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Nosaltres dos
Xavier Bosch / Columna
El Kim i la Laura es coneixen a la universitat.
Venen de mons diferents. Ell, seductor i des-
preocupat, és fill d’un hoteler del passeig de

Gràcia. Ella, de Banyo-
les, és senzilla, idealis-
ta, creu en els detalls.
Junts es diverteixen i,
units pel vincle de
l’amistat, superen els
esculls. Malgrat els ca-
mins divergents que se-
gueixen, saben que
sempre hi són per aju-
dar-se. ❋

La caixa negra
Marc Pons / Pagès Editors
Lleida, 2010. Dia dels Sants Innocents. Les
portades de la premsa destaquen la mort del
cap de personal de la Caixa d’Estalvis de Llei-

da, la Pia Lleidatana.
No és una innocentada.
Sabí Carròs ha mort al
peu del canó, assegut
al seu despatx. A l’enti-
tat es disparen totes
les conjectures possi-
bles. Un home amb
una extensa col·lecció
d’enemics: sindicats, di-
rectius... ❋

La ciutat dels solitaris
Isidre Grau / Gregal
Una novel·la que explora un grup familiar, teixit
entre idealismes i oportunismes, des del 1930
fins a l’actualitat, quan totes les herències es

demostren bastardes i
les noves generacions
en paguen un preu pot-
ser massa alt. Les
morts per accident del
germà i la cunyada, a
l’Empordà, motiven
l’escriptor Maurici Pere-
ra a repassar les com-
plexes relacions frater-
nals. ❋

L’aspiradora de Ramon Llull
Antònia Carré-Pons / Meteora
Novel·la que estableix un seguit de paral·lelis-
mes entre les relacions de parella d’ara i les de
fa 700 anys, entre l’Europa d’ara i la medieval,

entre l’Àfrica sarraïna
de Llull i l’Àfrica espo-
liada dels nostres dies.
Antònia Carré-Pons ens
fa viatjar al fons de les
relaciones humanes
per advertir-nos que,
malgrat la nostra supo-
sada modernor, no som
tan diferents als prede-
cessors. ❋

Carrers salvatges
Àlex Gombau / Angle
En una novel·la coral, ambiciosa i emocionant,
Gombau ens ofereix una crònica esplèndida
dels anys setanta al Bronx, un homenatge a les

classes desafavorides,
als lluitadors pels drets
civils i al naixement del
hip-hop. El Bronx va es-
devenir un barri mític,
en què els propietaris
preferien calar foc als
edificis abans que llo-
gar-los i les bandes ju-
venils dominaven els
carrers. ❋

Els plaers i les virtuts
Guillem Frontera / Ensiola
Cada història d’Els plaers i les virtuts conté la
llavor d’altres històries de desenvolupament
imprevisible, que el lector podrà fer créixer en
un joc sense fi i reconstruir-ne una fesomia que

el temps ha desdibui-
xat. L’amor, l’amistat, la
compassió, la por, el
temps, l’art, la soledat,
la tendresa, l’enyoran-
ça... són la matèria pri-
mera d’aquest mosaic
compost per múltiples
peces al servei d’una
imatge sorprenent i sa-
turada d’emoció. ❋

L’imperi dels lleons
Sebastià Bennasar / Alrevès-Crims.cat
Som a l’any 1972. Jean Neige i els seus homes
preparen el cop que els ha de consolidar com a
una de les bandes criminals més perilloses de

França. D’aquí a fer-se
seu el control de la mà-
fia a Lió hi ha un camí
de sang que ells han
començat a recórrer i
que els durà, entre d’al-
tres coses, a urbanitzar
la Costa Brava, contro-
lar la prostitució de mig
Europa i el tràfic d’hai-
xix. ❋

Com es bull una granota
Òscar Andreu / Contra
Un jove fa el viatge de noces tot sol a Las Ve-
gas, un tren de rodalies s’atura entre dues es-
tacions una nit de Cap d’Any, una intel·lectual

se sent inevitablement
atreta pels ximples, un
home camina sense
destí aparent pel voral
de la C-58, una plaga
d’algues tòxiques loca-
litzada en un càmping
amenaça d’escampar-
se per tot el país... 21
relats del radiofònic Òs-
car Andreu. ❋

David Cirici va guanyar el darrer premi Sant Jordi
de novel·la amb El setè àngel, que narra la història de
l’Ernest, un publicitari d’èxit i entusiasta dels plaers
de la vida, que navega amb el seu veler entre les illes
de Patmos i d’Icària en companyia del seu fill de set
anys, Marc, de la seva parella, Sophie, i del petit
Max, fill de la Sophie. Fa mala mar. Quan comença
a pondre’s el sol, el veler topa amb les restes d’un
naufragi i en Marc cau a l’aigua. Així comença la
història. El lector seguirà la recerca desesperada del
pare, el sentiment de culpa i la crisi que el du a les
portes de la bogeria. I seguirà, en paral·lel, l’aventu-
ra del fill, que la nit mateixa de l’accident és rescatat
per una llanxa carregada de famílies de Síria i l’Af-
ganistan que miren d’arribar a les costes de Samos.
Sense que ningú no ho sàpiga, el petit Marc viurà
l’aventura incerta dels refugiats. Una història com-
movedora sobre la fragilitat de la vida, els cops de
l’atzar i el lligam entre pares i fills. David Cirici, nas-
cut a Barcelona l’any 1954, és escriptor, guionista i
publicitari. Ha treballat com a guionista a la ràdio i
a la televisió en sèries i programes diversos. Ha gua-
nyat premis com ara el Recull, l’Apel·les Mestres, el
Joaquim Ruyra i va ser finalista del Ramon Llull. Ha
estat director creatiu de diverses agències i des del
2000 dirigeix la seva, Cirici Comunicació. ❋

El setè àngel
David Cirici  / Proa (Premi Sant Jordi)

A la recerca del fill perdut

David Cirici, últim premi Sant Jordi / QUIM PUIG
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Muso Kunda, la casa de les dones
Gemma Freixas / Meteora
Novel·la que viatja al cor del Sàhara per denun-
ciar el salvatgisme camuflat de creença religio-
sa i per retre homenatge a totes les lluitadores

per la llibertat de les
dones. La Mariam és
una jove de Mali que
treballa en una bibliote-
ca de Timbuctú. Un dia
del 2012 els violents
extremistes d’Ansar Di-
ne es fan els amos de
Timbuctú i la ciutat cau
davant un règim de ter-
ror i censura. ❋

El fantasma
Adrià P. Xancó / Ediciones Oblicuas
Final de la recomanable trilogia de l’autor, des-
prés d’Alfie Quinn i K. Els protagonistes de les
dues novel·les inicien un viatge per la penínsu-

la Ibèrica a la recerca
d’un fantasma, el res-
ponsable de la desgrà-
cia de tots dos joves.
Una força terrorífica els
envaeix. I si tot fos un
parany per fer-los pas-
sar per la presó? Una
obra entre el thriller, la
road movie i el realis-
me màgic. ❋

Temps de rates
Marc Moreno
La Magrana (Premi Crims de Tinta)
Tot comença quan un traficant que fuig encolo-
ma una motxilla plena de cocaïna al seu veí de

replà, a la Verneda. Vuit
quilets de no res. L’Eloi
s’espanta, no sap què
fer. Però un dia, per
lluir davant els col·le-
gues del parc, n’agafa
una mica. I després
una mica més. I convi-
den unes noies, també.
Quines festes, nano!
Fins que tot canvia. ❋

Llums de tardor
Miquel Mas Ferrà / El Gall Editor
Martí Torrandell neix a l’entremig d’uns canvis
socials i polítics que propiciaran la Gran Guer-
ra. La seva vida es debat entre els deures filials

i la definitiva emanci-
pació, fer el salt i rom-
pre la cadena d’una
llarga nissaga de car-
boners. Mentrestant, di-
vagarà confós entre
tres amors antagònics
que irrompran durant
la particular eixida i
deixaran empremta en
un cor sensible. ❋

Els vells amics
Sílvia Soler / Columna
L’autora s’endinsa en l’apassionant aventura
que suposa la recerca del sentit de la vida i ens
mostra per què l’amistat és un valor que cal

preservar per sempre.
Cinc estudiants de be-
lles arts viatgen a París
per visitar la gran expo-
sició que es va fer so-
bre Gauguin al Grand
Palais a finals dels
anys vuitanta. Aquell
viatge, de només qua-
tre dies, els durarà tota
la vida. ❋

Farishta
Marc Pastor / Amsterdam
Farishta, de 18 anys, desinhibida i valenta, ja
ha trobat la feina de la seva vida. Som al 1993,
i la companyia russa Iefremov-Strugatski l’ha
contractada per atendre les famílies riques que

viuen en un complex
d’illes privat a la Poli-
nèsia francesa, on se’ls
ha garantit que podran
educar els fills sense
cap risc. En aquell apa-
rent paradís coneixerà
ben aviat l’amor. Però
també es veurà atrapa-
da en tot d’esdeveni-
ments inquietants. ❋

La memòria de l’arbre
Tina Vallès / Anagrama (Premi Anagrama)
Novel·la bellament escrita i construïda que
aconsegueix col·locar el lector en la pell d’un
nen i que parla de la transmissió dels records,

de com es fabriquen i
de com es conserven,
d’on es guarden i com
es poden perdre. Men-
tre els adults fan el
possible perquè tot va-
gi com sempre, el Jan
es fixa en els detalls
del seu voltant i els va
ajuntant per entendre
què passa. ❋

Tres minutos de color
Pere Cervantes / Alrevés
Coque Brox, el protagonista de la història, és
un inspector de policia, separat, poc parlador i
acromatòpsic: tot ho veu en blanc i negre.
Quan desapareix un company policia que inves-

tigava una trama de
pederastes, acaba
anant a un lloc sense
retorn aparent amb un
forense agorafòbic i
una cirurgiana que co-
mença a creure en les
experiències properes a
la mort. Original barre-
ja de novel·la policíaca
i ciència-ficció. ❋

La periodista mediàtica Pilar Rahola va guanyar el premi
Ramon Llul amb Rosa de cendra, novel·la amb què narra
uns anys convulsos de la història de Barcelona. Moments
efervescents en què les guspires van començar a saltar. La
Lliga Regionalista guanya les eleccions del 1901 sota el lide-
ratge de Cambó i Prat de la Riba. Els monàrquics i els ler-
rouxistes s’organitzen. Catalunya viu moments de pors i
d’incerteses, però també de grans il·lusions i esperances. ❋

Rosa de cendra
Pilar Rahola / Columna (Premi Ramon Llull)

Aquells anys efervescents

Pilar Rahola és l’última guanyadora del premi Ramon Llull / ANDREU PUIG

Dies de ratafia
Sergi Pons Codina / Edicions de 1984
L’autor barreja picaresca de barri, postveritat
dels diaris, alcohol de garrafa, humor pel broc
gros i fins i tot una història d’amor al servei de
la supervivència de Xavier Morell, un pobre dia-

ble elevat a la catego-
ria d’heroi del nostre
temps. Morell i el seu
deixeble Quintana són
dos joves intel·lectuals
de barra de bar. Buiden
ampolles de ratafia
mentre l’un dicta a l’al-
tre tot un seguit d’ob-
servacions sobre l’ac-
tualitat. ❋
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La ciutat de ningú
Antoni Vidal Ferrando / Meteora
A La ciutat de ningú, Vidal Ferrando ens ofereix
la constatació de la impossibilitat d’eliminar el
passat i les seves conseqüències, quan aquest

passat no s’ha sabut
tancar com cal, quan
es vol impedir que els
seus secrets vegin la
llum. Perquè, de fet, no-
més la llum de la veri-
tat donarà repòs a qui
va creure que, enter-
rant la ignomínia, en-
terraria també el re-
mordiment. ❋

Els estranys
Raül Garrigasait / Edicions de 1984
Novel·la que es mou entre l’humor i la tragèdia,
plena de música, de personatges excèntrics i
d’escenes d’una plasticitat extraordinària. Amb

un estil que toca tots els
registres, alternant el
present i el passat, el lli-
bre ens fa viatjar al cen-
tre de l’estranyesa que
cadascun de nosaltres
porta a dins. L’amistat,
la família, la religió, la
política: tot s’acaba cap-
girant, o transfigurant, o
destarotant. ❋

Tros
Rafael Vallbona / Pagès editors
La terra humanitza, el contacte amb la gent
embruteix. No hi ha res que decanti la balança
en favor de les persones, creu en Joan, un vell
xaruc, vidu i malcarat. El Pepe ha tornat al po-

ble pel seu pare, vell i
sol en morir-se la mare.
Però també per ama-
gar-se del seu fracàs a
ciutat. I Alcastrer, un
no-lloc enmig del secà,
quatre cases i un cen-
tenar d’ànimes sense
inquietuds, no és el mi-
llor indret per a una vi-
da rica i plena. ❋

Barcelona. Llibre dels passatges
Jordi Carrión / Galaxia Gutenberg
Espais màgics i rituals, laboratoris de la cultura
i de la tècnica, els passatges permeten pensar
el gran text urbà des de les seves notes a peu

de pàgina. A Barcelona
n’hi ha prop de quatre-
cents. Carrión ha viatjat
per tots, els ha estu-
diat, els ha llegit, per
accedir a una dimensió
de Barcelona que no
havia estat explorada.
Una dimensió amb bu-
gaderes, editors, anar-
quistes, pintors... ❋

Encén el llum
Anna Carreras / Labreu
Aquesta és la història d’una tigressa blanca
que aplica la mateixa transcendència a l’hora
d’escriure que en rematar un francès. L’antiga

secta xinesa de les Ti-
gresses Blanques dedi-
quen quasi una dècada
a l’art de la fel·lació
com a activitat sacra,
per completar un pro-
cés biològic que les fa-
rà rejovenir entre cinc i
quinze anys. Una obra
potent i bella d’Anna
Carreras. ❋

Másters del Multiverso
Sergi Escolano / Pez de Plata
Novel·la de ciència-ficció i molt d’humor amb
què Escolano ens parla de la Teoria del Multi-
vers. Si és certa, existeixen altres universos en

què els fets han passat
d’una manera molt di-
ferent a com han pas-
sat en el nostre món,
tot i ser similars. Sota
les lleis del Multivers
tot és possible: tenir
més lligues que el rival,
que no existeixi el reg-
gaeton o estar casat
amb la Theron. ❋

Mitja vida
Care Santos / Columna (Premi Nadal)
A través de les vides de cinc amigues al llarg
de trenta anys, Mitja vida retrata amb delicade-
sa una generació de dones que van haver de

construir els seus des-
tins a l’Espanya de la
dictadura i la Transició,
en un moment en què
la hipocresia d’aquells
que volien mantenir les
formes a qualsevol
preu es va enfrontar
amb noves mirades so-
bre l’amistat, l’amor i
la llibertat. ❋

Ciutat fantasma
David Marín / Llibres del Delicte
La tornada a Barcelona de l’agent dels Mossos
d’Esquadra Salvador Garcia, després de vuit
anys destinat a Lleida, suposa un bany de reali-

tat: ja no és ni d’aquí ni
d’allà. Sense família ni
amics ni coneguts a la
ciutat, aquesta Barcelo-
na ja no és la que ell
havia conegut. Així que
va a la recerca d’un an-
tic company d’institut.
Les dificultats per tro-
bar-lo se sumen a la
resta de conflictes. ❋

La fada negra
Xavier Theros  / Destino (Premi Josep Pla)

Xavier Theros, guanyador del premi Pla / QUIM PUIG

Xavier Theros (Barcelona, 1963), és antropòleg, es-
criptor i poeta. Cofundador del duet de poesia Acci-
dents Polipoètics i autor de diversos llibres sobre la
ciutat de Barcelona, com La Sisena Flota a Barcelona
(premi Josep Maria Huertas Claveria) i Barcelona a
cau d’orella (2013). Col·labora regularment a diver-
sos mitjans de premsa.

Va guanyar l’últim premi Josep Pla amb el seu
debut novel·lístic, La fada negra, ambientada en una
Barcelona convulsa i que ens ofereix un relat ple de
passions i intrigues amb força narrativa.

Barcelona, 1843. Una nit d’estiu, un nen apareix
degollat en un fumador d’opi. En Llàtzer Llampa-
des, un capità de vaixell expulsat de la marina mer-
cant, a qui un tràgic naufragi ha marcat per sempre,
es converteix en policia empès per les circumstàn-
cies. El país viu la minoria d’edat de la reina Isabel
II. Governa el seu regent, l’odiat general Espartero.
A la ciutat, bruta i claustrofòbica, plena de barrica-
des i fantasmes i asfixiada per les muralles, està a
punt d’esclatar la revolució. Per reprimir-la, l’exèr-
cit es prepara per a un llarg i brutal bombardeig que
durarà tres mesos. Sota les bombes, enmig del setge
militar i només consolat per la seva ardent amant,
Llampades haurà d’esbrinar qui és el misteriós as-
sassí de criatures. ❋

Barcelona sota les bombes d’Espartero
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La dona del Cadillac
Joan Carreras / Proa
L’home que arriba un dimecres al poble de
Mompuig té una missió que sembla ben senzi-
lla: parlar amb l’Helena Bau, que hi té un cen-

tre de meditació, i com-
prar-li un Cadillac que
custodia en un garatge.
Però les coses no són
mai el que semblen. Al-
guns veïns no veuen
amb bons ulls la pre-
sència del foraster. Tots
oculten les seves raons
i tots ignoren l’abast re-
al del misteri. ❋

La noia del club
Maria Carme Roca / Bromera
Des de ben jove, la Flora ha volgut ser nedado-
ra. No ho té fàcil. Ha de compaginar la feina
amb l’esport. Els aires nous que du la procla-

mació de la Segona
República donen ales
al seu somni. Entra en
contacte amb un grup
de dones que aspiren a
transformar la realitat
des de l’art, la literatu-
ra o el periodisme, com
ara R.M. Arquimbau,
Irene Polo, Anna Murià
i Mercè Rodoreda. ❋

Quan la mort és la vida i la vida és
la mort
David Cordero Espín / Gregal
El protagonista, força cràpula, explica en prime-
ra persona com “durant molts anys he estat un
escriptor oblidat. Un dia vaig arribar a tocar la

glòria. He viscut sol
més temps del que ho
he fet acompanyat. Tan
allunyat com he pogut
de la meva exdona i el
més a prop que he sa-
but de la meva filla”.
Un viatge d’anada i tor-
nada a la mort canvia-
rà les seves circums-
tàncies vitals. ❋

A la deriva
Xavi Narro / Ediciones B
Pau és un cínic cagadubtes assetjat per fanta-
sies homicides, però a l’hora de la veritat cap-
tura vius els mosquits que el piquen les nits

d’estiu i els obre la fi-
nestra. En Plèbot és un
nen prodigi de l’escul-
tura per impressió 3D,
ídol d’adolescents, im-
pulsiu i conspirador, per
a qui cada nit és la mi-
llor de la seva vida. En
Pau necessita algú que
l’allunyi del tedi i en
Plèbot vol pasta. ❋

Amics per sempre
Lluís-Anton Baulenas /Bromera (Premi Ciutat d’Alzira)
A Ferran Simó la guerra dels Balcans, on s’ha
vist immers gairebé per atzar, ha reduït la seva
voluntat a la d’un animal i ho ha assumit. No-

més la sort el salvarà
de morir i podrà tornar
a casa, a una Barcelo-
na eufòrica a punt
d’inaugurar els Jocs
Olímpics. Gràcies a la
proposta insòlita d’un
amic, canviarà d’identi-
tat i coneixerà dues no-
ies tot sota les ombres
del passat. ❋

Que te vaya como mereces
Gonzalo Lema / Roca (Premi L’H Confidencial)
Novel·la d’investigació policial en què Santiago
Blanco, policia retirat, malviu com a porter d’un
edifici d’apartaments en una ciutat boliviana. A

un exdelinqüent cone-
gut de Blanco li han
matat el fill, asfixiant-
lo, i després han robat
el cos del dipòsit de ca-
dàvers. Blanco decideix
investigar el cas i,
d’aquesta manera, as-
sistim a un retrat de la
societat del país i de la
marginalitat. ❋

Les defenses
Gabi Martínez / Albert Torrescasana / Catedral
Quan ningú no et creu, els companys de feina
dubten de tu i penses que t’estàs tornant boig,
és l’hora de passar a l’acció. Les defenses nar-

ra en primera persona
el cas del doctor Escu-
dero, un neuròleg de
50 anys que va ser
diagnosticat com a bi-
polar, motiu pel qual va
perdre tota la credibili-
tat com a professional i
va ser abandonat per
gairebé tothom, com
explica Martínez. ❋

Procés enverinat
Salvador Balcells / Meteora
Emili Espinosa mai no ascendirà, sempre serà
sotsinspector dels Mossos d’Esquadra a Tarra-
gona, sempre arrossegarà la rèmora d’haver

estat guàrdia civil i de
tenir una família tossu-
da, llenguda i contesta-
tària. Per això i altres
detalls més o menys
destacables, sempre ha
fugit com d’escaldar-se
de tot allò que fes tuf
de política. Fins que
una sèrie d’atemptats
el fan entrar en joc. ❋

I ens vam menjar el món
Xevi Sala  / Edicions 62 (Premi Prudenci Bertrana)

Xevi Sala ha guanyat el Bertrana / MANEL LLADÓ

Xevi Sala (la Bisbal d’Empordà, 1965) és periodista,
director adjunt del grup El Punt Avui. Ha publicat
l’assaig A l’altre barri. Vint-i-cinc anys de la Font de
la Pólvora, suburbi de Girona (CCG Edicions) i la
novel·la Les causes perdudes (Columna), amb la qual
va quedar finalista del Premi Prudenci Bertrana
l’any 2010. També és autor de les novel·les En la pell
d’un mort (Columna, 2013) i Esborraràs les teves
petjades (Proa), amb què va guanyar el premi Roc
Boronat.

Ara ens presenta la novel·la amb què va guanyar
l’última edició del premi Prudenci Bertrana, I ens
vam menjar el món, un relat divertit, tendre i emotiu
per on desfilen un grup heterogeni de personalitats
ben peculiars, com ara Kirk Douglas, Santiago Car-
rillo, Josep Pla i Salvador Dalí, i que conforma un
fresc excepcional que gravita al voltant de les bases
nord-americanes.

L’Elias Barrera, sergent de l’exèrcit dels Estats
Units, arriba a l’Estartit per assistir al funeral del seu
pare, un militar que va servir a la base Loran, i per
recollir l’antiga bandera familiar. Per recuperar-la,
però, s’haurà d’entendre amb en Gori Vilar, pesca-
dor i militant comunista, que li explicarà la increïble
història que va compartir amb Kirk Barrera, l’home
que va salvar tot un país. ❋

Les bases nord-americanes a l’Empordà
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El somriure de Darwin
Anna Maria Villalonga / Llibres del Delicte
Max és un rodamón que viu al carrer amb el
seu gos i passa la nit en un caixer automàtic
davant del balcó de Noemí, dona callada i soli-

tària que arrossega un
terrible fantasma del
passat. Noemí té un veí
gairebé desconegut,
Ivan, un jove malcarat
que no li ofereix gaire
confiança. Les vides
dels tres personatges
s’entrecreuen insospita-
dament d’una manera
dramàtica. ❋

Nines
Muriel Villanueva / Males Herbes
Les dotze nines d’aquest llibre, reals o simbòli-
ques, de pell o porcellana, guarden cadascuna
el seu secret. Observen la vida en silenci, des

del seu prestatge, des
del seu racó del món.
Amb l’estil àgil, directe
i alhora poètic que la
caracteritza, Muriel Vi-
llanueva ens presenta
un recull de contes
amb un nexe comú, el
d’una intimitat trunca-
da per la presència de
l’altra, que calla. ❋

La vuitena caixa
Dory Sontheimer / Aurèlia Manils / Capital Books
Després de morir la seva mare Dory Sonthei-
mer va descobrir a casa seva set caixes amb
documents que li revelaven la seva identitat

jueva i la dramàtica
història de la seva fa-
mília, víctima de la per-
secució nazi. A La vui-
tena caixa ha recons-
truït els itineraris vitals
de cinc nens de la fa-
mília que van tenir des-
tins diferents en la trà-
gica ruleta de la vida i
la mort. ❋

Les darreres paraules
Carme Riera  / Edicions 62 (Premi BBVA Sant Joan)

L.S. d’Habsburg Lorena

Carme Riera va guanyar el premi BBVA Sant Joan amb aquesta
biografia novel·lada de Lluís Salvador d’Habsburg Lorena (Flo-
rència, 1847 – Txèquia, 1915), a través d’un manuscrit trobat en
què confessa els secrets dels seus amors, alguns de tràgics, i ofe-
reix punts de vista personals dels esdeveniments que canviaren
el mapa europeu del segle XX. També narra les vivències fami-
liars, sentimentals i polítiques d’una personalitat extraordinà-
ria. ❋ Carme Riera, guanyadora del premi BBVA Sant Joan / JOSEP LOSADA
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Aunque caminen por el valle...
Álvaro Colomer / Random House
La gran novel·la de no-ficció Aunque caminen
por el valle de la muerte recrea la batalla de
Najaf, on va intervenir de manera poc clara la

brigada Plus Ultra de
l’exèrcit espanyol el
2004, el xoc més trau-
màtic del darrer mig
segle. Colomer ha in-
vestigat i ha tret a la
llum les ordres i contra-
ordres dels comanda-
ments militars amb
una prosa plena de rit-
me i versemblança. ❋

Tocar el dos no és tan senzill
Màrius Moneo / Alrevés-Crims.cat
Un plantejament tan inusual com el cas repor-
tat, converteix aquesta obra en un relat original
dins del gènere de la novel·la negra, que farà

saltar el lector de case-
lla en casella fins al fi-
nal a través d’un crim
tan enrevessat com un
joc macabre que obliga
la policia a remenar un
munt de cartes de la
baralla i a cridar un
sotsinspector experi-
mentat perquè se’n fa-
ci càrrec. ❋

Somnis
Jordi Ortiz / Bromera (Premi Ciutat d’Elx)
Què passaria si la persistència dels teus som-
nis alienés el teu quefer diari i condicionés la
teva vida? Això li passa al protagonista

d’aquest recull de re-
lats que té com a punt
de partida el vestit ver-
mell d’una dona que
apareix en el primer
dels seus somnis.
Aquest somni arriba
quan és un nen petit i
el marcarà per sempre,
sobretot quan li torna
40 anys després. ❋

El monarca de las sombras
Javier Cercas / Random House
El gironí Javier Cercas relata la vida d’un fami-
liar seu que va participar a la Guerra Civil des-
prés d’enrolar-se a les tropes franquistes. El

monarca de las som-
bras recrea, després
d’investigar, les vicissi-
tuds d’un personatge
que va morir el 1938
combatent a la cruenta
Batalla de l’Ebre i que
va ser primer heroi i
després oblidat, com
tants. Cercas toca de
nou l’angle fosc. ❋

La senyora Stendhal
Rafel Nadal / Columna
Després de l’èxit de La maledicció dels Palmi-
sano, Nadal torna a la postguerra amb una no-
vel·la colpidora, a cavall de realitat i ficció, que

tanca el cicle de l’autor
sobre els bàndols, el
destí i la llibertat indivi-
dual. Quan l’últim dia
de la guerra una bala
sega la vida de la Ros-
sa en un tiroteig en
una plaça de Girona, el
destí d’en Lluc queda
lligat per sempre a les
ombres. ❋

El pacifista que pretenia volar...
Joan Gasull / Llibres del Segle
Gasull recrea la història real d’un adolescent lli-
bertari que va intentar volar la discoteca Tiffa-
ny’s de Platja d’Aro i tot el que va representar

dins la premsa i la so-
cietat de l’època.
L’agost del 1969, un jo-
ve indocumentat i sen-
se permís de conduir li
va robar la Vespa al
seu pare i sense tenir
ni els diners per entrar
a la sala, va iniciar una
aventura que va acabar
amb la detenció. ❋

El informe Casabona
Sergio Vila-Sanjuán
Editorial Destino
Cronista de la Barcelona del s.XX a les seves novel-
les, Vila-Sanjuán inicia nova sèrie amb el periodista

Víctor Balmoral, que s’en-
dinsa en la biografia d’un
mecenes i empresari pro-
tagonista en la lluita anti-
franquista i la Transició.
Les llums i les ombres
mostren la doble cara
dels grans personatges a
través d’una dissecció del
present amb audàcia i
sense rancúnies. ❋

El polifacètic Jordi Amor debuta en
novel·la guanyant el premi Docu-
menta amb una obra que narra la vi-
da i les circumstàncies d’un jove
barceloní, el fet creatiu, les xarxes
socials (i els silencis) i tot ben ama-
nit amb música dels anys setanta:
Talking Heads, Wire, Television, T-
Rex, Ramones... ❋

Vida i música
d’un barceloní
El forat
Jordi Amor / L’Altra (Premi Documenta)

L’autor Jordi Amor / ELISABETH MAGRE

Anecdotari d’una vida mèdica
Josep Morera Prat
MarketingMente
L’antic cap del servei de pneumologia de Can
Ruti, el doctor Morera Prat, ens ofereix un su-

cós llibre de vivències a
través de relats breus,
alguns de ben divertits,
sobre la seva experièn-
cia mèdica, però també
dels tòpics o de mes-
tres com Jung o Wege-
ner. Ideal per llegir al
metro, a la platja o a la
piscina. Bona prosa i
bones anècdotes. ❋

Anatomia de les distàncies curtes
Marta Orriols / Periscopi
A través de personatges fugaços i d’imatges
senzilles que condensen grans emocions en pe-
tits gestos, aquest recull de contes retrata la in-
finitat de relacions a què ens condueix l’amor.

L’estima, el dolor, les
renúncies implícites,
els oblits o les pèrdues
es relacionen íntima-
ment en uns textos en
què els protagonistes
s’enfronten de manera
quasi imperceptible
amb l’exterior mentre
proven d’oblidar els de-
sitjos sexuals. ❋

De què fuges, qui et persegueix?
Empar Moliner / Columna
En el seu llibre més intimista, Empar Moliner
ofereix un llibre autobiogràfic sobre les sensa-
cions que li han representat el fet de córrer, els

personatges que troba,
la primera marató de
Barcelona, la mítica de
Nova York, les lesions,
la disciplina física... To-
ta una filosofia de vida
que desenvolupa en un
relat emocionant i
commovedor que va
molt més enllà de l’es-
port. ❋
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La germana gran
Jesús Lana 

La Magrana (Premi Els Lectors de L’Odissea)
Quan en Mat veu entrar la noia d’ulls negres al
bar on malgasta les hores de periodista en

atur, superant la sepa-
ració i en caiguda lliure
vital i general, poc es
pensa que la descone-
guda, una nord-ameri-
cana, el pot ajudar. Un
trajecte cap al mal i la
venjança, però també a
l’amor, la sort i a l’in-
dret de l’ànima on es
tanquen les ferides. ❋

Honor de poble poble
Jordi Romeu Carol

Pagès Editors (Premi Narrativa Breu Andorra)
Hi ha qui afirma que la història d’un poble la
conformen els fets documentats i comprova-

bles. Altres defensen
que està formada per
aquella tradició oral
que perdura en el
temps. És material fun-
gible que es diluirà
amb el pas del temps,
sí, però que no desapa-
reixerà mai del tot. So-
breviurà en l’incons-
cient col·lectiu. ❋

No n’estiguis tan segur
Llort / Alrevés-Crims.cat
Dilluns al matí. La setmana comença per al ser-
gent dels Mossos d’Esquadra Jaume Fuentes
amb el cas del cadàver d’un home jove esbude-
llat en un petit despatx. Al llarg dels set dies se-

güents, el que en un
principi semblava un cas
rutinari va transitant per
un mostrari d’estereo-
tips i situacions pròpies
del gènere negre i poli-
cíac: assassinats, tra-
ïcions, fugitius, persegui-
dors, màfies, corrupció,
sicaris, venjances. ❋

Un home cau
Jorid Basté i Marc Artigau / Rosa dels Vents
Una nit de primavera, mentre el detectiu privat
Albert Martínez sopa a la Barceloneta amb un
amic, és testimoni d’una escena inquietant:

dos homes s’apropen a
l’espigó, a la zona més
perillosa, mentre parlen
i gesticulen com si dis-
cutissin. Al cap d’una
estona només en torna
un. Així comença la re-
cerca que el conduirà a
descobrir els secrets
més foscos d’una famí-
lia influent. ❋

Aventures i desventures de Joan
Orpí
Max Besora / Males Herbes
Joan Orpí (Piera, 1593 - Nova Barcelona, 1645)

és un dels personatges
més desconeguts de la
nostra història. En
aquest llibre torrencial
se’ns narra l’odissea
que el va portar primer
a Barcelona, més tard
a Sevilla i finalment a
Amèrica, on viuria tota
mena de situacions ro-
cambolesques que ens
narra Besora. ❋

Nascut a Palma el 1977, Carles Rebassa ha publicat
els llibres de poesia Requiescat in pace (amb Pere Pe-
relló), Poema B, Els joves i les vídues (XLIV Premi de
Poesia Ausiàs March) i Pluja de foc.

Eren ells és la primera novel·la que publica i li ha
fet guanyar el premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler
i, també, el Ciutat de Barcelona. A Rebassa li agrada
l’oralitat de la literatura, i fa recitals arreu del país i a
fora d’ençà que era jovenet. Actualment treballa en
altres llibres, amb la intenció d’escatir idees com la
mentida, el poder, el bosc, la reunió, la solitud
acompanyada.

L’obra narra com en Sebastià ha sortit d’un cen-
tre de menors i comença el batxillerat en un institut
públic. Comparteix aula amb en Jaume, un noi ob-
sessionat pel llibre A sang freda de Capote, n’Albert
Abat, un bon estudiant i líder carismàtic, i en Mi-
quel Àngel, víctima de les burles dels seus companys
i amb un entorn gens fàcil. Tots ells d’alguna mane-
ra estan marcats per la mort d’en Joel, un company
de classe. Però no serà l’única mort d’aquell curs.

Carles Rebassa demostra un esplèndid domini
narratiu i lingüístic, donant veu a un grup d’adoles-
cents que cerquen la seva identitat en un univers
propi, de relacions ocultes i exaltades, viscudes amb

Carles Rebassa, premi Pin i Soler / GABRIEL MASSANA

Joves que busquen la seva identitat
Eren ells
Carles Rebassa  / Angle (Premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler)

l’emoció a flor de pell.
“Novel·la d’iniciació, amb una gran voluntat

d’estil, que descriu les turbulències d’uns personat-
ges que volen desbordar les convencions”, van de-
clarar els membres del jurat del premi Pin i Soler. ❋

14
01

72
-1

16
05

66
®




