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Novel·la  
en català
arallegim

“Vaig sortir un any amb un 
home, fins que vaig saber 
que havia matat la seva 
dona”. Amb aquesta 
impactant primera frase 
arrenca la novel·la polifònica 
de Toni Sala, que furga en la 
idea de maldat humana. El 
llibre recorre la història de 
l’Èlia, la dona de l’assassí, 
passant pels atemptats del 
17-A i les manifestacions 
independentistes de la 
tardor posterior. Sala 
dibuixa un retrat de la 
societat catalana i s’endinsa 
en l’impacte que té la mort 
en l’existència. 

PERSECUCIÓ 
Toni Sala 
L’Altra 
240 pàg.  
18 !

Salvador Macip viatja fins a 
Nova York per donar forma a 
una història vital en un dels 
moments més tràgics de la 
ciutat: els atemptats de l’11-S. 
L’escriptor desplega una 
història de relacions humanes a 
partir de tres personatges: el 
Guillem, un metge que és 
infidel a la seva dona, la Sandra, 
la seva amant, i el Roger, amic 
íntim de tots dos. La confusió, 
l’horror i l’angoixa dels atacs 
tindran un impacte directe en 
els protagonistes i els obligaran 
a enfrontar-se i acceptar la 
pròpia naturalesa.

ELS FINALS NO ARRIBEN 
MAI DE SOBTE 
Salvador Macip 
Enciclopèdia 
312 pàg. 
18,5 !

Només després que la seva 
mare hagi mort, la Sara és capaç 
d’enfrontar-s’hi. En aquesta 
novel·la íntima i introspectiva, 
Ada Castells furga en les 
entranyes de les relacions 
maternofilials a través d’una 
progenitora peculiar. La mare 
de la Sara, la Raquel, no li ha 
mostrat mai afecte ni a ella ni a 
les germanes. Totes tres parlen 
de la infantesa com “un règim 
del terror” que, una vegada 
grans, continua perseguint-les i 
que Castells reflecteix amb una 
prosa esmolada, propera i plena 
d’ironia i tendresa. 

MARE 
Ada Castells 
La Campana 
232 pàg. 
18 ! 

“La vida és un joc que has de 
guanyar”, afirma l’escriptora 
Neus Canyelles, que torna a les 
llibreries després de guanyar el 
premi Mercè Rodoreda el 2013. 
En aquesta nova obra, 
Canyelles imagina una 
escriptora que passa una 
temporada en un centre de 
salut mental. La ironia recorre 
tota la història, que reflecteix el 
periple de la protagonista per 
escapar-se del dolor, parla dels 
vincles que establim amb els 
altres i llança uns quants dards 
contra la deriva del sector 
editorial. 

LES MILLORS VACANCES 
DE LA MEVA VIDA 
Neus Canyelles 
Empúries 
136 pàg. 
15,5 !

De la imaginació de Joaquim 
Carbó n’han sortit més de 150 
novel·les, d’entre les quals hi ha 
títols tan emblemàtics com Els 
orangutans, La casa sota la 
sorra i La colla dels deu. Amb 87 
anys, l’escriptor dona forma ara 
a Testament, una novel·la 
esquitxada de melancolia i 
protagonitzada per un autor 
ancià que és una paròdia del 
mateix Carbó. Amb una 
polifonia de gèneres i gairebé 
500 pàgines, Testament està 
plena de situacions divertides 
que configuren la novel·la més 
ambiciosa de Carbó.

TESTAMENT 
Joaquim Carbó 
Males Herbes 
480 pàg. 
21,9 ! 

Quatre anys després de guanyar 
el premi Crexells i el Llibreter 
amb Gegants de gel, Joan 
Benesiu torna a les llibreries 
amb una història que recorre la 
vella Europa i l’omple de 
preguntes. La Clara i el Mirko 
es busquen a ells mateixos en 
una travessa que passa per l’illa 
de l’Ascensió, Trieste i 
Txernòbil. A través d’aquest 
viatge introspectiu, l’escriptor 
desplega un ampli ventall de 
reflexions sobre la nostàlgia, la 
memòria, els simulacres, els 
refugiats o la necessitat de 
l’espectacle per omplir el buit. 

SEREM ATLÀNTIDA 
Joan Benesiu 
Periscopi 
359 pàg. 
19 ! 

La novel·la guanyadora del 
premi Sant Jordi es mou a 
partir d’una incògnita 
inquietant: l’escriptor 
protagonista descobreix la seva 
autobiografia en una llibreria, 
però ell nega que l’hagi escrit. 
Per acabar de complicar-li 
l’existència, el llibre revela un 
fet de la seva vida privada que 
ell vol mantenir en l’anonimat. 
Al voltant d’aquest misteri, 
Cabré basteix una complexa 
estructura que funciona com 
un thriller i imagina una 
Barcelona futurista i, com diu, 
“postheteropatriarcal”.

DIGUES UN DESIG 
Jordi Cabré 
Enciclopèdia Catalana  
260 pàg. 
19,5 ! 

La mort de la mare en la 
infantesa marca un abans i un 
després inevitable. Sílvia Soler 
hi aprofundeix a través de la 
història de tres germans que, 
anys després que la seva 
relació s’hagi refredat, es 
veuen obligats a retrobar-se i 
reconstruir-la. Reunits a la 
casa que els va veure créixer, 
els protagonistes es bolquen a 
curar velles ferides i a refer 
els seus vincles en una 
història que aborda les 
diferents maneres de viure el 
dol i que revalora el paper de 
la família. 

EL FIBLÓ 
Sílvia Soler 
Columna 
304 pàg. 
20,5 ! 

“No malvenguis els pianos”, li 
demana el Peter a la Mei abans 
de morir. La Mei, però, no sap 
què fer amb els instruments del 
seu company, que els 
restaurava i els afinava, quan ell 
mor. Basant-se en una història 
real, Solsona escriu sobre el 
desconcert vital que omple la 
protagonista, que veu com el 
seu món es desmunta per totes 
bandes: li fallen les amigues i a 
la feina se sent sola. El dol la 
portarà fins a Romania per 
esbrinar els orígens del seu 
home i comprendre així el seu 
passat. 

DISSET PIANOS 
Ramon Solsona 
Proa 
416  pàg. 
19,5 ! 

La primera novel·la de Marta 
Orriols no ha parat de 
recollir triomfs. Guardonada 
amb el premi Òmnium a la 
millor novel·la de l’any, la 
història segueix el procés de 
reconstrucció emocional 
d’una doctora en 
neonatologia la parella de la 
qual mor just després de 
posar fi a la relació amb ella. 
Defugint el melodrama, 
l’escriptora parla de la 
pèrdua i el perdó a través 
d’una prosa que explora la 
necessitat de retrobar-se 
amb un mateix per superar 
el dol i tirar endavant.

APRENDRE A PARLAR 
AMB LES PLANTES 
Marta Orriols 
Periscopi 
256  pàg. 17,5 !


