
20
1 5 . 0 4 . 2 0 1 8

Ll
ib
re
s

NOVETATS DE NARRATIVA LLUÍS LLORT.

Fora de registre
Raül Garcia i Aranzueque / Gregal
Excel·lent debut literari del periodista Raül Gar-
cia. L’Andreu Bosch, un home de trenta anys,
de classe mitjana, fa un salt professional des-

prés de tallar amb la
seva parella de tota la
vida. Ho fa amb l’espe-
rança de trobar en el
nou repte un recurs per
oblidar-la. L’empresa
on entra a treballar, di-
rigida per un personat-
ge caòtic, està en cri-
sis. Obra entre romànti-
ca i social. ❋

Wad-Ras
Joan Miquel Capell / Premi crims de tinta
La Magrana
Debut literari de l’excap dels Mossos Joan Mi-
quel Capell, que narra una història real que va

viure quan començava
a ser policia. Barcelo-
na, 1991. Una reclusa
ha mort a la presó de
Wad-Ras i tot apunta a
una sobredosi d’hero-
ïna. Pot haver-hi alguna
cosa més? Inesperada-
ment, el jutge encarre-
ga la investigació als
Mossos d’Esquadra. ❋

Joc d’identitats
Jordi Tiñena / Llibres del Delicte
Darrera novel·la del malaguanyat Jordi Tiñena,
que va morir fa poques setmanes. Quan un ho-
me comença a seguir-ne un altre per pura di-

versió, algú anònim
sense cap interès apa-
rent, no pot arribar a
pensar que el seu avor-
rit seguiment l’acabarà
portant a ser ell el per-
seguit, en un joc maca-
bre de miralls. El sots-
inspector Vidal i el ca-
poral Veciana es veuen
involucrats en el cas. ❋

Gran Hotel Reus Continental
Jordi Cervera / Stonberg
El poeta, narrador i periodista Jordi Cervera ens
ofereix una mena de fals documental inspirat
en l’hotel del títol. D’aquesta manera dona res-

posta a la curiositat per
saber què passa dins
les habitacions d’un ho-
tel de luxe, amb hostes
famosos, rics empresa-
ris, estrelles del cine-
ma, de la música, de
l’esport... L’excusa són
les memòries del grum
de l’hotel. Les sorpre-
ses, moltes. ❋

No deixis mai de mirar al cel
Miquel Esteve / Columna
Thriller original, ambiciós, sensual i moral. Es-
crit amb domini de la tensió, de l’estructura,
del ritme i dels personatges, la intenció de l’au-

tor és arrossegar el lec-
tor a les parts més fos-
ques de les debilitats
humanes. La clau per
resoldre un assassinat
passa sempre per fer la
pregunta adequada a
la persona que toca.
Comencem per la pri-
mera: qui va matar
l’Imma Esparza? ❋

Fora de si
Suso de Toro / Gregal
La història de Ricardo Marzoa ho és de conflic-
tes personals i d’intriga, una història que me-
reix ser explicada. Suso de Toro ho fa amb un
text en què cedeix la veu directament als prota-

gonistes, sense narra-
dors. Els interrogants
sobre la identitat perso-
nal i els sentiments de
culpa i de pèrdua pla-
nen sobre el conjunt de
l’obra, tractats d’una
manera lúcida i precisa
per l’autor gallec, que
també és assagista i
periodista. ❋

Àlien i la terra promesa
Màrius Sampere / Labreu
Tercera obra narrativa del poeta Màrius Sam-
pere. En una espiral de paraules explora el
caos de la natura humana i la mística de la

foscor de l’univers. Arri-
ba l’Àlien, no se sap
d’on, com una pedra
que rodola, armat amb
la saviesa del passat.
Un joc literari de Sam-
pere que, com la vida
mateixa, és un imagi-
nari que condensa dè-
ries i experiències esti-
mulants. ❋

Afores
Ramon Mas / Edicions de 1984
Recull de relats disfressat de novel·la de l’edi-
tor Ramon Mas i publicat per la competència,
cosa que demostra la qualitat del que ofereix

l’autor. Afores és una
novel·la que parla espe-
cialment de dins, per-
què a Puigsech tot pas-
sa a porta tancada. Hi
ha dos mons que no-
més connecten quan
algun fet extraordinari
trenca el ritme monò-
ton de la vida i la trans-
parència és possible. ❋

El personatge que afirma haver matat Franco, Agus-
tí Vilamat, neix el 1916 en una casa modesta de Sol-
sona. Tot i ser un nen prudent, contemplatiu, perd
un ull en un accident absurd. Aviat, gràcies a les re-
vistes infantils que guarda un notari amic de la fa-
mília, descobreix el gust per la lectura i pels secrets
de la llengua, que no l’abandonarà mai. I així, uns
anys més tard, baixa a Barcelona a fer de corrector
lingüístic, poc abans que esclati la guerra. Una guer-
ra que no s’acaba el 1939, perquè Franco, cedint a
les pressions de Hitler, declara la guerra als Aliats i
travessa els Pirineus. I la primera acció bèl·lica de
l’exèrcit franquista a França és de bombardejar el
camp d’Argelers, on ha anat a parar l’Agustí. Què
farà aleshores el jove enamorat dels diccionaris?

Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963), col·laborador
d’aquest diari, ha publicat, entre altres obres, les no-
vel·les El dia de l’ós (premi Crexells), Aiguafang
(premi de la Crítica Serra d’Or), Les cròniques del
déu coix (premi Lletra d’Or), El navegant (premi de
la Crítica Serra d’Or); l’assaig pamfletari Conversa
amb el meu gos sobre França i els francesos, i el joc li-
terari titulat Xocolata desfeta. Ha conreat gairebé
tots els gèneres i registres, sempre de manera perso-
nal, com demostra a Jo soc aquell que va matar Fran-
co, que va merèixer el premi Sant Jordi ❋

Jo soc aquell que va matar Franco
Joan-Lluís Lluís / Premi Sant Jordi / Proa

La deliciosa ucronia de Joan-Lluís Lluís

Joan-Lluís Lluís, premi Sant Jordi / ANDREU PUIG
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Com s’esbrava la mala llet
Antònia Carré-Pons / Club Editor
Magnífic recull de relats de la novel·lista Carré-
Pons. Un recull que va de vells. Homes i dones
en aquesta etapa de la vida en què tot es gira

com un mitjó. La impa-
rable tercera edat, no
pas com la pinten les
companyies d’assegu-
rances sinó tal com és
als carrers i a les ca-
ses. Uns contes mesu-
rats, elegants, contun-
dents, amb humor i i
sentiments, però sense
sentimentalisme. ❋

Cosmic Charlie
Jerry Weir / 66rpm
El periodista musical i editor Alfred Crespo,
transmutat o amagat darrere Jerry Weir, ens
ofereix una novel·la dins del gènere pulp que

ha iniciat l’editorial
66rpm. Cosmic Charlie
és un tècnic de so
nord-americà que arri-
ba a Espanya per treba-
llar amb bandes de
heavy metal. D’aquesta
manera es va introdu-
int en una espiral de
sexe, drogues i r’n’r a
un volum brutal. ❋

Crui
Joan Buades / Premi Crexells / Més Llibres
Versió revisada per l’autor del polèmic darrer
premi Crexells, per fer-nos conèixer la vida d’un
vell alemany refugiat a Mallorca que es fa pas-

sar per un milionari
belga des dels anys de
la dictadura franquista.
I amb la seva pròpia
veu, abrandada i gens
penedida, descobrirem
com un metge amb
una notable formació
intel·lectual ha mantin-
gut viva la flama del
nacionalsocialisme. ❋

La primavera pendent
Ada Castells / Comanegra
Ada Castells demostra la seva maduresa narra-
tiva amb aquesta obra inspirada en Frankens-
tein quan fa 200 anys de la publicació. A la

Barcelona de principis
del segle XIX la Carme
s’ha cansat d’esperar.
“És important passar
fred a l’hivern per lloar
la primavera tal com es
mereix”, li deia la ma-
re. I la jove no es resig-
na a la sort que l’impo-
sa una societat patriar-
cal. ❋

Cazeneuve i la revenja dels
desvalguts
Oriol Molas i Ferran Grau / Capital Books
Debut a quatre mans dels autors basat en un

personatge real. Enric
Cazeneuve torna a Bar-
celona el maig de
1909 per establir-se al
carrer Balmes número
6. Seductor, bon vivant
i cosmopolita, retrobarà
el seu amic de joventut,
Cinto Brescó, redactor
de La Vanguardia, amb
qui haurà d’investigar
uns assassinats. ❋

22 homes i un desig
Marta Romagosa / Rosa dels Vents
22 homes i un desig és la versió masculina de
Tots els noms del desig. Relats intimistes sobre
els desitjos de vint-i-dos homes diferents que

ens expliquen els seus
desitjos a través dels
seus respectius relats
en aquest nou llibre de
Marta Romagosa. Con-
tes intimistes, planers,
escrits per ser dits oral-
ment, gairebé sempre
amb una sorpresa ar-
gumental al final del
relat. ❋

Combat de nit
Josep Maria Espinàs / La Campana
Publicada el 1959, Combat de nit és la huma-
níssima i dramàtica epopeia d’un camioner. És
un gran reportatge fet novel·la, un tros de vida

normal explicat amb
un extraordinari enginy
literari. La novel·la al-
terna dos tempos, la vi-
da a la carretera i la
crònica judicial d’un ac-
cident. Miguel Delibes
la va considerar una
novel·la-reportatge
comparable a les de
Hemingway. ❋

Perles cultivades
Mercè Foradada / Saldonar
Mercè Foradada explora un tema que dona
molt de joc: la bondat. Existeix? Per contestar
aquest interrogant, la protagonista crea un dis-

curs, fet a partir de
l’elaboració de l’expe-
riència més personal i
també d’una altra de
més tràgica, l’autèntica
vergonya de l’Europa
que es deshumanitza
quan mira cap a una
altra banda quan els
refugiats de Síria tru-
quen a la seva porta. ❋

Un amor
Alejandro Palomas / Premi Nadal / Destino
En el reduït univers familiar d’Amalia i els seus
tres fills, Silvia, Emma i Fer, l’engranatge es
mou al ritme irregular que marquen les emo-

cions. Una família típi-
ca, un cosmos cuit a
foc lent. El casament
de l’Emma, que coinci-
deix amb l’aniversari
de l’Amalia, accelera
els sentiments que sol
narrar, amb detalls
d’una tendresa de color
xiclet, el delicat Alejan-
dro Palomas. ❋

Debut literari d’aquesta jove filòloga que ha fet allò d’arri-
bar i vèncer. L’amistat entre dues nenes òrfenes que ha du-
rat tota la vida, unes sabatetes de xarol que representen un
preciós regal per a una nena de sis anys, l’àvia que pren
consciència de la seva malaltia, el fill que ha hagut d’apren-
dre a viure amb una mare addicta i, entre d’altres, el policia
antidisturbis que no suporta l’enfrontament físic, són al-
guns dels punts de partida d’aquest intens recull de contes
ambientats en escenaris quotidians. ❋

Debutar amb premi
El que pensen els altres
Clara Queraltó / Premi Mercè Rodoreda / Proa

Clara Queraltó,
premi Mercè
Rodoreda de
narrativa amb la
seva primera
obra literària
ANDREU PUIG
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Al mateix riu d’Heràclit
Pep Coll / Proa
Manuscrit trobat (a la Barcelona universitària i
convulsa del 1972) amb la biografia del filòsof
Heràclit d’Efes escrita, a canvi d’obtenir la lli-

bertat, pel seu esclau
Eleudos. Heràclit, de fa-
mília aristocràtica, ha-
via de regnar a la seva
ciutat, però va preferir
el camí del coneixe-
ment i del pensament
lliure. Relat de Coll que
exposa les idees del fi-
lòsof més fascinant de
l’Antiga Grècia. ❋

La tardor de la llibertat
Víctor Jurado Riba / Columna
La Irene és una jove guàrdia civil d’Altea que,
en un sol dia, passa de preparar la motxilla per
a unes vacances somiades a viatjar a Barcelo-

na en els moments
més crítics del Procés
català. Destinada a in-
filtrar-se entre els inde-
pendentistes, pel fet de
parlar català, coneixerà
l’Arnau, un jove estu-
diant d’història conven-
çut que proclamar la
república catalana és
l’únic camí. ❋

Assassins del Camp
Diversos autors / Llibres del Delicte
Recull de relats curts de gènere negre i policíac
a càrrec de quinze autors del Camp de Tarrago-
na que, per ordre alfabètic, són: Maria Lluïsa

Amorós, Margarida Arit-
zeta, Salvador Balcells,
Àngel O. Brunet, Joan
Cavallé, Jordi Folck, Fer-
ran Gerhard, Jordi Le-
desma, Lurdes Malgrat,
Tecla Martorell, Rosa
Pagès, Moisés Peñalver,
Jordi Tiñena, Francesc
Valls-Calçada i Olga Xi-
rinacs. ❋

Tot Messi. Exercicis d’estil
Jordi Puntí / Empúries
Jordi Puntí ens fa reviure el privilegi de veure
jugar Messi, però també ens planta al davant
les intrigues del futur. Serà aquest 2018 el seu

gran any amb el Barça
–pel que fa la Cham-
pions ja no– i amb Ar-
gentina? Com serà el
futbol quan Messi es
retiri? Com serem nos-
altres després de Mes-
si? Aquest llibre és un
intent d’arrodonir i pro-
longar la felicitat que
provoca el jugador. ❋

Què! Estampes d’un dependent
filòsof
Miquel de Palol / Angle
Novel·la càustica i satírica sobre les raons que

guien la nostra existèn-
cia, sobre com interpre-
tem la realitat i sobre
com construïm la nos-
tra identitat, Què! no-
més podia sortir de la
ploma de Miquel de Pa-
lol, un dels poetes, nar-
radors i pensadors més
originals i admirats de
la literatura catalana
actual. ❋

Quan érem els peripatètics
Héctor Lozano / Columna
Versió en novel·la de la popular sèrie de TV3
Merlí. El Bruno Bergeron va tenir una adoles-
cència difícil, i encara es va complicar més

quan va veure entrar el
seu pare a classe, amb
la cartera de professor
i cridant: “Em dic Merlí
i vull que la filosofia us
faci trempar!”. Al cap
dels anys recorda els
cursos de batxillerat de
què va gaudir amb els
seus companys de clas-
se, els peripatètics. ❋

Algú que no hi havia de ser
Manuel de Pedrolo / Crims.cat
Algú que no hi havia de ser és, aparentment, la
història d’un robatori en una petita sucursal
bancària. Aquella porta folrada de la sucursal
d’un banc del barri de Sant Andreu, es converti-

ria per a l’Ernest –nar-
rador i artífex de tot
plegat– i els seus còm-
plices en una solució
de facilitat. Una novel-
la negra de caràcter
polític, de plena actuali-
tat, que suposa el pri-
mer néo-polar del gène-
re negre a Catalunya,
gràcies a Pedrolo. ❋

Permagel
Eva Baltasar / Club Editor
Permagel és aquella part de la terra que no es
desglaça mai i és la membrana que revesteix
l’heroïna d’aquest llibre. Una manera de preser-

var la part tova que hi
ha dins d’una persona
en formació. El món ex-
terior amenaça, cal
atrevir-se a sortir de la
cel·la familiar, desacti-
var la mare obsessa de
la salut, la germana ob-
sessa de la felicitat, no
pagar el deute del que
han invertit en tu. ❋

De les estrelles de Hollywood al vi del Penedès

La força d’un destí, guanyadora del premi Ramon
Llull, en només sis setmanes ja s’ha situat al primer
lloc de la llista de llibres més venuts. Amb la mateixa
celeritat s’hi estan afegit les llengües a què serà tra-
duïda: al castellà (Planeta) i francès (Belfond), pre-
vistes des de la concessió del premi, s’hi ha afegit els
últims dies la venda dels drets per al neerlandès
(Oevers) i l’anglès (Amazon Crossing).

Amb vint-i-un anys, Ceferino Carrión fuig de
l’Espanya franquista, grisa i asfixiant, buscant aires
nous. Després d’intentar-ho diverses vegades acon-
segueix embarcar a bord d’un vaixell al port de Le
Havre, a França, en direcció als Estats Units, per fer
realitat el seu somni. A Nova York canviarà d’iden-
titat i es convertirà en ciutadà nord-americà amb el
nom de Jean Leon. A punt de ser cridat a files per
anar a la guerra de Corea, torna a fugir a Holly-
wood, on un seguit de cops de sort el porten a viure
a un pam de la glòria, a tocar de les estrelles de cine-
ma que admira i de qui es convertirà en amic i con-
fident. Amb James Dean projecten obrir un restau-
rant. Així neix La Scala, un establiment que es con-
vertirà en el referent del Hollywood dels anys cin-
quanta i seixanta, amb estrelles habituals com Paul
Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, Eliza-
beth Taylor i els Kennedy. Preocupat per oferir no

La força d’un destí
Martí Gironell / Premi Ramon llull/  Columna

només un espai de confidencialitat sinó també un
servei acurat a les celebrities del Hollywood daurat,
Leon torna a Catalunya per comprar uns terrenys al
Penedès i elaborar el seu propi vi. Jean Leon demos-
trarà, amb una vida de pel·lícula, que amb sacrifici i
esforç els somnis són a l’abast de tothom. ❋

Martí Gironell, premi Ramon Llull / ACN



23
1 5 . 0 4 . 2 0 1 8

30
62

77
-1

18
45

22
L

NOVETATS DE NARRATIVA L.L.
La novel·la de Sant Jordi
Màrius Serra / Amsterdam
Àcida, negra, mordaç i irreverent, La novel·la de
Sant Jordi és un retrat satíric del món literari
que desvela amb ironia i habilitat l’engranatge

que mou els fils de la
diada. Alegre, vibrant,
festiu... Així és Sant Jor-
di per als lectors. En
canvi, escriptors i edi-
tors viuen una jornada
esgotadora de nervis
anhelant la glòria. No-
vel·la negra autorefe-
rencial i crítica amb el
sector. ❋

La biblioteca fantasma
Jordi Masó Rahola / Males Herbes
La biblioteca fantasma és plena d’històries in-
certes i de narradors improbables. Els artistes,
músics o escriptors que protagonitzen aquests

quaranta relats es con-
fonen amb la seva prò-
pia obra, s’hi amaguen
o s’hi perden, tot cami-
nant de puntetes per
aquell territori sovint
enganyós que anome-
nem ficció. Masó treu
més rendiment que
mai al seu enginy i al
seu estil impecable. ❋

Venjaré la teva mort
Carme Riera / Edicions 62
Martiritzada pel sentit de culpabilitat, l’exdetec-
tiu Elena Martínez rememora un cas antic en
què van condemnar dues persones innocents.

Carme Riera repeteix
gènere policíac. La des-
aparició d’un home de
negocis és la punta de
l’iceberg d’una trama
ben fosca que escam-
pa els seus tentacles
per tot Catalunya. La
primera pista: una va-
luosa col·lecció de ca-
ganers. ❋

La casa de la frontera és un establiment situat al barri de la
duana de Puigcerdà, al bell mig de la ratlla amb França. Des
del 1892, quan dos cerdans la van comprar per instal·lar-hi
un hostal que pertany a la família Grau. Amb una recons-
trucció històrica ben travada, movent-se entre el present i el
passat, i jugant amb una doble perspectiva de realitat i fic-
ció, Rafael Vallbona ha escrit un fresc del segle XX. ❋

La casa de la frontera
Rafael Vallbona / Premi BBVA Sant Joan / Edicions 62

Puigcerdà i el segle XX Rafael Vallbona,
premi Sant Joan
amb una obra
que mostra el
segle XX a través
de la història
d’una família de
la Cerdanya
JOSEP LOSADA
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On ets, Anastàsia?
Marta Magrinyà / Capital Books
L’any 1918, segons la versió oficial, la filla me-
nor del tsar Nicolau II mor assassinada junta-
ment amb tota la família imperial. La gran du-

quessa Anastàsia Ro-
mànova, però, només
queda malferida grà-
cies a les joies que por-
tava cosides a la cotilla
i acaba els seus dies a
Barcelona. Aquesta his-
tòria l’explica un pa-
cient moribund a la jo-
ve infermera Nina Ro-
meu. ❋

Ulls maragda
Marta Alòs / Pagès
Primera novel·la negra de Marta Alòs, autora
d’una quinzena de títols d’altres gèneres. La
novel·la comença amb l’assassinat d’una becà-

ria de la Universitat de
Lleida. Mentre l’agent
Roure intenta resoldre
el cas, s’obre una guer-
ra pel càrrec de rector,
una professora amant
de la víctima rep un en-
càrrec per escriure una
biografia surrealista i
un periodista intenta
descobrir la veritat. ❋

La pista d’una morta
Francesc Puigpelat / Premi Gregal / Gregal
La detectiva Mina Marquès rep l’encàrrec de
trobar la seva amiga Elisabeth Comas Derwald,
morta fa una setmana. Com que el sou són

dos milions de dòlars,
la detectiva l’accepta i
descobreix que Elisa-
beth Comas era una
científica que estava in-
vestigant sobre el mind
uploading, una tècnica
avantguardista que per-
metria copiar el contin-
gut d’un cervell humà a
un altre cervell. ❋

La fugida d’Urània
Susanna Rafart / Comanegra
Segon lliurament del projecte Matar el mons-
tre. 1888: la gran Exposició. Barcelona és una
ciutat de mags i poetes, vanitats i misèria, però

amagada sota una cati-
fa obscena. Eugeni Be-
llavista és un pintor
frustrat que arriba a
Barcelona per dedicar-
se, accidentalment, a la
fotografia galant.
S’adonarà que la ciutat
és una cotilla perfecta
que reprimeix entre
somriures. ❋

El noi del Maravillas
Lluís Llach / Empúries
Tercera novel·la del cantautor i polític Lluís
Llach. Roger Ventós (1939-2017) no va ser úni-
cament un baríton de renom internacional en

el món de l’òpera: va
ser també, ara ho sa-
bem, l’autor d’aquesta
novel·la autobiogràfica.
Per explicar-nos els
seus orígens i detallar-
nos els seus primers
passos com a cantant
líric, ens introdueix en
el món fascinant del
teatre Maravillas. ❋

Lèmmings
Jordi Dausà / Llibres del Delicte
Et despertes en una nau abandonada d’un polí-
gon industrial lluny de la civilització. Al teu cos-
tat hi ha dos cadàvers, un dels quals té la bu-

txaca plena de bitllets.
Hi ha rastres d’una ba-
ralla multitudinària.
Tens el cos malferit i
no recordes res. Més
que asseure’t, t’ensor-
res. Hi ha moments
que sembla que la
sang circuli en sentit
contrari pels teus vasos
sanguinis. ❋

Què saps de Vidal Palau?
Vicent Borràs/ Premi Ciutat d’Alzira / Bromera
“Què saps de Vidal Palau?” Aquestes cinc pa-
raules capgiren el rumb gris del periodista
Eduard Penadés. A partir d’aquest moment, Pe-

nadés es veu involucrat
en la inquietant biogra-
fia de l’autor que tots
donaven per mort i en
les circumstàncies, tant
les passades com les
actuals, que envolten
l’estranya trajectòria de
Vidal i el seu entorn fa-
miliar. Una original in-
triga literària. ❋

Tigres de vidre
Toni Hill / Rosa dels Vents
Amb una trama intensa i plena de secrets, Toni
Hill ens transporta a un barri mític del cinturó
roig de Barcelona, tant en els convulsos anys
setanta com en l’actualitat, on uns personatges

estan atrapats en un
conflicte marcat per la
lleialtat, el silenci i la
venjança. Hill ens obse-
quia amb una història
impactant i atmosfèri-
ca que el reafirma com
a una de les grans plo-
mes del gènere de la
novel·la negra del nos-
tre país. ❋

Coralitat rural

Irene Solà, nascuda el 1990, és artista
i poeta. Amb el seu debut en narrati-
va va guanyar el premi Documenta
per a autors de menys de 35 anys.
Una novel·la coral i rural amb per-
sonatges que es diuen Ada, Loki, Vi-
cenç de Can Ballador, Jèssica S., Tri-
pi..., amb què l’autora ens parla dels
grans temes universals: l’amor, fer-se
gran, les decisions que prenem, el
futur, la pertinença a una terra... ❋

Els dics
Irene Solà / Premi Documenta / L’Altra

Irene Solà, premi Documenta / ACN

L’Harem del Tibidabo
Andreu Martín / Crims.cat
A l’avinguda del Tibidabo, per on circula el vell
Tramvia Blau entre mansions modernistes im-
ponents, hi ha l’Harem, un prostíbul ben exclu-

siu que ja en temps del
franquisme havia estat
molt popular: el més
luxós de la ciutat, amb
portes daurades, càme-
res de vigilància, vi-
tralls de colors, corti-
natges i tapissos, i re-
plet de refugis, amb sa-
les clandestines i pas-
sadissos secrets. ❋

Les senyoretes es cremen
amb la llum
Pau Faner / Ensiola
Per què es decideix Jador, fill de casa bona de
Barcelona, a vendre la seva ànima al diable?
Que no sap que la vida és curta i que després

de gaudir dels diners
tot s’acaba en no-res?
Però si ell ja té la vida
resolta a l’empara del
seu pare, si el seu
atractiu físic li procura
el favor de totes les no-
ies! En vol més, senzi-
llament; Jador Galana
Muntades ho vol tot. I
ho aconsegueix. ❋
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Seguiràs el ritme del fantasma
jamaicà
Albert Pijuan / Angle
Inclassificable i contundent, Albert Pijuan arris-

ca en cada relat, en ca-
da frase, a la recerca
d’una frontera narrativa
inèdita. El lector s’hi
sentirà desconcertat,
sovint commogut i
aclaparat. Vuit relats
que van des de l’Amèri-
ca profunda dels anys
cinquanta al naixement
del black metal a No-
ruega. ❋

Taxi
Carlos Zanón / Salamandra
“Tenemos que hablar”, és aquella frase temuda
en tota parella. I és la que li diu la Lola de bon
matí al seu marit taxista, a qui tothom anome-

na Sandino pel disc de
The Clash. Serà l’inici
d’uns dies en què el ta-
xista anirà a la deriva,
com un Ulisses mo-
dern, per una Barcelo-
na perifèrica, tot bus-
cant respostes senti-
mentals i existencials.
Una nova gran obra de
Carlos Zanón. ❋

Mare de llet i mel
Najat El Hachmi / Edicions 62
Najat El Hachmi ens ofereix una visió exhausti-
va de l’experiència de la immigració des del
punt de vista d’una dona musulmana. Alhora,
ofereix un fresc complet del que suposa ser do-

na avui dia en el món
rural musulmà. L’auto-
ra narra en primera
persona la vida d’una
dona musulmana del
Rif, la Fàtima, que ja
adulta, casada i mare,
deixa la seva família, el
poblet on ha nascut, i
emigra a Catalunya
amb la seva filla. ❋

La casa de la selva
Joni D. / Tigre de Paper
Un passeig per Collserola, un camí cap a l’inte-
rior, cap a la memòria viva d’un passat recent
de lluites intenses. Un home s’enfronta als

seus records, al camí
que va triar, a la voràgi-
ne d’una època que ha
engolit als seus prota-
gonistes, a un exili que
el va portar a aquella
casa de la selva, un re-
torn a una vida viscu-
da. Novel·la de memò-
ria i sentiment d’un au-
tor alternatiu. ❋

Tots els contes 1
Víctor Català / Club Editor
Primer dels quatre volums de Víctor Català que
sortiran en dos anys, després d’Un film (3.000
metres) i de l’antologia De foc i de sang. Aple-

ga els reculls Jubileu
(1951) i Vida mòlta
(1950), posteriors al
gran tall de la Guerra
Civil i dels anys de pro-
hibició del català. Són
els darrers relats que
va escriure la gran au-
tora Caterina Albert
(L’Escala, Alt Empordà,
1869-1966). ❋

Antes del huracán
Kiko Amat / Anagrama
Kiko Amat torna a la novel·la i per la porta
gran, si més no en llargada, amb aquesta obra
de gairebé 500 pàgines. Una obra trista, però

amb sentit de l’humor,
que ens parla de fet de
ser o sentir-se diferent
a la resta en el seu
Sant Boi natal. Una his-
tòria de bogeria fami-
liar, de classe obrera,
de paisatges marginals,
ambientada el 1982,
amb el mundial de fut-
bol de fons. ❋

Els vulnerables
Julià de Jòdar / Comanegra
Tercer títol del projecte Matar el monstre. Al la-
boratori d’assaigs de Can Verrières s’hi couen
assumptes de gran transcendència per a la his-

tòria de Barcelona, Ca-
talunya i Europa. Un
Gregori Salicrú joven-
cell arriba a la fàbrica
de don Jaime amb aire
d’heroi balzaquià per
prendre el pols a aque-
lles operacions; en poc
temps, esdevindrà un
àcrata de cap a
peus. ❋

Somnis i carrers
Toni Cotet i Masià / Gregal
Novel·la de caràcter juvenil plena d’amors i
desamors, de passió per la música i per l’èxit,
embolcallada d’unes realitats crues que afec-

ten els personatges,
amb un misteri no re-
solt que plana per da-
munt de tots i que
afecta el passat i el
present d’uns protago-
nistes plens de tempe-
rament i amb l’afany
de tirar endavant, de
totes totes, els seus
projectes de vida. ❋

Melissa & Nicole
David Nel·lo / Premi Prudenci Bertrana / Edicions 62

David Nel·lo, premi Prudenci Bertrana / DANIEL RÍOS

La vigília del solstici d’estiu, dues famílies visiten la
petita illa de Fårö, a pocs quilòmetres de l’illa sueca
de Gotland, al mar Bàltic. Uns i altres, els Callahan i
els Vinyals, passegen amb els cotxes suecs que han
llogat. La filla dels Callahan, la Melissa, és ben ame-
ricana. La Nicole Vinyals, en canvi, és la perfecta jo-
ve parisenca. Després de la trobada fortuïta, els es-
deveniments se succeiran en un brevíssim període
de pocs dies i sacsejaran completament l’existència
de les dues famílies, que no s’haurien volgut retro-
bar mai més. Per què? Perquè les dues noies són
bessones i van ser separades en el moment de néi-
xer. Els motius de tot plegat van ser... No, per això
cal llegir la novel·la de Nel·lo amb el colpidor tema
de la família i la maternitat de fons.

David Nel·lo (Barcelona, 1959) és escriptor, tra-
ductor i flautista. I viatger a qui li agrada fer llargues
estades en altres països. Especialitzat en literatura
infantil i juvenil, té publicades novel·les per a adults,
com ara La geografia de les veus (premi Andròmina
2006), El meu cor cap a tu per sempre (premi Marian
Vayreda 2009) i Setembre a Perugia (premi Roc Bo-
ronat 2011). Com a autor del gènere infantil i juve-
nil és ben prolífic: L’Albert i els menjabrossa (premi
Vaixell de Vapor 1994), El restaurant d’Adrià Potato
o Ludwig i Frank (premi Josep M. Folch i Torres

Dues bessones es retroben a Suècia

2010), L’aposta (premi Columna Jove 2002), Ba-
bushka, Contrajoc (premi Ciutat d’Olot 2007), Gu-
guengol (premi Ramon Muntaner 2009) i Missió fu-
tur. El 2014 va guanyar el premi Edebé amb la di-
vertida novel·la infantil La nova vida del senyor Ru-
tin, i l’any següent va publicar Quim, el nen que no
volia ser res. ❋
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Els estranys
Raül Garrigasait / Premi Òmnium / Edicions de 1984
Novel·la amb doble premi (també va rebre el
Llibreter), ambientada el 1837, que es mou en-
tre l’humor i la tragèdia, plena de música, de

personatges excèntrics
i d’escenes d’una plas-
ticitat extraordinària.
Amb un estil que toca
tots els registres, alter-
nant el present i el pas-
sat, Raül Garrigasait
ens fa viatjar al centre
de l’estranyesa que ca-
dascú de nosaltres por-
ta a dins. ❋

La fugitiva
Blanca Busquets / Proa
Blanca Busquets ens ofereix una nova mostra
de la seva solvència narradora. La Mireia és
una dona de més de noranta anys que viu sola

en un pis de Barcelona.
Cada vegada més es-
querpa, només s’entén
bé amb la seva neta, la
Sònia. Mentre escolta
els sorolls del carrer i
espia els llogaters del
pis del costat, rememo-
ra la seva vida i tot el
que ha causat que la
seva filla l’eviti. ❋

El risc més gran
Laura Pinyol / Amsterdam
Novel·la de fugida i d’afirmació de la llibertat.
La Júlia, una dona de trenta-quatre anys i mare
de dos fills, es trasllada a viure a Prat de Com-

te. Ho fa després d’una
trencadissa emocional.
Lluny de ciutat, ha
d’aprendre a conjugar
la seva vida amb els
buits que han deixat la
mare carismàtica, el
marit distanciat,
l’amant, la seva amiga
Tona... S’ha de superar
a les incerteses. ❋

Avui he deixat la fàbrica
David Monteagudo / Rata
El primer que li van publicar a Monteagudo,
Fin, va ser un èxit de vendes i crítica, gens habi-
tual en un debut. Anys i alguns títols després,

ens ofereix aquest re-
cull de relats partint de
l’experiència personal
d’haver deixat la fàbri-
ca on treballava alesho-
res. Es va fer escriptor.
Però va deixar d’escriu-
re. Les idees, en comp-
tes d’esdevenir novel-
les, les sintetitzava en
conte. Aquí els teniu. ❋

Melodia d’una absència
Joan Roca Navarro / Capital Books
Tot arrenca quan el jove Bastien, estudiant de
música a Viena, rep d’una tavernera jueva unes
velles i estranyes partitures que el seu pare li va

deixar abans de morir.
Mentre intenta resoldre
el misteri que amaguen
les partitures, Bastien
s’enfrontarà també al
misteri de la seva iden-
titat i al passat tèrbol
de la seva família, odia-
da i temuda durant dè-
cades, originària del
delta de l’Ebre. ❋

La dona que no sabia plorar
Gaspar Hernández / Columna
La sexòloga Daniela Costa-Pau viu el sexe de
manera desacomplexada en una època en què
encara és un tabú. De portes enfora és una do-

na amb autoestima,
però alhora és freda i
desdenyosa. La seva
aparent seguretat ama-
ga un misteri: mai no
ha pogut plorar. El nar-
rador d’aquesta novel-
la descobrirà que rere
el secret de la Daniela
hi ha una història fasci-
nant. ❋

Terra de lletres
Jordi Llavina (edició) / Comanegra
Seixanta textos seleccionats i presentats per
Jordi Llavina amb la intenció de traçar un ma-
pa literari del país. Una obra per passejar per
Catalunya llegint alguns dels principals autors

que han enfortit la nos-
tra cultura. Alguns del
autors són Azorín, Bar-
bal, Bertrana, Bladé i
Desumvila, Calders,
Cuyàs, Foix, Leveroni,
Margarit, Mendoza,
Monzó, Pedrolo, Peru-
cho, Pla, Rodoreda, Ro-
vira i Virgili, Vallmitja-
na, Verdaguer... ❋

No arriba la mort
Maria Rosa Nogué / Premi Bellveí Negre / Gregal
A partir del vers de Salvat-Papasseit “No arriba
la mort ni si l’heu demanada”, aquesta novel·la
pretén mostrar com les circumstàncies socials
i criminals que s’entrecreuen en el nostre en-

torn afecten les vivèn-
cies familiars i perso-
nals. Amb el teló de
fons de l’arribada a Vi-
lanova i la Geltrú del
Hosmi II, el gran iot
d’un milionari egipci,
un grup de joves es veu
relacionat amb una tra-
ma criminal que està
sent investigada. ❋

Deu dies de juny
Jordi Sierra i Fabra / Rosa dels Vents
Novena entrega de la sèrie policíaca de Jordi
Sierra i Fabra protagonitzada per l’inspector
Mascarell. Deu dies de juny ens torna a un pas-
sat no gaire llunyà, a la cruel realitat dels inter-

nats franquistes, i ens
mostra la fam i les hu-
miliacions que van ha-
ver de patir els fills i les
filles dels derrotats,
apartats dels seus pa-
res, com deien, “per al
seu bé”, i convertits, en
molts casos, en carn de
canó de la pitjor de les
barbàries. ❋

Les possessions
Llucia Ramis / Premi Llibres Anagrama / Anagrama

La periodista i novel·lista Llucia Ramis (Palma, 1977) ens
ofereix una obra que està entre l’elegia, la crònica i el thri-
ller, amb múltiples capes que es descabdellen amb lleugere-
sa i profunditat alhora. Una indagació en el passat d’una fa-
mília i d’un país; en la naturalesa de les relacions amoroses,
de les ambicions i les frustracions; en com construïm la
identitat i ens aferrem a objectes i afectes, conscients que res
no dura per sempre. Ni les cases on vam ser feliços. Créixer
consisteix a no tenir un lloc on tornar. ❋

Gran mosaic emocionalLlucia Ramis,
premi Anagrama
amb una obra
que se situa
entre l’elegia, la
crònica i el
‘thriller’
ORIOL DURAN
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L’amor i la lectura
Sílvia Tarragó / Comanegra
El Jordi, que té 41 anys, ha hagut de tornar a
viure amb els seus pares després de separar-
se. Un clàssic. El dia del seu sant, la seva mare

decideix comprar-li un
llibre que l’animi i
s’acosta a la nova lli-
breria que han obert al
barri. Quan l’Anna, la
llibretera, rep la missió
de trobar una lectura
per a algú “a qui no li
agrada llegir”, se sor-
prèn, però accepta el
repte. ❋

Pa de llimona amb llavors de rosella
Cristina Campos / Capital Books
L’Anna i la Marina són dues germanes que,
allunyades des de la seva joventut, es retroben
per vendre un molí i un forn de pa que han he-

retat d’una dona que
no coneixen. Les ger-
manes han viscut vides
totalment oposades:
l’Anna no s’ha mogut
de l’illa i continua casa-
da amb un home a qui
ja no estima; la Marina,
en canvi, ha viatjat per
tot el món i treballa per
a una ONG. ❋

Com s’assembla la vida als somnis
Pau Faner i Coll / Gregal
Què empeny Drus, infant dels anys de post-
guerra a Ciutadella, a reinventar la realitat, esti-
mar Duna i Dafne, identificar-se amb Nil i pujar

dalt la moto Guzzi amb
Laura? Amb la més pu-
ra ingenuïtat, la senzi-
llesa com a bandera i
la saviesa del detall,
Com s’assembla la vida
als somnis ens fa estre-
mir per la bellesa de
les paraules i la rique-
sa expressiva d’un Fa-
ner en plena forma. ❋

Si em toques, cauré
Dani Vilaró / Viena
Un actor que sempre fa el paper de dolent. Un
treballador del metro que guixa parets de les
estacions. El líder d’una secta que no pot viure

sense la música d’Ab-
ba. Els protagonistes
dels divuit contes
d’aquest recull es bellu-
guen sempre en aques-
ta fragilitat, a la corda
fluixa. Dani Vilaró és
portaveu d’Amnistia In-
ternacional de Barcelo-
na i debuta amb
aquests relats. ❋

Quim/Quima
Maria Aurèlia Capmany / Males Herbes
Quim/Quima arriba a la Barcelona de l’any
1000 per encetar els seus estudis. A partir
d’aleshores viurà diferents períodes de la histò-

ria catalana, tot can-
viant de condició se-
xual. Maria Aurèlia Cap-
many sempre va trobar
en Virginia Woolf una
guia. Aquesta novel·la,
irònica i trepidant, és
un joc de miralls fasci-
nant amb el seu Orlan-
do, i una reflexió sobre
els rols sexuals. ❋

Antonio Aliaga ha de fugir d’Espanya durant els
primers anys de la postguerra. Les seves activitats
antifranquistes a la clandestinitat l’obliguen a deixar
dona i dues filles a Carcaixent i allistar-se a la Legió
Estrangera, immersa en la guerra d’Indoxina. En la
distància física i a ulls de la seva família Antonio es
converteix en un personatge misteriós, esmunyedís
i mític.

Xavier Aliaga, l’autor i narrador, no ha conegut el
seu oncle Antonio, però immers en el paper de cro-
nista s’endinsa en el passat familiar per treure a la
llum la veritat, fins allà on pugui, desvelar misèries i
grandeses i construir una esplèndida novel·la sobre
una vida alhora ordinària i excepcional.

Aliaga, periodista i escriptor, va néixer a Madrid
el 1970 i va ser criat a Xàtiva des de la infantesa. Du-
rant una dècada va treballar en comunicació políti-
ca. Ha estat columnista, tertulià de ràdio i televisió i
guionista. Des del 2007 es dedica completament a la
creació com a escriptor, periodista cultural i crític
literari i musical. Actualment és responsable de cul-
tura d’El Temps. Ha publicat, entre altres, Els neons
de Sodoma (Premi Andròmina), Vides desafinades
(Premi Joanot Martorell i Premi de la Crítica) i El
meu nom no és Irina (Premi de la Crítica). ❋

Junts dos grans Aliaga: Xavier i Antonio
Les quatre vides de l’oncle Antoine
Xavier Aliaga / Premi Pin i Soler Ciutat de Tarragona / Angle

Xavier Aliaga, premi Pin i Soler / JOSEP LOSADA




