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a multiplicació dels segells editorials
comporta una eclosió de l’oferta lite-
rària, que arriba aquesta tardor car-

regada de les novetats d’autors de casa
consolidats, com Carme Riera, Ramon
Solsona o Jordi Coca, però també alguns
debuts com el de Marta Orriols o Natalia
Carrero. A escala internacional, és impres-
cindible Brúixola, de Mathias Enard, pre-
mi Goncourt d’enguany, o el nou llibre es-
cruixidor de Svetlana Aleksiévitx, Els úl-
tims testimonis, sense oblidar la nova no-
vel·la de la nord-americana Elizabeth
Strout, Em dic Lucy Barton.

Tampoc podem obviar els dos títols que
fan pensar en les cues que es formaran per
Sant Jordi davant les taules d’Ildefonso
Falcones, que presenta la continuació de
L’església del Mar, Els hereus de la terra (La
Rosa dels Vents/Grijalbo), i de Carlos
Ruiz Zafón, amb El laberint dels esperits
(Planeta), la conclusió de la saga de L’Om-
bra del vent. En literatura juvenil, ja s’ha
anunciat que J.K. Rowling torna amb
Harry Potter i el llegat maleït, la vuitena
entrega basada en una història original de
J.K. Rowling, John Tiffany i Jack Thorne
que es va dur al teatre al juliol.

Però anem per pams i comencem per
casa. Carme Riera encapçala la lleixa de
novel·les històriques amb Les darreres pa-
raules (Edicions 62), premi BBVA Sant
Joan. Riera torna a Mallorca per endinsar-
se en la figura de Lluís Salvador d’Habs-
burg tot furgant en la seva desconeguda
faceta d’espia, i ho fa tornant al dialecte
mallorquí, salat i melòdic. Ramon Solso-
na recupera una època poc coneguda de la
història recent del país a Allò que va passar
a Cardós (Proa). Està ambientada a les
darreries del franquisme i retrata la cons-
trucció del gran complex hidroelèctric de
la vall de Cardós pels immigrants proce-
dents del sud. Seguint amb la corda histò-
rica, l’escriptor nord-català Joan-Lluís
Lluís trepitja fort i narra les peripècies
d’un jove perpinyanès amb un do especial
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EL NOU CURS CULTURAL VALÈRIA GAILLARD

La tardor literària porta per nom Carme Riera, Jordi
Coca i Ramon Solsona, i també el dels estrangers
Mathias Enard, Elisabeth Strout i David Vann

Tants caps,
tants llibres

per a les llengües que viatja al París de
l’“Any Terrible”: la guerra francoprussiana
i la Comuna de París. El navegant (Proa)
sortirà el 8 de novembre. Vicenç Villato-
ro, de qui ja coneixem el seu feble per la
història dels jueus, presenta el novembre
El retorn dels Bassat (La Magrana), una
biografia de la família de Lluís Bassat, un
dels publicistes més destacats del segle
XX.

Altres autors prefereixen la contempo-
raneïtat: Jordi Coca, a Califòrnia (Galaxia
Gutenberg), transporta el lector als Estats
Units, on un professor viatja després de
divorciar-se amb la intenció d’anar amb
cotxe fins a la Universitat de Berkeley, on
té previst donar classes, però tot s’enrareix
quan se suma al viatge un poeta misteriós
i erràtic. Intensitat també trobarem a la
darrera novel·la de Matthew Tree, De fora

vingueren (Columna), que trasllada el lec-
tor a l’illa Wight, a Anglaterra, que tot
d’una es troba assetjada per un grup d’afri-
cans. El filòsof Ferran Sáez Mateu, s’estre-
na en la ficció amb La nit contra tu (Proa),
una història de misteri i de terror a la Bar-
celona preolímpica. Barcelona també és
l’escenari d’una de les històries que narra
Andreu Gomila a Continents (Proa), on
aplega els somriures i llàgrimes de diver-
sos joves en sis ciutats del món.

Debuts de joves narradors
En l’apartat de debuts, una de les veus que
generen més expectació és la de Marta
Orriols (Balaguer, 1975), amb Anatomia

de les distàncies curtes (Periscopi). És un
recull de contes sobre el dolor, les rela-
cions i l’amor, ras i curt: sobre les perplexi-
tats de la vida quotidiana. Natalia Carrero
(Barcelona, 1970) publica també en català
Jo mateixa, suposo, amb el nou segell d’En-
ciclopèdia Catalana Rata, sobre una noia
que busca el seu espai per sobreviure i el
troba en la literatura. L’editorial Malesher-
bes publicarà a l’octubre Recorda que mo-
riràs, de Ferran García, una novel·la que
es ven com “un viatge iniciàtic sense re-
torn”, mentre que Empúries aposta per
Gemma Sardà, i la seva La veu del Cyrano,
una novel·la tragicòmica que retrata el
món de l’espectacle. Imma Tubella, recto-
ra de la UOC, situa a l’Empordà una no-
vel·la de misteri al voltant d’unes joies de
la baronessa Thyssen desaparegudes, Un
secret de l’Empordà (Columna), i Gemma
Ruiz parla de tres dones que lluiten al llarg
del segle XX a Argelagues (Proa).

Sebastià Portell presenta El dia que va
morir David Bowie (LaBreu Edicions),
una novel·la collage ambientada a Barcelo-
na protagonitzada per un jove que es de-
bat entre les eleccions personals i la moral.
Dos poemaris que no es poden deixar es-
capar aquesta temporada són el d’Albert
Roig, Gos (Galaxia Gutenberg) i Filtra-
cions, d’Àlex Susanna (Proa), on aplega
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notes de viatge per tot el món. A banda,
Rata publica Escriptures alçurades, un
inèdit del difunt Carles Hac Mor.

Les veus internacionals
D’entre les variades novetats estrangeres
que desembarquen a les llibreries cal estar
al cas de Brúixola (Empúries), de Mathias
Enard, un escriptor francès resident a Bar-
celona, autor de Parla’ls de batalles, reis i
d’elefants. La novel·la traça un fresc de les
relacions entre Orient i Occident a partir
d’una història fallida d’amor, que el prota-
gonista, malalt, rememora durant una nit.
Grégoire Polet ofereix una mirada des de
fora de la capital catalana a Barcelona!
(Angle). De França arriba també una no-
vel·la sobre el totalitarisme religiós d’aque-
lles que posen els pèls de punta: 2084. La fi
del món (Edicions 62), de l’algerià Bo-
ualem Sansal, que visitarà Barcelona per
presentar el seu llibre aquest setembre.

En l’apartat de novel·la negra, anoteu el
thriller psicològic de Delphine de Vigan
Basat en una història real (a l’octubre amb
Edicions 62), per tremolar, i la darrera no-
vel·la de Pierre Lemaitre, Tres dies i una
vida (Bromera). No espereu cap nou cas
de Verhoeven, sinó una història negra que
“explora els límits de la culpa i la innocèn-
cia”. Nou títol d’Andrea Camilleri, Mort

mar endins (Edicions 62, novembre) en
què coneixerem Montalbano de jove, pe-
rò ja llunàtic i esquerp. I de la corda sue-
ca: Crims duplicats (Columna, octubre),
de Hjorth & Rosenfeldt, un nou cas del
psicòleg criminal Sebastian Bergma, i la
novel·la pòstuma de Henning Mankell
Botes d’aigua sueques (Tusquets).

Atenció a Raig Verd, que publica l’au-

tor kenià –ferm candidat al premi Nobel
de Literatura– Ngugi wa Thiong’o, Som-
nis en temps de guerra, la primera entrega
de les seves memòries. El mateix segell
publica Els últims testimonis, de la ja
guardonada amb el Nobel Svetlana Alek-
siévitx, un volum en què la bielorussa re-
cull el testimoni de persones que eren
nens quan va esclatar la Segona Guerra
Mundial.

La literatura nord-americana no perd

pistó i després d’Olive Kitteridge, guardo-
nada amb el premi Llibreter 2010, Eliza-
beth Strout torna amb Em dic Lucy Bar-
ton (1984), un relat sobre les relacions en-
tre mare i filla en un elogi a la senzillesa.
Un altre autor d’ultramar és David Vann,
que ens va impactar amb el seu Sukkwand
Island, ambientat en una Alaska salvatge i
inhòspita. Ara presenta Aquàrium (Peris-
copi, novembre), ambientada a Seattle.

A més, debuten dues altres escriptores
nord-americanes que han aixecat força
expectatives: Emma Cline (Sonoma,
1989) amb Les noies (Anagrama), i Cynt-
hia d’Aprix Sweeny, que vindrà a Barce-
lona al novembre per presentar Retrat de
família (Amsterdam), segons la sinopsi
una reversió de La foguera de les vanitats
amb la família al centre de la lupa. Club
Editor publica l’escriptor noruec Per Pet-
terson, Sortir a robar cavalls, una història
commovedora i reflexiva protagonitzada
per un home de 70 anys.

Per als amants de l’assaig: un títol. Des-
prés de l’èxit de Sàpiens, Yuval Noah Ha-
rari torna amb una altra obra ambiciosa,
Homo Deus. Una breu història del demà
(Edicions 62), en què, pam!, explica 400
anys de la història de la humanitat de ma-
nera clara i entenedora. L’autor, a més,
vindrà a l’octubre per presentar-la. ❋

Els autors De dalt a
baix i d’esquerra a
dreta: Carme Riera,
Joan Lluís Lluís,
Mathias Enard,
Svetlana
Aleksiévitx, Jordi
Coca i Yuval Noah
Harari  QUIM
PUIG/JOSEP
LOSADA/ORIOL
DURAN

Novetats de
Mankell,
Lemaitre i
Camilleri


