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DISSABTE, 20 D’ABRIL DEL 2019 ara   
arallegim

La literatura i la vida formen 
una complexa estructura de 
nines russes sobre la qual es 
construeix la novel·la de 
l’escriptor Marc Artigau. 
Reconeguda amb el darrer 
premi Josep Pla, La vigília 
acompanya un escriptor humil 
a qui, un dia qualsevol, una 
dona li demana que elabori la 
seva biografia. L’encàrrec 
desencadenarà un thriller que 
navega entre les aigües de 
l’amor i els records i que 
explora, amb una pàtina de 
tristesa, el millor i el pitjor de 
l’ésser humà.

LA VIGÍLIA 
Marc Artigau 
Columna 
320 pàg. 
20 ! 

En Tristany és un home gris i el 
pal de paller d’aquesta novel·la, 
guanyadora del premi de 
novel·la Just Maria Casero. 
Amb clares influències 
d’Empar Moliner i Tom Sharpe, 
Anna Monreal dona forma a 
una història gamberra i 
transgressora que plasma, amb 
un ull meticulós i esmolat, la 
quotidianitat i la fragilitat de la 
vida. Les relacions entre una 
sèrie de personatges peculiars 
serveixen a l’escriptora per 
narrar amb un estil explosiu la 
felicitat trencadissa i 
l’ambivalència de l’atzar.

TRISTANY 
Anna Monreal 
Empúries 
192 pàg. 
17,5 ! 

Maiol de Gràcia va debutar en 
la literatura fa sis anys amb La 
peixera, una història distòpica 
que submergia Barcelona en el 
terror. Ara l’escriptor canvia  de 
gènere i torna a les llibreries 
amb una novel·la policíaca que 
uneix diferents personatges 
aparentment deslligats. Un 
xèrif d’un tranquil poblet de 
Califòrnia, una matança en una 
festa d’intercanvi de parelles i 
un detectiu que entrevista 
mares, advocats i prostitutes 
trobaran els seus punts en 
comú en aquest llibre amb una  
pàtina existencialista. 

PROJECTE TOTHOM 
Maiol de Gràcia 
Més llibres 
328 pàg. 
19,95! 

La vida de la Maria no té res 
d’especial, fins que una 
oportunitat laboral l’envia a 
Mirepoix, un petit poble del sud 
de França. El canvi professional 
serà també personal: l’estada al 
nou municipi l’empeny a dur a 
terme un exercici introspectiu i 
a revisar profundament la seva 
vida. A cavall de la comèdia 
realista i la novel·la de 
descoberta personal, el debut 
literari de Marta Batallé és una 
història plena d’humor sobre 
les segones oportunitats, la 
identitat i els prejudicis de les 
primeres impressions.  

L’ORIGEN DE LES COLS 
VIOLETA 
Marta Batallé 
Empúries 
328 pàg. 17,9 ! 

El debut a la novel·la d’Elvira 
Sastre parla de l’amor truncat a 
partir de dues històries 
relacionades. D’una banda, una 
àvia que va ser mestra durant 
els anys de la República 
s’enamora d’un dels seus 
alumnes. De l’altra, el net de la 
mestra s’enfronta a una ruptura 
sentimental. Reconegut amb el 
premi Biblioteca Breve, el llibre 
entreteixeix el passat i el 
present dels dos relats amb una 
prosa delicada que impulsa un 
cant a la superació emocional i 
a la capacitat de plantar cara al 
patiment. 

DÍAS SIN TI 
Elvira Sastre 
Seix Barral 
264 pàg. 
18 ! 

Sebastià Portell s’atreveix amb 
un protagonista fugisser i 
indefinit que a la primera part 
del llibre és un home i a la 
segona és una dona. A través de 
la seva història, Portell explora 
la idea de gènere i d’identitat, 
però també les diferents 
maneres d’estimar i com són 
percebudes de formes diferents 
pels altres. Amb ressons 
inequívocs de l’Orlando de 
Virginia Woolf, la novel·la 
transgredeix les convencions i 
interpel·la el lector perquè no 
surti indemne de la història i es 
faci preguntes.  

ARIEL I ELS COSSOS 
Sebastià Portell 
Empúries 
272 pàg. 
17,5 ! 

La normalitat és l’enemic a la 
novel·la de Murata. L’escriptora 
japonesa ha ideat una història 
concisa sobre una protagonista 
que intenta complir amb tot 
allò que la societat li demana, 
malgrat que ni hi combrega ni 
ho acaba d’entendre. Al·lèrgica 
a les relacions de parella i als 
fills, la protagonista està 
contenta de treballar en una 
botiga de 24 hores, malgrat que 
el seu entorn la impulsa a 
canviar de feina. Murata 
construeix amb el seu relat una 
crítica àcida a les convencions 
socials i al masclisme.

LA NOIA DE LA BOTIGA  
DE 24 HORES 
Sayaka Murata 
Empúries / Duomo 
Trad. Albert Nolla 
160 pàg. 16,8 !

L’adolescència mai és fàcil, 
però el cas del Germ és 
difícilment superable. Mas 
imagina un jove turmentat per 
a qui l’estiu del 1997 marca un 
abans i un després. Un 
presumpte intent de suïcidi el 
portarà a un hospital 
psiquiàtric, on el medicaran. 
Estigmes aprofundeix en el 
protagonista i el seu entorn, 
que viu en un poble fictici 
anomenat Puigsech, per 
plasmar els estigmes socials i 
familiars, i qüestiona la 
tendència a solucionar els 
problemes amb fàrmacs.

ESTIGMES 
Ramon Mas 
Ed. 1984 
144 pàg. 
16,8 ! 

Noves 
veus

La vida de l’Aram i la Lena 
pateix un daltabaix quan els 
seus pares moren en un 
accident. Els germans es 
refugien en un pis de Sants 
on construeixen un univers 
particular fins que la Laia, 
l’exparella de l’Aram, 
reapareix de sobte. Premi  
Documenta, Xavier Mas 
Craviotto explora les 
profunditats emocionals de 
dues persones ferides. Ho fa 
amb una veu narrativa que 
juga amb l’experimentació i 
que trenca amb les 
estructures narratives més 
convencionals.

LA MORT LENTA 
Xavier Mas Craviotto 
L’Altra 
256 pàg. 
18 !

El camí dels esbarzers està 
format per petites històries, 
tot i que té ànima de novel·la. 
Els mateixos personatges 
van traient el cap pels relats 
de Dalmau, que transcorren 
a Sandville, un petit poble de 
l’interior dels Estats Units. 
Un nen tímid enamorat 
d’una noia impossible, un 
piròman que incendia camps 
de blat i unes germanes que 
es prometen fidelitat 
absoluta són alguns dels 
personatges que apareixen al 
llibre, travessat de vides 
esquinçades que es van 
apedaçant.

EL CAMÍ DELS  
ESBARZERS 
Alba Dalmau 
Angle  
208 pàg. 16,5 !


