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NOVETATS DE NARRATIVA L.L.
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


