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Orgull i prejudici, la novel·la 
més popular de Jane Austen, 
gira al voltant de l’arribada d’un 
jove a una petita vila 
d’Anglaterra. La presència del 
noi, que és un bon partit, 
suposa una oportunitat perquè 
el matrimoni Bennet casi una 
de les seves filles amb un home 
de fortuna. Des de la destresa 
narrativa que l’ha convertida en 
un dels grans noms de la 
literatura, Jane Austen teixeix 
una comèdia de costums 
farcida d’ironia i que actua 
alhora com un retrat precís de 
la societat de l’època. 

ORGULL I PREJUDICI 
Jane Austen 
La Butxaca 
Tr. Eulàlia Presas 
392 pàg. 12,95 €

L’adolescència causa estralls en 
la vida de la Frankie Addams, 
una noia solitària i somiadora 
que no troba el seu lloc al món. 
Amb una prosa lluminosa, la 
novel·la explora l’odissea 
personal de la protagonista 
durant el dia que es casa el seu 
germà. Acompanyada de la seva 
minyona Berenice i el seu cosí 
John Henry, la Frankie es 
capbussa en un univers guiat 
per la depressió, l’angoixa, la 
insatisfacció vital i l’avorriment 
crònic que McCullers retrata 
des de la delicadesa i la 
sensibilitat.

FRANKIE ADDAMS 
Carson McCullers 
L’Altra / Seix Barral 
Tr. Jordi Martín 
240 pàg. 18 €

Escrita el 1956, aquesta novel·la 
d’Italo Calvino manté la seva 
vigència. L’autor retrata els 
canvis de la societat a través 
d’un intel·lectual d’esquerres 
que es llança a l’escabrós món 
dels negocis per fer callar la 
seva consciència. Ambientat en 
un poble de la Riviera, el relat 
posa el focus en l’especulació 
desenfrenada derivada d’una 
època de bonança que 
s’alimenta del turisme de 
masses. La història de Calvino 
evidencia com els valors d’una 
societat poden determinar les 
vides dels individus. 

L’ESPECULACIÓ  
IMMOBILIÀRIA 
Italo Calvino 
Edicions 62 
Tr. Oriol Ponsatí-Murlà 
176 pàg. 16 €

Per fugir dels maldecaps, Borís 
Alikhànov comença a fer de 
guia del parc Puixkin, una mena 
d’Unió Soviètica en miniatura 
on intenta oblidar que s’acaba 
de separar i que no té feina. 
Amb aquesta mena de parc 
temàtic com a teló de fons, 
Dovlàtov construeix una 
novel·la que dissecciona les 
relacions del protagonista amb 
l’entorn social i polític, la 
família i l’escriptura. A partir de 
situacions que freguen l’absurd, 
el llibre exposa amb lucidesa les 
dificultats i les incerteses a 
l’hora de prendre decisions. 

EL PARC 
Serguei Dovlàtov 
LaBreu 
Tr. Miquel Cabal 
132 pàg. 17 €

Definida com una de les grans 
obres sobre l’holocaust, Viure 
amb una estrella exposa el destí 
dels jueus en l’època del 
nazisme des del realisme cru. 
Ho fa a través de la història d’en 
Josef, que es converteix en un 
estrany a la seva pròpia ciutat 
quan l’obliguen a portar una 
estrella de sis puntes cosida a la 
roba. Malgrat la brutalitat i la 
desesperació que l’envolten, el 
protagonista aconsegueix 
sobreposar-se a través de 
detalls vitals que el porten a 
creure en les possibilitats d’un 
futur millor.

VIURE AMB UNA  
ESTRELLA 
Jiri Weil 
Viena 
Tr. Jaume Creus 
244 pàg. 21 €

Després que Agustí Villaronga 
hagi traslladat la novel·la a la 
gran pantalla, Club Editor 
reedita el títol imponent i 
monumental de Joan Sales. 
Comparada amb les obres 
mestres de Dostoievski, Incerta 
glòria s’endinsa en els efectes 
de la guerra a través del tinent 
Lluís de Brocà, que lluita al 
bàndol republicà mentre la seva 
dona l’espera a Barcelona. A 
través de les relacions entre els 
personatges, el llibre basteix un 
retrat fosc i colpidor de 
l’impacte del conflicte bèl·lic en 
els joves idealistes.  

INCERTA GLÒRIA 
Joan Sales 
Club Editor 
544 pàg. 
22,5 €

Edicions 62 publica una nova 
edició del clàssic majestuós 
d’Alexandre Dumas amb la 
traducció de Jesús Moncada. La 
novel·la, escrita el 1844 i amb 
més de mil pàgines, orbita al 
voltant d’Edmond Dantès i la 
seva llarga venjança. Després 
d’haver estat empresonat 
injustament, el protagonista 
mourà tots els fils per 
perjudicar els culpables en una 
peripècia vital carregada de 
manipulacions entre 
aristòcrates, embolics 
amorosos, traïcions, conxorxes 
i gelosies.  

EL COMTE DE  
MONTECRISTO 
Alexandre Dumas 
Edicions 62 
Tr. Jesús Moncada 
1160 pàg. 27,90 €

A Georges Perec li agradaven els 
reptes lingüístics, i a La 
disparition se’n va marcar un de 
ben complicat: escriure una 
novel·la sense utilitzar la e, la 
lletra més recurrent en francès. 
En la traducció catalana de 
l’obra a càrrec d’Adrià Pujol, 
L’eclipsi, la lletra desapareguda 
és la a, però el contingut de 
l’obra no canvia. A partir 
d’aquesta constricció, L’eclipsi 
gira al voltant d’un grup de 
persones que posen al descobert 
una sèrie de vincles obscurs a 
partir de la desaparició d’un 
dels seus membres.

L’ECLIPSI 
Georges Perec 
L’Avenç 
Tr. Adrià Pujol 
288 pàg. 19 €

Es reediten les obres de Joan Sales, Alexandre 
Dumas, Iris Murdoch i Natalia Ginzburg 

“El to vodevilesc i les 
disquisicions morals, 
mesclades amb l’aparició 
d’elements fantàstics, són 
la clau de l’èxit de 
Murdoch” Marina Porras

LA CRÍTICA HA DIT

Extravagància i manipulació 
defineixen el narrador d’El 
mar, el mar, una novel·la 
sobre les obsessions d’un 
dramaturg egocèntric 
retirat. El protagonista 
decideix recloure’s per 
escriure les seves memòries 
en una casa de la costa 
britànica. Durant aquest 
procés, basat en una rutina 
plàcida i els records del 
passat, topa amb el seu 
primer amor. La retrobada 
alimentarà els seus ideals 
romàntics i capgirarà la 
novel·la, que s’omplirà de 
sorpreses, situacions 
estranyes, obsessions i, 
sobretot, teatre. 

EL MAR, EL MAR 
Iris Murdoch 
Edicions de 1984 
Tr. Laura Baena 
736 pàg. 20,90 €

“No es pot parlar de la 
novel·la sense parlar del 
seu to: sec, precís, un 
prodigi de contenció 
sense la qual no tindríem 
res”  Marina Espasa

LA CRÍTICA HA DIT

L’últim llibre de Natalia 
Ginzburg, considerada una 
de les seves millors novel·les, 
evoca els cataclismes que viu 
la societat occidental al 
tombant del segle XX. La 
desintegració de la família, la 
desaparició dels rols 
tradicionals i la pèrdua de 
rellevància del sentit de 
pertinença engloben una 
obra epistolar que també 
aborda qüestions més 
íntimes, com ara la fragilitat 
de l’alegria i els amors 
insatisfets. Aquesta no és 
l’única novetat de l’autora 
per Sant Jordi: Edicions de 
la Ela Geminada publica Ha 
anat així.

LA CIUTAT I LA CASA 
Natalia Ginzburg 
Club Editor 
Tr. M. Cucurella-Jorba 
256 pàg. 21,90 €


