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sabrà tot i Homes d’honor. Amb Eu-
fòria (Proa), Xavier Bosch culmina-
rà la seva exitosa trilogia. Una llis-
ta dels títols amb més projecció co-
mercial de l’any segurament hauria
d’incloure La terapeuta (Columna
en català i Planeta en castellà), la
nova novel·la del comunicador Gas-
par Hernàndez, que va vendre
60.000 exemplars d’El silenci, el seu
debut. Un parell de thrillers histò-
rics, L’enigma Colom, de Maria Car-
me Roca, i Els darrers dies del gene-
ral Prim, de Francesc Puigpelat,
també tenen molts números per
guanyar-se la confiança dels lectors.

Quant a la ficció en castellà, des-
taquen la nova novel·la d’Enrique
Vila-Matas, Kassel no invita a la
lógica (Seix Barral); El hombre bico-
lor (Anagrama), la novel·la pòstuma
de Javier Tomeo; Limbo, del nocille-
ro Agustín Fernández Mallo (Alfa-
guara); La mujer loca (Seix Barral),
de Juan José Millás, i la narrativa
completa de Manuel Vázquez Mon-
talbán (Galaxia Gutenberg).

Poesia: un any de celebració
En poesia, aquest començament
d’any ve marcat pel retorn a la poe-
sia en català de Pere Gimferrer, des-
prés de dotze anys i uns quants lli-
bres en castellà. Edicions 62 li pu-
blica, aquest gener, El castell de la
puresa, que el crític Joaquim Molas
ja ha saludat com “un dels grans lli-
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rans i novells, clàssics
antics i moderns, vo-
lums d’història sobre
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Mundial i el Tricentenari del 1714,
assaigs d’actualitat sociopolítica,
poesia…: l’oferta editorial per als
pròxims dotze mesos, tant la dels
segells poderosos i consolidats
com la dels petits i independents,
és tan rica que no hi haurà cap lec-
tor que no hi trobi més d’un títol
apassionant.

Temporada de novel·la
La collita de novel·les en català d’en-
guany promet ser una de les més in-
teressants d’aquest segle fins ara.
Un dels plats forts de la temporada
serà L’altra (RBA - La Magrana), la
primera novel·la de Marta Rojals
després de Primavera, estiu, etcète-
ra. Arribarà a les llibreries el 16 de
gener i les xarxes socials ja bullen
d’expectació. També el valencià
Manuel Baixauli, autor de la multi-
premiada L’home manuscrit, torna
amb un llibre nou. Es tracta de La
cinquena planta (Proa), on l’autor
s’enfronta a una estranya malaltia
neurològica que el va tenir paralit-
zat durant sis setmanes. Amb Els ju-
gadors de whist, plena d’intel·ligèn-
cia i humor, Vicenç Pagès Jordà va
entusiasmar crítica i públic. Ara ha
guanyat el premi Sant Jordi amb Di-

✒✒✒✒ Pere Antoni Pons

Tot i que les vendes de llibres fa anys que no paren de caure,
tot i que la crisi del sector editorial és més que preocupant,
tot i que les llibreries ho tenen cada cop més difícil per
sobreviure, les editorials afronten l’any que comença amb un
ventall variat i apetitós de nous títols

es de frontera, un retrat sobre la ge-
neració que actualment voreja la
trentena que l’editorial Proa trau-
rà al mes de febrer. Una altra de les
triomfadores de l’última Nit de San-
ta Llúcia va ser Neus Canyelles, que
amb Mai no sé què fer fora de casa
–literatura feta a partir de literatu-
ra– va emportar-se el premi Mercè
Rodoreda de contes.

El poeta i narrador David Castillo
ens té acostumats a unes novel·les
realistes i dures sobre la Barcelona
de les últimes cinc dècades. Amb
Barcelona no existeix, que publica-
rà Empúries, fa un salt en el temps
i munta un relat futurista i apocalíp-
tic situat al 2040. Herències col·la-
terals, de Lluís Llort, apareixerà a
RBA - La Magrana a la tardor i ofe-
rirà als lectors una bona dosi d’acció
i d’humor grotesc, marca de la casa.
Club Editor té a punt, per al mes de
juny, el retorn de Guillem Frontera
al gènere negre. La novel·la té el sug-
gestiu títol de Sicília sense morts, que
és una perífrasi tèrbola per a la so-
lar i terbolíssima illa de Mallorca. El
també mallorquí Marc Cerdó publi-
carà també a Club Editor la seva se-
gona novel·la, Cor mentider. Un altre
títol destacable serà Els nois, de To-
ni Sala, que a més inaugurarà el ca-
tàleg de L’Altra Editorial, el nou se-
gell d’Eugènia Broggi.

El 2014 també marcarà el retorn
de Dani Santana, protagonista de Se
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Dostoievski, en la versió que va fer-
ne Joan Sales (Club Editor); El tea-
tre de Sabbath, una de les obres mes-
tres de l’època daurada –els 90– de
Philip Roth, que publicarà RBA - La
Magrana en traducció de Xavier Pà-
mies; Això és tot (Empúries) i L’últi-
ma nit (L’Altra Editorial), del vete-
rà autor nord-americà James Sal-
ter; Noves impressions d’Àfrica (La-
breu), de Raymond Roussel; Ànima
(Periscopi), de Wajdi Mouawad, au-
tor de l’aclamadíssima Incendis; La
gran caiguda, de Peter Handke, que
apareixerà a Raig Verd… Per la se-
va banda, Quaderns Crema i Acan-
tilado seguiran fidels a dos dels au-
tors predilectes de Jaume Vallcor-
ba: Georges Simenon, de qui gaudi-
rem La neu era bruta en traducció
d’Anna Casassas, i Stefan Zweig, de
qui Joan Fontcuberta ha transvasat
La por al català.

Literatura del jo i assaig polític
El 2014 també serà un any ric en
biografies, dietaris, memòries i as-
saigs d’actualitat. La realitat i els
seus meandres interessen cada cop
més, i les editorials aspiren a saci-
ar la curiositat dels lectors. Els
dietaris complets d’Oriol Bohigas
(RBA - La Magrana) i els inèdits de
Maria Mercè Marçal (Empúries)
prometen ser molt sucosos. També
sucoses seran les Cartes de l’exili
(Angle), la correspondència que

Mercè Rodoreda va mantenir amb
diferents corresponsals entre el
1938 i el 1983. Un clàssic indiscuti-
ble de la literatura autobiogràfica és
la Vida secreta de Salvador Dalí
(Quaderns Crema i Acantilado). Un
dels assaigs més poderosos serà Ze-
ro, zero, zero (Empúries i Anagra-
ma), de Roberto Saviano, una explo-
ració del món del tràfic de cocaïna.
Pel que fa a les memòries, desta-
quen les de Joaquim Nadal, Testi-
moni de càrrec, i les de Manel Cuyàs,
El nét del pirata, totes dues a Proa.
Per als addictes a l’actualitat socio-
política, hi haurà volums com Espa-
ña en el diván. De la euforia a la des-
orientación, retrato de una década
decisiva (2004-2014), del periodis-
ta Enric Juliana.

El 2014 també tindrà una bona
collita de biografies. Apareixeran la
de Bohumil Hrabal (Galaxia Guten-
berg), de Monika Zgustová; Cortá-
zar de la A a la Z, la biografia visual
i autocomentada de Julio Cortázar,
feta a partir d’imatges i textos del
mateix autor; la biografia de Joan
Sales escrita per Montserrat Casals
(Club Editor), i l’esperadíssima Sa-
linger (Seix Barral), de David Shi-
elds i Shane Salerno, que s’ha venut
com la biografia “definitiva” de l’au-
tor d’El vigilant en el camp de sègol
però que als EUA ha estat mal aco-
llida per la crítica.

El català de La Mancha, de San-
tiago Rusiñol, serà recuperada per
L’Avenç en el centenari de la seva
primera edició. Si bé és una novel·la,
mereix que en parlem en aquest
apartat perquè funciona com una
al·legoria divertida i demolidora de
les relacions Catalunya-Espanya.✒

Si hi ha dos temes ineludibles
aquest 2014 són la commemo-
ració del primer centenari de
l’esclat de la I Guerra Mundial i
el Tricentenari del 1714. Un te-
ma i l’altre generaran la publi-
cació de molts llibres i coparan
els prestatges de les llibreries
dedicats a la no-ficció.

Sobre el conflicte global del
1914, l’Editorial Crítica publi-
carà La Gran Guerra. Historia
militar de la Primera Guerra
Mundial, un acurat estudi que
The Economist va considerar el
millor títol del 2013. Més divul-
gatiu és La Primera Guerra
Mundial contada para escépti-
cos (Planeta), de Juan Eslava
Galán. España en la Gran Guer-
ra, de Fernando García Sanz,
analitzarà el paper que va ju-
gar Espanaya en el conflicte,
que segons l’autor no va limi-
tar-se a la neutralitat. Algunes
editorials també recuperaran
obres antigues sobre el tema:
Crónica de la guerra europea
(La Esfera), de Vicente Blasco
Ibáñez, i De París a Monastir
(Libros del Asteroide), d’Agus-
tí Calvet, Gaziel, que va cobir el
conflicte com a corresponsal,
són els més rellevants.

Relacionat amb la commemo-
ració del Tricentenari del 1714,
destaca per sobre de tots els
altres títols La ciutat assetja-
da (1713-1714), de l’expert Al-
bert Garcia Espuche, un rigo-
rós relat sobre el setge de Bar-
celona construït a partir d’una
perspectiva inèdita: la que ofe-
reixen les actes notarials fetes
durant aquells esdeveniments
tràgics. Un altre títol sobre el
tema és Les dones del 1714
(Columna), de Patrícia Gaban-
cho, que oferirà una visió dels
fets del 1714 des de l’òptica fe-
menina. Finalment, tot i que no
se centra només en el 1714, la
nova edició il·lustrada i ampli-
ada d’Història de Catalunya
(modèstia a part), de Toni So-
ler, és útil per aproximar-se a la
història del país d’una manera
desenfadada i lúcida.

DUES
EFEMÈRIDES
HISTÒRIQUES

bres de l’autor”. També aquest mes
veu la llum Ningú més i l’ombra
(Proa), de Màrius Sampere, sempre
hipnòtic i contundent, un altre ge-
gant de la poesia catalana contem-
porània. Per la seva banda, Marc Ro-
mera traurà La nosa, premi Carles
Riba 2013, un recull de poemes en
prosa. A més, enguany serà l’Any Vi-
nyoli. Comissariat per Jordi Llavi-
na, servirà per celebrar el centena-
ri del naixement de Joan Vinyoli, un
dels autors més influents de la po-
esia catalana moderna.

Traduccions de poesia i novel·la
No descobrirem res de nou si afir-
mem que la literatura catalana té
una robusta tradició traductora. És
una tradició que aquest 2014 s’en-
gruixirà encara més. Un dels títols
més magnes serà Fulles d’herba,
d’aquell humanista turbulent ano-
menat Walt Whitman. El llibre ha
estat traduït, per primer cop ínte-
grament al català, per Jaume C.
Pons Alorda. Edicions de 1984, que
enguany celebra el 30è aniversari,
serà la responsable de publicar
aquest llibre fundacional de la lite-
ratura nord-americana, un volum
de versos que és un cant d’amor a la
vida i també a la democràcia ente-
sa com un concepte no només polí-
tic sinó també existencial.

Altres traduccions sonades se-
ran: Els germans Karamàzov, de

ROBERTO SAVIANO
PUBLICARÀ ‘ZERO, ZERO,
ZERO’ SOBRE EL TRÀFIC
DE COCAÏNA

04

01

05

03

04
AL FEBRER
ARRIBARÀ
‘KASSEL NO
INVITA A LA
LÓGICA’ DE
VILA-MATAS

05
XAVIER
BOSCH TANCA
LA SEVA
TRILOGIA
AMB
‘EUFÒRIA’

02


