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El gos Bakunin és el desllorigador del 
primer i més extens relat del nou llibre 
d’Àngel Casas. A l’inici és atropellat i 
l’accident propicia l’amistat entre 
l’home que conduïa el cotxe i la noia 
okupa que passejava amb l’animal. 
Casas reuneix sis narracions, entre les 
quals destaquen la protagonitzada per 
un mossèn i una monja que decideixen 
fer ús d’un Tinder per a religiosos i la 
d’un escriptor de novel·les negres que és 
assassinat per un dels seus personatges.

L’AGONIA DE BAKUNIN 
Àngel Casas 
Univers  
320 pàg. 
18,90 !

Renée Vivien és l’autora que 
Maria-Mercè Marçal va convertir en 
protagonista de la seva única i celebrada 
novel·la. Nascuda a Londres el 1877, va 
escriure sempre en francès i bona part de 
la seva poesia és autobiogràfica, si bé va 
morir als 32 anys. Els relats de La dama 
de la lloba, inèdits fins ara en català, 
mostren el costat més fervent i encisador 
d’una autora prolífica: feminisme, 
amistat entre dones i desafiament de les 
convencions i dels rols establerts.

LA DAMA DE LA LLOBA 
Renée Vivien 
Trad. Anna Maria Corredor 
Adesiara  
200 pàg. 19 !

L’últim premi Trajectòria de la Setmana 
del Llibre en Català torna a estar 
d’actualitat un any després de publicar 
el poemari Carpe momentum (Cafè 
Central, 2021) gràcies al volum de 
narracions proteiques i sensuals 
d’Encarnacions, primer llibre que 
publica a LaBreu. Mesquida continua el 
camí iniciat per Els detalls del món 
(Empúries, 2005), en què compendia en 
format breu històries que transcorren 
sobretot a la Mallorca actual i que també 
integren volums com Trèmolo.

ENCARNACIONS 
Biel Mesquida 
LaBreu  
460 pàg. 
22 !

Maksim Óssipov (Moscou, 1963) va 
estudiar medicina i es va especialitzar 
en cardiologia abans de començar a 
escriure. No va publicar el seu primer 
relat fins al 2007. Des de llavors ha anat 
donant a conèixer la seva obra, sempre 
en format breu. A Pedra, paper, estisores 
s’endinsa en la complexitat del seu país 
amb una mirada sovint compassiva. Els 
personatges carreguen l’herència de 
l’antiga república soviètica i proven de 
mirar cap endavant ancorats en un 
present precari.

PEDRA , PAPER, ESTISORES 
Maksim Óssipov 
Club Editor / Asteroide 
Trad. Arnau Barios  
288 pàg. 23,95 !

!

Sota la pluja ha estat la primera gran 
recuperació literària de l’any. Els contes 
d’aquest volum permeten accedir als 
múltiples registres de l’autora –que oscil·la de 
la literatura del jo fins a la ciència-ficció– a 
partir de dos moments clau de la seva 
trajectòria: el primer exili a França, retratat a 
través de les narracions de Via de l’est (1946), 
i la tornada a Catalunya, després de dècades 
a Mèxic, gràcies a El país de les fonts (1978). 
Murià és una autora que ha estat durant 
dècades a l’ombra de Mercè Rodoreda, una 
de les seves grans amigues, i d’Agustí Bartra, 
la seva parella.

SOTA  
LA PLUJA 
Anna Murià 
Comanegra 
256 pàg. 
18,90 !
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Carmen Balcells és un dels grans noms 
del sector editorial del segle passat. Amb 
autors com Gabriel García Márquez i 
Mario Vargas Llosa, Balcells va ser 
l’artífex del boom literari llatinoamericà 
des de Barcelona i es va convertir en una 
figura internacional de referència. 
Carme Riera, que va tractar l’agent 
literària durant 40 anys, n’escriu la 
primera biografia autoritzada a partir de 
l’arxiu de l’agència i d’entrevistes amb 
l’entorn més proper de Balcells.

CARMEN BALCELLS, 
TRAFICANT DE PARAULES 
Carme Riera 
Rosa dels Vents / Debate  
512 pàg. 22,90 !

Toni Cruanyes debuta en la narrativa 
amb unes memòries que li van valdre 
l’últim premi Josep Pla. Cruanyes 
s’endinsa en la figura del seu avi, un 
home de Canet de Mar estretament 
lligat a la pagesia. A través d’una 
recerca familiar absorbent, el 
periodista ressegueix la vida de l’avi i 
fa una crònica propera d’una època 
marcada per la inclemència de la fam 
durant la Guerra Civil, el franquisme 
i les esperances de la Transició. 

LA VALL DE LA LLUM 
Toni Cruanyes 
Destino  
384 pàg. 
21,50 !

Als vuitanta-cinc anys, Teresa Gimpera 
fa un repàs de tot el que ha viscut en un 
llibre de records que és també una 
crònica del món del cinema, la moda i la 
publicitat i de l’explosió de la 
modernitat a Catalunya durant les 
últimes dècades del segle passat. La seva 
experiència amb Alfred Hitchcock, la 
foto de Miserachs que la va convertir en 
la icona de Bocaccio i la feina al costat 
de Leopoldo Pomés són algunes de les 
vivències que es recullen en aquesta 
biografia escrita per Toni Vall.

TERESA GIMPERA,  
AIXÍ ÉS LA VIDA 
Toni Vall 
Columna  
208 pàg. 18,90 !

Poeta revolucionari, lector excel·lent, 
professor atípic i baula clau per a la 
modernització del català, Ferrater és 
el protagonista de l’última biografia 
de Jordi Amat. “Sabia, com sabia 
March, com sabia el Riba de plenitud, 
que allò que som, essencialment, és 
un cos –escriu–. Un temps d’història 
perquè bategui un cor salvatge; del 
que es tracta, a través d’aquell 
moviment humà, és de fer-se 
conscient d’un mateix amb la 
radicalitat que implica conèixer-se”. 

VÈNCER LA POR 
Jordi Amat 
Edicions 62 / Tusquets  
350 pàg. 
20 !
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La joia de viure omple totes les pàgines 
d’aquest nou llibre de Sílvia Soler, que aplega 
postals de felicitat sobre aquells moments de 
la vida en què tot s’atura i les preocupacions 
desapareixen. Tres germans cantant als 
seients del darrere d’un cotxe, trobar l’amor 
de la vida en una discoteca de Mallorca, 
veure sortir el sol cada dia al costat del mar i 
fer llimonada fresca a l’estiu són algunes de 
les estampes recollides en aquest volum, que 
encomana apassionadament l’optimisme per 
la vida. Soler és una gran defensora de la 
literatura popular: “Escric perquè com més 
gent em llegeixi i en pugui gaudir, millor”.

L’ALEGRIA DE VIURE 
Sílvia Soler 
Univers  
160 pàg. 
19 ! 
 
 


