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Novel·la

“Suggeridora com un poema en 
prosa i precisa i enigmàtica 
com la recepta secreta d’un 
còctel sofisticat”. Així descriu el 
crític literari Pere Antoni Pons 
Anys llum, la història d’un 
matrimoni que viu entre 
Manhattan i Nova York. El 
narrador els segueix al llarg de 
17 anys per aprofundir en els 
millors i els pitjors moments de 
la relació. Escrita amb la 
delicadesa i la sofisticació que 
caracteritza Salter, la novel·la 
traça un vívid retrat de les 
relacions sentimentals i com hi 
incideix el pas del temps. 

ANYS LLUM 
James Salter 
L’Altra 
Trad. Albert Torrescasana 
344 pàg. 
20 !

“Un torrent d’oralitat 
genuïna, una xarxa 
intricada d’humanitat,  
un  gran fris de passions 
esculpides amb paraules” 
Ignasi Aragay

LA CRÍTICA HA DIT

Quin paper juga l’oblit en la 
configuració de la història d’un 
país? Agualusa en busca la 
resposta a través de la història 
d’una noia que s’aïlla rere un 
mur de totxanes per fugir de 
l’agitació al carrer. El mur serà 
el seu refugi durant 28 anys i a 
les parets hi escriurà la seva 
història. Agualusa la relata amb 
una veu sensual i imaginativa 
que, en paraules de la crítica 
literària Marina Espasa, dona 
peu a “una novel·la feta a base 
de retalls, com un vestit 
apedaçat cada costura del qual 
explica un secret”.  

TEORIA GENERAL  
DE L’OBLIT 
José Eduardo Agualusa 
Periscopi / Edhasa 
Trad. Pere Comellas 
256 pàg. 18 !

Pep Puig volia escriure una 
novel·la sobre la recerca del 
pare i, seguint l’estela d’aquest 
desig, ha arribat fins a Els 
metecs. El títol dona nom als 
quatre homes desvagats i 
aparentment misògins que se 
senten abandonats per les 
dones. Des d’un bar de la 
Boqueria, els quatre amics 
s’expliquen les seves misèries i 
reflexionen sobre la paternitat 
en una novel·la profundament 
introspectiva, però alhora 
carregada de l’humor i l’esperit 
aventurer que caracteritzen la 
prosa de Puig. 

ELS METECS 
Pep Puig 
Empúries 
368 pàg. 
18 ! 

La malaltia mental és un 
fantasma que assetja el Curro, 
un nen de 12 anys amb un 
entorn desestructurat i 
familiars amb problemes 
psiquiàtrics. Un dia, finalment, 
l’huracà esclata i el Curro veu 
com la seva vida queda 
destruïda per culpa dels secrets 
i les mentides de la gent que 
l’envolta. Kiko Amat recorre els 
camins que porten de la bogeria 
al deliri amb delicadesa i 
sensibilitat per parlar d’aquells 
que se senten diferents i no 
aconsegueixen encaixar en un 
entorn hostil i salvatge.

ANTES DEL HURACÁN 
Kiko Amat 
Anagrama 
432 pàg. 
19,90 ! 

Albert Jané, un dels màxims 
coneixedors i estudiosos de la 
llengua catalana, debuta en el 
món de la novel·la amb una 
obra monumental. Al llarg de 
prop de 1.500 pàgines, 
Calidoscopi informal relliga un 
ampli ventall de situacions i 
centenars de personatges que 
coincideixen en un relat on, 
aparentment, no passa res. El 
gran protagonista de la novel·la 
és el català, mitjançant el qual 
Jané erigeix una fastuosa 
celebració lingüística que 
salpebra amb murrieria i una 
ironia implacable.

CALIDOSCOPI INFORMAL 
Albert Jané 
Ela Geminada 
1.416 pàg. 
39 ! 

Gaël Faye basteix un relat 
precís i poètic sobre la 
construcció de la pròpia 
identitat a través de la mirada 
d’un nen burundès que veu 
com tots els mons coneguts se li 
ensorren. El conflicte entre 
hutus i tutsis, el divorci dels 
pares i el pas cap a 
l’adolescència conflueixen a la 
novel·la, que narra la violència 
amb sensibilitat i plasma el 
silenci dels adults davant les 
preguntes dels fills. Faye, un 
dels pocs escriptors burundesos 
contemporanis, ha rebut el 
premi Goncourt des Lycéens.

UN PAÍS PETIT 
Gaël Faye 
Empúries / Salamandra 
Trad. Mercè Ubach 
224 pàg. 
18 !

“La ficció et dona un mapa per 
orientar-te a la vida”, afirmava 
Maggie O’Farrell l’any passat a 
l’ARA. L’escriptora torna a les 
llibreries amb La mà que prenia 
la meva, una novel·la sobre dues 
dones connectades al llarg de 
50 anys a través de l’art, l’amor, 
la traïció, els secrets, les 
mentides més íntimes i la 
maternitat. Amb una veu 
narrativa meticulosa i 
empàtica, O’Farrell fa aflorar 
les emocions humanes més 
primàries i aconsegueix que les 
experiències individuals es 
converteixin en universals.

LA MÀ QUE PRENIA  
LA MEVA 
Maggie O’Farrell 
L’Altra / Asteroide 
Trad. Núria Parés 
368 pàg. 23,95 !

Guardonada amb el premi 
Pulitzer 2015, Gilead pren 
l’aparença d’una emotiva carta 
d’amor que el reverend John 
Ames, pressentint que la mort 
se li acosta, escriu al seu fill. 
Darrere la missiva s’hi amaga la 
voluntat del protagonista 
d’explicar les fites vitals, però 
també d’expressar tot el que 
guardava dins seu i els errors 
que no s’atrevia a confessar. 
Amb una prosa lluminosa i 
intel·ligent, Robinson elabora 
una herència literària que 
actua, alhora, com un cant a la 
intel·ligència i a l’esperança.

GILEAD 
Marilynne Robinson 
Edicions de 1984 
Trad. Emili Olcina 
288 pàg. 
18,90 !

El diccionari íntim de la 
família Levi, format per  
paraules i expressions que 
només ells fan servir, posa 
les bases d’una novel·la 
lluminosa i rica. Ginzburg 
utilitza el vocabulari per 
retratar una família jueva i 
antifeixista durant els anys 
30, regida per un pare 
autoritari i uns germans 
sorollosos que guien un 
anecdotari sobre la rutina 
domèstica. Des de la part 
més llunyana de l’escenari, 
l’escriptora dibuixa un fresc 
quotidià ple de detalls que 
és, alhora, un relat precursor 
de la literatura del jo.

LÈXIC FAMILIAR 
Natalia Ginzburg 
Àtic dels Llibres 
Trad. Elena Rodríguez 
264 pàg. 18,50 !

“Heràclit sempre m’ha 
entusiasmat. Els seus 
pensaments són com 
guspires de saviesa sobre 
l’Univers, sobre la 
societat i sobre l’ànima” 

L’AUTOR HA DIT

Del que va escriure Heràclit 
pràcticament no en queda 
res. Però això no ha frenat 
Pep Coll a l’hora d’endinsar-
se en la seva figura. Al 
contrari. L’escriptor de Dos 
taüts negres i dos de blancs 
viatja fins a la Grècia clàssica 
per bastir una biografia 
novel·lada del filòsof i el seu 
esclau. Coll reconstrueix la 
vida aristocràtica d’Heràclit i 
el seu afany viatger des de la 
perspectiva de l’esclau, amb 
qui, malgrat compartir-hi 
una relació tensa, estableix 
reflexions i pensaments que 
han sobreviscut durant 
segles.

AL MATEIX RIU 
D’HERÀCLIT 
Pep Coll 
Proa 
416 pàg. 20 !

Les noves obres de Llucia Ramis, Mircea Cartarescu, Pep Coll,     
Alejandro Palomas marquen un Sant Jordi protagonitzat també    
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Inevitablement 
autobiogràfica, la nova 
novel·la de Llucia Ramis 
acompanya una narradora 
que vola de Barcelona a 
Palma per posar fre a 
l’espiral conspiranoica en 
què ha entrat el seu pare. El 
retorn a la llar familiar 
obrirà velles ferides i farà 
sortir alguns fantasmes que 
creia enterrats, a través dels 
quals Ramis parla de 
corrupció, identitat i 
periodisme. La novel·la, que 
també aborda els tabús de 
les malalties mentals i les 
possessions sentimentals, ha 
rebut el premi Anagrama. 

Solenoide proposa una 
experiència de lectura total. Al 
llarg de 800 pàgines, 
Cartarescu travessa gèneres i 
estils amb la història d’un 
escriptor fracassat. El relat 
avança entre el present, en què 
el protagonista intenta entrar a 
la quarta dimensió, i el passat, 
en què recorda la seva infantesa  
a la Romania comunista. 
Considerada l’obra magna de 
Cartarescu, Solenoide és una 
aventura monumental que 
recull tot l’univers d’un dels 
escriptors romanesos més 
importants de la literatura.

SOLENOIDE 
Mircea Cartarescu 
Periscopi / Impedimenta 
Trad. Antònia Escandell 
880 pàg. 
27,95 !

Totes les cares de la violència 
eclosionen en aquesta novel·la 
demolidora que ha guanyat el 
Man Booker Prize. Després de 
La vegetariana, Han Kang 
torna a la càrrega amb una 
història ambientada el 1980 a 
Gwangju, on l’exèrcit va 
provocar milers de morts 
després d’una revolta. 
L’escriptora reviu els fets 
donant veu a set personatges 
que, amb una prosa quirúrgica i 
punyent, transmeten la por, les 
ferides, les seqüeles i els 
malsons derivats de la 
repressió. 

ACTES HUMANS 
Han Kang 
Rata 
Trad. Alba Cunill 
256 pàg. 
19,50 !

La casualitat va fer coincidir 
Paul Wittgenstein i Thomas 
Bernhard en un complex 
sanitari austríac on el primer 
mirava de superar una malaltia 
mental i el segon lluitava contra 
una afectació pulmonar. A 
partir d’aquesta coincidència, 
Bernhard elabora un retrat 
literari de Wittgenstein buscant 
les afinitats comunes com 
l’òpera, la música clàssica i 
l’aversió per la família. La 
narració serveix a l’escriptor 
per aproximar-se a la mort, així 
com per exposar la seva visió 
del món cultural austríac.  

EL NEBOT DE  
WITTGENSTEIN 
Thomas Bernhard 
Flanêur 
Trad. Raül Garrigasait 
120 pàg. 18 !

Margaret Atwood imagina una 
societat distòpica en què les 
dones fèrtils, anomenades 
serventes, són una minoria i 
tenen un únic paper: reproduir-
se tenint fills dels seus amos. 
Amb una forta càrrega 
feminista i una atmosfera que 
traspassa l’horror, El conte de la 
serventa és una crítica ferotge 
contra aquells que volen 
sotmetre les dones mitjançant 
el poder per reduir la seva 
existència a la mínima 
expressió. Salamandra també 
ha publicat recentment  
Alias Grace.

EL CONTE DE LA  
SERVENTA 
Margaret Atwood 
Quaderns Crema / Salamandra 
Trad. Xavier Pàmies 
360 pàg. 20 !

Mentre escrivia La dona pèl-
roja, Orhan Pamuk es 
preguntava: “Per què a Turquia 
encara voten pares que esclafen 
els seus fills?” Aquest va ser el 
germen d’una novel·la que 
escruta les relacions entre 
pares i fills. Qui porta la veu 
cantant és Cem Celik, un 
contractista que recorda 
l’adolescència i la desaparició 
del seu pare quan treballa amb 
un mestre constructor de pous. 
El vincle que s’estableix entre 
ells dos és, per a Pamuk, una via 
per abordar el conflicte entre 
autoritarisme i individualitat.

LA DONA PÈL-ROJA 
Orhan Pamuk 
Més Llibres / Literatura 
Random House 
Trad. Anna Turró 
304 pàg. 21,90 !

Ursula K. Le Guin va sacsejar la 
ciència-ficció amb novel·les on 
fa emergir les problemàtiques 
socials. Ara Raig Verd tradueix 
al català una de les seves obres 
magnes i un clàssic del gènere. 
A Els desposseïts Le Guin 
imagina una societat en què 
una revolució elimina els 
governs i les institucions 
autoritàries. A poc a poc les 
estructures de poder tornen a 
sorgir i el protagonista viatjarà 
fins al planeta original per 
alliberar-se en un relat que 
actua com un mirall revelador 
de l’essència de la humanitat. 

ELS DESPOSSEÏTS 
Ursula K. Le Guin 
Raig Verd 
Trad. Blanca Busquets 
432 pàg. 
24,95 !

La precarietat laboral, un 
cadàver i tres companys 
accidentals conflueixen en la 
sisena obra narrativa de Maria 
Mercè Cuartiella, que dona 
forma a una road movie 
barcelonina. La protagonista, 
una dona que passa la 
quarantena i és víctima de la 
gentrificació, es veurà 
embolicada en un viatge en 
furgoneta per desfer-se d’un 
cadàver. Mitjançant una 
estructura narrativa farcida de 
flash-backs, Cuartiella 
entrellaça unes vides anònimes 
amb una sorpersa final.

FLOR SALVATGE 
Maria Mercè Cuartiella 
Empúries 
336 pàg. 
19,50 ! 

“Sempre creiem que  
la corrupció és dels altres 
i que no ens afecta.  
Els fantasmes no són 
presències reals però et 
poden canviar la vida”

L’AUTORA HA DIT

LES POSSESSIONS 
Llucia Ramis 
Anagrama / Asteroide 
240 pàg. 
17,90 !

“Hi ha personatges que 
estan segurs que tot 
anirà bé l’endemà i passa 
el que passa sempre:  
que ho has de refer  
tot a l’últim moment”

L’AUTOR HA DIT

El peculiar món de l’Amàlia, 
una entranyable matriarca 
disposada a fer-ho tot per la 
felicitat dels seus fills, va 
situar Alejandro Palomas a 
primera línia literària amb 
Una madre. L’escriptor dona 
continuïtat a la saga amb Un 
amor, guardonada amb el 
premi Nadal, en què la 
placidesa familiar queda 
estroncada per una trucada 
abans d’un casament. El 
daltabaix enceta un intens 
viatge emocional ple de 
secrets contundents i 
mentides, però també de 
l’afecte i la bondat inherents 
en les obres de Palomas.

UN AMOR 
Alejandro Palomas 
Destino 
464 pàg. 
20,50 !

“Aquest és un llibre 
filosòfic, humorístic i 
teològic. Té un to 
gamberro d’estar  
per casa” 
Ester Andorrà

L’EDITORA HA DIT

Màrius Sampere és una de 
les veus poètiques més 
rellevants de la literatura 
catalana contemporània. 
L’autor de L’esfera insomne 
fa ara una segona incursió a 
la novel·la endinsant-se en el 
caos de la natura humana i la 
mística de la foscor de 
l’Univers. Al llibre hi 
deambula un àlien que, 
juntament amb un estol de 
bruixots, haurà d’escriure un 
informe sobre l’arrel del mal 
suprem. Amb una ironia 
peculiar, Sampere dona 
forma a una espiral de 
metafísica, filosofia, episodis 
sexuals i revoltes fascinants.

ÀLIEN I LA TERRA  
PROMESA 
Màrius Sampere 
LaBreu 
222 pàg. 18 !

   Maggie O’Farrell, Màrius Sampere i 
   per Pep Puig, Han Kang i Kiko Amat 
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