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Apropant-se a la realitat
més que mai, les novetats
d’aquest Sant Jordi pel que
fa a les traduccions ens
porten un munt d’històries
que despullen l’ànima
humana: des de l’home que
fuig de la vida laboral
ordinària i de la família per
convertir-se en un pescador
d’aliments a les
escombraries a Tot el temps
del món, fins a la prostituta
de luxe, i tísica, del clàssic
La dama de les camèlies,
passant per toxicòmans,
avis que es volen escapar de
la residència, matrimonis
insatisfets, protagonistes de
drames històrics, víctimes
del racisme...

«CAIGUT FORA DEL
TEMPS»
Autor: DAVID GROSSMAN
Traducció: ROSER LLUCH
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 288 / Preu: 16,90 €

Un home i una dona han
perdut el seu fill. Ara, cinc
anys després, ell emprèn un

viatge més enllà del temps per intentar connec-
tar amb aquest noi que ja no parla, que ja no
somriu... que ja no és. En el camí l’acompanya
una llarga comitiva d’altres homes i dones que
també han perdut un fill. Després d’anys de si-
lenci, tots volen donar veu al seu dolor.

«ELS BESSONS»
Autor: PLAUTE
Traducció: ESTHER ARTIGAS
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 186 / Preu: 14 €

Dos bessons que l’atzar va
separar quan eren infants
acaben retrobant-se anys
més tard després d’incomp-

tables equívocs i una pila d’embolics que fan que
es desbordin les situacions divertides. Aquesta
comèdia d’intriga, la primera de tot el teatre clàs-
sic llatí que es va representar en llengua verna-
cla, va fascinar en èpoques posteriors dramaturgs
il·lustres com Shakespeare o Goldoni.

«TRES SEGONS»
Autor: ROSLUND &
HELLSTRÖM
Traducció: A.E. MONJONELL I
D.M. MANSTEN
Editorial: LA MAGRANA / RBA
Pàgines: 512 / Preu: 21 €

Un toxicòman que fa de
mula des de Polònia fins a

Estocolm, el cadàver d’un agent infiltrat en les
màfies de la droga i la trucada d’un exconvicte
polonès a la policia. Així arranca la nova novel-
la de la parella més estranya del gènere negre es-
candinau, Anders Roslund i Börge Hellström,
protagonitzada pel comissari Ewert Grens.

«L’AVI DE 100 ANYS
QUE ES VA ESCAPAR
PER LA FINESTRA»
Autor: JONAS JONASSON
Traducció: LLUÍS SOLANES
Editorial: LA CAMPANA
Pàgines: 416
Preu: 19 €

L’Allan fa cent anys. A la re-
sidència on viu tots estan a punt de celebrar-ho,
però ell ha decidit tocar els dos. A partir d’aquí
comença una rocambolesca persecució i una
aventura esbojarrada que s’alterna amb la histò-
ria de la vida d’Allan, un viatge delirant per la
història del segle XX.

«LA PRIMAVERA DEL
COMISSARI RICCIARDI»
Autor: MAURICIO DI
GIOVANNI
Traducció: ANNA CASASSAS
Editorial: LA CAMPANA
Pàgines: 366 / Preu: 19 €

Troben una tiradora de car-
tes brutalment assassinada a

casa seva i als seus llavis un vell proverbi napoli-
tà. Però aquesta vegada sembla que la facultat
del comissari Ricciardi d’escoltar les últimes pa-
raules dels morts no l’ajudarà gens a trobar l’as-
sassí. Una novel·la delicada que sorprèn, plena
de matisos.

«SOBRE EL TEATRE DE
TITELLES I ALTRES
ESCRITS»
Autor: HEINRICH VON KLEIST
Traducció: ANNA MONTANÉ
Editorial: ACCENT
Pàgines: / Preu: €

El 1810, Kleist intenta esta-
blir-se a Berlín i assegurar-se

la subsistència escrivint per al Berliner Abendblät-
ter, una de les primeres publicacions diàries de la
ciutat. Aquests escrits breus, tot i ser arrencats
del seu context segueixen conservant l’essencial
d’una prosa d’ocurrència sobtada i d’intuïció bri-
llant.

«AMB UNA MÀ AL
DAVANT I L’ALTRA AL
DARRERE»
Autor: ALAN BENNETT
Traducció: ELISABET RÀFOLS
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 119 / Preu: 13 €

Els Ransome són una parella
típica i tòpica: vagament in-

satisfets, de classe mitjana i mitjana edat, sense
fills i emocionalment bloquejats. Però el dia que
els entren a robar a casa, les seves vides canvia-
ran per sempre. A poc a poc, comencen a desco-
brir petits detalls i petits plaers que trasbalsaran
la placidesa en què estan immersos.

«KAFKA»
Autor: PIETRO CITATI
Traducció: ANNA CASASSAS
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 352
Preu: 24 €

El mètode de Pietro Citati és
singular i complex: ha llegit
tots els llibres de Kafka i pro-

bablement tot allò que s’ha escrit sobre ell, i ha
donat vida a un llibre que no és cap biografia, si-
nó més aviat una meditació, gairebé ha escrit la
vida d’un sant. Citati, amb aquest assaig no aca-
dèmic, ens acompanya fins a les profunditats
d’una ànima.

mb aquest nou volum, l’autor ens
ofereix un recull apassionant de re-

lats sobre persones «que tenen algun tipus
de conflicte amb el món imperant». Des
de l’home que fuig de la vida laboral ordi-
nària i de la família per convertir-se en un
pescador d’aliments a les escombraries
dels veïns fins a l’urbanita que en sortir a
córrer sospita si la ciutat on ha viscut sem-
pre no s’ha convertit en una altra, en cada
un dels relats de Tot el temps del món retro-
bem el misteri, la tensió i la recerca moral
que distingeixen la prosa d’E.L. Doctorow.
El recull conté sis relats inoblidables que
prenen forma de llibre per primera vegada
i una selecció de relats prèviament publi-
cats.

A
Recerca moral

«TOT EL TEMPS
DEL MÓN»
Autor: E.L.
DOCTOROW
Traducció: M. INIESTA
J. DE JÓDAR
Editorial: 1984
Pàg.: 320 / Preu: 19 €
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«UN HOME INVISIBLE»
Autor: RALPH ELLISON
Traducció: D. UDINA
Editorial: QUADERNS CREMA
Pag: 624 / Preu: 29 €

Una obra clau de la literatu-
ra nord-americana que ha
captivat els lectors des de la
seva aparició l’any 1952.

Primera novel·la d’un autor fins aleshores des-
conegut, va assolir ràpidament un èxit popular
enorme, i va rebre el Premi Nacional de Litera-
tura de ficció. Un tour de force enginyós i apas-
sionat i una de les primeres que planteja el con-
flicte racial des del punt de vista dels negres.

«LES RADICALITATS
EXISTENCIALS»
Autor: MICHEL ONFRAY
Traducció: ANNA-MARIA
CORREDOR
Editorial: 1984
Pàgines: 318 / Preu: 20 €

Aquest sisè volum de la
Contrahistòria de la filosofia

proposa «canviar-se un mateix» i oposar resis-
tència a la massificació de l’època construint
una subjectivitat potent reivindicada com a tal.
Són tres pensadors radicals –Henry David Tho-
reau, Arthur Schopenhauer i Max Stiner– que
proposen noves possibilitats d’existència.

«EL CORONEL
CHABERT»
Autor: HONORÉ DE BALXAC
Traducció: JOSEP M.
MUÑOZ LLORET
Editorial: L’AVENÇ
Pàgines: 84 / Preu: 12 €

Donat per mort al camp de
batalla d’Eylau, a Prússia, el

coronel Chabert, company d’armes de Napo-
leó, no pot tornar a París, després d’un llarg pe-
legrinatge, fins al 1818, ja durant la restauració
monàrquica. Allà descobreix que la seva casa ha
estat enderrocada i la seva fortuna, repartida, i
que la seva dona s’ha tornat a casar.

«CRISI DE
L’HUMANISME»
Autor: ERNST R. CURTIUS
Traducció: MARC JIMÉNEZ
Editorial: DE LA L·L
Pàgines: 378 / Preu: 18 €

Crisi de l’humanisme recons-
trueix la trajectòria intel-
lectual d’Ernst Robert Curti-

us entre 1907 i 1932, abans de lliurar-se a la re-
dacció de la seva obra de referència: Literatura
europea i edat mitjana llatina. Hi apareixen des
de les primeres meditacions sobre història lite-
rària fins a una reflexió sobre la idea d’Europa
en un dels seus moments més difícils.

«JOB. HISTÒRIA D’UN
HOME SENZILL»
Autor: JOSEPH ROTH
Traducció: JUDITH VILAR
Editorial: L’AVENÇ
Pàgines: 176 / Preu: 18 €

Mendel Singer és un jueu
pietós i senzill que ensenya
les escriptures en una petita

ciutat russa a principi del segle XX. La seva vida
es veu condicionada per un matrimoni sense
amor i pel naixement del seu fill petit, endarre-
rit i epilèptic. Els dos fills grans són cridats a fer
el servei militar, però un d’ells deserta i marxa
cap a Amèrica.

«DIARI D’HIVERN»
Autor: PAUL AUSTER
Traducció: ALBERT NOLLA
Editorial: EDICIONS 62 /
ANAGRAMA
Pàgines: 192
Preu: 18,90 €

Diari d’hivern constitueix
un itinerari de vida, un dia-

ri personal i íntim motivat per l’edat i el temps
que passa. Un inventari de les ferides del cos,
de les marques de vida, les plaents i les doloro-
ses. Un catàleg de les cases i les ciutats on ha
viscut i dels amors i dels afectes amb qui les ha
compartit.

«PULSIÓ DE MORT»
Autor: JED RUBENFELD
Traducció: A.
TORRESCASANA
Editorial: ED 62 /
ANAGRAMA
Pàgines: 576 / Preu: 22,90 €

Nova York, setembre de
1920: les fàbriques tan-

quen, les famílies perden la casa i la llei seca
impera. I Wall Street explota a causa d’un
atemptat terrorista. Aviat el veterà de guerra
Stratham Younger, l’inspector de policia Jimmy
Littlemore i l’atractiva científica Colette Rous-
seau decideixen investigar les pistes.

«LLAUNERS»
Autor: PAUL HARDING
Traducció: MARIA INIESTA
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 188 / Preu: 18 €

Llauners va ser publicada
per una petita editorial amb
un primer tiratge de només
cinc-cents exemplars i l’any

2010 va sorprendre tothom quan va guanyar el
premi Pulitzer de ficció. És la història de George
Washington Crosby, que jeu al llit esperant la
mort. Comença a patir al·lucinacions i inicia
un viatge de retorn a les meravelles i al dolor
d’una infantesa pobra.

esembre de 1944. L’exèrcit roig està
a punt de tancar el setge a Budapest.

Dos dies abans de Nadal una noia de 25
anys, Erzsébet, que fa mesos que viu acor-
ralada, amb una identitat falsa, aconse-
gueix trobar un amagatall per al seu pare:
el vell, un científic cèlebre perseguit pels
esquadrons feixistes, es trobarà junta-
ment amb cinc persones més atrapat en un
rebost gran. Erzsébet, en canvi, s’amagarà
al palau on viu, juntament amb els habi-
tants d’altres palaus del voltant. Es queda-
ran tancats allà durant quatre setmanes,
que és el que durarà el terrible assetja-
ment, mentre a sobre seu es lliura una ba-
talla sagnant. Al món subterrani, pudent i
caòtic, sorgeixen tensions.

D
Amagats

«ALLIBERAMENT»
Autor: SÁNDOR
MÁRAI
Traducció: JORDI GINÉ
/ IMOLA SZABÓ
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 200
Preu: 18 €

nspirada en una vivència real, la histò-
ria de la relació entre Marguerite Gau-

tier, la prostituta de luxe tísica, i el jove
burgès Armand Duval s’ha convertit al
llarg del temps en un dels grans monu-
ments de l’amor impossible. Però al seu
moment, i encara avui, aquesta novel·la
colpidora, tot i el seu esperit romàntic, de-
mostra a bastament que l’entusiasme de la
joventut, les passions fervents, la voluntat
de redempció de la dona caiguda, queden
anorreats per l’invencible llast dels preju-
dicis. I són aquests mateixos prejudicis
que ens permeten veure la feblesa
d’aquells que els mantenen vius i la noble-
sa de cor d’aquelles persones que la socie-
tat menysté.

I
Amor impossible

«LA DAMA DE LES
CAMÈLIES»
Autor: ALEXANDRE
DUMAS
Traducció: LÍDIA
ANOLL
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 277
Preu: 20 €
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«SOBRE LA LLIBERTAT»
Autor: JOHN STUART MILL
Traducció: SIRA ABENOZA
Editorial: EDICIONS DE LA l·l
Pàgines: 182 / Preu: 16 €

Publicat el 1859, és un dels
textos fundacionals del libe-
ralisme modern i un clàssic
del pensament polític.

D’una manera brillant i entenedora, el filòsof i
economista anglès reflexiona sobre la fràgil fron-
tera entre la llibertat individual i la col·lectiva, i
instaura el principi de la sobirania de l’individu i
de les minories davant dels possibles abusos de
la majoria i del govern.

«EL LLENGUATGE
SECRET DE LES FLORS»
Autora: VANESSA
DIFFENBAUGH
Traducció: JOSEFINA CABALL
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 416 / Preu: 18,50 €

La Victoria té por. Té por del
contacte físic. Té por de les

paraules, de les seves i de les dels altres. I, per da-
munt de tot, té por d’estimar i de deixar-se esti-
mar. Només hi ha un lloc en què totes les seves
pors s’esvaeixen: el seu jardí secret al parc. Les
flors que ella mateixa ha plantat en aquest racó
són la seva llar, el seu refugi, la seva veu.

«ELS PAPERS PÒSTUMS
DEL CLUB PICKWICK»
Autor: CHARLES DICKENS
Traducció: MIQUEL
CASACUBERTA
Editorial: ACONTRAVENT
Pàgines: 1.200 / Preu: 27 €

«Considerat com un dels
millors llibres de la literatura

universal, el Pickwick de Dickens és una d’aque-
lles obres que cada generació fa seves, sovint
amb punts de vista i interpretacions noves. Em-
bolcallat amb històries extraordinàries d’amistat,
d’integritat personal i de lleialtat. Som davant
d’un Dickens vitalista i lluminós i divertit.

«CLARABOIA»
Autor: JOSÉ SARAMAGO
Traducció: CARLES SANS
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 368 / Preu: 19,50 €

«UNA MATINADA INQUIETANT»
Autor: MARI JUNGSTEDT
Traducció: ANNA TURRÓ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 344 / Preu: 19 €

«TRES DISCURSOS EN OCASIONS
SUPOSADES»
Autor: SØREN KIERKEGAARD
Edició a càrrec: JOAN CARLES CÀNOVAS
Edit: PROTEUS. / Pàgines: 216 / Preu: 12 €

«ELS PEIXOS NO TANQUEN ELS
ULLS»
Autor: ERRI DE LUCA
Traducció: ANNA CASASSAS
Editorial: BROMERA
Pàgines: 120 / Preu: 15 €

«FINS QUE PASSI LA TEVA FÚRIA»
Autor: ÅSA LARSSON
Traductor: MARC DELGADO
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 368 / Preu: 18,50 €

«A L’OMBRA DE LES
NOIES EN FLOR»
Autor: MARCEL PROUST
Traducció: JOSEP M. PINTO
Editorial: VIENA
Pàgines: 272 / Preu: 19,50 €

L’educació sentimental d’un
adolescent al París de la Be-
lle Époque, en la continua-

ció de la cèlebre A la recerca del temps perdut.
Aquest volum és, sens dubte, una de les joies
més brillants de l’univers proustià, en què l’autor
relata, amb la nítida precisió i la subtilesa que el
caracteritzen, els descobriments i els desenganys
del narrador.

I a més...




