
15ara  DISSABTE, 21 D’ABRIL DEL 2018  
suplement especial

El debut de Màrius Serra en el 
gènere negre és una novel·la 
que posa de cap per avall el 
mercat literari català. 
L’escriptor ha ideat un 
grupuscle d’assassins 
obsessionats pels autors més 
reconeguts, que van caient com 
mosques mentre transcorre el 
dia de Sant Jordi. Amb la 
mordacitat i la irreverència 
pròpia de l’escriptor, La 
novel·la de Sant Jordi fa un 
retrat àcid de la literatura 
catalana furgant-ne les 
entranyes i destapant egos, 
vanitats i ambicions.

LA NOVEL·LA DE  
SANT JORDI 
Màrius Serra 
Amsterdam 
368 pàg. 
18,50 !

Els superpoders poques 
vegades solucionen les vides 
d’aquells que en posseeixen. La 
família Telemacus ho viu en 
primera persona quan l’àvia es 
mor. Els seus descendents 
s’allunyaran de l’èxit televisiu 
que els permetia veure el futur i 
llegir les ments, i intentaran 
tenir vides normals, però els 
superpoders els hi posaran 
difícil. Malgrat el caràcter 
extraordinari dels personatges, 
la novel·la dels Telemacus és 
una història farcida d’humor 
que posa en valor la humanitat 
dels protagonistes.

L’EXTRAORDINÀRIA  
FAMÍLIA TELEMACUS 
Daryl Gregory 
La Campana / Blackie Books 
Trad. Imma Falcó 
608 pàg. 23,90 !

La primera incursió de 
Kingsley Amis a la literatura va 
ser amb una sàtira de la vida 
universitària que li va valdre el 
premi Somerset Maugham. 60 
anys després d’aquell debut, 
Impedimenta reedita el clàssic 
protagonitzat per un professor 
d’història medieval que veu 
com el seu lloc de treball 
perilla. Mordaç i elegant, Amis 
confegeix un retrat esmolat 
dels amiguismes i la hipocresia 
en el món acadèmic mitjançant 
un relat farcit de situacions 
còmiques i personatges tan 
patètics com decadents.

LUCKY JIM 
Kingsley Amis 
Impedimenta 
Trad. Eder Pérez Garay 
384 pàg. 
22,95 !

Enric Gomà declara la guerra a 
l’artificiositat de la llengua 
catalana amb un llibre que 
recopila 92 paraules que l’autor 
vol erradicar. Defensor 
aferrissat de les expressions 
naturals, Gomà cita mots com 
dempeus, laborable, palès, 
destorb i boda en una llista per 
lluitar contra els calcs del 
castellà o de l’anglès, les 
hipercorreccions, les modes i 
les deformacions. Cada paraula 
consta d’una fitxa amb cites, 
equivalències, història i 
il·lustracions que nodreixen 
aquest peculiar diccionari.

CONTROL DE PLAGUES 
Enric Gomà 
Pòrtic 
240 pàg. 
15,90 ! 

Humor Una família de superherois, un assassí que mata per  
Sant Jordi i una sàtira universitària, entre les novetats

“Les històries de 
Francesc Trabal tenen 
una gràcia descordada 
molt refrescant“  
Pere Antoni Pons

LA CRÍTICA HA DIT

Quaderns Crema rescata en 
un únic volum les últimes 
novel·les de Francesc Trabal: 
Vals (1935) i Temperatura 
(1947). La primera, 
guanyadora del premi 
Crexells en plena Guerra 
Civil, està considerada l’obra 
mestra de l’escriptor, mentre 
que la segona és una novel·la 
de maduresa escrita quan 
era a l’exili. Totes dues obres 
aglutinen la gosadia i 
l’excel·lència de Trabal com 
a narrador i representen una 
forta voluntat renovadora de 
la literatura contemporània.

NOVEL·LES (II) 
Francesc Trabal 
Quaderns Crema 
472 pàg. 
22 !
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