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Narrativa catalana

Unes paraules més radicals

L’últim patriarca
NAJAT EL HACHMI
Columna
332 pàgs. 21,50 euros

Originària del Marroc i immigrada a Catalunya de ben petita, la
jove autora posa de manifest les
dures divergències entre un pare i
una filla, també immigrants, davant la realitat del país que els
acull. Premi Ramon Llull.
Cera
MIQUEL PAIROLÍ
La Magrana
202 pàgs. 18 euros

L’enterrament del bisbe serveix
al veterà autor gironí per disseccionar la societat catalana de
1950 com ho faria Galdós: el rigor dels detalls explica minuciosament la vida dels petits botiguers, estil que ja va mostrar a El
convit.
Retorn amarg
LLUÏSA FORRELLAD
Angle
318 pàgs. 20,50 euros

Retorn gens amarg de l’autora
que, passat mig segle de silenci després d’haver guanyat el Nadal, va
tornar fa dos anys amb Foc latent.
Ara retrata l’estrall que causa a un
poble l’arribada del progrés amb
el tren i l’electricitat.

Maria Barbal.

Emma
MARIA BARBAL
Columna
197 pàgs. 20,50 euros

¿Com es pot passar de l’estabilitat
aparent, amb marit i filla inclosos,
a la mendicitat? ¿I com es pot, un
cop fet el pas, tornar enrere? L’inoblidable autora de Pedra de tartera s’allunya ara de la narrativa del
camp, tot documentant-se amb casos reals —el de la dona cremada
en un caixer de Barcelona fa dos
anys— per arribar a unes respostes crítiques amb la societat i amb
les decisions que pren la protagonista mateixa, tot perfilat amb la
seva acurada prosa.

MANEL OLLÉ

A

lguna cosa comença a
bellugar-se en les lletres catalanes perquè
en el que portem de
temporada les alegries vénen sobretot de la mà d’autors encara
en precari, sense consolidar,
que fins i tot no marquen cap
tendència comuna però que (cadascú amb el seu accent i amb
el seu atrezzo particular) comparteixen ja la mateixa aposta
per una literatura radical en els
seus plantejaments, que es fa
conscient d’ella mateixa i que
és alhora capaç de mirar
enfora.
El casos i els noms podrien
ser diversos, però sens dubte un
d’ells és el de Manuel Baixauli
(Sueca, 1963), que a L’home
manuscrit explica la història
d’un personatge que a mitja
novel·la ensopega amb el seu
autor. Els llibres protagonitzats
per escriptors que no saben si
són ells els qui escriuen o bé si
són escrits per algú altre es
mouen en un territori perillosament tautològic, però Baixauli
se’n serveix amb intel·ligència i
sentit, se’n serveix per a interrogar la identitat i els poders de
la imaginació literària: es munta un laberint exacte i resolt
amb ambigüitat calculada, que
es transita amb interès i profit.
Així ho demostren el tres premis que ha obtingut: el Mallor-

Les senyoretes
de Lourdes
PEP COLL
Proa
316 pàgs. 20 euros

Una nena malalta té una visió a la
cova que esdevindrà un dels grans
santuaris del catolicisme. És l’inici
de drama de Bernadette Soubirous, premi Sant Jordi 2007.
El meu germà Pol
ISABEL-CLARA SIMÓ
Bromera
173 pàgs. 18 euros

“És una criatura petita però amb
un cossot enorme”, diu la narradora del seu germà Pol, de 29 anys
i amb síndrome de Down. Per damunt de contradiccions i dolçor
de la malaltia, planeja la tragèdia
familiar. Premi Ciutat d’Alzira.

L’escriptor Manuel Baixauli, al seu estudi de Sueca. / JESÚS CÍSCAR

ca, el Salambó i el de la Crítica.
Més lleuger i amb el designi
de mossegar tants trossos de
realitat translúcida i virtual
com d’una altra mena més tangible, amb més tirada a l’afterpunk que a l’afterpop, Edgar
Cantero (Barcelona, 1981) munta a Dormir amb Winona Ryder
una road movie rere el rastre
incert d’una actriu de culte, paròdia borgiana de novel·la iniciàtica, subproducte de la cultura dels fans i els fanzines.

La mort i la pluja
GUILLEM FRONTERA
Proa
233 pàgs. 19 euros

Un arxipèlag de contes que s’alimenten entre ells. La tornada és
una Mallorca preturística, a través de la qual el protagonista vol
reconciliar-se amb el passat, talment com voldria fer el bregat escriptor illenc. Premi Rodoreda.
Croquis del natural
NARCÍS OLLER
Cossetània
110 pàgs. 11,40 euros

El pare del naturalisme català va
publicar aquesta obra el 1879 i
amb ella l’editorial de Tarragona
inaugura ara la Biblioteca Narcís
Oller. Els quatre relats recorden
l’abisme entre les classes socials.

El tercer en discòrdia podria
ser Ramon Erra (Vic, 1966),
que no para de créixer com a
escriptor amb cada nou llibre:
ara arriba la seva primera
novel·la, Desfent el nus del mocador, on reconstrueix amb una
escriptura intensa i veraç la cruïlla de relats desolats que ha contemplat el cambrer d’un bar de
carretera de mala mort, abans
de quedar fora de joc, expel·lit
del seu món per culpa d’un accident; un món que és alhora una

ferida i el testimoni d’una nova
ruralitat global, posturbana i
postindustrial, ancorada a la
carcanada rovellada d’un tractor fòssil, entre el desert de Mojave i el Lluçanès.
Alguna cosa es belluga.
L’home manuscrit. Manuel Baixauli.
Proa. 209 pàgs. 18,30 euros.
Dormir amb Winona Ryder. Edgard
Cantero. Proa. 317 pàgs. 17 euros.
Desfent el nus del mocador. Ramon
Erra. La Magrana. 206 pàgs. 17 euros.

Una màquina d’espavilar
ocells de nit
JORDI LARA

La batalla de Walter
Stamm
MELCIOR COMES

Edicions de 1984
276 pàgs. 18 euros

Destino
239 pàgs. 20,50 euros

Un estri que serveix per arribar al
moll de l’os de les coses que importen. Això és una “màquina d’espavilar ocells de nit”, cirereta d’un
dels set relats molt autobiogràfics,
vertebrats per la música, a la que
l’autor està vinculat.

Fruit d’un procés de documentació que ha estat “d’emmalaltiment”, el jove autor mallorquí utilitza la vida d’un soldat alemany
per retratar les misèries humanes... i guanyar el Premi Josep Pla.

El misteri de l’amor
JOAN MIQUEL OLIVER
Empúries
183 pàgs. 16 euros

El cantant i compositor del grup
català Antònia Font utilitza l’univers pop també per a la primera
novel·la. Un tastet: s’hi troben
pensadors que pensen a domicili.

Combats singulars
MANEL OLLÉ
Quaderns Crema
213 pàgs. 15 euros

El reconegut crític literari aplega
un reguitzell de contistes catalans
(Palol, Monsó, Monzó, Serés,
Guixà...) que han seguit una lluita
en solitari, més enllà d’etiquetes,
en els darrers 20 anys.

