Munné-Jordà
i Francesc Mestres
El cementiri dels elefants
Antoni Munné-Jordà
El Cep i la Nansa
Presentació
Parlem d'educació
Escenari 1 - 17:30
El país dels ocells sense ales
Nadia Ghulam | La Galera
Conta-contes amb música
i il·lustració
La Setmana menuda
Escenari 3 - 17:45
Laia Figueras i Ferran Gaillard
Gira la lluna. Cançons
i contes per anar a dormir
Ferran Gallart i Anna Grimal
Editorial Nanit
Taula rodona
Imperdibles d'arreu
Escenari 1 - 18:00
Participen: Rosa Rey, Andrea
Rovira, Matilde Martínez, Blanca
Pujals i Esther Tallada.
Presenta: Marc Giró
— El meu any de repòs i relaxació
Ottessa Moshfegh
Angle Editorial
— On ets, món bonic
Sally Rooney
Edicions del Periscopi
— No ho proveu a casa
Angela Readman
Godall Edicions
— El blat tendre
Sidonie-Gabrielle Colette
Viena
— Llum de febrer
Elizabeth Strout
Edicions de 1984

 Homenatge

a Gemma Romanyà
Tipografies, llibres i passió
per la lectura i la música
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Escenari 2 - 18:00
Elisenda Romanyà,
Valeria Bergalli, Jordi Nadal.
Presenta: Lluís Agustí
Selecció musical: Albert Gumí
La Setmana
Conta-contes amb música
La Setmana popular
Escenari 3 - 18:30
Vivim del cuentu i Sara Porras
El rap de la Rapunzel
Vivim del Cuentu
Baula
Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 19:00
Premis Crítica Serra d'Or
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
Presentació
Celebrem 50 i tenim un secret!
Escenari 3 - 19:15
Participen: Anna Manso
i Ariadna Oltra
El llenguatge secret
Anna Manso
Edebé

 Conversa

Fem una copa DO Catalunya
Escenari 1 - 19:15
Participen: Sílvia Soler i Marc Giró.
Presenta: Anna Guitart
— Nosaltres, després
Sílvia Soler
Univers
— Pijos
Marc Giró
Univers
Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 19:30
Marc Cerrudo i Jordi Brescó
Premi Roc Boronat:
Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo
Amsterdam
Presentació
Parlem d'art
Escenari 2 - 19:50
Palau Maricel
Vinyet Panyella
Llibreria de la Diputació
Presentació
Parlem de ciència i literatura
Escenari 1 - 20:00
Participen: Toni Pou
Si un dit assenyala la lluna
Toni Pou
Editorial Anagrama
Taula rodona
Divendres joves
Escenari 3 - 20:00
Participen: Ian Bermúdez,
Josep Rodríguez i Ferrer, Marina
Llompart i Camille Vannier
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— Transitem
Ian Bermudez i Lucia de Palau
Pol·len edicions
— Mentre durin les espelmes
Josep Rodríguez Ferrer
Voliana Edicions
— El cap als núvols
Bernat Cormand
L'Altra Tribu
— Operació biquini
Júlia Barceló i Camille Vannier
Editorial Flamboyant
Presentació
Parlem d'assaig
Escenari 1 - 20:20
Participen: Marc Roig i Badia
i Francesc-Marc Álvaro
Barcelona, cultura sense capital
Marc Roig i Badia
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
Lectura
Els vespres de La Setmana
Escenari 2 - 20:30
Alcohols. Aproximació als graus
Núria Martínez-Vernis i Martí Sales
Vibop Edicions

DISSABTE 18
DE SETEMBRE
Presentació
Parlem de clàssics
Escenari 1 - 11:00
Participen: Joan Alberich
i Joan Tello
Guia de Grècia antiga: L'Àtica
Pausànias.
Traductor: Joan Alberich
Llibres de l'Índex
Presentació
La Setmana il·lustrada
Escenari 2 - 11:00
El llibre il·lustrat i la construcció
de narratives
Dra. Núria Obiols, Rebeca Font
i Jordi Sàbat. Presenta:
Dr. Francesc Ribot
Elisava. Escola Universitària de
Disseny i Enginyeria de Barcelona
Conta-contes
Terra, mar i aire
Quins pebrots!
Escenari 3 - 11:00
Marisol Casas i Jordi Folck
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Presentació
Parlem de clàssics
Escenari 1 - 11:15
Participen: Manel Ollé
i Raül Garrigasait
Pedra i pinzell
Antologia de poesia xinesa
La Casa dels Clàssics

Presentació
Parlem de clàssics
Escenari 1 - 11:30
Participen: Jordi Cornudella
Sobre la felicitat
Epicur. Traducció: Jordi Cornudella
Vibop Edicions
Presentació
Parlem de clàssics
Escenari 1 - 11:45
Participen: Xavier Antich
i Raül Garrigasait
Festival Clàssics
La Casa dels Clàssics

 Conversa

Fem una copa DO Catalunya
La Setmana i·lustrada
Escenari 2 - 11:45
Participen: Pilarín Bayés i Montse
Barderi. Presenta: Anna Guitart
— 1000 motius per viure
Pilarín Bayés
La Galera
— La vida autèntica
Montse Barderi
Columna Edicions

de Còmic en Català
VV. AA. | Norma Editorial

Fira Literal. Festival d'idees
i llibres radicals

Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 13:15
Contraris
Mariona Cabassa
i Soledad Romero Mariño
Zahorí Books

Conta-contes amb música
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 18:30
L'Equilibrista. Una cançó contada
de La Tresca i la Verdesca
Mercè Galí. La Tresca i la Verdesca
Editorial Nanit

Taula rodona
Parlem de ficció
Escenari 2 - 13:20
Participen: Judit Terradellas
i Sergio Pérez
Alba
Octavia E. Butler
Mai Més

Taula rodona
Recordant Montserrat Roig
Escenari 1 - 18:45
Participen: Pilar Beltran,
Jordi Coca, Pilar Aymerich
i Betzabé García
La veu melodiosa
Montserrat Roig
Edicions 62

Conta-contes amb il·lustració
Històries que bateguen
Escenari 3 - 17:00
Participen: Noemí Fernández,
Lídia Alcázar i Seta Gimeno
L'embolic
Noemí Fernández i Lídia Alcázar
BindiBooks

Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 11:45
Nou a la ciutat
Marta Altés
Blackie Books

Presentació
Parlem de ficció
Escenari 1 - 17:30
Participen: Èlia Espinosa i Mixa
Cartes a Shakespeare
Èlia Espinosa | Llibres del Delicte

Conversa
Córrer o morir
Escenari 1 - 12:15
Participen: Kilian Jornet
(streaming) i Xavier Graset
— Córrer o morir
Killian Jornet
Ara Llibres

 Taula rodona

Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 12:30
XX Premi Aurora Díaz Plaja
AELC

Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 17:45
Joan Subirana «Subi»
i Bernat Cussó
El gran llibre joc
de les civilitzacions
Joan Subirana «Subi» (Il·lustració)
Edicions del Pirata

Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 12:30
L'Agus i els monstres «L'atlàntida»
+ Bitmax&Co «Salvem l'Evo»
Jaume Copons i Liliana Fortuny
Combel Editorial
Presentació - Concert
Vermut musical i combatiu
Escenari 1 - 13:00
L'Ovidi se'n va a la Beckett
Ovidi5
Sembra Llibres
Presentació
La Setmana il·lustrada
Escenari 2 - 13:00
Participen: Pep Brocal
i Albert Martí
Vinyetari. Les millors historietes
de no-ficció del Premi ARA

Del poble al món. Literatura
universal des de l'espai ebrenc
Escenari 2 - 17:30
Participen: Mercè Ibarz, Joan
Todó, Toni Orensanz, Amàlia Roig.
Presenta: Pineda Vaquer
IRMU

Conversa
Fem una copa DO Catalunya
Escenari 1 - 18:00
Participen: Anna Gas i Joan-Lluís
Lluís. Presenta: Anna Guitart
— Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís
Club Editor 1959
— El pèndol
Anna Gas Serra
Edicions Proa
Conversa
Viure dins del capitalisme digital
Escenari 2 - 18:15
Participen: Na Pai, Liliana
Arroyo i Isa Chacón.
Presenta: Neus Molina

Taula rodona
Gènere, identitat i feminisme
Escenari 2 - 19:00
Participen: Bel Olid, Marta
Pontnou, Maria Rodó-Zárate.
Presenta: Montse Virgili
— Problemes de gènere
Judith Butler. Traducció: Bel Olid)
Angle Editorial
— Sexe ficció: Manual
per a pubilles del segle xxi
Marta Pontnou
Rosa dels Vents
— Interseccionalitat
Maria Rodó-Zárate
Tigre de Paper
— Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie.
Traducció: Bel Olid
Fanbooks
— Kora
Bel Olid
Fanbooks
Conta-contes
La Setmana il·lustrada
Escenari 3 - 19:15
Raul Grabau
Dani supera les enrabiades
i Dani vol manar
Carolina Laguna | Editorial Sentir

 Taula rodona

L'ús de la llengua.
Un debat de Parlem Telecom
Escenari 1 - 19:15
Participen: Enric Gomà, Carme
Junyent, Gerard Furest i Ernest
Pérez-Mas. Presenta: Sebastià
Bennasar
— Molt a favor
Enric Gomà (ed.)
Eumo Editorial
— Som dones, som lingüistes,
som moltes i diem prou
Carme Junyent (ed.)
Eumo Editorial
— Decàleg irreverent per
a la defensa del català
Gerard Furest
Núvol

* TOTS ELS CAPS DE SETMANA TROBAREU
EL JOC «EL PÍCNIC DE LES MATEIXES PARAULES!»

Presentació - lectura
L'hora d'Andorra
Escenari 3 - 20:00
Joan Obiols
Viatge universal pel Pirineu
Edicions Salòria i Editorial Andorra
Presentació
Caravana de revistes
Escenari 1 - 20:15
Participen: Judit Martin
Revistes de l'APPEC
APPEC
editors de revistes i digitals
Poesia
Esclat poètic
Escenari 2 - 20:15
Corina Oproae, Lluïsa Julià
i Xavier Mas Cravioto
— Variacions sobre un tema
donat
Ana Blandiana
Cafè Central - poesia
— Anar, sempre tornar
Felícia Fuster. Edició a càrrec
de Lluïsa Julià
Pagès Editors
— La gran nàusea
Xavier mas craviotto
LaBreu Edicions

DIUMENGE 19
DE SETEMBRE
Presentació
Premis literaris
Escenari 1 - 11:00
Participen: Arià Paco
i Berta Galofré
Premis Literaris
UAB-Cerdanyola 2020
Arià Paco
Servei de Publicacions de la UAB
Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 11:00
Premis Joan Lluís Vives a l'edició
universitària en català
Diversos autors
Xarxa Vives d'Universitats
Conta-contes
Fabulòrum
Escenari 3 - 11:00
Cia. Sifó
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Presentació
Premis literaris
Escenari 1 - 11:20
Participen: Imma Tubella i Imma
Tubella i Maria Carme Roca
Premi Nèstor Luján de Novel·la
històrica 2021: Els insubmisos
del mar
Imma Tubella
Columna Edicions

Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 11:20
Participen: Albert Pijuan
i Xavier Aliaga
Premi Crítica: Tsunami
Albert Pijuan
Angle Editorial

Conta-contes
Lectures a bord
Escenari 3 - 12:30
Andrea Melendo
Monstres!
Stephan Pricken | Editorial Cruïlla

Presentació
Parlem de ciència i literatura
Escenari 1 - 11:40
Participen: Jordi Costa
Ciència Fricció
Llibreria de la Diputació
Presentació
Premis literaris
Escenari 2 - 11:40
Participen: Marc Quintana
i Xavier Aliaga
Premi Pin i Soler: Els culpables
Marc Quintana | Angle Editorial
Conta-contes
Caravana de revistes
Escenari 3 - 11:45
Mon Mas
Revistes de l'APPEC
APPEC editors de revistes i digitals

Poesia
La creació poètica a les Illes
Balears: un tast de quatre poetes
Escenari 3 - 13:15
Participa: Maria Victòria Secall,
Patrícia Álvarez, Pere Antoni Pons
i Joan Tomàs Martínez.
Presenta: Cristina Gaviño
Institut d'Estudis Baleàrics,
en el marc dels actes
commemoratius #50anysIEB

SIGNATURES
10 DE SETEMBRE

Conversa
Cara a cara entre una autora
i la seva traductora
Escenari 1 - 12:00
Participen: Carlota Gurt
i Palmira Feixas
Sola
Carlota Gurt
Aptic (Associació Professional
de Traductors i Intèrprets
de Catalunya)

Signatura
Mòdul 12 - 18:30
Una aventura molt peluda
Elisabet Roig
Associació d'editorials
del país valencià
Signatura
Mòdul 7 - 19:00
Una tragèdia pintada
Carles Sánchez Márquez
Anem Editors

Lectura
Any Felícia Fuster.
Felícia Fuster: buidor plena,
poema gràvid
Escenari 2 - 12:00
Participa: Big Mama
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Taula rodona
Literatura russa
Escenari 1 - 12:30
Participen: Xènia Dyakonova,
Marta Nin i Miquel Cabal Guarro.
Presenta: Esteve Plantada
— Apunts de literatura russa
i un afegit polonès
Xènia Dyakonova
Edicions Cal·lígraf
— El somni d'un home ridícul
Fiódor Dostoievski
Godall Edicions
— Crim i càstig
Fiódor Dostoievski
La Casa dels Clàssics
— El recull
Sergei Dovlatov
LaBreu Edicions

 Llenguatge de signes

Taula rodona
La narrativa a les Illes Balears:
la veu dels creadors
Escenari 2 - 12:45
Participen: Melcior Comes,
Pere Bestard i Josep Hernández
(Jjou). Presenta: Cristina Gaviño
Institut d'Estudis Baleàrics, en el
marc dels actes commemoratius
#50anysIEB

Signatura
Mòdul 8 - 19:00
Firmament obert
Cristina Àlvarez
AdiA Edicions
Signatura
Mòdul 15 - 19:00
Al dellà de l'enlloc
Mònica Miró
Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 17 - 19:00
Eroica
Cristina Masanés | L'Avenç
Signatura
Mòdul 68-69 - 19:00
Jo era el món
Marc Artigau
Ediciones Destino
Signatura
Mòdul 9 - 20:00
Les bases per a un nou model
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d'estat. De l'1 O a l'1 O
Miquel Nolla-Salas
Llibreria de la Imatge
Signatura
Mòdul 7 - 20:00
El cant de l’exèrcit d’Ígor
Antonio Contreras Martín
Anem Editors
Signatura
Mòdul 15 - 20:00
Un dissabte de primavera
Isidre Grau | Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 5-6 - 20:00
Si et cases, no em convidis
Bruno Oro
Univers
Signatura
Mòdul 45-46 - 20:00
Parcs de mar de Catalunya
Ferran Alexandri
Redbook Ediciones

SIGNATURES
11 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 15 - 11:00
Totes les famílies felices:
Premi Anna Murià de contes
Eva Llobet | Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 1-2 - 11:00
Etiquetes
Joan Turu
BindiBooks
Signatura
Mòdul 68-69 - 11:00
Una mirada anglesa
Lluís Foix
Columna Edicions
Signatura
Mòdul 4 - 12:00
L'Àvia Pirata
Assumpta Mercader,
Josep Carrasco, Pepe Palma
Edicions del Pirata
Signatura
Mòdul 15 - 12:00
Entre les cendres del migdia
Anna Pascual
Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 49 - 12:00
Operació Shangó.
La travessa del Sàhara
Jaume Torrent | Edicions Cal·lígraf
Signatura
Mòdul 21-22 - 12:00
El lleó vergonyós
El pot petit
Montena
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Signatura
Mòdul 45-46 - 12:00
Els invents catalans
Marta Condominas
Redbook Ediciones
Signatura
Mòdul 68-69 - 12:00
L'home que va viure dues vegades
Gerard Quintana
Columna Edicions
Signatura
Mòdul 15 - 18:00
Camins i paratges dibuixats
Manel Morral
Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 49 - 18:00
Les aventures d'Ulisses
Dani Torrent
Edicions Cal·lígraf
Signatura
Mòdul 62-63 - 18:00
En marxa cuina!
Marc Ribas | Cossetània Edicions
Signatura
Mòdul 9 - 19:00
Follia noctàmbula
Susana Pérez Civit
Llibreria de la Imatge
Signatura
Mòdul 1-2 - 19:00
En Gafarró estrena barret
Anna Font | Editorial Meraki
Signatura
21-22 - 19:00
Un món sense l'Oriol Gante
Maria Mercè Cuartiella
Rosa dels vents
Signatura
Mòdul 8 - 19:30
Tots els focs, totes les pistoles
Jordi Benavente
Lleonard Muntaner Editor
Signatura
Mòdul 49 - 19:30
Set pecats capitals
Joan Isaac i Daniel Sesé
Llibres del Segle
Signatura
Mòdul 9 - 20:00
Opinions infundades
entre la mort i la poesia
Carlos Badel
Llibreria de la Imatge
Signatura
Mòdul 15 - 20:00
Reconstruir les mortes vivents:
Gramàtica i Sociolingüística
Josep-Lluís Navarro Lluch
Voliana Edicions

SIGNATURES
12 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 4 - 11:00
Les botes del general.
Un conte per la pau
Elisa Ramon i Francesc Rovira
Edicions del Pirata
Signatura
Mòdul 9 - 11:00
Bases i mantenidors
Eduard Reboll
Llibreria de la Imatge
Signatura
Mòdul 15 - 11:00
Anem camí de casa
Montse Gort | Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 7 - 11:45
Carlemany i Andorra. Història
de la Carta Pobla, el document
que va originar una llegenda
Oliver Vergés Pons
Anem Editors
Signatura
Mòdul 1-2 - 12:00
Mia Fantasia — Quina amiga més
estranya. Hi a un kronk a l'escola
Elisenda Roca i Betowers
Combel Editorial
Signatura
Mòdul 40-41 - 12:00
Terres mortes
Núria Bendicho Giró
Editorial Anagrama
Signatura
Espai signatures - 12:00
Contra l'adversitat
Oriol Junqueras
Ara Llibres
Signatura
Mòdul 7 - 12:15
Gran és la negra nit
Domènec Ferran
Editorial Límits
Signatura
Mòdul 7 - 12:45
La pifia
Grec Coonen
Anem Editors
Signatura
Mòdul 55-56 - 13:00
Històries del paradís
Xavi Sarrià
Sembra Llibres
Signatura
Mòdul 7 - 13:15
Ossos i cendres
Robert Pastor | Editorial Límits

*LES SIGNATURES ES FARAN
AL MÒDUL DE CADA EDITORIAL

Signatura
Mòdul 7 - 18:00
Un mar de secrets
Albert Ginestà
Editorial Límits
Signatura
Mòdul 21-22 - 18:00
Remogudes
Míriam Tirado
Rosa dels Vents
Signatura
Mòdul 21-22 - 18:00
El fil invisible
Míriam Tirado
Montena
Signatura
Mòdul 21-22 - 18:00
Tinc un volcà
Míriam Tirado
El Cep i la Nansa
Signatura
Mòdul 58-59 - 18:00
101 contes emocionants
Gabriel
Editorial Barcanova
Signatura
Mòdul 68-69 - 18:00
El camarot del capità
Màrius Carol
Ediciones Destino
Signatura
Mòdul 17 - 18:30
Somia Philip Marlowe
en xais elèctrics? | VVAA
Editorial Alrevés/Crims.cat
Signatura
Mòdul 36-37 - 19:00
Jo soc l'altre
Germán Machado i Mercè Galí
Litera libros
Signatura
Mòdul 62-63 - 19:00
La lectora accidental
Emília Illamola Ganduxé
Cossetània Edicions
Signatura
Mòdul 1-2 - 19:00
Rastellera de colors
Pep Molist
Babulinka Books
Signatura
Mòdul 68-69 - 19:00
Tàndem
Maria Barbal
Ediciones Destino
Signatura
Mòdul 55-56 - 19:30
Tothom pot ser antifa
Pol Andiñach | Tigre de Paper
Signatura
Mòdul 21-22 - 20:00

La noia del vestit blau
Laia Vilaseca
Rosa dels Vents
Signatura
Mòdul 25-26 - 20:00
Els llocs on ha dormit Jonàs
Adrià Pujol Cruells
Editorial Empúries
Signatura
Mòdul 49 - 20:15
Fulgor
Lluís Calvo
Llibres del Segle
Signatura
Mòdul 13-14 - 20:15
Sola
Carlota Gurt
Edicions Proa
Signatura
Mòdul 55-56 - 20:15
Francesc Layret
Vidal Aragonés
Tigre de Paper

SIGNATURES
13 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 8 - 18:00
Els proscrits de Santa Fe
Josep Masanés
AdiA Edicions
Signatura
Mòdul 15 - 18:00
Lawfare. L'estratègia de repressió
contra l'independentisme català
Damià del Clot Trias
Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 1-2 - 18:00
El ball de la Petita Matrioixca
Elisabet Contreras i Sara Masià
Editorial Meraki
Signatura
Mòdul 25-26 - 18:00
Et diré R.
Clara Queraltó
Editorial Empúries
Signatura
Mòdul 7 - 19:00
Perdut al bosc
Alícia Gómez Farrarons
i Inés Borràs Piñol
Editorial Andorra
Signatura
Mòdul 8 - 19:00
Masclisme i cultura jurídica
Caterina Canyelles Gamundí
Lleonard Muntaner Editor
Signatura
Mòdul 15 - 19:00
Carta tancada

* TOTS ELS CAPS DE SETMANA TROBAREU
EL JOC «EL PÍCNIC DE LES MATEIXES PARAULES!»

Rosina Ballester
Editorial Trípode

Josep Maria Arnau de Bolós
Llibreria de la Imatge

José Luis García Herrera
Llibreria de la Imatge

Sílvia Soler
Univers

Signatura
Mòdul 47 - 19:00
El cargol, la princesa
i el ganivet de cuina
José Manuel Blanco
i Anna Aparicio (il·lustració)
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat

Signatura
Mòdul 10 - 18:00
Memòria de la resistència
antifranquista
Antoni Batista
Pagès editors

Signatura
Mòdul 15 - 20:00
Jade
Elisenda Puig
Voliana Edicions

Signatura
Mòdul 61 - 19:00
Shuggie Bain
Douglas Stuart
Edicions de 1984

Signatura
Espai signatures 21-22 - 20:00
La cita
Katharina Volkmer
La Campana

Signatura
Mòdul 12 - 19:00
Les fronteres de Walter Benjamin
Josep Muñoz Redón
Edicions del Bullent

Signatura
Mòdul 5-6 - 19:00
Les mares no abandonen
Sandra Freijomil | Univers
Signatura
Mòdul 31-32 - 19:30
Espies de Barcelona
Roser Messa
Comanegra
Signatura
Mòdul 58-59 - 19:45
Sunakay
Meritxell Martí i Xavier Salomó
Editorial Flamboyant
Signatura
Mòdul 15 - 20:00
Diaris Haitians
Rita Pijoan (pseudònim)
Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 10 - 20:00
Pell de serp
Llorenç Capdevila
Pagès editors
Signatura
Mòdul 49 - 20:00
Apologia de l'Empordà.
De Banyuls a les illes Formigues
Xavier Febrés
Edicions Cal·lígraf
Signatura
Mòdul 8 - 20:15
Riu, bèstia
Jaume C. Pons Alorda
Lleonard Muntaner Editor
Signatura
Mòdul 25-26 - 20:15
Intrigues i poder al Vaticà
Vicenç Lozano
Pòrtic Edicions
Signatura
Mòdul 25-26 - 20:15
Tot està per dir
Tomàs Alcoverro
Pòrtic Edicions

SIGNATURES
14 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 9 - 18:00
Atrapat

Signatura
Mòdul 15 - 18:00
Ella, la noia
Carme Montserrat
Editorial Trípode

SIGNATURES
15 DE SETEMBRE

Signatura
Mòdul 68-69 - 18:00
1939. La caiguda de Barcelona
Andreu Claret
Columna Edicions

Signatura
Mòdul 15 - 18:00
L'any de l'estrella
Teresa Costa-Gramunt
Editorial Trípode

Signatura
Mòdul 8 - 19:00
Epigramari
Joan Tomàs Martínez
AdiA Edicions

Signatura
Mòdul 39 - 18:00
Vull un gosset
Carme Prats
Obrador Editorial

Signatura
Mòdul 9 - 19:00
Els dies de la setmana
Dàmaris Gelabert
El Cep i la Nansa

Signatura
Mòdul 58-59 - 18:00
El Follet Oriol a la vall
dels dinosaurs
Òscar Sardà
Editorial Barcanova

Signatura
Mòdul 49 - 19:00
La verda és porta
Joan Todó
Godall Edicions

Signatura
Mòdul 62-63 - 18:00
Meleta de romer
Gessamí Caramés
Cossetània edicions

Signatura
Mòdul 5-6 - 19:00
El petó del capità Kirk
Mònica Planas
Univers

Signatura
Mòdul 68-69 - 18:00
La dona de la seva vida
Xavier Bosch
Columna Edicions

Signatura
Espai signatura - 19:00
Escrivim el futur amb tinta lila
Carme Forcadell
Ediciones Destino
Signatura
Mòdul 68-69 - 19:30
La cantant de fado
Jordi Campoy
Columna Edicions
Signatura
Mòdul 15 - 20:00
El llarg silenci dels botxins
Alfons Cama Saballs
Editorial Trípode

Signatura
Mòdul 68-69 - 19:30
Un talp al meu jardí
Martí Gironell - Coaner Codina
Estrella Polar
Signatura
Mòdul 15 - 20:00
Dones, arbres i poesia
Marta Pérez Sierra
i Margalida Capellà
Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 49 - 20:00
Caimó
Antoni Strubell
Llibres del Segle
Signatura
Mòdul 45-46 - 20:00
Tan trist com un tango
Santiago Artigas
La vocal de lis

SIGNATURES
16 DE SETEMBRE

Signatura
Mòdul 31-32 - 18:30
El gran llibre dels
exploradors catalans
Joan de Déu Prats i Maria Padilla
Comanegra

Signatura
Mòdul 15 - 18:00
La insuportable absència
del bròquil
Eulàlia Armengol
Editorial Trípode

Signatura
Mòdul 10 - 19:00
Víctimes en so de pau
Àlex Romaguera
Pagès editors

Signatura
Mòdul 1-2 - 18:00
La meravellosa i horripilant
casa de la iaia
Meritxell Martí i Xavier Salomó
Combel Editorial

Signatura
Mòdul 8 - 20:00
La vista als dits
Joan Todó
LaBreu Edicions

Signatura
Mòdul 15 - 19:00
Lianes o les rates que imiten
l'Esther Williams
Núria Mirabet
Editorial Trípode

Signatura
Mòdul 9 - 20:00
El pinzell de les ànimes callades

Signatura
Mòdul 5-6 - 19:00
Nosaltres, després

 Llenguatge de signes

Signatura
Mòdul 35 - 19:15
Ad Absurdum
Francesc Cañas Soler
Edicions Tremendes

 Foment de la llengua catalana ✹❇︎△

Signatura
Mòdul 36-37 - 18:00
Cristòfor Colom i l'amèrica
catalana
Jordi Bilbeny
Librooks Barcelona SL
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Signatura
Mòdul 45-46 - 18:00
Les cacatues no saben estimar
Àlex Roca-Cusachs
La vocal de lis
Signatura
Mòdul 68-69 - 18:00
Les aventures de la Napeu 4.
Kiwipèdia
Màrius Serra i Roser Calafell.
Signa: Màrius Serra
Estrella Polar
Signatura
Mòdul 15 - 19:00
La guardiana
Ariadna Herrero
Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 47 - 19:00
La República espanyola
contra Catalunya
Agustí Soler
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat

SIGNATURES
17 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 8 - 18:00
L'àngel de Santa Sofia
Josep M. Argemí
Lleonard Muntaner Editor
Signatura
Mòdul 10 - 18:00
Objectes perduts
Quico Vilaró
Pagès editors
Signatura
Mòdul 15 - 18:00
Tornar a náixer
Montse Rubinat Sindreu
Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 39 - 18:00
Llevantada
Carme Ripoll
Obrador Editorial

Signatura
Mòdul 1-2 - 19:00
El petit científic malvat
Carlo E. Gallucci i Dani Gómez
Editorial Meraki

Signatura
Mòdul 49 - 18:00
Platja Fonda
Montserrat Garcia Ribas
Llibres del segle

Signatura
Mòdul 25-26 - 19:30
Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi
Edicions 62

Signatura
Mòdul 1-2 - 18:00
El Petit i jo
Mercé Galí
NubeOcho

Signatura
Mòdul - 19:30
Garbo parla
Roser Caminals
Edicions 62

Signatura
Mòdul 15 - 19:00
Mentre durin les espelmes
Josep Rodríguez Ferrer
Voliana Edicions

Signatura
Mòdul 8 - 20:00
Llengües de foc. Antologia
de poesia anglesa actual
Jèssica Pujol Duran (ed. i trad.)
Lleonard Muntaner Editor

Signatura
Mòdul 60 - 19:00
Cardedeu desaparegut
Ricard Ginjaume | Editorial Efadós

Signatura
Mòdul 10 - 20:00
Una proposta punk
per a Catalunya
Jordi Serrano
Pagès editors
Signatura
Mòdul 21-22 - 20:00
Des del país dels blancs
Ousman Umar
Rosa dels Vents
Signatura
Mòdul 68-69 - 20:30
Estructures profundes
Jair Domínguez
Columna Edicions

Signatura
Mòdul 29 - 19:00
La nena amb un núvol
de pluja al cap
Eulàlia Canal / Elena Frauca
Mosaics Llibres
Signatura
Mòdul 40-41 - 19:00
Tríptic de la terra
Mercè Ibarz
Editorial Anagrama
Signatura
Mòdul 58-59 - 19:00
Operació biquini
Júlia Barceló i Camille Vannier
Editorial Flamboyant
Signatura
Mòdul 68-69 - 19:00
El rap de la Rapunzel

*LES SIGNATURES ES FARAN
AL MÒDUL DE CADA EDITORIAL

Vivim del Cuento
Baula
Signatura
Mòdul 5-6 - 20:00
L'anguila
Paula Bonet
Univers
Signatura
Mòdul 21-22 - 20:00
L'obscur adeu de Teresa Lanza
Toni Hill
Rosa dels Vents
Signatura
Mòdul 51-52 - 20:00
Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo
Amsterdam
Signatura
Mòdul 68-69 - 20:00
Hi havia una vegada un cos
Jofre Llombart
Columna Edicions
Signatura
Espai signatura - 20:00
Pijos
Marc Giró
Univers

SIGNATURES
18 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 8 - 11:00
La llum més alta
Ricard Garcia
Edicions del Buc
Signatura
Mòdul 10 - 11:00
Un dia la porta s'obrirà
Salvador Macip i Manel Esteller
Pagès editors
Signatura
Mòdul 39 - 11:00
Two Fish in a Bowl /
Dos peixets a la peixera
Claire Smedley i Eva Santana.
Signa: Eva Santana
Obrador Editorial
Signatura
Mòdul 47 - 11:00
Els gegants
Quin Crusellas i Valentí Gubianas
(il·lustració)
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
Signatura
Mòdul 5-6 - 12:00
El dia que vaig marxar
Albert Om
Univers
Signatura
Mòdul 36-37 - 12:15

Contraris
Soledad Romero Mariño
i Mariona Cabassa | Zahorí
Signatura
Mòdul 25-26 - 12:30
Cuidem les gallines
i Neix un vedell
Pilarín Bayés, Adelina Palacín
i Assumpta Verdaguer.
Signa: Pilarín Bayés
Eumo Editorial
Signatura
Mòdul 68-69 - 12:30
La vida autèntica
Montse Barderi
Columna Edicions
Signatura
Mòdul 31-32 - 12:45
Nou a la ciutat
Marta Altés
Blackie Books
Signatura
Mòdul 1-2 - 13:00
L'Agus i els monstres «L'atlàntida»
+ Bitmax&Co «Salvem l'Evo»
Jaume Copons i Liliana Fortuny
Combel Editorial
Signatura
Mòdul 10 - 18:00
Noms d'una vida
Joaquim Nadal
Pagès editors
Signatura
Mòdul 10 - 18:00
Girona 1939: porta de l'exili
Joaquim Nadal
L'Avenç
Signatura
Mòdul 15 - 18:00
Dones poetes de la Maresma
Queralt Morros i Emília Illamola
Voliana Edicions
Signatura
Mòdul 5-6 - 18:00
L'aigua que vols
Víctor García Tur
Enciclopèdia
Signatura
Mòdul 7 - 19:00
Viatge universal pel Pirineu
Joan Obiols
Editorial Andorra
Signatura
Mòdul 49 - 19:00
Envellir en la bellesa
Carles Camps Mundó
Llibres del Segle
Signatura
Mòdul 8 - 19:00
Riu brogent
Antoni Clapés
AdiA Edicions

* TOTS ELS CAPS DE SETMANA TROBAREU
EL JOC «EL PÍCNIC DE LES MATEIXES PARAULES!»

Signatura
Mòdul 5-6 - 19:00
Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís
Club Editor 1959 S.L.
Signatura
Mòdul 13-14 - 19:00
El pèndol
Anna Gas Serra
Edicions Proa
Signatura
Mòdul 21-22 - 20:00
Cap a la fi del món
Carles Algué
Rosa dels Vents
Signatura
Mòdul 25 -26 - 20:00
Kora
Bel Olid
Fanbooks

SIGNATURES
19 DE SETEMBRE
Signatura
Mòdul 10 - 11:00
Pells
Ester Enrich
Pagès editors
Signatura
Mòdul 12 - 11:00
Noruega
Rafa Lahuerta
Drassana
Signatura
Mòdul 15 - 11:00
Danielàndia
Lluís Balsells
Editorial Trípode
Signatura
Mòdul 47 - 11:00
Una història d'indians
Joan Portell
dibuixos de Sebastià Serra
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
Signatura
Mòdul 49 - 11:00
Apunts de literatura russa
i un afegit polonès
Xènia Dyakonova
Edicions Cal·lígraf
Signatura
Mòdul 1-2 - 11:00
Tami, el maquinista
Núria Parera
Babulinka Books
Signatura
Mòdul 8 - 12:00
On és saorsa
Joana Mallol
AdiA Edicions

Signatura
Mòdul 47 - 12:00
El fugitiu misteriós
Xavier Castanyer
dibuixos d'Òscar Julve
Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
Signatura
Mòdul 66-67 - 12:00
Ja estem morts, amor
Xavier Aliaga
Angle Editorial
Signatura
Mòdul 68-69 - 12:00
Els insubmisos del mar
(Premi Nèstor Luján
de Novel·la històrica 2021)
Imma Tubella
Columna Edicions
Signatura
Mòdul 64 - 12:30
Dotze dies
Vita Sackville-West.
Signa: Pau Gener Galin
Tushita edicions
Signatura
Mòdul 5-6 - 12:30
La conspiració de Herat
Jordi Sierra i Fabra
Univers

ITINERARIS
4 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
1. Descobrint els fars de
Catalunya. Visitem el Far
de Torredembarra
Lloc de trobada: Entrada del
Port de Torredembarra - 10:00
15 excursions a peu pels fars
de Catalunya
Cecília Lorenzo Gibert
Cossetània Edicions
Itinerari: activitat de pagament
2. Passeig per «Estimada
Baix a Mar»
Lloc de trobada: Monument
a Francesc Macià de la rambla
de la Pau. (Vilanova i la Geltrú)
- 11:00
Estimada Baix a Mar (de)
Vilanova i la Geltrú
Núria Parés
El Cep i la Nansa

ITINERARIS
5 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
3. Pels camins de la Vall d'Aran
Lloc de trobada: Porcingles, en
l’encreuament amb la carretera
de la Vall de Tora - 10:00
Nocturn Aranès

 Llenguatge de signes

Imma Pericas
Editorial Trípode

ITINERARIS
8 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
4. Passejades per gaudir
i fer confidències
Lloc de trobada:
Estació RENFE de Sitges - 10:00
Lolo. Les llàgrimes del vi
Carme Ripoll | Obrador Editorial

ITINERARIS
11 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
5. Barcelona, 11 de setembre
de 1714
Lloc de trobada: Estàtua
de Rafael Casanova
(Ronda de Sant Pere) - 10:00
La desfeta
Agustí Alcoberro
Rosa dels Vents

ITINERARIS
12 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
6. Les cascades de Catalunya,
indrets màgics i plens d’energia.
Visitem el Salt del Pare
Lloc de trobada: Església de Sant
Martí de Mura - 10:00
Catalunya. 50 excursions
a cascades i salts d'aigua
Joan de Déu Prats
Cossetània Edicions
Itinerari: activitat de pagament
7. La Barcelona baix medieval
dels Gualbes
Lloc de trobada: carrer del
Regomir, davant el casal
dels Gualbes - 11:00
La fi dels secrets
Miquel Esteve | IRMU
Itinerari: activitat de pagament
8. La ruta literària de la
metgessa de Barcelona
Lloc de trobada:
Plaça de Santa Maria - 12:00
La metgessa de Barcelona
David Martí | IRMU
Itinerari: activitat de pagament
9. Itinerari terrassenc
«La casa dels avis»
Lloc de trobada: Plaça Vella
(Terrassa) - 12:00
La casa dels avis
Vicenç Villatoro | Edicions Proa

Universitat - 17:00
La vaga dels tramvies
Francesc Vilanova
Rosa dels Vents
Itinerari: activitat de pagament
11. A ritme de jazz pel
Palafrugell de la modernitat
Lloc de trobada: Plaça de Can
Mario (davant del Museu
del Suro) - 18:00
Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona | Edicions 62
Itinerari: activitat de pagament
12. Francesc Layret, una vida
per Barcelona
Lloc de trobada: porta del Liceu
(La Rambla, 51-59) - 18:00
Francesc Layret
Vidal Aragonés | Tigre de Paper
Itinerari: activitat de pagament
13. Itinerari Graal de
Montserrat
Lloc de trobada: Punt
d'Informació de La Setmana
- 19:00
El graal de Montserrat
F. Xavier Hernàndez Cardona
Capitalbooks

ITINERARIS
13 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
14. Espies de Barcelona
Lloc de trobada:
La Rambla, 84 - 18:00
Espies de Barcelona
Roser Messa
Comanegra

ITINERARIS
14 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
15. Barcelona en femení.
Històries
i llegendes barcelonines
Lloc de trobada: Plaça Sant
Jaume - 18:00
Dones de Barcelona. Històries
i llegendes barcelonines des
del segle IV fins al XIX
Elisenda Albertí
Albertí Editor
Itinerari: activitat de pagament
16. La Barcelona de la bullanga.
25 de juliol del 1835
Lloc de trobada: Punt de La
Setmana - 19:00
La bullanga de Barcelona
Jordi Roca i Núria Miquel
Rosa dels Vents

Itinerari: activitat de pagament
10. Itinerari la vaga de tramvies
Lloc de trobada: Plaça

 Foment de la llengua catalana ✹❇︎△
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ITINERARIS
15 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
17. La façana marítima
de Barcelona: descobertes
i pirates
Lloc de trobada:
Jardí del Museu Marítim - 17:00
Joan de Déu Prats
El gran llibre dels exploradors
catalans
Joan de Déu Prats i Maria Padilla
Comanegra
Itinerari: activitat de pagament
18. Del Pla de Palau
a La Rambla, 1844-1986
Lloc de trobada:
Pla de Palau - 18:00
Barcelona crònica fotogràfica,
1844-1986
Daniel Venteo
Editorial Efadós
Itinerari literari
19. Teresa Juvé, l'arbre trencat
Lloc de trobada: Passeig de Lluís
Companys / Carrer
del Rec Comtal - 19:00
Maria Nunes
L’arbre trencat
Teresa Juvé
Institució de les Lletres Catalanes

ITINERARIS
17 DE SETEMBRE
Itinerari: activitat de pagament
20. Lorca a Catalunya
Lloc de trobada:
La Casa de l’Ardiaca - 18:00
Federico Garcia Lorca
a Catalunya
Salvador Giné
Viena Edicions
Itinerari literari
21. Teresa Juvé, L’arbre trencat
Lloc de trobada: Passeig de Lluís
Companys / Carrer del
Rec Comtal - 19:00
Maria Nunes
L'arbre trencat
Teresa Juvé
Institució de les Lletres Catalanes

ITINERARIS
18 DE SETEMBRE

Sofroniou
Editorial Flamboyant
Itinerari: activitat de pagament
23. Barcelona, la metròpoli
de Guinea
Lloc de trobada: Via Laietana/
Passeig Isabel II (Plaça Antonio
López) - 11:00
Jordi Sant
El petit imperi. Catalans en
la colonització de la Guinea
Espanyola
Eduard Gargallo i Jordi Sant
Angle Editorial
Itinerari: activitat de pagament
24. La ruta literària de les
Bruixes d’Arnes
Lloc de trobada: Plaça de
l’Ajuntament d’Arnes - 12:00
Les bruixes d'Arnes
David Martí
IRMU
Itinerari: activitat de pagament
25. Barcelona, «terra de
pirates»
Lloc de trobada: Punt
d'Informació de La Setmana
- 17:00
Catalunya, terra de pirates
Sylvia Lagarda-Mata
Angle Editorial
Itinerari: activitat de pagament
26. Una passejada per
la Barcelona menestral
Lloc de trobada: davant
de l’edifici de correus
(pl. d’Antonio López s/n) - 18:00
La veritable història del
llibreter assassí de Barcelona
Marcel Fité | Edicions de 1984

ITINERARIS
19 DE SETEMBRE

CATEGORIES DE
PRESENTACIONS
PEL PÚBLIC
FAMILIAR
Amb els braços oberts:
Històries d'amistat i que miren
el món i els altres de forma
oberta i inclusiva tot acollint la
diversitat que ens caracteritza
Històries que bateguen:
Llibres d'autoconeixment
i acompanyament emocional
Terra, mar i aire:
Llibres que ens conviden
a reconnectar amb el medi
natural, a comprometre'ns
amb la seva protecció
i a conèixer millor les
ciències que l'investiguen
Camí de versos:
El racó de la paraula poètica
Lectures a bord:
Aventures que esperen
ser viscudes, misteris que
esperen ser resolts.
La setmana menuda:
Programació adreçada
a la franja de 0-3
La setmana popular: per
connectar amb la tradició.
Programació pel dissabte
11 de setmebre
La setmana il·lustrada:
quan les imatges esdevenen
protagonistes.
Programació pel dissabte
18 de setembre

Itinerari: activitat de pagament
27. La Barcelona de postguerra
Lloc de trobada: Porta principal
Universitat de Barcelona - 10:00
Els impostors
Pilar Romera | IRMU
Itinerari: activitat de pagament
28. La quotidianitat
de Sant Jordi
Lloc de trobada:
Carrer Sant Gil - 11:00
El rescat de Sant Jordi
Xesc Vidal | El Cep i la Nansa

Itinerari: activitat de pagament
22. Mercats de Barcelona,
un món per descobrir
Lloc de trobada: entrada del
Mercat de Sant Antoni
(C. Urgell, 1) - 10:00
Josep Sucarrats
Mercats, un món per descobrir
Josep Sucarrats i Miranda

*LES SIGNATURES ES FARAN
AL MÒDUL DE CADA EDITORIAL

ITINERARIS: Places limitades.
Més informació i inscripcions a la pàgina
web o a itineraris@lasetmana.cat
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36-37 Litera
55-56 Llegir en Català
8 Lleonard Muntaner Editor
12 Lletra Impresa Edicions
1-2 Llibreria Al·lots
53 Llibreria Bassa
9 Llibreria de la Imatge
29 Llibreria el Genet Blau
53 Llibreria el Núvol
48 Llibreria Horitzons
53 Llibreria la 2 de Viladrich

36-37 Llibreria La Impossible
36-37 Llibreria Pebre Negre
9 Llibres de l'Index
33 Llibres del Delicte
49 Llibres del Segle
45-46 LU (Llibreria
Universitària)
48 Lynx Edicions

12 Perifèric Editorial
13-14 Periscopi
29 Piscina Petit Oceà
35 Pol·len edicions
25-26 Pòrtic
43 Prades Aventura
13-14 Proa
25-26 Profit
65 Publicacions de la
Universitat autònoma
de Barcelona
65 Publicacions de la
Universitat de València
65 Publicacions de la
Universitat Jaume I
47 Publicacions de l'Abadia
de Montserrat
12 i 65 Publicacions
Universitat d'Alacant
12 Publicacions Universitat
de València
65 Publicacions Universitat
Rovira i Virgili

M

17-18 Mai Més
1-2 Meraki
36-37 Mésllibres
7 Ministeri de Cultura - Govern
d'Andorra
40-41 Minúscula
29 Mosaics Llibres
62-63 Muntanya de Llibres

N

9 Nit Blanques
48 Nordest Llibres
50 Norma Còmics
50 Norma Editorial
1-2 Nube Ocho
36-37 Núvol

Q

40-41 Quaderns Crema

O

R

44 Obrador Edèndum
39 Obrador Editorial
39 Obscura Editorial
45-46 Omega/Medici
12 i 53 Onada Edicions

42 Rafael Dalmau, Editor
55-56 Raig Verd Editorial
5-6 Rata
21-22 Rosa dels Vents

S

P

21-22 Salamandra
55-56 Saldonar
21-22 Salvat

10 Pagès editors
1-2 Patio Editorial

63

58-59 Sd Edicions
12 i 55-56 Sembra Llibres
45-46 Sentir/Marcombo
68-69 Shaka
54 Símbol Cultura
45-46 Susaeta

T

58-59 Takatuka
45-46 Taranna
9 Témenos Editorial
58-59 Thule
36-37 Tramuntana Editorial
64 Triangle
64 Tushita edicions
13-14 Tusquets

U

5-6 Univers
65 Universitat Politècnica
de Catalunya
36-37 Usborne

V

11 Verdaguer edicions
11 Vibop edicions
36-37 Viena Edicions
12 Vincle Editorial
15 Voliana Edicions
5-6 Vox

Y

29 Yekibud Editors

Z

36-37 Zahorí Books

