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NOVETATS DE NARRATIVA L.L.
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


