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Novel·la

Guanyadora del premi Man 
Booker 2016, La vegetariana és 
una novel·la inquietant guiada 
per una dona que decideix 
renunciar a la violència del 
món. El detonant d’aquesta 
opció vital de la protagonista 
són una sèrie de malsons que 
l’aboquen a deixar de menjar 
carn, cosa que la portarà a 
alienar-se completament del 
seu entorn. Estructurada en 
tres parts (cadascuna amb un 
punt de vista diferent), l’obra 
relata la brutalitat i la violència 
social des d’una introspecció 
profunda.

LA VEGETARIANA 
Han Kang 
Rata 
Tr. Sunme Yoon 
240 pàg. 19,50 €

Hiddensee, una illa de la costa 
bàltica, es converteix en el 
refugi de l’Ed després que el noi 
hagi perdut la seva nòvia en un 
accident. El jove estudiant 
s’instal·la a l’illa amb 
l’esperança de superar la 
desolació que impregna tots els 
seus dies. A la nova llar viurà de 
feines esporàdiques i coneixerà 
persones que li obriran 
horitzons fins aleshores 
desconeguts. A través de la 
història de l’Ed, el llibre indaga 
en qüestions com la utopia, les 
ideologies i els límits de la 
llibertat.

KRUSO 
Lutz Seiler 
Club Editor / Anagrama 
Tr. Joan Ferrarons 
498 pàg. 22,90 €

Les veus de les dones del segle 
XX ressonen al debut 
novel·lístic de Gemma Ruiz, 
que elabora una crònica 
detallada i delicada de les gestes 
quotidianes de tres 
generacions. A Argelagues 
conflueixen els retrats d’unes 
protagonistes històricament 
relegades a un segon pla i 
obligades socialment a deixar el 
seu destí en mans dels homes. 
Amb una prosa brillant i 
carregada de vocabulari vallesà, 
Ruiz dibuixa una radiografia 
precisa del segle passat i les 
seves dones.

ARGELAGUES 
Gemma Ruiz 
Proa 
352 pàg. 
18,50 €

El protagonista d’Il·lusions 
elementals és un escriptor que 
no escriu. Abocat a la misèria i 
obsessionat amb una dona que 
representa la seva antítesi, 
l’home es deixa endur per 
riuades d’alcohol que 
desemboquen en la indigència. 
La novel·la de Ponç Puigdevall, 
guanyadora del premi Joanot 
Martorell, s’ubica entre Girona 
i Gijón, on el protagonista 
fugirà per desfer-se del fracàs. 
A través d’aquest viatge, l’autor 
retrata la pobresa física i moral, 
la destrucció i el cansament de 
l’ànima. 

IL·LUSIONS ELEMENTALS 
Ponç Puigdevall 
Edicions 62 
288 pàg. 
22 €

El narrador d’El simpatitzant és 
un agent doble dividit entre les 
seves llibertats. L’home, mig 
francès mig vietnamita, 
aconsegueix fugir als Estats 
Units després de la caiguda de 
Saigon. A Amèrica intentarà 
construir una nova vida amb 
altres refugiats vietnamites 
però, en paral·lel, seguirà 
informant els comunistes del 
Vietnam. Lloada a bastament 
per la crítica i guanyadora del 
premi Pulitzer, la novel·la de 
Nguyen ha estat comparada 
amb Graham Greene, George 
Orwell i Denis Johnson.

EL SIMPATITZANT 
Viet Thanh Nguyen 
Empúries 
Tr. Mercè Santaularia 
464 pàg. 22 €

Un cotxe fúnebre transporta el 
Daniel, un cantant d’èxit, fins al 
seu passat més enterrat. 
Mentre es trasllada al poble 
natal per donar sepeli al seu 
pare, el protagonista inicia una 
recerca de si mateix des del 
vehicle, que el retorna a les 
vivències de l’adolescència. Els 
somnis i els ideals que van 
guiar-lo anys enrere tornen a 
emergir en una història 
delicada sobre les paradoxes de 
la vida, les renúncies 
inevitables i els girs vitals 
derivats de les circumstàncies 
inesperades. 

TIERRA DE CAMPOS 
David Trueba 
Anagrama 
408 pàg. 
20,10 €

L’entusiasme per l’arribada 
dels Jocs Olímpics a Barcelona 
el 1992 xoca amb el drama de la 
Guerra dels Balcans a Amics per 
sempre, guardonada amb el 
premi Ciutat d’Alzira. El Ferran 
Simó experimenta aquesta 
dualitat just després de tornar 
del conflicte convertit en gos. 
Per superar el patiment viscut a 
Iugoslàvia, el protagonista 
adoptarà la identitat d’un amic i 
començarà una relació a tres 
bandes amb dues noies 
desconegudes que l’ajudaran a 
fugir de les ombres del seu 
passat.

AMICS PER SEMPRE 
Lluís-Anton Baulenas 
Bromera 
344 pàg. 
19,95 €

Les vides del David, el Simon i 
la Ines, protagonistes de La 
infantesa de Jesús, reprenen el 
fil en una nova obra de Coetzee. 
El premi Nobel de literatura se 
submergeix en la vida educativa 
dels tres infants i les seves 
primeres experiències a 
l’escola. Haver de triar entre un 
centre educatiu tradicional o 
un de dedicat a la dansa 
ensenyarà al David que les 
seves decisions poden generar 
problemes entre els adults en 
un relat que parla del 
creixement i del significat de 
ser pares.

ELS DIES D’ESCOLA DE... 
J.M. Coetzee 
Edicions 62 / Salamandra 
Tr. Dolors Udina 
280 pàg. 18,90 €

El passat persegueix el Daniel i 
la Claudette, una parella 
improbable que viu perduda en 
el no-res a Irlanda. Junts 
alimenten una convivència 
apassionada i caòtica fins que, 
un dia qualsevol, emergeix de 
les tenebres un fet del passat 
que amenaça de destruir la seva 
calma particular. Escrita amb 
una veu íntima i honesta, la 
novel·la parteix d’una 
descoberta per aprofundir, amb 
històries que transcorren al 
llarg de set dècades, en 
l’impacte de les pèrdues i el 
dolor que se’n deriva.

AQUEST DEU SER EL LLOC 
Maggie O’Farrell 
L’Altra / Asteroide 
Tr. Marc Rubió 
480 pàg. 23,95 €

A Llum es troben dues formes 
d’entendre l’amor: una dona de 
40 anys que necessita 
recuperar la passió i una nena 
de 12 que busca primeres 
experiències. El resultat és un 
còctel literari sobre la seva 
relació, a partir de la qual 
l’escriptora aborda qüestions 
transcendentals com el pas del 
temps, la maternitat i l’afany de 
bellesa. Amb Lolita i Mort a 
Venècia com a referents, Llum 
és una novel·la d’aprenentatge i 
descobertes escrita amb un 
estil sobri i líric que defuig la 
sordidesa. 

LLUM 
Elisabet Riera 
L’Altra / Sexto Piso 
240 pàg. 
18 €

Els retorns literaris de Xavier Bosch, Sílvia Soler, Jean Echenoz, 
Enrique Vila-Matas i Yasmina Reza marquen el Sant Jordi 
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L’art embolcalla els cinc 
protagonistes d’aquesta 
novel·la, que comparteixen 
una amistat de llarg 
recorregut. La vocació 
artística pren una forma 
diferent en funció de cada 
personatge: uns 
aconsegueixen realitzar-se 
professionalment, mentre 
que d’altres busquen 
alternatives satisfactòries o 
bé han de combatre la 
frustració. La novel·la 
ressegueix les seves 
existències per parlar del pas 
del temps, els embats de la 
vida i el valor de mantenir 
un vincle comú que sembla 
indestructible.

“A la novel·la, el Kim i la 
Laura han d’aprendre a 
utilitzar les seves 
emocions, l’única cosa 
que no ens pot 
arrabassar ningú”

L’AUTOR HA DIT

Quan l’Estanislau Guiu arriba 
al petit poble de Mompuig, ho 
fa amb una missió entre mans: 
comprar el Cadillac de l’Helena, 
una dona que té un centre de 
ioga a la vila. Davant la negativa 
d’ella, el protagonista aprofitarà 
l’estada a Mompuig per 
submergir-se en els secrets més 
foscos dels personatges del 
poble, que a poc a poc donaran 
a conèixer tot el que amaguen. 
Amb La dona del Cadillac, Joan 
Carreras torna al mercat 
editorial després de guanyar el 
premi Sant Jordi el 2015 amb 
L’àguila negra.

LA DONA DEL CADILLAC 
Joan Carreras 
Proa 
328 pàg. 
18,50 €

El temps es manté 
impertorbable al pis del Barri 
Gòtic que acaba d’heretar 
l’Àngela. Quan la protagonista 
hi posa els peus, es retroba amb 
el passat de la seva mare en un 
viatge introspectiu que la 
condueix fins als racons més 
secrets de la seva història 
familiar. Com un 
trencaclosques del qual van 
apareixent peces 
progressivament, la novel·la de 
Muñoz es capbussa des de la 
sensibilitat en les injustícies 
que moltes persones van viure 
durant la postguerra.

DES DEL BALCÓ 
Teresa Muñoz 
Ara Llibres 
286 pàg. 
18,90 €

L’ombra de Cormac McCarthy, 
de William Faulkner i de 
Quentin Tarantino es projecta 
sobre aquest western sanguinari 
que destil·la violència i 
destrucció per tot arreu. Situat 
al 1917 en un territori inhòspit 
dels Estats Units, el llibre 
segueix la transformació de tres 
germans que, després de portar 
una vida digna i respectable, 
decideixen passar-se al costat 
fosc. Amb una prosa carregada 
de sàtira i èpica, l’autor firma 
un relat descarnat sobre la 
foscor, les perversions i la 
crueltat humana.

EL BANQUET CELESTIAL 
Donald Ray Pollock 
Empúries / Random House 
Tr. Ernest Riera 
472 pàg. 21,90 €

La Trudy, embarassada, manté 
relacions adúlteres amb el 
germà del seu marit. També 
maquina un pla criminal per 
assassinar-lo i convertir-se així 
en hereva d’una gran mansió. 
Els seus plans són secrets per a 
tothom excepte per al nadó que 
porta a la panxa i que, en un 
exercici literari magistral, 
exerceix de narrador de la 
novel·la. L’escriptor fa una 
lectura moderna de Hamlet des 
del punt de vista d’un fetus 
angoixat i sorneguer que 
concep com un heroi 
existencial.

CLOSCA DE NOU 
Ian McEwan 
Anagrama 
Tr. Jordi Martín Lloret 
224 pàg. 18,90 €

Carlos Ruiz Zafón tanca la 
tetralogia d’El cementiri dels 
llibres oblidats amb un Daniel 
Sempere madur i torturat pel 
misteri de la mort de la seva 
mare. A la Barcelona dels anys 
50, el protagonista es 
capbussarà en una investigació 
fosca i marcada pel ritme 
trepidant de la prosa de Ruiz 
Zafón. Mentre intenta estirar el 
fil de la mort de la mare, 
Sempere veurà emergir una 
xarxa d’assassinats i violacions 
per part del règim franquista, 
com també un secret tenebrós 
del seu passat. 

EL LABERINT DELS  
ESPERITS 
Carlos Ruiz Zafón 
Columna / Planeta 
Tr. Josep Pelfort 
928 pàg. 23,90 €

Els límits de les amistats 
poden ser difusos, però 
alhora poderosos. Xavier 
Bosch els explora amb una 
novel·la que parteix de la 
pregunta: ¿és possible una 
amistat entre un home i una 
dona? Els protagonistes, el 
Kim i la Laura, es coneixen a 
la universitat i estableixen 
un vincle capaç de suportar 
el pas dels anys i la distància. 
La seva història, que 
travessarà tres dècades i 
diverses ciutats, aborda 
qüestions com les pèrdues 
vitals, la nostàlgia pels temps 
passats, el pes de la 
complicitat i la força dels 
lligams invisibles.

NOSALTRES DOS 
Xavier Bosch 
Columna 
560 pàg. 
21 €

“És la primera vegada que 
escric una història 
basada en diversos 
esdeveniments i amb un 
relat que consta d’un 
abans i un després” 

L’AUTORA HA DIT

Babilònia és el llibre de 
Yasmina Reza que més 
s’acosta a la novel·la 
convencional. La trama 
transcorre al voltant d’una 
taula ocupada per un grup 
d’amics i veïns que estan de 
festa amb la intenció 
d’animar l’Elisabeth. La 
celebració els deixa en una 
atmosfera d’eufòria que es 
trenca quan el Jean-Lino, un 
veí, fa un anunci inesperat i 
radical. Amb una mirada 
inquisitiva i perspicaç, Reza 
despulla les debilitats 
humanes i fa un retrat 
implacable de les 
convencions i les banalitats 
socials. 

BABILÒNIA 
Yasmina Reza 
Anagrama 
Tr. Oriol Sánchez Vaqué 
208 pàg. 16,90 €

“Un joc polifònic de veus 
narratives amb uns 
personatges que ens 
posen davant del mirall 
de la nostra maduresa”  
Ignasi Aragay

LA CRÍTICA HA DIT

ELS VELLS AMICS 
Sílvia Soler 
Columna 
352 pàg. 
20,50 €

 “Vaig triar escriure sobre 
Corea del Nord perquè és 
un país horriblement 
singular, aïllat i estrany.  
És una realitat absent i 
alhora molt present”

L’AUTOR HA DIT

Jean Echenoz fuig de les 
etiquetes literàries amb una 
novel·la que barreja un 
segrest, un general 
conspirador, una vella glòria 
del pop amb un passat fosc, 
un dit amputat i un complot. 
Tots aquests elements 
s’articulen en una simbiosi 
literària formada per una 
novel·la d’espies amb 
fragments paròdics i tocs 
hitchcokians. La prosa àgil i 
fresca de l’escriptor 
transporta la història fins a 
un terreny dominat per les 
manipulacions, els enganys, 
els interessos personals i les 
mitges veritats esquitxades 
d’humor.

ENVIADA ESPECIAL 
Jean Echenoz 
Raig Verd / Anagrama 
Tr. Anna Casassas 
320 pàg. 19,90 €

“M’agrada confondre els 
lectors. Kafka deia que el 
malentès inicial podria 
ser la nostra perdició. 
Aquesta idea 
m’interessa”

L’AUTOR HA DIT

D’una trobada amb un veí en 
pot sortir qualsevol cosa. En 
el cas del Mac, el 
protagonista de l’última 
novel·la de Vila-Matas, la 
coincidència amb el veí en 
una llibreria deriva en un 
repte: millorar-li en secret la 
novel·la. Mentre porta a 
terme aquesta missió, el 
protagonista s’adonarà que 
la ficció pot infiltrar-se 
fàcilment en la vida i que 
això té conseqüències 
irreversibles. En forma de 
dietari, el llibre consta de 
nombrosos desdoblaments, 
al·lusions, variacions i 
confusions per configurar un 
ric tapís literari.

MAC Y SU  
CONTRATIEMPO 
Enrique Vila-Matas 
Seix Barral 
304 pàg. 19,50 €
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