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Narracions

Els relats autobiogràfics de 
Lucia Berlin –l’última gran 
descoberta de les lletres nord-
americanes– estan tenyits d’un 
humor esmolat que 
desdramatitza situacions dures 
i difícils de digerir. A les 
històries hi apareixen 
professores, infermeres i dones 
de la neteja que lluiten per 
sobreviure en centres de 
desintoxicació i hospitals. Tot i 
això, Berlin troba la bellesa en 
aquests entorns amb una prosa 
vital i lluminosa que projecta 
una comprensió profunda cap 
al caràcter femení. 

MANUAL PER A DONES DE 
FER FEINES 
Lucia Berlin 
L’Altra / Alfaguara 
T. Albert Torrescasana 
488 pàg. / 20,90 €

Els personatges de Sara Mesa 
són foscos i tèrbols. Nens 
solitaris que es resisteixen a 
obeir, adolescents díscols, 
éssers turmentats pels 
remordiments, tietes 
censuradores i pares i mares de 
goma conviuen colze a colze en 
aquest recull de relats escrits de 
manera rebel i insubmisa. 
Situades en atmosferes 
inquietants, a les històries hi 
tenen un paper rellevant la 
solitud, la culpabilitat i la falta 
de llibertat, que són presents en 
les vides dels adults, però 
també dels infants. 

MALA LETRA 
Sara Mesa 
Anagrama 
200 pàg. 
16,90 €

L’univers surrealista de César 
Aira pren forma a través 
d’aquest recull dels millors 
relats de l’escriptor argentí. 
Escrites entre el 1996 i el 2011, 
les històries estan a mig camí 
entre el conte i la crònica 
imaginada, i juguen amb els 
límits de la ficció. Un geni 
amagat en una ampolla que 
ofereix la possibilitat de 
convertir-se en Picasso, un 
passatger que recorda un fet 
oblidat i una reunió entre Déu i 
uns micos protagonitzen els 
relats del volum, que inclou tres 
contes inèdits.

EL CEREBRO  
MUSICAL 
César Aira 
Literatura Random House 
304 pàg. 
16,90 €

Els personatges d’Akutagawa 
parlen per primera vegada en 
català gràcies a aquest volum. 
Vuit històries centrades en el 
Japó medieval i set en el món 
modern formen el recull. En els 
relats, l’autor mostra la seva 
habilitat per agafar qualsevol 
anècdota i transformar-la en 
matèria narrativa carregada de 
subtilitat psicològica. El to 
enjogassat d’alguns contes 
contrasta amb l’humor negre 
d’altres, però tots comparteixen 
el refinament estilístic que ha 
convertit Akutagawa en un 
clàssic de la literatura nipona.

RASHOMON 
Ryunosuke Akutagawa 
Edicions de 1984 
Tr. Albert Nolla 
192 pàg. 
17,90 €

Escrits entre el 1980 i el 1991, 
aquests 17 relats de Haruki 
Murakami configuren un recull 
que barreja surrealisme i 
realitat. Una parella afamada 
que decideix robar en un 
McDonald’s, una noia jove 
convertida en un ésser 
irresistible i un home que veu 
com un elefant desapareix 
experimenten una 
transformació de la seva 
quotidianitat. En aquest 
escenari, Murakami 
aprofundeix en situacions 
doloroses de pèrdua, 
destrucció, confusió i solitud. 

L’ELEFANT  
DESAPAREIX 
Haruki Murakami 
Empúries / Tusquets 
Tr. Marina Bornas Montaña 
400 pàg. / 19,90 €

Els contes de Foster Wallace es 
poden llegir per primera vegada 
en català gràcies a aquest recull, 
que conté una selecció dels 
millors relats de l’escriptor amb 
pròleg de Vicenç Pagès i Jordà. 
L’univers lúcid i salvatgement 
irònic de Foster Wallace pren 
forma a través dels seus contes 
més brillants. En una atmosfera 
hipnòtica i pertorbadora, les 
històries dibuixen una 
normalitat insòlita, juguen amb 
l’absurditat hilarant i se 
submergeixen en els racons 
més obscurs i més profunds de 
l’ànima humana. 

ANTOLOGIA 
David Foster Wallace 
Periscopi 
Tr. Ferran Ràfols 
440 pàg. 
19,50 €

Les protagonistes de Vents més 
salvatges viuen temps difícils i 
intensos. Totes són dones que 
pateixen una violència 
quotidiana i normalitzada, però 
que alhora se senten  
incòmodes i coaccionades. 
L’abús de poder, les relacions 
familiars, la manca de llibertat i 
la descoberta de la sexualitat 
són alguns dels temes que 
tracten els relats d’Olid, que 
aborda els canvis socials a 
partir de les incomoditats 
individuals i amb una mirada 
que no està exempta 
d’esperança.

VENTS MÉS  
SALVATGES 
Bel Olid 
Empúries 
144 pàg. 
16,50 €

No hi ha atracadors ni 
carteristes en aquest recull, 
però sí que hi treuen el cap 
lladres professionals i d’estar 
per casa. Amb una prosa plena 
de matisos, els relats giren al 
voltant de persones a qui els 
prenen el temps, la paciència, la 
intimitat i els diners. Un fill que 
ajuda el pare a cremar el taller, 
una comunitat que expulsa una 
veïna i un turista que es queda 
sense país d’origen són alguns 
dels personatges dels contes, en 
què els seus protagonistes 
topen amb tota mena 
d’enganys.

LLADRES 
Joan Todó 
LaBreu edicions 
160 pàg. 
13 €

Els relats de David Foster Wallace i Rynosuke 
Akutagawa, per primera vegada en català

“Els nens són més 
presents al llibre perquè 
són més presents en la 
meva vida. Més que 
inventar, copio del que 
visc o del que veig”

L’AUTORA HA DIT

Amb un to mordaç i àcid, 
Moliner aborda les 
dificultats d’afrontar 
l’absurd i viure sense por 
mitjançant diversos relats. 
Dues mares que fan running 
al bosc, un presentador que 
vol lligar-se l’entrevistat i un 
nen que pateix bullying són 
alguns dels personatges 
d’aquest recull, guanyador 
del premi Mercè Rodoreda. 
L’autora retrata neurosis 
quotidianes, com ara la 
preocupació per l’edat, la por 
que un fill prengui mal i les 
sospites d’infidelitat d’una 
parella des d’una mirada 
sarcàstica però alhora 
esquitxada de tristesa.

TOT AIXÒ HO FAIG 
PERQUÈ TINC 
MOLTA POR 
Empar Moliner 
Proa 
208 pàg. / 19 €

“Un recull d’històries 
d’una humanitat ferida, 
on enmig del desconcert 
brilla la grandesa dels 
gestos insignificants” 
Ignasi Aragay

LA CRÍTICA HA DIT

Maksim Óssipov proposa, a 
través dels seus relats, un 
viatge al cor de Rússia. 
Personatges punyents i 
extremadament reals 
desfilen pels contes de 
l’autor, que retrata una 
humanitat ferida i 
desconcertada. Cada història 
funciona de manera 
autònoma, però totes 
serveixen per crear un 
dibuix coral d’un país amb 
un passat que encara pesa 
molt. Ciutats moribundes i 
personatges perduts 
desemboquen en un conjunt 
de contes que exploren 
l’ànima humana des d’un 
univers fatalista i amarg. 

EL CRIT DE L’OCELL 
DOMÈSTIC 
Maksim Óssipov 
Club Editor 
Tr. Arnau Barios 
224 pàg. / 18 €


