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Joves autors 

Nova York pren el relleu a 
Barcelona com a escenari de les 
novel·les de Gonzalo Torné. A 
la ciutat nord-americana, un 
home jove amb un tall a la mà 
irromp en un hospital. Les 
circumstàncies el porten a 
erigir-se com el jove magnètic i 
especial per a un grup d’amics 
de la ciutat. Cadascun d’ells, 
amb el seu particular origen 
social, tindrà una relació 
concreta amb el protagonista 
en una novel·la elegant i 
lluminosa sobre una època 
definida per les seves 
oportunitats. 

AÑOS FELICES 
Gonzalo Torné 
Anagrama 
360 pàg. 
20,90 €

La Blanca, una noia de 25 anys, 
inicia un viatge 
d’autoconeixement que 
sacsejarà de dalt a baix les seves 
concepcions i la seva manera de 
veure el món. A través del sexe, 
que la novel·la presenta de 
manera explícita, la noia 
entrarà en un univers de 
malferits emocionals que la 
conduirà fins a la 
incorruptibilitat moral. Per 
arribar-hi, però, haurà de 
vèncer un repte: tastar el 
màxim nombre d’homes durant 
tres anys per convertir-se en 
una tigressa blanca.

ENCÉN EL LLUM 
Anna Carreras 
LaBreu / Navona 
202 pàg. 
15 €

La primera protagonista 
femenina de Marc Pastor dona 
nom a Farishta, una novel·la 
d’aventures ubicada a la 
Polinèsia Francesa. La Farishta 
és una noia afganesa adoptada 
que va a parar a les illes Clarke 
per treballar per a diverses 
famílies riques, però allà 
descobrirà que res no és el que 
sembla. Amb un estil narratiu 
àgil i ple de girs, la novel·la de 
Pastor explora els viatges en el 
temps i el pes del destí, alhora 
que aprofundeix en la recerca 
dels orígens i de la pròpia 
identitat.

FARISHTA 
Marc Pastor 
Amsterdam / Catedral 
466 pàg. 
20,90 €

En aquest recull de 16 contes, 
guardonat amb el premi Mercè 
Rodoreda, les desgràcies 
familiars assetgen els seus 
protagonistes. Mares, filles, 
germanes, netes i esposes 
s’enfronten a pèrdues 
inesperades, a abusos asfixiants 
i a personalitats tòxiques que 
empudeguen a tothom que s’hi 
acosta. Els personatges, la 
majoria femenins, es troben en 
diverses etapes vitals i 
comparteixen un malestar lligat 
a les inseguretats i a la 
incapacitat de comunicar-se 
amb els membres de la família.

VIDA FAMILIAR 
Jenn Díaz 
Proa 
192 pàg. 
18,50 €

Joan Orpí va ser un explorador 
català que va conquerir les 
Amèriques el segle XVII. 
Besora s’apropia del personatge 
i erigeix una novel·la hilarant 
sobre les seves peripècies, la 
majoria inventades. Orgies 
paganes, nans bandolers i 
tribus caníbals es creuen en el 
camí d’Orpí, que protagonitza 
una sèrie de croades inspirades 
en El Quixot i Els viatges de 
Gulliver. Besora juga amb la 
metaficció: qui explica la 
història d’Orpí és un capità de 
l’exèrcit català durant el setge 
de Barcelona del 1714.  

AVENTURES I  
DESVENTURES DE  
JOAN ORPÍ 
Max Besora 
Males Herbes. 474 pàg. 19 €

Al protagonista d’El forat 
només li passen coses dolentes. 
Submergit en una espiral de 
degradació, el noi s’instal·la a 
casa d’un conegut després de 
discutir-se amb els seus pares i 
amb el seu millor amic. El canvi 
de llar desencadena un huracà 
de fets i conseqüències que 
freguen el deliri i que Amor 
relata amb un estil molt 
peculiar. Guanyador del premi 
Documenta, El forat està escrit 
tot en minúscules i amb una 
sobreabundància de parèntesis 
que conviden a fer-ne una 
lectura a raig.

EL FORAT 
Jordi Amor 
L’Altra 
160 pàg. 
18 €

Onze cançons clàssiques de  
jazz posen la banda sonora als 
relats d’Alba Dalmau, 
guanyadors del premi Vila 
d’Ascó. Cada tema musical 
embolcalla la història d’una 
parella i el seu univers 
particular. Un matrimoni que 
es retroba amb l’amor quan ell 
es jubila, una parella 
aparentment perfecta però 
plena d’esquerdes, una hostessa 
de vol que estima un home amb 
fòbia als avions, trios i quartets 
es passegen pels contes de 
l’autora i transmeten les seves 
ganes de ser feliços.

ESTÀNDARDS 
Alba Dalmau 
Angle 
176 pàg. 
16 €

Després de debutar amb 
l’explosiva Mars del Carib, Sergi 
Pons Codina torna a la càrrega 
amb una novel·la farcida de 
l’humor àcid que el 
caracteritza. Ara l’autor posa el 
dit a la llaga de la modernitat a 
través de dos joves aficionats a 
l’elaboració i comercialització 
de ratafia artesanal a Barcelona. 
La precarietat, les incerteses 
del futur i les ocupacions 
immobiliàries prenen forma en 
la novel·la mitjançant una 
ironia que ridiculitza la 
gentrificació i el turisme 
massiu de la capital catalana.

DIES DE RATAFIA 
Sergi Pons Codina 
Edicions de 1984 
288 pàg. 
18 €

Les novetats de deu veus narratives  
de menys de 40 anys 

“La prosa és neta, 
diàfana i curosa, i hi ha 
idees i frases d’una rica 
subtilesa i plausiblement 
esplèndides en boca d’un 
nen” Pere Antoni Pons

LA CRÍTICA HA DIT

La mirada directa i 
transparent del Jan, un nen 
de 10 anys, guia una història 
sobre la transmissió de 
records, les malalties 
cròniques i les relacions amb 
els avis. La novel·la, amb la 
qual Vallès va obtenir el 
premi Anagrama, orbita al 
voltant del vincle entre el 
Jan i el seu avi, que s’instal·la 
a viure amb ell i els seus 
pares i, progressivament, 
perd la memòria. A través de 
capítols curts i un llenguatge 
poètic, el llibre parla de les 
pèrdues durant la infantesa, 
dels efectes inexorables de la 
vellesa i del llegat que ens 
deixen els avis.

LA MEMÒRIA DE 
L’ARBRE 
Tina Vallès 
Anagrama 
232 pàg. 16,90 €

“No només planteja com 
arribar a l’edat adulta 
sense danys irreparables, 
sinó que dona també una 
resposta coherent” 
Simona Skrabec

LA CRÍTICA HA DIT

La mort del Joel ha 
impactat en els adolescents 
amb els quals compartia 
classes a l’institut. Aquests 
joves, encapçalats per un 
d’ells que acaba de sortir 
d’un centre de menors, 
prenen la veu de la primera 
novel·la de Carles Rebassa, 
que va obtenir els premis 
Pin i Soler i Ciutat de 
Barcelona. La recerca de la 
pròpia identitat en un 
univers caòtic i canviant, les 
relacions ocultes i exaltades 
i les emocions viscudes a 
flor de pell impregnen el 
llibre de Rebassa, que els 
dona veu amb un esplèndid 
domini narratiu. 

EREN ELLS 
Carles Rebassa 
Angle 
272 pàg.  
17,90 €

arallegim


