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El 2019 ha sigut molt bo per 
a la literatura catalana. 
Entre els llibres més re-
llevants de l’any hi ha 
l’exitosa segona novel·la 

d’Irene Solà i l’enlluernadora història 
de no-ficció de Jordi Lara. Els premis 
han avalat aquest any veus com les de 
Mariana Enríquez (Premi Herralde), 
Jordi Nopca (premi Proa) i Marta Ma-
rín-Dòmine (menció especial en el 
Premi Llibreter). També ha sigut un 
any amb una collita frondosa de clàs-
sics, amb la primera traducció d’Eu-
geni Oneguin i noves traduccions de 
Proust i Homer. En castellà destaca la 
repercussió dels últims llibres de Paul 
B. Preciado i Javier Calvo. 

L’ÚNICA HISTÒRIA  
JULIAN BARNES  
TRAD. ALEXANDRE GOMBAU  
(ANGLE / ANAGRAMA) 
 
“Què preferiríeu: estimar molt i pa-

tir molt o estimar poc i 
patir poc?”, es pregun-
ta Julian Barnes en la 
seva tretzena novel·la. 
L’única història indaga 
en l’amor i el patiment 
extrems a partir de la 

relació entre un jove estudiant i una 
dona 30 anys més gran que ell. Am-
bientada en la dècada dels 60, la no-
vel·la parla de trencar les convenci-
ons socials en una època de cotilles 
estretes i ho fa des de la profunditat, 
la tendresa i la lucidesa pròpia de 
l’escriptor britànic. 

SEREM ATLÀNTIDA 
JOAN BENESIU  
(PERISCOPI) 
 
Després de guanyar el Premi Llibre-

ter i el Crexells amb Ge-
gants de gel, Joan Bene-
siu torna a donar vida a 
personatges extrava-
gants, que ara recorren 
la vella Europa amb un 
mapa del 1913 amb què 

intenten saber d’on venen o qui són. 
Serem Atlàntida és un llibre que 
qüestiona la nostàlgia i la memòria 
posant el focus en el concepte de des-
arrelament històric i moral.  

PIEL DE PLATA 
JAVIER CALVO  
(SEIX BARRAL) 
 
Javier Calvo fusiona l’autoficció amb 
un homenatge a la novel·la d’adoles-
cent rebel per donar forma a una his-

!!!! Núria Juanico / Valèria Gaillard

Com cada any, l’equip de crítics del suplement ARA Llegim ha valorat quins han 
sigut els millors títols publicats aquest 2019. Els dos llibres més valorats han 
sigut les novel·les de Jordi Lara i Irene Solà. Destaquen també la traducció 
d’Aleksandr Puixkin i les novetats de Paul B. Preciado i Philippe Lançon
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EN LA TRIA DELS MILLORS LLIBRES DE L’ANY HI HAN COL·LABORAT JOAQUIM ARMENGOL, ALBERT FORNS, JORDI LLAVINA, 
VÍCTOR OBIOLS, MARINA ESPASA, PERE ANTONI PONS, ÁLVARO COLOMER, IRENE PUJADAS, JOAN GARÍ, SIMONA SKRABEC, 
XÈNIA DYAKONOVA, M. ÀNGELS CABRÉ, JAUME CLARET I ANNA BALLBONA

EUMO 
RECUPERA, 
PER PRIMERA 
VEGADA EN 
CATALÀ, ‘EL 
COLÓS’. ÉS 
L’ÚNICA 
OBRA QUE 
SYLVIA 
PLATH VA  
PUBLICAR  
EN VIDA

tòria divertidíssima i 
encapçalada per un jove 
amb problemes men-
tals. Piel de plata transi-
ta per una Barcelona 
poc recurrent en la lite-
ratura i parla de la nos-

tàlgia de la joventut, la pèrdua de 
control i la creació artística.  

 
TOT ABULCÀSSIM 
JORDI CORNUDELLA  
(VITEL·LA) 
 
Jordi Cornudella rescata la figura 

d’Abulcàssim, un lle-
gendari viatger àrab 
d’origen incert, a partir 
de dos manuscrits 
d’èpoques diferents. En 
aquest títol, Cornudella 
construeix un joc lite-

rari apassionant en què conversa 
amb el personatge i crea un contrast 
divertit entre els versos d’Abulcàs-
sim i la seva tasca filològica com a 
editor.  

L’ESPERIT DEL TEMPS 
MARTÍ DOMÍNGUEZ 
(PROA) 
 

Inspirada en la figura del 
premi Nobel de medici-
na del 1973, l’etòleg aus-
tríac Konrad Lorenz, 
L’esperit del temps és 
una obra trasbalsadora 
sobre els científics nazis 

durant la Segona Guerra Mundial. 
Domínguez imagina un ambiciós in-
tel·lectual que veu en el règim de Hit-
ler l’oportunitat per créixer. El llibre 
reflexiona sobre la banalitat del mal, 
l’obnubilació col·lectiva i la barbàrie. 
  
SEMPRE HAN PARLAT  
PER NOSALTRES 
NAJAT EL HACHMI  
(EDICIONS 62 / DESTINO) 
 

“Que l’islam és femi-
nista és una mentida”, 
diu Najat El Hachmi a 
Sempre han parlat per 
nosaltres. L’escriptora 
aboca en aquest assaig 
una sèrie de reflexions 

lúcides sobre les múltiples trampes 
i formes de discriminació que patei-
xen les dones immigrants a Europa. 
El text és un manifest concís, valent 
i contundent contra el masclisme de 
l’islam i la seva acceptació tàcita, so-
ta la bandera de la inclusió, per les 
societats occidentals. 

NUESTRA PARTE  
DE NOCHE 
MARIANA ENRÍQUEZ 
(ANAGRAMA) 
 

Guardonada amb el re-
mi Herralde de novel·la 
2019, Nuestra parte de 
noche és una història de 
terror sobrenatural 
ambientada en la dicta-
dura argentina. Enrí-

quez brilla a l’hora d’exposar crimi-
nals, fenòmens paranormals i episo-
dis foscos de la història del seu país 
amb una naturalitat que encara n’in-
tensifica una mica més els efectes. 
Es tracta d’una novel·la pertorbado-
ra que situa Enríquez com una de les 
escriptores llatinoamericanes de re-
ferència en l’actualitat.  

ELS ANYS 
ANNIE ERNAUX 
TRAD. VALÈRIA GAILLARD  
(ANGLE / CABARET VOLTAIRE) 
 

L’autora francesa, pre-
mi Formentor 2019, 
traça en aquest relat en 
tercera persona que de 
tant en tant passa a ser 
en tercera del plural –
“elles”– el recorregut 

d’una dona des de la Segona Guer-
ra Mundial fins pràcticament l’ac-
tualitat. Ernaux es basa en velles fo-
tografies personals per fer aquest 
retrat generacional, que també ho 
és d’una època que s’ha escolat se-
guint el batec de les lluites d’esquer-
res, sempre frustrades davant 
l’avenç imparable del capitalisme. 

CURS DE LITERATURA... 
GABRIEL FERRATER  
(EMPÚRIES) 
 

Per primera vegada, un 
llibre recull totes les 
conferències sobre lite-
ratura catalana que va 
impartir Gabriel Ferra-
ter a la Universitat de 
Barcelona entre el 1965 

i el 1967. El volum –que inclou nou 
textos sobre Foix, Riba, Carner, Pla, 
Ruyra i Català– plasma la visió més 
lúcida, intel·ligent i encara avui polè-
mica dels corrents centrals de la lite-
ratura catalana del segle XX.  

MIRAR-NOS DE CARA 
VIVIAN GORNICK 
TRAD. MARTÍ SALES 
(L’ALTRA / SEXTO PISO) 
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tendre-ho amb tota la seva comple-
xitat, Jordi Lara s’endinsa en els úl-
tims dies de vida de Xirinacs amb 
una enlluernadora novel·la de no-
ficció que aprofundeix en la idea de 
poder decidir el propi final.  

FUGIR ERA EL MÉS BELL 
QUE TENÍEM 
MARTA MARÍN-DÒMINE  
(CLUB EDITOR) 
 

Marta Marín-Dòmine 
aborda les memòries 
del seu pare, que es va 
exiliar dues vegades, 
amb un relat íntim que 
dialoga amb el passat i 
que va rebre una men-

ció especial del Premi Llibreter. A 
partir dels textos del seu pare, l’au-
tora enllaça els records propis amb 
els del seu progenitor i explica l’ex-
periència dels que van veure com els 
pares o els avis es van haver d’em-
passar la derrota i els ideals. 

LA TEVA OMBRA 
JORDI NOPCA  
(PROA) 
 

Guardonada amb el 
primer premi Proa, la 
segona novel·la de Jor-
di Nopca s’endinsa en 
la infidelitat i la ven-
jança entre dos ger-
mans barcelonins. La 

novel·la combina la foscor dels pro-
tagonistes amb un to esquitxat 
d’ironia i de realisme màgic per 
parlar de les relacions fraternals i 
de les il·lusions perdudes.  

EL COLÓS 
SYLVIA PLATH  
TRAD. NÚRIA BUSQUET 
(EUMO) 
 

El colós va ser l’única 
obra poètica que 
Sylvia Plath va veure 
publicada en vida. El 
llibre ha arribat aquest 
any per primera vega-
da en català. De la ma-

teixa autora també hem pogut lle-
gir aquest 2019 la novel·la La cam-
pana de vidre i el relat inèdit Mary 
Ventura i el Novè Regne, tots dos 
recuperats per Periscopi. 

UN APARTAMENTO 
EN URANO 
PAUL B. PRECIADO  
(ANAGRAMA) 

L’Altra Editorial recu-
pera un recull d’assajos 
de la novaiorquesa Vi-
vian Gornick publicats 
als anys 90 i que explo-
ren la lluita incansable 
de l’escriptora contra 

la solitud. Amb una mirada lúcida i 
punyent, l’autora reflexiona sobre 
la manera com la relació amb els al-
tres i amb nosaltres mateixos ens va 
ensinistrant a viure sense depen-
dències afectives. 

ILÍADA 
HOMER  
TRAD. PAU SABATÉ 
(BERNAT METGE) 
 

Pau Sabaté s’ha enfron-
tat al repte de traduir el 
clàssic d’Homer per 
acostar-lo al lector 
d’avui. La seva versió 
respecta la mètrica, pe-
rò dona més lleugeresa 

i agilitat al vers perquè s’acosti al ca-
talà viu d’avui dia. Amb un pròleg 
d’Enric Casasses, és el primer d’una 
nova col·lecció que vol fer accessibles 
els clàssics universals. 

L’ESQUEIX DE CARN 
PHILIPPE LANÇON  
TRAD. JOAN CASAS 
(ANGLE / ANAGRAMA) 
 

Philippe Lançon, un 
dels periodistes cultu-
rals més prestigiosos 
de França, és un dels 
supervivents de l’atac 
terrorista a Charlie 
Hebdo. L’autor recons-

trueix les seves vivències després de 
l’atac amb un estil contingut i minu-
ciós que li ha valgut el premi Femi-
na i el premi Renaudot. El llibre res-
segueix la seva reconstrucció física 
i existencial en una reflexió monu-
mental sobre la fragilitat humana.  

SIS NITS D’AGOST 
JORDI LARA  
(EDICIONS DE 1984) 
 

La silenciosa mort de 
Lluís Maria Xirinacs 
enmig de la natura va 
commocionar Catalu-
nya el 2007. Va ser una 
pèrdua inesperada i 
misteriosa que va dei-

xar una sèrie d’incògnites al voltant 
de la figura del sacerdot, filòsof i 
lluitador pacifista. Per intentar en-

2019 Paul B. Preciado és au-
tor de nombrosos arti-
cles en què exposa les 
seves idees i reflexi-
ons sorgides de la tas-
ca de descodificar la 
identitat de gènere. 

Aquest volum reuneix els seus tex-
tos més significatius, a través dels 
quals explica la pròpia transició de 
gènere des de la sinceritat i la hu-
militat. El llibre projecta també els 
seus arguments més ferotges con-
tra l’heteronormativisme, el capi-
talisme i el patriarcat.  

EL COSTAT  
DE GUERMANTES. 
MARCEL PROUST  
TRAD. VALÈRIA GAILLARD 
(PROA) 
 

El costat de Guerman-
tes, de Marcel Proust, 
correspon a la primera 
joventut del narrador 
protagonista d’A la re-
cerca del temps perdut. 
Acabat d’instal·lar amb 

la seva família en una ala del palauet 
dels Guermantes a París, el jove as-
pirant a escriptor està obsedit per 
Oriane de Guermantes i malda per 
introduir-se en els salons aristocrà-
tics més inaccessibles. La mort de 
l’àvia marca l’entrada a l’edat adul-
ta. L’afer Dreyfus i l’exploració de 
l’art teatral a través de la figura de la 
Berma són alguns dels puntals 
d’aquest volum. 

EUGENI ONEGUIN 
ALEKSANDR PUIXKIN 
TRAD. ARNAU BARIOS 
(CLUB EDITOR) 

 
Arnau Barios ha tradu-
ït la primera gran no-
vel·la russa. Eugeni 
Oneguin va marcar au-

tors com Dostoievski, Tsvetàieva, 
Nabokov i Dovlàtov. Inspirada en 
el Don Juan de Byron, Puixkin hi 
presenta un fresc impressionista 
que té com a protagonistes l’Euge-
ni i la Tatiana, a qui el destí uneix 
i separa al principi i al final de la 
història. La traducció de Barios, 
també en vers, restitueix el ritme 
dúctil de l’original. 

GENT NORMAL 
SALLY ROONEY  
TRAD. ERNEST RIERA 
(PERISCOPI / LITERATURA RANDOM  
HOUSE) 

 
Després del sorprenent 
–i exitós– debut Con-
versaciones entre ami-
gos, Sally Rooney arri-
ba per primera vegada 
en català. La novel·la 

explica la relació entre dos joves des 
de l’institut fins a la universitat. Ho 
fa amb una prosa intel·ligent i sofis-
ticada que dona forma a un llibre 
harmoniós, addictiu i inoblidable. 

PERSECUCIÓ 
TONI SALA  
(L’ALTRA) 
 
“Vaig sortir un any amb un home, 
fins que vaig saber que havia matat 
la seva dona”. Amb aquesta impac-
tant primera frase arrenca la no-
vel·la polifònica de Toni Sala, que 
furga en la idea de la maldat huma-

na. El llibre recorre la 
història de l’Èlia, la do-
na de l’assassí, passant 
pels atemptats del 17-A 
i les manifestacions in-
dependentistes de la 
tardor posterior. Com 

ja va fer amb Els nois, Sala dibuixa 
un retrat de la societat catalana 
contemporània ple de matisos i 
s’endinsa en l’impacte que té la 
mort en l’existència. 

ELS LLIBRES GALÀCTICS 
JAUME SISA  
(ANAGRAMA) 
 

Lletres de cançons, car-
tes, dietaris i poemes 
s’apleguen en dos vo-
lums imprescindibles 
per redescobrir tots els 
racons de les creacions 
de Jaume Sisa. Al llarg 

de prop de 800 pàgines, el cantau-
tor treu a la llum tots els materials 
que han configurat la seva obra i 
que demostren com, amb el pas 
dels anys, ha sigut capaç de mante-
nir viva la capacitat d’observació i 
la imaginació.   

CANTO JO I LA  
MUNTANYA BALLA 
IRENE SOLÀ  
(ANAGRAMA) 
 

Guanyadora de l’últim 
Premi Llibres Anagra-
ma, la segona novel·la 
d’Irene Solà dona tot el 
protagonisme als éssers 
humans, el regne ani-
mal i el vegetal. A través 

de les seves veus, l’escriptora 
construeix una novel·la que fa par-
lar les muntanyes, les vaques, els 
núvols i les bruixes i que destaca 
per ser formalment valenta, in-
tel·ligent i orgànica.  

UNA LEVE EXAGERACIÓN 
ADAM ZAGAJEWSKI  
TRAD. ANNA RUBIÓ I JERZY S�AWOMIRSKI 
(ACANTILADO) 
 

L’escriptor polonès 
Adam Zagajewski com-
bina les seves lectures, 
viatges i comentaris so-
bre música amb una 
emotiva mirada retros-
pectiva cap a la seva fa-

mília. El resultat és Una leve exage-
ración, un llibre d’una gran bellesa 
en què circulen lliurement experi-
ències vitals, intel·lectuals i artísti-
ques que es troben entre la realitat i 
la imaginació.   

LA TAVERNA 
ÉMILE ZOLA  
TRAD. CARLES LLORACH-FREIXES 
(ADESIARA) 

 
Émile Zola  descriu 
amb mà mestra l’en-
viliment d’una colla 
d’individus al París de 
la segona meitat del 
segle XIX. Amb un 

conjunt de personatges marcats 
per una fosca predestinació, l’es-
criptor francès reflecteix els con-
trastos entre el París del luxe i la 
disbauxa i el de les classes obre-
res, i fa un retrat naturalista, ví-
vid i memorable de la pobresa 
sense redempció.!
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BARIOS  
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