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“Era un autor esponja”, diu 
Julià Guillamon de Terenci 
Moix. 15 anys després de la 
mort de l’escriptor, La Butxaca 
aplega tots els contes que va 
escriure al llarg de la seva 
prolífica carrera literària. Els 
relats reflecteixen el caràcter 
rupturista de l’escriptor i la 
capacitat per utilitzar la cultura 
pop, els còmics o la cançó 
popular per crear nous mites. 
“Fa un joc molt interessant 
amb el que li passa, 
transformant-ho en ficció”, 
afirma Guillamon, que ha 
prologat el volum.

TOTS ELS CONTES 
Terenci Moix 
La Butxaca 
456 pàg. 
12,95 !

Desconeguda per la gran 
majoria de lectors fins a finals 
del segle passat, Edith 
Pearlman és una autora de 
relats brillants i carregats de 
subtilesa a qui el 
reconeixement li ha arribat 
tard. Visión binocular, que 
reuneix 34 dels seus millors 
contes, li va servir de trampolí 
al món literari i li va valer 
nombrosos guardons. Pearlman 
parla de la diàspora jueva, la 
solitud davant la mort i les 
memòries compartides amb 
una veu narrativa plena de 
bellesa, ironia i perspicàcia.

VISIÓN BINOCULAR 
Edith Pearlman 
Anagrama 
Trad. Amado Diéguez 
512 pàg. 24,90 !

“Vaig deixar de publicar perquè 
estic fins als pebrots dels 
pirates”, afirmava Quim 
Monzó en rebre el Premi 
d’Honor de les Lletres 
Catalanes. Quaderns Crema 
reedita Vuitanta-sis contes, que 
aplega tots els relats de Monzó 
publicats fins al 1996, entre els 
quals hi ha els llibres Uf, va dir 
ell i El perquè de tot plegat. En 
aquest recull els lectors hi 
trobaran la immensa capacitat 
inventiva, els jocs lingüístics i 
l’humor punyent i irreverent 
d’un dels grans escriptors de la 
literatura catalana.

VUITANTA-SIS CONTES 
Quim Monzó 
Quaderns Crema 
640 pàg. 
22 !

El singular univers narratiu de 
Yasutaka Tsutsui pren noves 
formes amb vuit contes 
psíquics que serveixen de 
diagnòstic dels mals familiars 
del Japó. Amb una veu 
narrativa mordaç i irònica, 
l’escriptor posa llum a les 
misèries humanes de la societat 
nipona, fa un retrat càustic dels 
japonesos addictes a la feina i 
imagina una criada capaç de 
llegir les ments dels altres. 
Esmolats i immersos en el risc, 
els relats de Tsutsui funcionen 
com un mirall que reflecteix 
actituds despietades universals. 

LO QUE VIO LA CRIADA 
Yasutaka Tsutsui 
Atalanta 
Trad. Jesús Carlos Álvarez 
192 pàg. 19 !

Totes les narracions d’aquest 
recull de Joanna Walsh tenen 
les dones com a protagonistes. 
L’escriptora relata històries de 
mares, filles, esposes i amants a 
les quals les vides les posen 
contra les cordes i la 
quotidianitat se’ls desmunta 
sota els seus peus. Mitjançant 
una prosa nítida i senzilla, 
Walsh aprofundeix en les 
sensacions i els patiments dels 
personatges fent gala d’una 
admirable habilitat per 
elaborar descripcions 
minucioses amb ironia i, alhora, 
una profunda sensibilitat.

VÉRTIGO 
Joanna Walsh 
Periférica 
Trad. Vanesa García 
128 pàg. 15 !

40 contes i microcontes 
s’aglutinen en aquest recull 
carregat d’enginy i d’audàcia. 
Imitant l’estil de les 
enciclopèdies i del periodisme, 
els relats de Masó travessen 
països i èpoques per qüestionar 
la posteritat. Pintors, lampistes, 
actors, tanatopràctics i músics 
menteixen per transcendir, per 
egoisme o simplement per 
dissimular la seva mediocritat. 
Els relats respiren humor, 
ironia i imaginació partint de 
grans noms de la literatura com 
a referents, com ara Calders, 
Echenoz i Nabokov.

LA BIBLIOTECA  
FANTASMA
Jordi Masó 
Males Herbes 
331 pàg. 
16 !

Per primera vegada Katherine 
Mansfield es pot llegir en 
català. Proa ha impulsat una 
edició completa dels seus 
contes, en què es pot llegir En 
una pensió alemanya (1911), 
Felicitat (1920), Festa al jardí 
(1922), Un niu de tórtores 
(1923) i Una mica infantil 
(1924), en traduccions noves o 
bé revisades de Marta Pera, 
Pep Julià i Anna Llisterri. El 
volum aplega els relats 
brillants i delicats d’una de les 
narradores en llengua anglesa 
més influents de la primera 
meitat del segle XX. 

TOTS ELS CONTES 
Katherine Mansfield 
Proa 
Trad. Pep Julià, Anna Llisterri i 
Marta Pera 
894 pàg. 24 !

Els personatges dels contes de 
Pron veuen fugaçment com 
podria ser millor la seva vida, i 
aquesta visió els hipnotitza. 
Com un miratge magnètic i 
ineludible, els protagonistes es 
deixen endur per aquesta petita 
esperança i topen de ple amb 
l’atzar. Amb un humor afinat i 
grans dosis d’experimentació, 
Pron crea vides deformades 
d’escriptors, s’imagina a ell 
mateix buscant-se un substitut 
per a les entrevistes i, fins i tot, 
escriu sobre un raspall de dents 
que explica un secret horrible a 
la pasta de dents.

LO QUE ESTÁ Y NO SE USA 
NOS FULMINARÁ 
Patricio Pron 
Literatura Random House 
176 pàg. 
17,90 !

“Una mirada sense el 
filtre dels prejudicis i els 
llocs comuns pensada per 
conciliar els que no són 
vells amb els que sí que 
ho són” M. Àngels Cabré

LA CRÍTICA HA DIT

El primer llibre de contes 
d’Antònia Carré-Pons se 
submergeix en la vellesa per 
dibuixar-la des dels punts de 
vista més diversos. Un vell 
corpulent amb una tècnica 
peculiar per adormir-se, dos 
viudos il·lusionats per 
tornar-se a enamorar i un 
geriàtric on es fan desfilades 
de moda omplen les pàgines 
d’aquest recull, en què no hi 
falta un sentit de l’humor 
àcid i punyent. Lluny 
d’aprofundir en la part més 
grisa de la senectud, 
l’escriptora la reflecteix 
sense embuts, al natural i 
amb una mirada lúcida.

COM S’ESBRAVA LA 
MALA LLET 
Antònia Carré-Pons 
Club Editor 
128 pàg. 14,50 !

“Literatura viva, ferotge i 
esquerpa que pinta 
paisatges i caràcters amb 
una paleta de colors tan 
vius que enlluernen” 
Marina Espasa

LA CRÍTICA HA DIT

Club Editor emprèn la 
publicació de la narrativa 
breu de Víctor Català 
reunint els seus últims dos 
llibres, Vida mòlta (1950) i 
Jubileu (1951). Escrits en 
temps de desnazificació i 
renúncies franquistes, els 
relats desafien la moral 
imperant i posen el dit a la 
llaga amb senyors que 
discuteixen sobre la fi de la 
supremacia masculina i 
homes i dones que viuen el 
matrimoni com una 
condemna. Són contes poc 
coneguts però amb històries 
tan intenses que freguen els 
límits de la cruesa.

TOTS ELS CONTES 1 
Víctor Català 
Club Editor 
544 pàg. 
24,95 !

Contes
Una antologia de Víctor Català, relats sobre la vellesa 
d’Antònia Carré-Pons i tots els contes de Terenci Moix  


