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                            Novel·la estrangera

Sis anys després d’Em dic Lucy 
Barton, Elizabeth Strout 
recupera el personatge de la 
protagonista amb una seqüela 
igual de commovedora. Ai, 
William! repesca la Lucy 
Barton convertida en mare de 
dues filles i viuda recent. El 
vincle d’amistat amb en 
William, el seu primer marit, 
marca la novel·la, que avança a 
partir de la descoberta d’un 
secret de la mare d’ell i fa un 
retrat emotiu del pas del 
temps, la família i l’estima cap 
als altres.

AI, WILLIAM! 
Elizabeth Strout 
Edicions de 1984 / Duomo  
Trad. Núria Busquet Molist 
256 pàg. 18,90 !

Linda Boström Knausgard transforma l’experiència 
personal en hospitals psiquiàtrics en una novel·la 
poderosa, protagonitzada per una dona que, com 
ella, és diagnosticada amb trastorn bipolar i és 
sotmesa a teràpia electroconvulsiva. La malaltia no és 
l’únic obstacle que la narradora ha de superar: entre 
crisis mentals també assisteix a l’ensorrament de la 
seva relació de parella. Amb un estil sec i alhora líric, 
l’escriptora sueca converteix el testimoni personal en 
literatura de primer nivell. “Aquest llibre el vaig 
escriure en un estat d’ànim difícil. Quan estic bé no 
penso el mateix que quan estic enmig d’una crisi. A 
més, els records canvien molt al llarg dels anys... En 
aquells moments, el sentiment de culpabilitat era 
molt gran”, deia l’autora en una entrevista amb l’ARA.

A partir de l’experiència de la 
immigració i el trauma de 
l’Holocaust, Nancy Huston 
construeix una història coral 
sobre la identitat, les arrels i la 
memòria. La Shayna, una jove 
adoptada per una família 
americana acomodada, es 
pregunta sobre els seus orígens 
arran d’un viatge a l’Àfrica amb 
el seu amant. La seva recerca 
condueix a reflexionar sobre la 
maternitat, el feminisme, la 
religió i les malalties mentals i 
dona forma a una novel·la 
iniciàtica brillant i sorprenent.

ARBRE DE L’OBLIT 
Nancy Huston 
L’Altra / Galaxia Gutenberg  
Trad. Marta Marfany 
224 pàg. 22 !

Amélie Nothomb diu que 
aquest és el llibre més difícil 
que ha fet mai. A Set es posa en 
la pell de Jesús per narrar els 
seus últims dies de vida, des 
que és condemnat i torturat 
fins que mor a la creu. L’autora 
francesa crea un protagonista 
carregat d’humanitat que 
pateix i que té dubtes i 
contradiccions davant una 
realitat que no acaba 
d’entendre. Escrit en primera 
persona, el llibre parla del 
dolor, el desig i l’amor amb la fe 
a primera línia.

SET 
Amélie Nothomb 
Anagrama  
Trad. Ferran Ràfols Gesa 
120 pàg. 17,90 !

Coincidint amb el centenari del 
naixement de Kurt Vonnegut, 
Males Herbes recupera una de 
les seves novel·les encara 
inèdita en català. Després que 
una crisi financera hagi 
desballestat l’economia 
mundial i una malaltia 
infecciosa hagi deixat estèril 
part de la humanitat, un grup de 
persones es troben encallades a 
l’illa de Santa Rosalía, a 
l’arxipèlag de les Galápagos. La 
novel·la és una faula ecologista 
sobre la selecció natural i les 
dificultats de la supervivència.

LES GALÁPAGOS 
Kurt Vonnegut 
Males Herbes  
Trad. Martí Sales 
286 pàg. 19,90 !

FILLA D’OCTUBRE 
Linda Boström Knausgard  
Les Hores / Gatopardo  
Trad. Carolina Moreno Tena 
160 pàg. 
17,90 !

“Soc un refugiat, un sol·licitant 
d’asil. No són pas paraules 
senzilles, per molt que l’hàbit 
de sentir-les ho faci pensar”. 
Parla Saleh Omar, el 
protagonista de la primera 
novel·la del premi Nobel de 
literatura Abdulrazak Gurnah i 
traduïda per Carles Andreu per 
a La Magrana. El personatge, 
un home que s’acosta a la 
setantena, arriba a l’aeroport de 
Gatwick, a Londres, des de 
Zanzíbar, després de perdre-ho 
tot –dona, filla, casa i feina– al 
seu país.

A LA VORA DE LA MAR 
Abdulrazak Gurnah 
La Magrana / Salamandra  
Trad. Carles Andreu 
288 pàg. 20,90 !

Situada a pocs passos de la 
catedral de Notre-Dame, la 
Shakespeare and Company és 
una de les llibreries més 
mítiques i emblemàtiques de 
París. La seva fundadora, Sylvia 
Beach, va inaugurar-la el 1919, i 
des d’aleshores el local ha estat 
un dels pols literaris més 
importants de França i ha 
acollit grans noms de la 
literatura. Kerri Maher ficciona 
la història de la llibreria i 
construeix una novel·la 
apassionada sobre el paper de 
la literatura a Europa.

LA LLIBRETERA DE PARÍS 
Kerri Maher 
Navona  
Trad. Eduard Sepúlveda 
416 pàg. 22 !

Un petó pot ser l’inici d’una 
revolució. L’afirmació és de 
l’escriptora britànica Tessa 
Hadley, autora de llibres com 
Cap al tard. A la seva vuitena 
novel·la imagina una atractiva 
dona de 40 anys aparentment 
encantada amb la seva vida de 
perfecta mestressa de casa als 
afores de Londres fins que una 
nit tot canvia. La visita d’un noi 
jove i un moment d’intimitat 
inesperat sacsejaran el seu dia 
a dia en una història que 
explora l’amor romàntic i la 
llibertat sexual.

AMOR LLIURE 
Tessa Hadley 
Edicions de 1984 / Sexto Piso  
Trad. Núria Busquet Molist 
352 pàg. 21,90 !

Guanyadora del National Book 
Award 2020 a la millor obra 
traduïda, Tòquio, estació de 
Ueno explica la història d’en 
Kazu, que va néixer el 1933, el 
mateix any que l’emperador. 
La seva vida sempre ha estat 
lligada a la de la família 
imperial japonesa per un seguit 
de casualitats, a la vegada que 
fortament influïda pel decurs 
de la història contemporània 
del país. El seu periple vital, 
però, també ha estat marcat per 
l’adversitat, i ara és incapaç de 
trobar la pau. 

TÒQUIO, ESTACIÓ DE... 
Miri Yu 
Quaderns Crema  
Trad. Marina Bornas Montaña 
144 pàg. 14 !
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Què passaria si la memòria 
tingués el poder de transportar 
les persones esclavitzades a la 
llibertat? La pregunta centra 
aquesta novel·la, 
protagonitzada per un ésser 
sobrehumà que posseeix 
memòria fotogràfica però que 
no recorda la seva mare. A 
mesura que aprèn a utilitzar un 
poder que li permet conduir 
persones d’un lloc a un altre, el 
protagonista deixarà la 
grandesa corrupta de les 
orgulloses plantacions de la 
Virgínia del segle XIX.

BALLAR AMB L’AIGUA 
Ta-Nehisi Coates 
Amsterdam / Seix Barral  
Trad. Anna Llisterri i Mar Vidal 
496 pàg. 22,95 !

Filla del cineasta suec Ingmar 
Bergman i de l’actriu Liv 
Ullmann, l’escriptora Linn 
Ullmann, fa un homenatge als 
seus pares mitjançant un llibre 
íntim i emotiu de les seves 
vivències d’infantesa. L’autora 
exposa el vincle amb el pare en 
relació amb les seves altres 
filles (en va tenir nou). Els 
records d’aquella nena curiosa i 
innocent afloren i prenen un 
caràcter diferent amb el temps, 
i mostra les constants absències 
del pare i reflexiona sobre 
aquella família d’artistes.

INQUIETS 
Linn Ullmann 
Les Hores / Gatopardo  
Trad. Meritxell Salvany 
448 pàg. 21,90 !

Ambientada a Chicago entre el Nadal del 1971 i la Pasqua del 1972, Cruïlles 
està protagonitzada per en Russ, un pastor protestant de mitjana edat que 
desitja una feligresa, la Frances; la seva dona, la Marion, sempre amb un 
retret a punt de sortir dels llavis; els fills, els adolescents Perry i Becky, 
l’universitari Clem i el petit Judson, que observa l’esmicolament de la família 
des de la cuirassa de la infantesa. “La fe m’interessa com una experiència 
emocional –explicava l’autor en una entrevista amb l’ARA–. És aquest 
element el que no havia llegit gaire en la ficció. Les emocions són el meu 
fort, quan escric. O això és el que intento. Les abstraccions sobre el bé i el 
mal i altres qüestions que motiven la teologia no m’han cridat mai l’atenció”.

La literatura del nord-americà 
Nickolas Butler brilla per la 
seva capacitat i lucidesa a l’hora 
de retratar la realitat que 
l’envolta. A la seva quarta 
novel·la, l’escriptor s’endinsa en 
les ambicions humanes 
mitjançant la relació entre tres 
amics d’infantesa que treballen 
en una empresa constructora 
de Wyoming. L’arribada d’un 
encàrrec sucós i complicat per 
part d’una dona misteriosa 
capturarà les seves vanitats i els 
obligarà a fer una sèrie de 
sacrificis que no s’imaginaven.

BONA SORT 
Nickolas Butler 
Periscopi / Libros del Asteroide  
Trad. Marc Rubió 
434 pàg. 22,95 !

El fantasma de la mare de Billy 
Wilder, que va morir a 
Auschwitz, no és l’únic que 
Jonathan Coe rescata a la seva 
última novel·la. També hi ha el 
de Fedora, l’actriu de rostre 
glacial que protagonitza la 
pel·lícula homònima de la qual 
la narradora de la novel·la, 
Calista Frangopoulou, 
rememora el rodatge a mitjans 
de la dècada dels 70. En aquells 
moments, la Calista era una 
noia que intentava obrir-se 
camí a Hollywood i Wilder la va 
escollir com a intèrpret.

EL SEÑOR WILDER Y YO 
Jonathan Coe 
Anagrama  
Trad. Javier Lacruz 
280 pàg. 19,90 !

Els personatges de l’onzena 
novel·la del premi Nobel de 
literatura Orhan Pamuk han de 
lluitar contra l’epidèmia de 
pesta que s’ha declarat a l’illa de 
Minguer la primavera del 1901. 
Hi ha l’inspector en cap de salut 
del govern, el químic 
Bonkowski Paixà; el jove i 
exitós doctor Nuri, que viatja 
acompanyat de la seva dona, 
Pakize Sultan; el jove oficial 
otomà Major Kâmil; la illenca 
Zeynep; el governador Sami 
Paixà, desbordat per la situació, 
i la seva bella amant Marika.

NITS DE PESTA 
Orhan Pamuk 
Més Llibres / LRH  
Trad. Xavier Gaillard Pla 
828 pàg. 23,90 !

CRUÏLLES 
Jonathan Franzen  
Empúries / Salamandra  
Trad. Mireia Alegre i Anna Llisterri 
712 pàg. 24 ! 

Natasha Brown és matemàtica i 
ha treballat al sector financer. 
Ara debuta a la literatura amb 
la història d’una dona negra 
d’origen humil que treballa a la 
banca i que, a base d’esforç i 
sacrificis, va escalant posicions 
fins a aconseguir un alt càrrec. 
Aleshores es comença a 
qüestionar el que ha aconseguit 
i la influència d’una societat 
marcada per la raça i la classe. 
Reunió està narrada de forma 
fragmentada, amb un estil 
esmolat i precís i una veu 
literària poderosa.

REUNIÓ 
Natasha Brown 
L’Altra / Anagrama  
Trad. Maria Arboç Terrades 
120 pàg. 17,90 !

La protagonista d’aquesta 
novel·la és una dona jove 
addicta a internet. Filtra la seva 
experiència vital a través de les 
bromes, mems, manies i 
depravacions que consulta a 
través de la xarxa, que a més 
s’ha convertit en la seva manera 
de guanyar-se la vida (va per tot 
el món fent conferències sobre 
el tema). La seva vida, avorrida i 
força anodina, canvia quan la 
seva germana, que està 
embarassada, rep una notícia 
inesperada en relació a la 
criatura que espera.

POCO SE HABLA DE ESTO 
Patricia Lockwood 
Alpha Decay  
Trad. Inga Pellisa 
208 pàg. 19,90 !

A l’escriptor turc Burhan 
Sönmez no l’espanta la part 
més fosca de la realitat. Ara es 
posa a la ment d’un cantant de 
blues de vint anys que ha 
intentat suïcidar-se saltant del 
pont del Bòsfor. El noi pateix 
una amnèsia parcial que 
l’allibera de les vivències que el 
van portar a voler-se suïcidar, 
però com a contrapartida no 
acaba de trobar-se a si mateix i 
deambula per la ciutat a la 
recerca del passat. Laberint és 
una història sobre la memòria, 
el poder i la fortalesa humana. 

LABERINT 
Burhan Sönmez 
Periscopi / Minúscula  
Trad. Xavier Gaillard Pla 
200 pàg. 18,50 !

El nou llibre de Keegan és una 
història d’ambient nadalenc 
basada en el cas de les 
bugaderies d’un convent de 
monges que va sacsejar la 
societat irlandesa a finals dels 
segle XX, amb el rerefons del 
pacte de silenci que va ajudar a 
encobrir-lo. Coses petites com 
aquestes està ambientada a 
New Ross, Irlanda, el 1985, on 
un comerciant de carbó i llenya 
descobrirà coses que s’hauria 
estimat més no saber mai en un 
internat per a noies i una 
bugaderia.

COSES PETITES COM 
AQUESTES 
Claire Keegan Minúscula  
Trad. M. Hernández i Z. Méndez 
152 pàg. 13,50 !

Després de reflexionar sobre 
l’Holocaust a El gueto interior, 
Santiago H. Amigorena canvia 
de registre. Ambientada l’any 
2086 després de la fi del món, 
només dos personatges han 
sobreviscut al desastre, l’ancià 
William Shakespeare i un jove 
que escriu la crònica de la nova 
realitat. Amigorena no 
abandona el to filosòfic i es 
planteja si cal una destrucció 
tan gran perquè l’ésser humà es 
torni a emocionar gràcies a 
petits gestos com el d’observar 
la bellesa d’una rosa.

LES ÚLTIMES PARAULES 
Santiago H. Amigorena 
Edicions 62 / LRH  
Trad. Jordi Martín Lloret 
152 pàg. 15,90 !
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