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NOVETATS DE NARRATIVA L.L.
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


