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! Ignasi Aragay recomana 
‘Vides catalanes que han 
fet història’ ! Jordi Llovet 
explica qui era sant 
Esteve i com va morir

llegim

! Els còmics més 
destacats de l’any, 
segons Xavi Serra 
! El ‘Tríptic de la terra’,  
de Mercè Ibarz

l’actitud de persecució i no la conse-
cució final de l’objectiu. 

Guillem 
Núria Cadenes 
Amsterdam 

Cadenes ha re-
passat en aquesta 
novel·la breu i in-
tensa la investi-
gació policial i el 
judici per l’assas-
sinat del jove in-
dependentista i 
antifeixista va-
lencià Guillem 

Agulló el 1993. La causa es va resol-
dre amb la condemna a 14 anys de 
presó –només en va complir qua-
tre– del militant d’extrema dreta 
Pedro Cuevas, i l’absolució dels al-
tres quatre processats. 
Tríptic de la terra 
Mercè Ibarz 
Anagrama 

Quan el 1993 va 
publicar La terra 
retirada i, dos 
anys després, La 
palmera de blat, 
Mercè Ibarz va fu-
sionar gèneres li-
teraris, paisatges i 
narracions a par-
tir d’una crònica 

autobiogràfica ambientada a Saidí, el 
lloc on va créixer. L’autora ha recupe-
rat els dos primers llibres amb un ter-
cer d’inèdit, Labor inacabada. 

Mur fantasma 
Sarah Moss 
Angle Editorial / Sexto Piso  
Trad. Marc Rubió 

La primera no-
vel·la de Moss tra-
duïda al català 
planteja un triple 
viatge als lectors. 
Primer, a l’Angla-
terra de principis 
dels 90. En segon 
lloc, a la terra on 

Reis del món 
Sebastià Alzamora 
Proa 

La novel·la de Se-
bastià Alzamora 
recorre una dese-
na d’escenaris 
europeus i afri-
cans durant el se-
gle XX a partir de 
les vides entrella-
çades de dos ma-
llorquins univer-

sals reals, el banquer Joan March i 
el filòleg Joan Mascaró. Un dels 
punts que els uneix, amics al llarg de 
dècades, és que busquen la llibertat: 
així i tot, la persegueixen per camins 
que no tenen res a veure. 

 
Història del meu  
colomar i altres relats 
Isaak Bàbel 
Minúscula  
Trad. Miquel Cabal 

Els relats del re-
cull de Bàbel for-
men una mena 
d’autobiografia 
fictícia en la qual 
assistim als pri-
mers anys de vida 
d’un noi que des-
cobreix l’antise-
mitisme i la cruel-

tat dels adults, però sobretot narren 
el despertar d’una vocació d’escrip-
tor entesa com la que no permet a qui 
la té d’entendre la vida deslligada de 
la lletra: no pot fer una passa sense 
pensar com la convertirà en frase. 
 
Ignot 
Manuel Baixauli 
Edicions del Periscopi 

Si llegim aquesta 
novel·la com el 
que més pretén 
ser, una defensa 
de la puresa literà-
ria i extraliterària, 
en contrast amb la 
corrupció que as-
sola el panorama 

"""" Jordi Nopca

L’equip de crítics del suplement ‘Ara Llegim’ ha triat, com cada any, els títols més 
destacats publicats aquest 2020. Entre els més valorats hi ha les novel·les  
d’Albert Pijuan, Eva Baltasar i Francesc Serés. També la poesia d’Alice Oswald  
i l’assaig de Patrick Radden Keefe sobre Irlanda del Nord

literari català, el que podria semblar 
ingenuïtat es converteix en mala ba-
va i els dards es claven contra els ju-
rats dels premis, els crítics literaris, 
les agents, les recuperacions pòstu-
mes o la frustració de les expectati-
ves massa altes dels escriptors que 
comencen. 

Boulder 
Eva Baltasar 
Club Editor 

Breu, intensa i 
plena d’imatges 
fulgurants, Boul-
der és la història 
d’una dona soli-
tària que, després 
de passar uns 
anys en un vai-
xell, fent-hi de 
cuinera, s’ins-

tal·la amb la seva parella a Islàndia. 
L’equilibri en què viuen s’acabarà 
quan la Samsa comuniqui a la Boul-
der els plans de tenir una criatura. 
L’embaràs i el naixement de la cri-
atura transformen la relació de la 
parella i també la percepció social 
d’una dona i l’altra.  

Atrapa la llebre 
Lana Bastasic  
Periscopi / Navona 
Trad. Pau Sanchis 

El debut de Bas-
tasic pivota i juga 
sobre el concepte 
de punt de vista i 
com aquest de-
termina quina és 
la història que 
s’explica: qui té 
dret a explicar 
què va passar a 

l’ex-Iugoslàvia als anys 90? Aques-
ta és la història que pot explicar una 
noia de Zagreb com la Sara, que es fa 
acompanyar d’una bosniana musul-
mana com la Lejla. “Atrapar la lle-
bre” vol dir perseguir tot el que se 
suposava que aquesta edat adulta 
els havia de portar: la llibertat, 
l’amor, l’aventura. L’important és 

Els 25 llibres  
del 2020

A ‘BOULDER’, 
EVA 
BALTASAR 
ESTUDIA  
LA PARELLA I 
LA MATERNI-
TAT DES  
DE DUES 
PERSPEC-
TIVES QUASI 
ANTA- 
GÒNIQUES

‘MUR 
FANTASMA’ 
PROPOSA 
UNA MIRADA 
AL PASSAT 
ANGLÈS DES 
DE 
L’ARQUEO-
LOGIA A 
TRAVÉS 
D’UN 
‘THRILLER’ 
D’INICIACIÓ

EN LA TRIA HI HAN PARTICIPAT ANNA BALLBONA, LLUÍS-ANTON BAULENAS,  
M. ÀNGELS CABRÉ, ANNA CARRERAS, JAUME CLARET, ÁLVARO COLOMER,  
XÈNIA DYAKONOVA, MARINA ESPASA, JOAN GARÍ, NÚRIA JUANICO, JORDI LLAVINA,  
JORDI NOPCA, VÍCTOR OBIOLS, PERE ANTONI PONS I DAVID VIDAL
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vivien els britans a l’Edat de Ferro, 
fa més de 2.000 anys. Finalment, 
també proposa endinsar-nos en la 
intimitat tenebrosa dels protago-
nistes, una família d’aficionats a 
l’arqueologia que fa equip amb un 
grup d’estudiants i el seu professor 
per passar les vacances imitant la 
forma de vida dels britans. 

Tsunami 
Albert Pijuan 
Angle Editorial 

Tsunami és la 
història d’una fa-
mília que veu 
amenaçada la 
pervivència de la 
cadena hotelera 
que va arrencar 
amb una petita 
pensió a Salou. 
L’acció arrenca el 

2004, quan els tres cosins que han 
d’heretar l’empresa cometen un ac-
te horrible al resort de luxe de Sri 
Lanka: els nois tenen 18 anys i in-
tenten girar full, però el record dels 
fets els perseguirà la resta de la seva 
vida. Les frases quilomètriques i 
ben calculades de Pijuan cauen al 
damunt del lector com l’onada del 
títol.  

La casa de foc 
Francesc Serés 
Proa 

Narrada en pri-
mera persona, 
La casa de foc ex-
plica els anys 
que el professor 
d’una aula d’aco-
llida passa al Sa-
llent, un veïnat a 
l’est del terme 
municipal de 

Santa Pau, i la relació d’amistat i 
conflictes amb el Jordi de Can Sol, 
la seva filla Carmina i la neta, la 
Mar, a qui dona classes de reforç. 
El retorn a la novel·la de Francesc 
Serés ha arribat de la mà del segon 
premi Proa. 

El consentiment 
Vanessa Springora 
Empúries / Lumen  
Trad. Marta Marfany 

El colpidor debut 
de Vanessa Sprin-
gora narra com, 
sent una adoles-
cent de 14 anys, 
va mantenir una 
relació afectiva i 
sexual amb l’es-

criptor, llavors consagrat, i de 50 
anys, Gabriel Matzneff, a qui va co-
nèixer en un sopar a casa de la seva 
mare. Encara més devastador i in-
quietant que la mateixa narració 
dels fets és la contextualització de 
com el milieu cultural francès de 
l’època va acceptar aquella relació. 

Noche y océano 
Raquel Taranilla 
Seix Barral 

La primera no-
vel·la de Raquel 
Taranilla és una 
intriga intel·lectu-
al, divertida i en-
lluernadora que 
parteix del roba-
tori real del crani 
del cineasta F.W. 
Murnau. El direc-

tor de Nosferatu és el paisatge de fons 
de la fascinació obsessiva d’una pro-
fessora universitària per un home 
que passa uns dies a casa seva. 

Entre l’infern i la glòria 
Àlvar Valls 
Edicions de 1984 

Després de quin-
ze anys d’estudi i 
al llarg d’un miler 
de pàgines, Àlvar 
Valls recupera i 
reivindica Jacint 
Verdaguer, per-
sonatge polièdric 
que es debat en-

tre la vocació religiosa i la literària, 
mite incòmode de la Renaixença 
cultural catalana. 

Els nois de la Nickel 
Colson Whitehead 
Periscopi / Lit. Random House 
Trad. Laia Font 

L’última novel·la 
de Whitehead, 
guardonada amb 
el Pulitzer, està 
ambientada el 
1963 a Florida, en 
un reformatori 
on es tortura i 
fins i tot s’arriba a 
assassinar alguns 

dels interns. El llibre està basat en 
una història real, destapada el 2014. 

Poeta chileno 
Alejandro Zambra 
Anagrama 

Una de les novel·les 
llatinoamericanes 
més rellevants de 
l’any. Explica com 
canvia el vincle en-
tre un aspirant a po-
eta i el seu fillastre al 
llarg dels anys, al 
mateix temps que 
analitza el context 

literari xilè a través de la mirada d’una 
periodista nord-americana. Poeta 
chileno emociona, commou i conso-
la el lector.
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EL RETORN  
A LA 
NOVEL·LA DE 
FRANCESC 
SERÉS 
EXPLICA LA 
RELACIÓ 
D’AMISTAT, 
AMOR I 
CONFLICTES 
D’UN 
PROFESSOR 

VANESSA 
SPRINGORA 
RELATA 
COM, 
D’ADOLES-
CENT, VA 
MANTENIR 
RELACIONS 
AMB UN 
ESCRIPTOR 
CONSAGRAT 
DE 50 ANYS

POESIA

assagets 
Enric Casasses 
Poncianes 

El mateix any que ha 
rebut el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Ca-
talanes, Enric Casas-
ses s’ha proposat res-
catar en vers –i en el 
to assagístic que pro-
met el volum– les fi-

gures del violinista i compositor 
Paganini, l’arquitecte Antoni 
Gaudí i el compositor de sardanes 
Josep Blanch i Reynalt.
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Sempre és tard 
Maria Josep Escrivà 
Proa 

La sensació davant 
de la poesia d’Escri-
và és que el grau 
d’especulació és 
igual a zero, perquè 
el poema neix d’una 
fonda necessitat 

(fins i tot en consignacions de pai-
satge o d’estats d’ànim efímers). 
L’autora valenciana ha tingut la 
traça verbal i la força imaginati-
va per aconseguir un llibre rodó.
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Llibre sisè 
Sophia de Mello Breyner 
Edicions del Buc / Trad. J. Sebastià 

El mateix any que el 
premi Nobel ha si-
gut per a Louise 
Glück, que Edicions 
del Buc ha publicat 
en català, la petita 
editorial ha publicat 

també la poesia apol·línia –lím-
pida, harmoniosa i lúcida– de 
Sophia de Mello Breyner, publi-
cada en portuguès per primera 
vegada el 1962.
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Memorial 
Alice Oswald 
Cafè Central-Eumo  / Trad. 

Jaume Coll Mariné 
Homenatge als 
morts de la Ilíada 
en un sol poema 
llarg. Oswald hi 
combina l’austeri-
tat tenebrosa de les 

històries dels guerrers, que emer-
geixen del no-res per tornar a cap-
bussar-s’hi, i la resplendor sensu-
al dels símils, que semblen suspe-
sos en el temps.
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La hac 
Jaume Subirana 
Edicions 62 

Jaume Subirana ha 
escrit contes, dietaris, 
llibres de poesia. I 
continua convencent 
els lectors amb la seva 
veritat i la seva discre-
ta bellesa escrita. A La 

hac dedica el poema més llarg del 
volum als dies a la Provença que 
van inspirar Josep Carner un dels 
poemes més importants de l’au-
tor, Nabí.
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Els fundadors 
Raül Garrigasait 
Ara Llibres 

La col·lecció de clàs-
sics llatins i grecs 
impulsada per 
Francesc Cambó, 
Joan Estelrich i 
Carles Riba el 1922 
és estudiada a fons i 

amb amenitat per Raül Garriga-
sait, que aquest 2020 també ha 
dedicat un assaig a La ira (Frag-
menta) i un volum biogràfic, Pa-
ís barroc (L’Avenç).
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Fils 
Ingrid Guardiola i Marta Segarra 
Arcàdia 

Guardiola i Segarra 
van mantenir un 
fèrtil diàleg episto-
lar entre el setem-
bre del 2019 i el 
maig del 2020. Al 
volum apareixen la 

pandèmia i el confinament, però 
també el caràcter porós de l’exis-
tència, la maternitat i la malaltia, 
amb més voluntat exploradora 
que conclusiva.
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Sontag 
Benjamin Moser 
Anagrama / Trad. Rita da Costa 

En les més de 700 pà-
gines d’aquesta bio-
grafia de Susan Son-
tag, exhaustives fins 
al deliri, es recons-
trueixen passatges 
emblemàtics, es bus-

quen detalls al·legòrics i es descri-
uen escenes que caracteritzen la 
sofisticada complexitat d’una de 
les intel·lectuals més emblemàti-
ques del segle XX.
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No diguis res 
Patrick Radden Keefe 
Periscopi / Lit. Random House 

Trad. Ricard Gil 
La mirada a la violèn-
cia i les seves reper-
cussions viscudes a 
Irlanda del Nord els 
últims 50 anys han fet 
que el llibre de Rad-

den Keefe s’hagi convertit en un 
text canònic sobre el conflicte. S’en-
dinsa en vides marcades pel com-
promís i l’acció armada en un en-
torn d’una gran complexitat.
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Tal qual 
Paul Valéry 
Adesiara / Trad. Antoni Clapés 

Recull de pensa-
ments, aforismes, 
cròniques, esbossos 
d’assajos i materials 
breus –però d’un 
valor indiscutible– 
del poeta i pensador 

Paul Valéry. Inèdit fins ara en ca-
talà, Tal qual condensa la saviesa 
i curiositat acumulades per l’au-
tor francès al llarg de més de qua-
tre dècades de vida.
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