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Novetatsautorsinternacionals
Paul Auster 01
Viatges per l’Scriptòrium
Edicions 62 i Anagrama
Auster no para de sorprendre’ns. Ara
amb una novel·la de bellesa estranya i
suggeridora que remet als moments
més exquisits del seu univers literari.

Stefano Benni
Margherita Dolcevita
Moll
Un autor de culte per a les noves genera-
cions italianes. Margherita és una noieta
senzilla i planera que compadeix amb
afecte les excentricitats de la seva famí-
lia i que es perd en el gran prat que en-
volta casa seva, darrer baluard del camp
ja contaminat per la ciutat fins que un
mal dia apareixen els senyor Del Bene i
tot aquell paradís comença a trontollar.

Andrea Camilleri
Sense títol
Edicions 62
En el transcurs d’una ràtzia l’abril de
1921 un jove feixista mor accidental-
ment arran d’un tret d’un company seu
d’esquadra. El que hauria hagut de ser
la víctima, un “sanguinari socialista”, és
acusat de l’assassinat. A partir d’aquí
s’inicia les maquinacions encaminades
a crear el primer “màrtir feixista” sici-
lià. Un Camilleri d’alt voltatge.

Sandra Cisneros
La casa de Mango Street
Arola Editors
Una història col·lectiva formada per qua-
ranta-quatre petites històries connecta-
des entre si i narrades per la seva prota-
gonista, Esperanza Cordero, una noia
d’origen mexicà-americà que viu en un
humil veïnat de Chicago i que somia que
algun dia deixarà Mango Street per tenir
una casa per a ella sola.

Davies, Robertson
El cinquè en discòrdia
Llibres de l’Asteroide
Premi Llibreter 2006
Una acurada traducció i un pròleg de Va-
lentí Puig aplanen el camí d’entrada al lli-
bre que va guanyar el premi Llibreter.
Considerat l’escriptor canadenc més im-
portant del segle XX, Davies (1913-1995)
ens presenta una història que aplega les
claus de tota la seva obra: el conflicte
culpa-condemna, la fascinació per la
màgia, la psicoanàlisi i l’hagiografia. Molt
recomanable.

Diversos autors
Pan Gu crea l’univers
Arola Editors
Una selecció dels millors contes tradicio-
nals xinesos. Mites que fan referència a la
creació de l’univers, de fenòmens naturals

o accidents geogràfics i llegendes que han
quedat fixades en proverbis emprats en la
llengua xinesa actual. Un fascinant passeig
per una cultura poc coneguda.

Marianne Fredriksson
La vida amb en Jan
Edicions 62
Una nova novel·la de l’autora de la inobli-
dable Les filles de Hanna en la qual ens

parla de com el passat pot modular el
present amb molta més força que l’atzar.

Günter Grass 02
Tot pelant la ceba
Edicions 62
L’esperada autobiografia on el premi
Nobel confessa la seva pertinença a les
joventuts de les SS. Un llibre que, més
enllà dels aspectes puntuals que han ge-
nerat l’escàndol, garanteix una estona de
contacte amb la bona literatura.

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
L’art del pet
Empúries
Publicat per primera vegada l’any 1751, L’art
del pet pertany a la categoria de literatura
escatològica. L’autor era un malalt de la pa-
raula, creador d’un diccionari d’homònims
de la llengua francesa i de tractats sobre
temes tan prosaics com la menstruació, la
misogínia o, com ara, les ventositats.

Sándor Márai
La germana
Empúries i Salamandra
L’aparició de qualsevol llibre de Márai ja
és, per ella mateixa, una bona notícia pels
amants de la bona literatura. En aquesta
ocasió l’autor ens explica una història de
sentiments frustrats i de vides truncades
per una malaltia imprevista.

Joan Josep Isern
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Hisham Matar
Al país dels homes
La Magrana
A finals dels anys 70 Gaddafi governa
Líbia amb mà de ferro. Suleiman, de
nou anys, viu als suburbis de Trípoli
amb els seus pares. Quan el veí, un pro-
fessor, és detingut per la policia secreta
el noi comença a prendre consciència
d’una realitat terrible. Un dels debuts li-
teraris més brillants dels últims anys,
segons The Times.

Orhan Pamuk
Istanbul
Bromera
Un extraordinari esforç editorial de la gent
que des d’Alzira porten el timó de Brome-
ra. Per primera vegada el Nobel truc en ca-
talà en un llibre inoblidable que combina
la història de la ciutat d’Istanbul amb els
records del seu autor. La millor porta per
accedir al món fascinant d’Orhan Pamuk.

George Sand 01
La fadeta
Pagès Editors
Una novel·la que George Sand va escriu-
re a partir de la terrible experiència re-
volucionària de 1848 i de les decepcions
que va comportar, però també una nar-
ració per evadir-se i deixar les portes
obertes al somni i a la imaginació.

Goliarda Sapienza
L’art de viure
La Campana
Un altre llibre per recomanar vivament
aquest Sant Jordi. La història d’una
dona amb una capacitat excepcional
per lluitar i per estimar que travessa per
les més grans commocions del segle
XX. Un cant d’amor a la vida amb totes
les forces i un homenatges a les espe-
rances de totes les dones. Un best se-
ller de qualitat, que ha triomfat interna-
cionalment després de la mort de la
seva autora.

José Saramago 02
Petites memòries
Edicions 62
En aquestes memòries d’infància i ado-
lescència l’autor recupera el seu passat
més llunyà i ens mostra el seu jo més
íntim. El Nobel portuguès ofereix una re-
ivindicació del record com a font de co-
neixement personal i, alhora, un home-
natge als seus humils orígens rurals.

Roberto Saviano
Gomorra
Empúries
Un llibre valent que retrata les interiori-
tats de la màfia napolitana amb noms i
cognoms. Literatura de primera no
exempta d’erudició.

Diane Setterfield
El conte número tretze
Empúries
La Margaret Lea treballa a la llibreria
de vell del seu pare, on la seva passió
per les biografies fa que es converteixi
ella mateixa en esporàdica escriptora.
Un dia rep la carta d’una de les escrip-
tores més famoses del Regne Unit. Li
vol explicar, diu, la veritable i increïble
història de la seva vida.

Colm Tóibín 03
Un llarg hivern
La Campana
Una història que Tóibín, un dels grans
escriptors irlandesos, ha decidit situar
en el Pirineu català. En un poblet a ca-
vall del Pallars i l’Alt Urgell viuen dos
germans i el seu pare, trasbalsats per la
desaparició de la mare en un paisatge
de neu. Toibín, que va viure a Catalunya,
torna entre nosaltres.

Stephen Vizinczey
Elogi de les dones madures
La Magrana
Un clàssic modern de la literatura erò-
tica. Un relat sobre l’aprenentatge amo-
rós ple d’humor i d’intel·ligència, d’ele-
gància i erudició. Tres milions d’exem-
plars venuts a tot el món des que es va
publicar el 1965 al Canadà.
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