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Humor
El volum de Comanegra  
agrupa per primer cop tots 
els microcontes de Pere 
Calders, vuitanta-cinc, a 
través dels quals es 
desplega la imaginació 
prodigiosa de l’escriptor 
barceloní. Aquests relats 
breus, hilarants i 
enginyosos, reafirmen el 
talent de Calders, 
considerat un dels noms 
més rellevants de la 
literatura catalana del 
segle XX. Les històries 
deliciosament absurdes de 
Calders transporten el 
lector a un univers ple de 
diversió i sorpreses en què 
la literatura es converteix 
en un vehicle per subvertir 
els convencionalismes. 
Morts accidentals, canvis 
de casa i persones 
convertides en fantasmes 

habiten aquests 
microcontes 

travessats per la 
fantasia i la ironia.  
El volum inclou, a 
més,  un pròleg de 
Borja Bagunyà i un 

epíleg de Sebastià 
Alzamora.

CONTES  
PORTÀTILS 
Pere Calders 
Comanegra 
152 pàg. 
16 !

Les clavegueres del 
poder i de la corrupció 
queden al descobert 
quan el funcionari 
Sebastià Serratosa és 
ascendit a cap de gabinet 
del tinent d’alcalde de 
Barcelona. Tècnics 
suspicaços, secretàries 
insubmises, 
constructors amb poca 
paciència o arquitectes 
amb ganes de buscar les 
pessigolles configuren 
una farsa hilarant que 
treu els draps bruts de 
l’administració pública.

LES POMPES  
DEL DIABLE 
Carles Casajuana 
Proa 
256 pàg. 
18 !

Cada vegada que la 
Selma somia amb un 
okapi, algú del seu poble 
mor. Aquesta peculiar 
habilitat profètica la 
converteix en el nucli 
d’una novel·la 
embolcallada de màgia i 
ambientada en una 
comunitat petita d’una 
regió muntanyosa de 
Renània. El llibre, que es 
portarà al cinema, broda  
una història sobre 
l’amor i la bellesa que 
s’erigeix com un cant 
transparent a l’amistat.

EL DÍA QUE SELMA 
SOÑÓ CON UN OKAPI 
Mariana Leky 
Seix Barral  
Trad. Albert Vitó 
376 pàg. 19,9 !

Bruno Oro debuta com a  
novel·lista en aquesta 
comèdia romàntica en 
què el protagonista és un 
telèfon mòbil que sap 
que li queda un any de 
vida i no vol morir. 
Carregat d’humor àcid, 
el llibre acompanya 
l’aparell en un periple 
ple de situacions  
hilarants. La història, 
que transcorre entre 
Barcelona, Buenos Aires 
i Beverly Hills, empeny a 
observar els telèfons 
amb uns altres ulls.

TU BUSQUES AMOR  
I JO COBERTURA 
Bruno Oro 
Rosa dels Vents 
272 pàg. 
16,9 !

Àngel Casas debuta amb 
un recull de contes 
hilarant que inclou tant 
relats distòpics com 
històries pròximes a la 
comèdia negra i a 
l’absurd. El periodista no 
abandona l’ofici ni la 
ficció: en algunes de les 
seves narracions hi ha 
periodistes que viuen 
situacions surrealistes. 
Irreverent i satíric, 
Casas firma un llibre que 
funciona com un mirall 
de la societat honest i 
alhora divertit.

CARTA D’UNA  
DESASSOSSEGADA  
(I ALTRES RELATS) 
Àngel Casas 
Quaderns Crema 
208 pàg. 16 !


