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SANT JORDI - TRADUCCIONS
Una breu història de set assassinats
Marlon James
Traducció: Ramon Monton / Edicions Bromera
Hàbilment teixida per abastar dècades i conti-
nents i poblada de personatges ben diversos

–assassins, narcotrafi-
cants, periodistes i, fins
i tot, fantasmes–,
aquesta novel·la (premi
Booker) explora una
època inestable i peri-
llosa i les conseqüèn-
cies sagnants, des dels
barris pobres de Kings-
ton dels 70, al crac
dels 80 a Nova York.

Vides fràgils, nits fosques
Hiromi Kawakami
Traducció: Marina Bornas / Quaderns Crema
Històries de quatre amants que s’enllacen sub-
tilment en aquesta novel·la en què Hiromi Ka-

wakami, amb una pro-
sa sensual i concisa,
ens convida a reflexio-
nar sobre la solitud i
l’essència de les rela-
cions humanes. La Lili i
el Yukio, la Haruna i
l’Akira, de diferents
edats i condicions, es
relacionen en àmbits
fora del matrimoni.

L’última sortida
Federico Axat
Traducció: Núria Parés / Columna Edicions
El nou fenomen de vendes està protagonitzat
per Ted, que és ric i té una família perfecta.

Ningú no imagina què
l’ha portat a prendre la
decisió de suïcidar-se.
Quan el timbre sona
una vegada i una altra,
la seva primera reacció
és ignorar-ho i prémer
el gallet una vegada
per totes. Però alesho-
res descobreix una no-
ta que el fa reaccionar.

Pétronille
Amélie Nothomb
Traducció: Ferran Ràfols / Anagrama
Novel·la d’inspiració autobiogràfica, Pétronille
és una ficció delirant i divertida en què trobem

alguns dels temes pre-
dilectes de l’escriptora:
el protagonisme del
cos i la reflexió sobre la
creació literària i l’enre-
nou editorial. Amélie
Nothomb submergeix
el lector en l’estat
d’ebrietat entre ascètic
i al·lucinatori de l’alco-
hol consumit en dejú.

La balada del cafè trist
Carson McCullers
Traducció: Yannick Garcia / L’Altra Editorial
El llibre conté la novel·la breu que dóna títol al
volum i sis contes: un compendi de la singular i

subtil narrativa de Car-
son McCullers. La bala-
da del cafè trist és la
història fascinant i ter-
rible d’un triangle amo-
rós. La protagonista, la
senyoreta Amelia, re-
genta el cafè que fa de
punt de trobada d’un
poble del sud dels Es-
tats Units.

L’assassí que va somiar amb un lloc
al cel
Jonas Jonasson
Traducció: Lluís Solanes i Pau Puig / Catedral
Novel·la frenètica amb la història d’uns perso-

natges sorprenents,
egoistes, intensos i bru-
tals de Jonas Jonasson
un dels autors més
àcids, lúcids i divertits
de les lletres sueques.
L’edició catalana inclou
extres com els 10 ma-
naments d’Anders, un
esquema de l’església i
el dramatis personae.

Has tingut mai família?
Bill Clegg
Traducció: Ferran Ràfols / Editorial Empúries
Novel·la profunda i brillant que narra la història
d’una dona que triarà seguir endavant gràcies

als records i tornar a
començar, malgrat la
devastació, el buit i
l’immens dolor. El dia
abans que la seva filla
es casi, la June ha con-
vidat tota la família a
casa. La June surt un
moment al jardí i, tot
d’una, la casa surt vo-
lant pels aires.

No tinc paraules
Edward St Aubyn
Traducció: Yannick Garcia / Raig Verd Editorial
No tinc paraules és una sàtira enginyosa i en-
tretinguda que, d’una banda, va al gra quan
tracta algunes de les qüestions més profundes

sobre el paper de l’art
en una cultura obses-
sionada per la celebri-
tat, i, de l’altra, es pre-
gunta com podem es-
perar reconèixer el ta-
lent real quan tothom
té interessos personals.
Irònicament, aquesta
obra, tot i que els criti-
ca, també va guanyar
un premi literari.

Clàssic japonès

Volum amb els quinze contes més
representatius que Ryûnosuke Aku-
tagawa va escriure entre el 1915 i el
1923. Tant en els primers vuit con-
tes, situats al Japó medieval, com en
els set següents, ambientats en el
món modern, el lector trobarà una
bona mostra de la subtilitat psicolò-
gica i del refinament estilístic del
mestre japonès.

Rashômon i altres contes
Ryûnosuke Akutagawa

Traducció: Albert Nolla / Edicions de 1984

Ryûnosuke Akutagawa ARXIU

Història del nou cognom
Elena Ferrante
Traducció: Cesc Martínez / La Campana
Aquesta és la Història del nou cognom, la sego-
na novel·la de l’èxit mundial de la saga de

L’amiga genial. Hi retro-
bem de seguida la Lila
i l’Elena, i aquesta gran
història d’amistat com-
plicada i meticulosa-
ment retratada: la seva
relació d’amor i d’odi i
l’entramat indestriable
de dependència i alho-
ra voluntat d’autoafir-
mació.

Gorski
Vesna Goldsworthy
Traducció: Jordi Martín / Angle Editorial
Londres balla al so dels diners de Gorski. El
més enigmàtic dels oligarques russos ha arri-
bat a la ciutat seguint el seu primer amor. Que

ara ella estigui casada
amb un anglès segur
que és un inconvenient,
però Gorski està acos-
tumat a aconseguir tot
el que desitja, ja sigui
l’amor o una mansió al
costat del Tàmesi amb
una immensa bibliote-
ca que posi de mani-
fest la seva curiositat
intel·lectual.
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Vita sexualis
Mori Ôgai
Traducció: Albert Nolla / Adesiara
Prohibida per la censura imperial arran de l’es-
càndol que va causar en la societat japonesa

del seu temps, aquesta
novel·la, no gaire lliber-
tina, i fins i tot pudoro-
sa des del punt de vista
occidental, ens ofereix
la iniciació eròtica del
filòsof Shizuka Kanai,
que descriu les seves
experiències amoroses
dels sis als vint-i-un
anys.

El món on visc
Helen Keller
Traducció: Dolors Udina / Viena Edicions
Helen Keller va néixer en un poblet d’Alabama
el 1880. Quan tenia un any i mig va quedar

sorda i cega a conse-
qüència d’unes febres.
Quan tenia set anys,
una educadora li va
abocar un gerro d’ai-
gua sobre les mans i a
continuació li va lletre-
jar sobre el palmell la
paraula aigua. Així va
despertar-la de les te-
nebres. Un cas real.

La nit de les criatures
Toni Morisson
Traducció: Dolors Udina / Amsterdam
Una absorbent novel·la de la premi Nobel Toni
Morrison que retrata la complexitat d’uns indi-

vidus amb arestes inas-
sumibles, membres
d’una societat que els
convida a l’aïllament, a
la incomprensió més
profunda. Una narració
coral sobre la fragilitat
de la infància i les con-
tradiccions de l’edat
adulta, el racisme i una
societat corrupta.

Passat, present i futur de Diego
L’Avinguda dels Misteris
John Irving  / Traducció: Albert Nolla / Edicions 62

John Irving és un dels escriptors nord-americans més rellevants. Entre les
seves novel·les destaquen El món segons Garp, Prínceps de Main, reis de No-
va Anglaterra, Una dona difícil... L’Avinguda dels Misteris és la història del
que li passa a Juan Diego a les Filipines, on el que li va succeir en el passat a
Mèxic (amb la seva germana Lupe, que tenia capacitat per llegir el pensa-
ment de la gent) entra en conflicte amb el seu futur. Una defensa aferrissada
de la llibertat de les persones i dels pobles a triar el seu propi camí.

John Irving, un dels autors destacats de les lletres anglosaxones / JOSEP LOSADA
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