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SANT JORDI - NARRATIVA
La vida sense la Sara Amat
Pep Puig
Premi Sant Jordi / Proa Edicions
Qui se’n recorda, avui, de la Sara Amat? Amb
prou feines tenia tretze anys quan una nit d’es-

tiu va desaparèixer i no
se n’ha sabut mai més
res. De la Sara Amat
se’n recorda sobretot el
Pep de cal Sabater, el
narrador. Escrita des de
la distància dels anys,
és la confessió d’uns
fets inoblidables, uns
dies de la vida d’un po-
ble a l’estiu.

Tot això ho faig perquè tinc molta
por
Empar Moliner Premi Rodoreda de narrativa / Proa
Les dificultats d’afrontar l’absurd, de viure sen-

se por i d’estimar sen-
se fer mal són tracta-
des amb sarcasme.
Mares de l’escola que
fan running pel bosc, el
presentador que vol lli-
gar-se l’entrevistat, la
por que un fill prengui
mal, la parella que ja
no riu, l’esnobisme gas-
tronòmic, entre d’altres
neurosis quotidianes.

La filla del capità Groc
Víctor Amela
Premi Ramon Llull / Planeta
Manuela Penarrocha té tretze anys, ulls grisos i
cabells d’or. I recorda el seu pare. Ell, carlista,

és home d’espardenya,
garrot, trabuc i navalla
a la faixa. La Manuela
enyora la mirada dura i
alhora plena de tendre-
sa, el seu riure estri-
dent. Només espera
que torni per veure’l
lluitar de nou pels seus
ideals, per la seva famí-
lia i la dignitat.

L’amor fora del mapa
Roc Casagran
Sembra Llibres
Després de l’èxit que va tenir amb Ara que es-
tem junts, Casagran torna amb una novel·la so-

bre la bellesa i l’angoi-
xa, l’atracció i la prohi-
bició, l’autenticitat i el
desconcert. Un mapa
dibuixat amb els senti-
ments fragmentats de
tres ànimes d’uns tren-
ta-i-pocs anys que vo-
len sobreviure a les cri-
sis que minen els
temps actuals.

Tota la veritat
Núria Cadenas
Premi Crims de Tinta / La Magrana
Núria Cadenes crea una novel·la calidoscòpica,
de fragments breus i múltiples narradors. Sub-

mergeix el lector en les
violències soterrades,
quotidianes, que no
sempre són les que in-
teressen a la premsa.
Ni a ningú. A la casa de
vacances, ha mort Ro-
bert Mascaró: un arri-
bista d’èxit, ben relacio-
nat. Un peix gros. Què
ha passat?

La vella capitana
Josep Maria Espinàs
La Campana
Espinàs escriu sobre la mort en un llibre que
defineix així: “El respecte em sembla compati-

ble amb alguns apunts
satírics. He evitat tant
com he pogut el to
transcendent i solemne
i m’he acostat a la
mort com a fet natural,
quotidià, repetit. Però
ple de matisos [...] a
vegades amb un punt
d’humor, perquè la
mort és un fet vital.”

Ni aquesta tarda, ni cap altra
Andreu Grau
Angle Editorial
Després de debutar amb Les desventures d’Ar-
químedes Cadavall, Andreu Grau torna a obser-
var una generació colpejada per la crisi, desar-

relada i indolent, enga-
nyada pels vells ideals,
que busca les certeses
que no té. El protago-
nista du una vida redu-
ïda a la mínima expres-
sió: treballar per un
banc en una feina poc
gratificant, intentar tro-
bar parella per Internet,
sortir a córrer pel barri,
pagar la hipoteca...

Primer paisatge
Isidre Grau
Editorial Gregal
Aplec de mirades al món de la infància d’algú
que hi busca les arrels del seu gust per l’escrip-
tura. Partint de la solitud viscuda en un espai

que recorda immòbil,
Grau evoca els escena-
ris, els personatges i
els moments especials
que van modelar la se-
va personalitat i el van
fer creure en el poder
de les paraules. Lluny
de la recreació biogràfi-
ca, l’autor transforma
les seves vivències en
petites històries.

El periodista i escriptor Miquel Pairolí (Quart, 1955 - 2011) va exercir du-
rant molts anys d’articulista diari a El Punt, sempre amb l’adjectiu just, el
verb exacte i un esperit crític insubornable. Havia publicat novel·la, biogra-
fia, assaig, estudis literaris i teatre, però del conjunt de la seva obra desta-
quen els seus tres dietaris, Paisatge amb flames (1990), L’enigma (1999) i
Octubre (2010), un excel·lent compendi de bona literatura. Ara, la Funda-
ció Biblioteca Valvi els ha reeditat en un sol volum, La vida a la menuda,
amb pròleg de l’escriptor Vicenç Pagès i Jordà.

La vida a la menuda. Dietaris (1990-2010)
Miquel Pairolí / Curbet Edicions

Un compendi de bona literatura

Miquel Pairolí va col·laborar durant molts anys a El Punt / EL PUNT AVUI

Foc verd
Jordi de Manuel
Alrevés
Jordi de Manuel (Barcelona, 1962), un autor
amb una obra força extensa i que inclou gène-
res i registres diversos, ens ofereix un nou cas

de la sèrie protagonit-
zada per l’inspector
Marc Sergiot, aquest
cop desplaçat a Galícia,
durant un estiu terrible
d’incendis forestals.
L’olor del fum i la cen-
dra sobrevolen les 200
pàgines, que narren
tretze dies d’intriga po-
licial que no quedarà
resolta fins al final.
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Els arbres no es podien moure
Joan Cavallé
Angle Editorial
Cada mes de juny, un cop acaba el curs escolar,
el Carlets deixa el poble i se’n va al mas de la

Gralla, on passa l’estiu
amb els pares i l’àvia.
Allà, sense companys
de jocs, tot es transfor-
ma en una aventura:
els paratges solitaris,
els boscos, el riu, la pe-
drera abandonada...
Coneix la Cinta, una no-
ia magnètica que li fa-
rà conèixer la llibertat.

El mar de les ombres
Joan Pinyol
Onada Edicions
Novel·la d’aventures, històrica i amb trets de
novel·la negra ambientada el juliol del 1909

que narra les peripè-
cies del Miquel, un jove
de Capellades que fuig
de la mort a la Guerra
del Marroc i s’embarca
cap a la vida dalt del
Reina Maria Cristina,
un vapor de la compa-
nyia Transatlàntica que
fa el trajecte Barcelona
- Buenos Aires.

La força del vent
Marta Magrinyà
Cossetània Edicions
A Reus, el 1958, la majoria de persones estan
sotmeses a una vida grisa. Les tensions d’una

societat injusta, plena
de ferides, queden ocul-
tes sota una falsa apa-
rença d’ordre i resigna-
ció. A la corredoria de
fruita seca dels Jansa-
na, les circumstàncies
no són diferents, però
un robatori provoca un
seguit d’esdeveniments
que ho canvien tot.

Etheria
Coia Valls
Ediciones B
Coila Valls amplia el seu repertori de novel·les
històriques, en aquest cas l’extraordinària odis-

sea d’una intrèpida
viatgera del segle IV, un
temps de canvis a Ro-
ma. Els valors es capgi-
ren i els perseguits es
converteixen en perse-
guidors. En aquest es-
cenari convuls, Etheria,
una noble, viatja fins a
Terra Santa buscant un
somni.

El trobador Cuadeferro
Jordi Cussà
L’Albí Editorial
La distància que separa un personatge històric
del seu mite és curta. Guillem de Berguedà va

ser el trobador més ori-
ginal, el cavaller més
foll, també l’amant
més sensible… En
aquesta novel·la de llui-
tes de llit i de llança,
amb cavalls fabulosos i
armes i joies i dones
fascinadores, el mite
s’incorpora amb tota la
carn i tota l’ànima.

La violència justa
Andreu Martín
La Magrana
Andreu Martín no perd la força, l’olfacte i la bo-
na lletra. A la seva última novel·la policíaca al-

terna dues veus: la
d’un exmosso (Alexis
Rodon) i la d’una dona
(Teresa Olivella) que
amaga un secret i bus-
ca una venjança. Ella
pensa que ell és l’ho-
me que necessita. Ell
és possible que ho si-
gui. Tot amb la violèn-
cia justa.

La nena de la casa de la bauma
Marienka Bellostas
Premi Fiter i Rossell de novel·la / Pagès Editors
La Sali és una nena òrfena de mare que viu
amb el seu pare i els seus dos germans. A prop

hi viuen els Vilallonga,
industrials terrassencs
adinerats que hi esti-
uegen. Els Vilallonga
tracten la petita Sali
com una més de la fa-
mília i ella enveja
aquell món tan diferent
al seu i desitja amb to-
tes les forces formar-ne
part.

Perímetre
Jair Domínguez
Catedral
Relat oníric, poètic i inquietant. És la història
d’una venjança. I d’una disciplina de vida. Una
mena de road movie en què el solitari Enginyer

camina pel desert. Té
una única determina-
ció: trobar La Toussaint
i matar-lo. Perquè La
Toussaint va matar la
seva família. Ha de tra-
vessar el desert i supe-
rar els molts entre-
bancs que hi ha entre
ell i l’assassí. I per ma-
tar-lo té set bales, una
de les quals, de plata.

Banca andorrana

A l’Andreu Boix, oficial de la policia
andorrana, li han matat un banquer.
Hi ha molts nervis. Hi ha un mar de
rumors i no n’hi ha cap que sigui bo.
El Principat, a contracor, s’ha con-
vertit en l’escenari d’una sorda bata-
lla entre serveis d’intel·ligència rivals
(o potser no tan rivals) que com-
pren, venen, inventen o roben infor-
macions sensibles.

La bíblia andorrana
Albert Villaró

Premi Prudenci Bertrana / Columna Edicions

Albert Villaró / JOAN SABATER

El nazi de Siurana
Toni Orensanz
Ara Llibres
Toni Orensanz s’endinsa en els horrors més
obscurs del segle XX, els que van revelar la ve-

ritable essència del
mal. Una història apas-
sionant sobre nazis a
Espanya, memòria his-
tòrica, fugues sonades i
pactes de silenci. Des-
prés de la Segona
Guerra Mundial, derro-
tat el feixisme, un nazi
fugitiu es va amagar a
la inaccessible Siurana.

Les roses de Stalin
Monika Zgustova
Galaxia Gutenberg
Svetlana Al·lilúieva va ser l’única filla de Stalin.
Semblava destinada a patir les pitjors catàstro-
fes. La mare es va suïcidar quan Svetlana tenia

sis anys, farta de la
convivència amb el seu
marit. Als setze anys,
Svetlana va enamorar-
se d’un director de ci-
nema jueu que el seu
pare va enviar al gulag.
Anys després, a Nova
York, en lloc de trobar
la llibertat va ser sot-
mesa a noves formes
de vigilància.
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L’assassí que llegia Vidal Vidal
Miquel Àngel Estradé
Premi Octubre de narrativa / Editorial 3 i 4
L’estranya carta que ha rebut la Remei de cal
Sogues, una periodista a punt de ser acomiada-

da, li ha trastocat com-
pletament la vida. L’ha
escrita l’autor dels dos
darrers crims que hi ha
hagut a Lleida i conté,
a més de detalls sobre
els fets que només la
policia i ell poden sa-
ber, un text literari. Un
assassí que afirma que
mata per avorriment.

La filla de la neu
Núria Esponellà
Columna Edicions
L’Enric, un enginyer auxiliar del cremallera de
Núria, i la Joana, una cambrera que acaba fent

de professora d’esquí,
es coneixen a gairebé
dos mil metres d’alti-
tud, quan s’està cons-
truint l’obra d’enginye-
ria a més metres d’alti-
tud de tota la península
Ibèrica. Anys després la
Joana torna als Piri-
neus i va fins a límits
desconeguts.

Quaderns
Ramona Solé
Llibres del Delicte
Debut d’una blogaire que retrata la vida tran-
quil·la d’un poble lleidatà que es veu sacsejat
per un fet inesperat. Una escriptora amb agora-

fòbia desapareix. Els
quaderns on dues ne-
nes, per passar l’esto-
na, anoten els movi-
ments que observen en
els veïns de la vila se-
ran el punt de partida
d’una investigació que
alterarà el ritme dels vi-
latans.

Germà de gel
Alicia Kopf
Premi Documenta / L’altra Editorial
Diari de recerca d’una dona que s’obsessiona
per la història polar. És la història del seu ger-

mà, un home congelat.
És la història de l’ori-
gen de la congelació de
les relacions familiars.
És Werther, zombie,
després d’haver-se en-
amorat i disparat. És la
relació entre dos mons,
el de fora i el de dins, i
els desajustos cons-
tants entre l’un i l’altre.

L’illa sense temps
Esperança Camps
Editorial Meteora
Camps proposa una obra amb els elements bà-
sics d’una narració policíaca, hi afegeix una

anàlisi social clarivi-
dent del temps que ens
toca viure i dibuixa uns
personatges captiva-
dors per als amants de
qualsevol gènere de no-
vel·la. I tot parteix de
l’assassinat d’una an-
ciana de 91 anys, a qui
han clavat unes tisores
al cap.

El periodista d’El Punt Avui Jordi Panyella debuta
en novel·la després de l’èxit que va tenir amb dos as-
sajos publicats a Angle, Fèlix Millet, el gran impostor
(2012), sobre la trama de corrupció del Palau de la
Música, i Salvador Puig Antich, cas obert (2014),
amb una investigació que va demostrar la manipu-
lació judicial i política del cas.

A banda d’investigacions rigoroses i exposicions
clares dels fets, Panyella ara vol demostrar que tam-
bé pot ser entremaliat amb un plantejament divertit
i una narrativa humorística i plena d’escenes d’alt
contingut sexual. Això sí, amb la guerra bruta polí-
tica i la independència de Catalunya de fons.

El Parlament de Catalunya està a punt de convo-
car un referèndum sobre la independència. Una
trucada del director d’un diari unionista avisa el
president de la Generalitat que l’endemà faran pú-
blica la seva relació extramatrimonial amb la cap de
l’oposició. A partir d’aquí els esdeveniments es com-
pliquen i s’enreden a tota velocitat i prenen camins
inesperats, en una imparable comèdia d’embolics en
què ningú diu el que fa i tothom fa el que no diu. Pe-
riodistes i polítics protagonitzen un vodevil amb
molts fragments romàntics. Qui ho diu que els ho-
mes no poden ser romàntics?

Sàtira, erotisme, amor, política i periodisme
Infidels a la pàtria
Jordi Panyella  / Capital Books

Jordi Panyella ha canviat de gènere / ANDREU PUIG
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Amb X de sexe
Marta Alòs i David Marín
Pagès Edicions
Una dona i un home, dos escriptors, dues vi-
sions sobre la fantasia i el desig. Alòs i Marín.

Catorze relats on la
sensualitat s’escampa,
acompanyada de carí-
cies, humor, luxúria,
sorpresa, perversió i
tendresa: converses de
llit on res no és el que
sembla, plaers solitaris
i plaers compartits, i el
desig que pren la for-
ma d’un desconegut...

El dia del cérvol
Marina Espasa
L’altra Editorial
La Minerva fa mesos que està tancada a casa
treballant en una tesi doctoral sobre el temps

circular. Una matinada,
sortint d’un concert a
l’Heliogàbal, s’adona de
l’estranya proliferació
de cérvols a Barcelona.
N’hi ha pertot arreu: en
samarretes, jerseis,
bosses de tela, en pin-
tades a les parets, a la
marca de la cervesa de
moda...

El temps és mentida
Joanjo Garcia
Premi Ciutat d’Alzira / Bromera Edicions
Crònica de la construcció d’una obra literària i
també una denúncia rotunda i amarga de la

passivitat social davant
els maltractaments a
les dones. Una indaga-
ció sobre la maldat.
“He de posar paraula
sobre paraula de quina
manera em vaig enfon-
sar la vida”, afirma el
protagonista, que està
decidit a escriure una
novel·la diferent.

Confessions d’un culer defectuós
Sergi Pàmies
Editorial Empúries
Història d’una conversió sentimental. Alternant
reflexions i records, Pàmies analitza els orígens

atzarosos del seu bar-
celonisme com un pre-
text per desplegar un
punt de vista particular.
Es pot ser culer sense
ser antimadridista?
Existeix una manera
genuïnament barcelo-
nista d’animar l’equip?
Ha de vendre’s el club
als patrocinadors?

Un gos
Alejandro Palomas
Columna
Un gos no és només el retrat del vincle fasci-
nant entre un home i el seu gos, sinó també un

remolí d’emocions en
què conflueixen una
mirada tendra i crua de
l’univers familiar i un
homenatge a l’amor en
totes les seves mani-
festacions. Alejandro
Palomas (Barcelona,
1967) ja va commoure
els lectors amb Una
mare i Un fill.

Eixam. Vuit contes per a vuit veus
Sandra Comas Anglada
Voliana Edicions
Camille Claudel, Zinaida Serebriakova, Jeanne
Hébuterne, Marlene Dietrich, Dora Maar, Mercè
Rodoreda, Édith Piaf i Sylvia Plath. Elles són les

protagonistes
d’aquests contes que
ens parlen de la seva
vida i obra a través de
la ficció. Algunes
d’aquestes artistes van
aconseguir èxit i reco-
neixement en vida, pe-
rò d’altres van veure
com la seva obra resta-
va oculta o ignorada
durant molt de temps.

Què sents quan no sents res
Victor Panicello
Editorial Claret
L’Emma fa temps que no se sent bé per culpa
d’un munt de coses que pensa que no funcio-

nen a la seva vida. Tot i
que treu bones notes i
està a punt de comen-
çar la universitat, pa-
teix per diferents moti-
us. Els seus conflictes
esclaten un estiu que
s’allunya del seu grup
d’amics i entra al món
dels trastorns de la
conducta alimentària.

Tres dies d’agost
Jordi Sierra i Fabra
Rosa dels Vents
Agost del 1950. L’inspector Miquel Mascarell i
la Patro es disposen a passar un dia de platja.
Tot es torça quan la Patro desapareix i el Mi-

quel rep una nota molt
explícita: si no resol en
tres dies un cas que va
deixar inacabat l’any
1938, la Patro morirà.
Des d’aquest instant,
contra rellotge, en una
Barcelona colpejada
per la canícula estival,
el Miquel haurà
d’afrontar els fantas-
mes del passat.

Recorregut pels records i les vivències de Lluís Foix a La
Vanguardia. Les anècdotes, els redactors i els corresponsals,
les redaccions i els seus personatges conformen un univers
d’uns anys inoblidables de l’autor en un diari que s’ha man-
tingut 135 anys en contacte amb els seus lectors i que ha es-
tat una referència a Catalunya durant moltes generacions.
Un mirall de les virtuts i els defectes d’un país i, alhora, un
homenatge a l’autèntic periodisme de raça.

Aquella porta giratòria
Lluís Foix  / Premi Josep Pla / Destino

Memòries d’un periodista

El periodista Lluís Foix va guanyar el darrer premi Josep Pla amb unes memòries / JOSEP LOSADA

Res no és perfecte a Hawaii
Màrius Serra
Editorial Proa
La investigació sobre el presumpte atemptat,
l’enigma dels pares del jove Rodley i els inter-
rogants històrics sobre el capità Cook s’encre-

uen en una novel·la
que fa un panorama vi-
víssim d’un país fasci-
nant. L’illa que va ser el
paradís del hippisme
als anys setanta, que
ara és explotada tant
per constructors i hote-
lers com per gurus, és
el millor escenari per a
una novel·la que absor-
birà el lector.
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Jambalaia
Albert Forns
Premi Anagrama de novel·la en català / Anagrama
La novel·la vol ser una guia per sobreviure a
Montauk, un tranquil poblet de pescadors enva-

ït per milers de surfis-
tes i hipsters de Nova
York. Un tractat teorico-
pràctic sobre la mastur-
bació i el sexe dels as-
tronautes. Un recull de
les excentricitats de di-
versos tipus d’escriptor
mentre conviuen en
una granja aïllada. Un
assaig sobre l’obesitat.

La maledicció dels Palmisano
Rafel Nadal
Columna Edicions
Rafel Nadal, després d’èxits com Quan érem fe-
liços i Quan en dèiem xampany, presenta La

maledicció dels Palmi-
sano, les peripècies
d’en Vitantonio, un per-
sonatge marcat per un
destí cruel, ser el darrer
representant masculí
d’una nissaga familiar
trencada per la mort
durant la Primera Guer-
ra Mundial de tots els
homes de la família.

Blat
Josep M. Pagès Escolà
Premi de novel·la Just M. Casero / Empúries
Blat és una novel·la enigmàtica sobre la pre-
sència de l’altre, tant el que trobem enfora

com el que duem a
dins. S’expliquen les
històries paral·leles de
dos personatges que
tenen molt en comú,
tot i que, separats per
l’espai i pel temps, no
es coneixen. Obra inspi-
rada en els germans
Víctor i Màrius Torres.

La filla estrangera
Najat El Hachmi  / Premi Sant Joan / Ed. 62

L’autora d’origen marroquí Najat El
Hachmi va guanyar el premi BBVA
Sant Joan de novel·la amb la narra-
ció de l’entrada en la vida adulta
d’una noia nascuda al Marroc i cria-
da en una ciutat d’interior de Cata-
lunya. Un cop més l’autobiografia de
l’autora pren cos de paper i agafa vo-
lada literària.

Iniciació
Najat El Hachmi / ORIOL DURAN

Ombres franceses
Anna Carreras i Aubets
Editorial El Cep i la Nansa
Anna Carreras mostra la seva forta personalitat
literària a través de la jove Juliette Lavelle i

dels diàlegs irritants
que manté el personat-
ge amb el seu profes-
sor a la universitat, de
l’enlluernament que
sent per un poeta tarat
i de les converses tele-
fòniques amb el seu
psicoanalista. I la Ju-
liette escriu un conte...
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