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12 TASTDELLIBRESPERREGALAR LLUÍS LLORT

CRÒNICA DEL CATALANISME
Antoni Segura
Editorial: Angle Pàgines: 336 Preu: 18,90

quest nou llibre d’Antoni Segura [foto], a mig camí entre el
llibre d’història, l’assaig i la crònica periodística, és un dels
assajos destacats d’Angle per Nadal. En presenten altres de

lúdics, com ara Misteris de Barcelona per no dormir, de Sylvia Lagar-
da-Mata, o de filosòfics, com Un mar d’emocions, de Francesc Tor-
ralba. Pel que fa a la narrativa, cal destacar dos debuts en novel·la:
Les coses invisibles, en què Ramon Tolosa ofereix una estructura de
camins que coincideixen en un accident de trànsit, i Les desventures
d’Arquímedes Cadavall, en què Andreu Grau mostra el recorregut
de fons mític d’un jove desencisat pels carrers de Terrassa. També
cal recomanar Breu tractat sobre la mort i la bellesa, d’Albert Mes-
tres, un esplèndid assaig sobre la fascinació que exerceix sobre els
artistes la mort de personatges en la plenitud de la seva bellesa.

A

Llibres amb bon ‘angle’

ELS JOCS RETROBATS
Diversos autors
Editorial: Sidillà
Pàgines: 416 Preu: 20

Artur Mas explica a Te-
resa Pous aquestes i mol-
tes altres qüestions en un
llibre que ens apropa a

l’ànima de l’home i a la filosofia del líder, al
vessant més humà del pare de família i a les
conviccions del cap d’estat. La mateixa edito-
rial presenta el nou assaig del corredor Kilian
Jornet, La frontera invisible: tres homes i una
muntanya; tres homes i una aventura.

Coordinat per Xavier
Cortadellas i Judit Puja-
dó, amb il·lustracions de
Llenas Llensa, aquest lli-

bre té l’empremta habitual de Sidillà: és una
obra molt curosa en tots els aspectes. Vuit au-
tors, com ara Jordi Llavina i Sebastià Roig,
ofereixen un total de 33 cròniques de les in-
fàncies a diferents comarques i rescaten 200
jocs que no es mereixen ser oblidats. Un bon
regal per llegir a petits tastos.

SERVIR CATALUNYA
Teresa Pous
Editorial: Ara Llibres
Pàgines: 260 Preu: 19,90

FARÉ TOT
EL QUE TU VULGUIS
Iolanda Batallé
Editorial: Columna
Pàgines: 200 Preu: 18,90

EL LLENYATER
Michal Witkowski
Traducció: Guillem
Calaforra i Marta Cedro
Editorial: Raig Verd
Pàgines: 415 Preu: 19,95

Batallé, guanyadora del
Prudenci Bertrana, ex-
plica la història (eròtica)

de superació de Nora. La mateixa editorial
també aposta per Quan en dèiem xampany,
una nova història de nissagues familiars de
Rafel Nadal, i encara per Matar el meu pare,
de Carina Bergfeldt, una barreja de thriller
psicològic i novel·la negra sorprenent.

TERRA INHÒSPITA.
BARCELONA 2048
M. Dolors Millat
Editorial: Periscopi
Pàgines: 360 Preu: 18,50

Millat ofereix una obra
apocalíptica, de deriva
social i opressió econò-

mica, habitual en temps de crisi. La mateixa
editorial també ofereix el debut de Maiol de
Gràcia, La peixera, i les traduccions de l’an-
glès Un holograma per al rei, de Dave Eggers, i
Com fer-se fastigosament ric a l’Àsia emergent,
de Mohsin Hamid.

A partir d’un relat senzill
i vibrant, Jordi Palou-
Loverdos ens endinsa en

les aigües primeres i fondàries insospitades
de l’existència, i ens col·loca davant d’un mi-
rall la veritable potència de l’ésser, enmig de
l’evolució individual i col·lectiva.

COM EL SALMÓ
DINS L’AIGUA
Jordi Palou-Loverdos
Editorial: Pagès Edicions
Pàgines: 160 Preu: 15

El nou poemari de Roger
Costa-Pau, el cinquè, és
molt recomanable per la
sensualitat i carnalitat

que desprèn. La mateixa editorial publica al-
tres novetats de poesia, com ara És tot el que
tenim, d’Aleksander Kúixner, amb pròleg,
selecció i traducció de Xènia Dyakonova, i
Quest, de Víctor Sunyol, amb epílegs d’Anto-
ni Clapés i Jordi Marrugat.

CAVADA PELL
Roger Costa-Pau
Editorial: Llibres del Segle
Pàgines: 104 Preu: 14

Mitjançant tècniques i
estils narratius ben dife-

rents, Josep Lozano ens fa partícips del testi-
moni d’un emigrant solitari en una gran ciu-
tat, de l’amant que ha perdut el seu enamo-
rat, d’un cambrer temptat pel suïcidi...

Witkowski és l’actual es-
trella de la literatura po-
lonesa, i amb aquest re-

lat sorprenent en demostra el motiu. La ma-
teixa editorial també aposta per 14, de Jean
Echenoz, i Històries inversemblants, en gene-
ral, d’Alasdair Gray, dos autors amb més tra-
jectòria que ofereixen garanties d’èxit lector.

DESPRÉS DE LES
TENEBRES I ALTRES
NARRACIONS
Josep Lozano
Editorial: Bromera
Pàgines: 264 Preu: 12,95

AMORS GAIREBÉ
ETERNS
Josep Igual
Editorial: Cossetània
Pàgines: 168 Preu: 13,90

Una efervescent desfila-
da de personatges i peri-
pècies ofrenen una mos-

tra de gustos i litúrgies de les que han sofisti-
cat les arts amatòries. A més d’aquestes nar-
racions, Cossetània també ofereix una exten-
sa llista de guies de passejades a peu, en bici-
cleta, per la neu... Dins la sèrie 100, l’últim tí-
tol publicat és 100 plats indispensables de la
cuina catalana, de Jaume Fàbrega.

ALBERT SALAMÉ
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Palol està en forma i ho
demostra amb aquesta
obra exigent en què usa
disciplines com ara

l’aforisme, el microrelat, el teatre, el guió i el
fals assaig per mostrar les cares de la crisi. La
mateixa editorial ofereix títols com ara la no-
vel·la Cafè Barcelona, de Joan Carreras, No et
refiïs de Peter Pan, el darrer best-seller de John
Verdon, i la biografia Miquel Martí i Pol, amb
vidres a la sang, d’Ignasi Pujades.

Debut de Caixal, pre-
miat amb el Sant Joan de
novel·la, en què narra

dues històries que transcorren entre els anys
anteriors a l’esclat de la Guerra Civil i l’hi-
vern del 2002 i reflexiona sobre la identitat, la
culpa i el sentit íntim del que deixem enrere.
Altres novetats atractives d’Edicions 62 són
Una veritat delicada, de John le Carré, i But-
cher’s Crossing, de John Williams.

EL LLAC DELS SIGNES
Miquel de Palol
Editorial: Proa
Pàgines: 520 Preu: 24,90

LES LLAVORS
DEL SILENCI
Àlvar Caixal
Editorial: Edicions 62
Pàgines: 208 Preu: 21

Nou poemari de Casas-
ses, destre en mai saber,
suposat poeta, acadèmic
de cap acadèmia, prosis-

ta d’estranquis i cantant sense cantar. La ma-
teixa editorial ofereix novel·les tan recoma-
nables com ara La torre mestra, de Jennifer
Eggan, Malanyet, de Pere Audí, El banquer,
de Núria Cadenes, Els germans Burgess, d’Eli-
zabeth Strout, i les obres de John Fante La
germandat del raïm i Plens de vida.

L’autora de La noia de la
perla ara ens explica la
història de l’Honor

Bright, una humil quàquera anglesa que,
amb el cor trencat, es trasllada a la dura nord-
amèrica del segle XIX. La mateixa editorial
ofereix altres novetats com ara El sermó de la
caiguda de Roma, de Jérôme Ferrari, i La Creu
de Saraís, un nou thriller històric de Jordi Ba-
dia i Luisjo Gómez.

EL DIA DE L’INCIDENT
Isidre Grau
Editorial: Meteora
Pàgines: 192 Preu: 18

Empúries (amb Anagra-
ma) publica la darrera
obra del sempre reco-
manable Ian McEwan,

que en aquest cas narra una història ambien-
tada el 1972, en plena Guerra Freda. També a
Empúries, un clàssic viu japonès com és Ha-
ruki Murakami, amb El noi sense color i els
seus anys de pelegrinatge, la sorprenent no-
vel·la L’home que perseguia el temps, de Diane
Setterfield, i La bona gent, de Nir Baram.

L’ÚLTIMA FUGIDA
Tracy Chevalier
Traducció: Ernest Riera
Editorial: La Magrana
Pàgines: 304 Preu: 21

OPERACIÓ CARAMEL
Ian McEwan
Editorial: Empúries
Pàgines: 336 Preu: 19,90

T’HI SÉ
Enric Casasses
Editorial: 1984
Pàgines: 144 Preu: 15

Isidre Grau ens ofereix
uns contes, amb la seva
qualitat habitual, en què
els personatges són els

herois d’unes situacions passades pels filtres
de l’humor i la tendresa. La mateixa editorial
ofereix les molt recomanables novel·les Sal-
nitre, de Toni Real, i Nocturn de Sant Felip
Neri, de Sebastià Bennasar, a més dels relats:
Els miralls negres, del poeta i narrador Antoni
Vidal Ferrando.




