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Noves  veus

¿Patir bulímia implica tenir 
problemes amb la part estètica 
del propi cos? ¿Un avortament 
natural és traumàtic per a 
tothom que el pateix? Aquestes 
són algunes de les preguntes 
que teixeixen la segona novel·la 
de l’escriptora mallorquina 
Laura Gost. L’autora imagina 
una dona obsessionada amb el 
control quan és adolescent, 
però al llarg de les pàgines del 
llibre el lector la veurà créixer 
fins a arribar a la maduresa. 
Les pors i els monstres que 
l’assetgen s’aniran desplegant.

EL MÓN ES TORNA  
SENZILL 
Laura Gost 
Empúries  
176 pàg. 17,90 !

Després de dos permisos de 
maternitat i una reducció de 
jornada, la protagonista 
d’aquesta novel·la veu com 
l’empresa la relega als marges. 
Glòria de Castro relata la 
rebel·lió laboral de la narradora, 
que decideix continuar a la 
feina i deixar de consumir tot 
allò que no considera necessari. 
Escrita en forma de dietari, és 
un debut àcid i punyent sobre 
les polítiques de conciliació 
laboral, les pràctiques 
d’explotació i la recerca de la 
plenitud professional als 40.

L’INSTANT ABANS DE 
L’IMPACTE 
Glòria de Castro 
Periscopi  
264 pàg. 17,90 !

Leticia Asenjo debuta amb una 
autoficció sobre una mare 
divorciada que torna al mercat 
dels solters. Després de setze 
anys de practicar sexe amb la  
persona amb qui ha perdut la 
virginitat, la Leti decideix que 
ha de fer alguna cosa: 
¿potser muntar-s’ho amb un 
desconegut?, ¿provar Tinder?, 
¿enviar un missatge de Twitter 
a un home que troba atractiu? 
Divorci i aventura és una 
novel·la divertida, desenfadada 
i observadora d’una fauna 
masculina amb problemes. 

DIVORCI I AVENTURA 
Leticia Asenjo 
La Segona Perifèria  
180 pàg. 
17 !

El premi Documenta d’aquest 
any ha descobert la veu de Pilar 
Codony, una jove veterinària 
banyolina que escriu sobre els 
límits entre l’animalitat i la 
humanitat a partir de 
l’avortament i la maternitat. 
Ambientada en una granja de 
vaques i ovelles, Distòcia narra 
la història de la Goja, que té 
dins seu un neguit encallat. El 
seu relat es relliga amb les veus 
d’altres personatges, entre els 
quals hi ha uns germans que 
fan formatges, uns quants 
vedells, un gos pastor i un gall.

DISTÒCIA 
Pilar Codony 
L’Altra  
192 pàg. 
18 !

El premi Mercè Rodoreda va 
recaure aquest any en un jove 
debutant, Ricard Sunyol. 
Declaració d’invencions és un 
recull de relats d’estils molt 
diferents però amb una idea en 
comú, la reflexió al voltant de 
la literatura. Escrits amb ganes 
de jugar amb la llengua i 
allunyar-se de les propostes 
convencionals, els contes tenen 
protagonistes tan diferents com 
un sensesostre embriac, dos 
amics que s’expliquen històries, 
un entomòleg desesperat i un 
pare que xiula a totes hores.

DECLARACIÓ 
D’INVENCIONS 
Ricard Sunyol 
Proa   
184 pàg. 19 !

Hi ha un abans i un després en 
la vida d’en Jacob, i aquest punt 
d’inflexió és el primer dia 
d’escola, quan a l’hora del pati 
un company l’agafa pel cap, 
l’immobilitza a terra i un altre 
diu: “Les nenes no es toquen, 
les nenes no es peguen, les 
nenes són contagioses”.  
En Jacob ha estat assenyalat 
com a nena. Unsex me!, primera 
novel·la de Jaume Ferrer, no 
pren la forma de testimoni ni 
de llibre de memòries, sinó que 
arrenca de la voluntat de 
venjança del Jacob adult.

UNSEX ME! 
Jaume Ferrer 
Club Editor  
180 pàg. 
18,50 !

! ! ! !

Llicenciat en física, Toni 
Pou es dedica des de fa 
dècades a la divulgació 
científica. Ara trasllada 
aquesta faceta a la 
literatura amb un llibre 
emocionant que 
reivindica la imaginació i 
la creativitat com a 
motors per fer avançar 
la ciència. Ho fa a través 
de la història de Galileu i 
el seu telescopi, que va 
canviar el món fa 400 
anys. Amb curiositat i 
passió, Pou construeix 
una aventura literària 
fabulosa que convida a 
trencar els murs del 
coneixement. Agafa el 
lector de la mà i el porta 
a llocs com la casa de 
Galileu a Florència o 
l’observatori Paranal, a 
Xile, en un viatge que 
barreja realitat i ficció, 
ciència i literatura.

SI UN DIT ASSENYALA  
LA LLUNA 
Toni Pou 
Anagrama  
224 pàg. 
18,90 ! 

Aioua és la història de la fugida 
d’una dona fins a l’estat d’Iowa 
i, en concret, fins al poblet de 
Frankville. Allà va a parar la 
protagonista, una dona incapaç 
de parlar i amb la mentida a 
dins. Instal·lada en un motel 
rònec i desolador, descobrirà a 
poc a poc que no està sola i que 
ben a prop té un grup de dones 
en una situació molt similar a la 
seva. Escrita amb una prosa 
evocadora i plena d’imatges, la 
novel·la de Cabré-Verdiell 
apel·la a la intimitat i parla de 
fer les paus amb el passat.

AIOUA 
Roser Cabré-Verdiell 
Males Herbes  
255 pàg. 
18 !

La dramaturga i directora teatral Marta 
Buchaca debuta en la narrativa amb una novel·la 
que relata una ruptura amorosa brutal. La 
protagonista trenca amb la seva parella en plena 

pandèmia i, de cop i volta, es veu immersa en 
un caos emocional. Escrita amb ironia, tendresa i proximitat, 
Sis mesos d’hivern és el viatge d’una dona per superar un episodi 
devastador que no comprèn i per aprendre a curar-se la  ferida en 
un context d’apocalipsi i incerteses.

SIS MESOS D’HIVERN 
Marta Buchaca 
Navona  
216 pàg. 
18 !

La Magrana ha engegat aquest any una nova 
etapa a Penguin Random House amb el debut 
literari de Cinta Farnós, una escriptora nascuda 
al Perelló que narra el sacseig vital de la 

protagonista, la Llúcia, arran de la mort sobtada de la seva mare. 
Aquesta pèrdua inesperada serà el detonant d’un viatge tan 
geogràfic com emocional que portarà la Llúcia fins a Astúries per 
descobrir els seus bloquejos i desenterrar un passat on els secrets 
es barregen amb les renúncies.

GEOSMINA 
Cinta Farnós 
La Magrana 
240 pàg. 
18,9 !

RUTH MARIGOT


