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Contes

Tots els personatges d’aquest 
recull són animals tristos i 
solitaris. Una parella que viu 
unes vacances incòmodes, una 
noia atractiva perseguida per la 
idea del suïcidi, dos ancians que 
enyoren l’amor perdut i un 
universitari que busca consol 
en el sexe encapçalen les 
històries del volum, que va 
guanyar el premi Marian 
Vayreda. Amb una prosa 
transparent i salvatge, Miralles 
posa la lupa en la condició 
humana per extreure’n 
reflexions crues sobre l’amor, el 
sexe, les pèrdues i la culpa.

LA INTIMITAT DE  
LES BÈSTIES 
Joan Jordi Miralles 
Empúries 
192 pàg. 17,50 €

Els pares són els grans absents 
en aquestes històries curtes de 
l’escriptora coreana Kim Ae-
ran. Ambientats en un entorn 
on la figura paterna té un rol 
cabdal, els contes exploren 
què passa quan desapareix. 
Amb humor, ironia i 
estranyesa, l’autora coreana 
retrata els fracassos i les 
dificultats de la seva 
generació, nascuda als anys 80 
del segle XX, i les dificultats 
per integrar-se en la 
modernitat desenfrenada 
sense deixar de banda les 
restes de la seva tradició.

CORRE, PARE, CORRE! 
Kim Ae-ran 
Godall 
Tr. M. Jo Jeong i A. Cunill 
203 pàg. 19 €

Coincidint amb el centenari del 
naixement de Josep Palau i 
Fabre, Proa recupera els dos 
contes que el van donar a 
conèixer com a narrador a 
principis dels anys 80: Contes 
despullats i La tesi doctoral del 
diable. L’erotisme, els jocs 
d’idees, la subversió constant, el 
viatge entès com una eina per 
percebre altres realitats i la 
crítica àcida cap a la 
mediocritat configuren 
l’univers literari de l’escriptor, 
que a través dels relats es 
manté indissociable al seu 
vincle amb Pablo Picasso. 

CONTES DESPULLATS 
Josep Palau i Fabre 
Proa 
256 pàg. 
18,50 €

Les plomes de Borja Bagunyà, 
Flavia Company, Eduard 
Márquez, Llucia Ramis, Victor 
García Tur, Mar Bosch i Albert 
Sánchez Piñol, entre d’altres, es 
troben en aquesta antologia de 
textos a cura de Ricard Ruiz 
Garzón. L’editorial ha convidat 
14 autors a formar part d’una 
“festa literària” que consta de 
26 relats prologats per Enrique 
Vila-Matas. Tots els han escrit 
amb la premissa de crear textos 
arriscats, en què es deixin anar 
sense pors i s’atreveixin a 
plasmar el seu vessant literari 
més inusual.

RISC 
Diversos autors 
Rata 
255 pàg. 
19,50 €

L’autopista vallesana C-58 és el 
nexe que uneix els personatges 
dels 21 relats d’aquest recull, en 
què domina l’humor i 
l’excentricitat. Un jove que fa el 
viatge de noces tot sol a Las 
Vegas, una plaga d’algues 
tòxiques que ha aparegut en un 
càmping i amenaça de destruir 
l’ecosistema de tot el país, una 
noia intel·lectual que se sent 
atreta pels ximples i un tren de 
Rodalies que fa parades 
inesperades són algunes de les 
situacions que relata Andreu 
des d’una mirada quotidiana i 
divertida.

COM ES BULL  
UNA GRANOTA 
Òscar Andreu 
Contra 
224 pàg. 18,90 €

La situació més quotidiana pot 
trastocar-se sota la ploma de 
Sergi Puertas. L’escriptor 
introdueix components 
tecnològics en una realitat 
pròxima a la nostra per 
explorar les reaccions dels 
personatges en escenaris 
extrems. Disfresses fusionades 
al cos que boicotegen els 
usuaris, sistemes de drenatge 
de records i televisions que 
s’adrecen directament als 
espectadors transformen la 
normalitat dels protagonistes 
en un univers inquietant amb 
tons apocalíptics.  

ESTABULARIO 
Sergi Puertas 
Impedimenta 
256 pàg. 
20,95 €

Sembra Llibres celebra el 
centenari del naixement de 
Dahl amb un recull dels millors 
relats. Un antiquari que estafa 
víctimes disfressat de capellà, 
un mariner que es juga un dit a 
canvi d’un Cadillac, una parella 
que vol impressionar els 
convidats i una màquina 
d’escriure màgica centren 
alguns dels 13 contes, que es 
caracteritzen per la capacitat de 
l’autor de fabular la realitat. Els 
relats combinen l’humor, 
l’emoció i el sarcasme amb una 
extraordinària habilitat per 
meravellar el lector.

ELS MILLORS RELATS 
Roald Dahl 
Sembra Llibres 
Tr. Ferran Ràfols 
240 pàg. 12,50 €

Malgrat que no sigui conegut 
per la seva faceta de contista, 
Prudenci Bertrana és un dels 
escriptors catalans de relats 
més prolífics. Edicions de la Ela 
Geminada reuneix els seus 
contes en un únic volum que 
inclou des dels primers relats, 
elaborats el 1899, fins als 
últims, escrits el 1937. Es tracta 
de quatre dècades de producció 
literària gairebé 
ininterrompuda que, en total, 
sumen un centenar de relats en 
què brilla la riquesa del lèxic i 
l’estil genuí de l’escriptor de 
Josafat.

TOTS ELS CONTES 
Prudenci Bertrana 
Edicions de la Ela Geminada 
992 pàg. 
36 €

El retorn de Jaume Cabré, una recopilació de 
Juan Marsé i els primers contes d’Òscar Andreu

“Il·lustro les actituds 
humanes més cruels, 
violentes i inhumanes. 
Els contes em porten a 
remenar el costat fosc de 
la vida”

L’AUTOR HA DIT

La mort violenta esquitxa 
tots els contes d’aquest 
recull, que explora 
situacions fosques des de la 
ironia, la fantasia i el joc. Un 
assassí a sou que espera la 
jubilació, un lladre d’ovelles 
enterrat injustament, un 
home que vol acabar amb la 
vida de la seva exparella i un 
exconvicte caigut en 
desgràcia són alguns dels 
protagonistes d’aquestes 
històries. Els contes 
configuren un conjunt 
compacte sobre la maldat en 
què alguns relats es piquen 
l’ullet i tots estan escrits des 
de la mestria literària de 
Cabré.

QUAN ARRIBA  
LA PENOMBRA 
Jaume Cabré 
Proa / Destino 
288 pàg. 20 €

“La memòria és la matèria 
principal de l’escriptor. La 
meva voluntat és 
continuar recreant en 
clau realista un món que 
ja ha desaparegut”

L’AUTOR HA DIT

L’autor de Últimas tardes 
con Teresa i Rabos de 
lagartija selecciona els seus 
nou contes preferits en 
aquest recull exquisit, que 
està editat i prologat per 
Ignacio Echevarría. 
Historias de detectives, 
Teniente Bravo, Parabellum, 
El pacto i Noticias felices en 
aviones de papel són alguns 
dels relats que formen el 
volum, en què s’aborden, a 
partir de la memòria de 
l’escriptor, qüestions com 
l’amor cap al cinema clàssic, 
la imaginació infantil, el 
vincle entre honor i destí, la 
funció redemptora dels 
mites. 

COLECCIÓN  
PARTICULAR 
Juan Marsé 
Lumen 
384 pàg. 22,90 €


