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Novel·la 
estrangera
arallegim

Murakami reprèn la història 
d’un artista que, després d’una 
desfeta matrimonial, s’aïlla en 
una casa apartada per trobar-se 
a ell mateix. La segona part de 
La mort del comanador estira 
els fils que quedaven en l’aire a 
la primera, en què el 
protagonista s’endinsa en la 
vida del pintor consagrat que 
abans ocupava la casa. Com és 
habitual en la literatura de 
Murakami, l’escriptor 
construeix una atmosfera 
onírica amb personatges que 
emprenen un viatge 
introspectiu, rar i sorprenent.

LA MORT DEL  
COMANADOR 2 
Haruki Murakami 
Empúries / Tusquets 
Trad. Albert Nolla 
432 pàg. 21,9 !

L’enfant terrible de la literatura 
francesa tria per a aquesta 
història un protagonista 
desagradable i poc procliu a la 
felicitat. El Florent-Claude està 
frustrat sexualment i es medica 
per escapar de la depressió. 
Quan descobreix uns vídeos 
pornogràfics protagonitzats per 
la seva parella, inicia un periple 
des d’Almeria fins a Normandia 
passant per París. A través del 
viatge, Michel Houellebecq 
traça una mirada àcida de la 
Unió Europea i carrega contra 
l’amor, la cultura i la societat 
actuals. 

SEROTONINA 
Michel Houellebecq 
Anagrama 
Trad. Oriol Sánchez Vaqué 
288 pàg. 
19,9 !

Guanyador del premi Llibreter 
2012 amb A dalt tot està 
tranquil, l’escriptor holandès 
Gerbrand Bakker se 
submergeix en l’estiu del 1969 
amb una nova història. 
L’arribada de la reina Juliana al 
poble marcarà un abans i un 
després en la família Kaan. 
Anys més tard, quan Jan Kaan 
torni al poble, sentirà com 
l’envaeix la ràbia i necessitarà 
anar al fons de la qüestió. Juny 
explora amb una mirada plena 
de tendresa com es propaga el 
dolor entre comunitats, 
famílies i generacions.

JUNY 
Gerbrand Bakker 
Raig Verd 
Trad. Maria Rosich 
288 pàg. 
22 !

Convertida en un dels noms 
que més sona en la literatura 
nord-americana, Ottessa 
Moshfegh arriba a les llibreries 
amb una excepcional novel·la 
sobre l’existència humana. La 
protagonista és una bella 
dorment de l’Upper East Side de 
Nova York. A través de la 
història d’una noia que és 
incapaç d’aixecar-se del llit, 
Moshfegh plasma l’apatia que 
impregna les societats 
occidentals i planteja la 
necessitat de desconnectar d’un 
món idiota a partir d’un mètode 
més idiota: ingerir pastilles.

MI AÑO DE DESCANSO Y 
RELAJACIÓN 
Ottessa Moshfegh 
Alfaguara 
Trad. I.C. Pérez Parra 
256 pàg. 18,9 !

Als clubs de lectura nord-
americans, La dansa del rellotge 
és un dels llibres estrella de 
l’any. Anne Tyler, autora d’Un 
matrimoni amateur i Un rodet 
de fil blau, escriu sobre la 
recerca d’un lloc en el món a 
partir de la història de la Willa, 
una dona de gairebé 60 anys 
que viu retirada amb el seu 
segon marit a Arizona. Un 
cúmul de circumstàncies 
l’enviarà a Baltimore per fer-se 
càrrec de la filla del seu primer 
marit i, amb aquest viatge, 
descobrirà una nova raó de 
viure.

LA DANSA DEL RELLOTGE 
Anne Tyler 
Proa 
Trad. Marc Rubió 
320 pàg. 
19,9 !

Considerada una de les obres 
més rellevants de la literatura 
africana del segle XX, Terra 
somnàmbula és una història 
desoladora sobre l’abast de la 
guerra i, alhora, un cant a la 
veritable amistat. Mia Couto, 
que serà el pregoner d’enguany 
de Sant Jordi, escriu sobre un 
home vell i un de jove que 
fugen de la violència i topen 
amb un autobús calcinat. A 
partir dels quaderns d’una de 
les víctimes, els protagonistes 
descobriran part del seu passat 
i es refugiaran en la ficció per 
aconseguir sobreviure. 

TERRA SOMNÀMBULA 
Mia Couto 
Periscopi 
Trad. Pere Comellas Casanova 
 264 pàg. 
18,5 !

Amélie Nothomb, una de les 
escriptores belgues de més 
ressò internacional, posa el 
focus en la relació entre una 
mare i una filla per reflexionar 
sobre les relacions humanes en 
la contemporaneïtat. La Marie 
es trobarà amb la maternitat de 
manera inesperada, quan es 
queda embarassada sense 
tenir-ho previst i es veu incapaç 
d’estimar la seva filla. Amb 
l’humor àcid i la ironia que 
caracteritza l’escriptora, Pica’t 
al cor és una faula 
commovedora i cruel sobre 
l’absència de l’amor matern.

PICA’T AL COR 
Amélie Nothomb 
Anagrama 
Trad. Ferran Ràfols 
180 pàg. 
16,9 !

Després de Cançó de la plana i 
Capvespre, el novel·lista 
americà Kent Haruf tanca amb 
Benedicció la trilogia de Holt, 
un petit poble de l’est de 
Colorado on va néixer i que 
serveix de paisatge literari per 
al lirisme descarnat de les seves 
històries, sòbries i atentes als 
detalls que revelen els 
clarobscurs de l’ànima humana. 
La trama gira al voltant de Dad 
Lewis, que, conscient de la 
proximitat de la mort, dedica 
els seus últims dies a la seva 
família i a rastrejar la pista del 
fill amb qui ja no es parla.

BENEDICCIÓ 
Kent Haruf 
Periscopi 
Trad. Marta Pera Cucurell 
352 pàg. 
18,9 !

“Què preferiríeu: estimar 
molt i patir molt, o estimar 
poc i patir poc?”, planteja 
Julian Barnes a la seva 
tretzena novel·la. L’amor i el 
patiment extrems 
configuren precisament el 
nucli de L’única història, que 
gira al voltant de la relació 
entre un jove estudiant i una 
dona 30 anys més gran.  
La novel·la, ambientada als 
60, parla de trencar les 
convencions socials en una 
època de cotilles estretes i ho 
fa des de la profunditat, la 
tendresa i la lucidesa pròpies 
de l’escriptor britànic.

L’ÚNICA HISTÒRIA 
Julian Barnes 
Angle 
Trad. Alexandre Gombau 
256 pàg. 19,9 !

El Claus i el Lucas són els 
protagonistes d’un relat 
trasbalsador publicat 
originalment com tres 
novel·les a finals del segle 
XX. La història dels dos 
germans bessons, que es 
veuen obligats a anar a viure 
amb una àvia cruel per culpa 
d’una ocupació de les forces 
estrangeres al seu país, parla 
de l’absurd de la guerra, el 
dolor, la mort i la identitat. 
Kristof s’hi endinsa amb una 
prosa despullada i freda, 
sense carrincloneria i que 
actua com una freda 
ganivetada al cor del lector.  

CLAUS I LUCAS 
Agota Kristof 
Amsterdam /Asteroide 
Trad. Sergi Pàmies 
424 pàg. 24,95 !


