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L’altra
Marta Rojals
Editorial La Magrana
Una dissenyadora gràfica per accident, autòno-
ma de la vida, introspectiva, sempre calculant,

equilibrant la balança,
posant el comptador a
zero per continuar en-
davant. La seva parella,
tan a prop i tan lluny,
tanta necessitat i tanta
ràbia soterrada. És fàcil
que les coses canviïn
de sobte. Novel·la que
ha esdevingut un feno-
men tot i que l’autora
oculta la seva imatge.

Les mans del drac
Sebastià Bennasar
Editorial Llibres del Delicte
Sant Jordi coincideix amb el diumenge de Pas-
qua. En una Barcelona que es prepara per a la

gran festa del llibre co-
mencen a aparèixer ca-
dàvers en algunes es-
glésies i paradetes de
llibres. Un periodista
cultural, un integrista
catòlic i una sergent
dels Mossos d’Esqua-
dra tenen a les seves
mans la resolució del
que s’amaga a les
mans del drac.

L’afer marsellès
M. Mercè Cuartiella
Editorial Amsterdam
Narració absorbent sobre les relacions fami-
liars, l’amor i l’amistat. Quan la Mei descobreix

que el seu marit l’ha
deixat, es veu obligada
a tornar a conviure
amb els seus amics de
joventut, a trobar feina,
a enfrontar-se als ob-
jectes que l’envolten i a
buscar el suport de la
Sònia, la seva germa-
na, una dona que es
guia per un codi moral
propi.

Els nois
Toni Sala
L’Altra Editorial
“Ara tot semblava culpa de la crisi, però no era
culpa de la crisi aquella exposició de prostitu-

tes a les cunetes de la
nacional, passades les
obres de desdoblament
aturades, passats els
ponts a mig construir,
amb els cartells de circ
descolorits…” Així co-
mença la novel·la Els
nois, de Toni Sala, que
inaugura el catàleg de
L’Altra pel que fa a la
narrativa.

Quan en dèiem xampany
Rafel Nadal
Editorial Columna
A setze anys, orfe de pare i mare, Francisco
Oller abandona Cassà de la Selva, viatja al nord

buscant fortuna i aca-
ba creant una potent
indústria de taps de su-
ro a Reims, al cor de la
Xampanya francesa.
Allà hi cria quatre fills
de personalitats fortís-
simes. Nadal cons-
trueix una saga fami-
liar que transita pels
anys més convulsos de
la història d’Europa.

La Casa Verda
Mercè Foradada
Edicions Saldonar
Una casa vella arran del mar és el testimoni de
la transformació d’un barri de pescadors, dels
canvis en la vida i els costums dels homes i les

dones que hi han pas-
sat, del naixement,
l’evolució i el declivi de
les tres generacions de
la família que la van
habitar, explicats en pri-
mera persona per la
casa mateixa. La veu
de La Casa Verda no és
neutra, és una veu ínti-
ma i alhora comprome-
sa amb la història.

Totes les estacions de França
Oriol Ponsatí-Murlà
Premi Just M. Casero / Editorial Empúries
Brillant joc literari que encreua diversos temps,
enfocaments i personatges a la recerca d’una

novel·la total o qui sap
si d’una antinovel·la.
“Troben vint quilos d’or
en un tren regional al
sud de París i ningú els
ha reclamat.” Un escrip-
tor real i un altre de fic-
tici llegeixen aquesta
notícia al diari i pensen
que aquest seria un
bon tema per a una no-
vel·la.

Un segon després de Praga
Jordi Roig Pi
Editorial Gregal
Tres parelles de mitjana edat passen un cap de
setmana a Praga. Tot just arribar a l’hotel, el
conserge dóna al Pere un sobre amb una nota

que ha dut una hostes-
sa: el citen a un cafè.
Aquella nit no torna a
l’hotel. La Marta, la se-
va dona, en denuncia la
desaparició a la policia
sense dir-los res de la
nota. Aquest lleuger fil
d’intriga serveix d’excu-
sa per embastar un
gran teixit de situa-
cions i personatges.

Desig de xocolata
Care Santos / Planeta

Premi Ramon Llull

● L’autora mataronina ens ofereix una història de la xoco-
lata a través de les vides de tres dones barcelonines diferents
en tres èpoques diferents, tot seguint els recorreguts d’una
xocolatera de porcellana, amb capacitat d’omplir tres xicres
cada vegada. Està demostrat que el cacau conté elements
que resulten antidepressius i aquest esperit positiu i fins i
tot alegre es nota en una novel·la plena de sensualitat en to-
tes les seves formes. Care Santos és l’última guanyadora del premi Ramon Llull JUANMA RAMOS

Yo fui Johnny Thunders
Carlos Zanón
Editorial RBA
El també poeta Carlos Zanón narra amb pols
vibrant i amb glops de poesia característica de
l’autor. Retrata una Barcelona poblada de per-

sonatges que busquen
desesperadament una
oportunitat que els per-
meti ser algú. Francis,
el protagonista, deci-
deix tornar al lloc on va
viure les primeres co-
ses, el seu barri. Havia
marxat perseguint el
somni del rock’n’roll,
que va tocar amb la
punta dels dits.
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Eufòria
Xavier Bosch
Editorial Proa
El periodista Dani Santana està enguixat en un
hospital després d’un intent d’assassinat. A la

clínica, que és un món
amb lleis pròpies, fa
amistat amb el Gratu,
un jugador de rugbi ju-
venil que ha quedat en
cadira de rodes. El Gra-
tu, hacker compulsiu,
arrossega el Santana a
investigar certes pràcti-
ques que han portat a
la ruïna el nostre siste-
ma sanitari.

Germans del sud
Hèctor Bofill
Premi Joanot Martorell / Edicions 62
Amb aquesta novel·la, el també poeta Hèctor
Bofill capgira els termes de la història i ens

ofereix una epopeia
amb molt d’humor que
arrossega el lector per
un huracà de lluites de
poder i de passions vis-
cerals. La narració d’un
conflicte que pot evo-
car un món fruit d’una
imaginació literària
desbordant o de la rea-
litat profunda que vivim
en el present.

El franctirador
Albert Pijuan
Angle Editorial
La novel·la de debut d’Albert Pijuan és un ex-
traordinari retrat d’una societat postcomunista,
trencada, delirant, atrapada encara en velles

rutines totalitàries.
Amb el fil de la cerca i
captura del franctira-
dor, Pijuan ha construït
un relat que amaga
girs inesperats fins a la
sorpresa final; que en-
ganxa pels seus perso-
natges fascinants i pel
seu ambient opressiu, i
que ressona en la ima-
ginació del lector.

Si levantara la cabeza
Daniel Vázquez Sallés
Editorial Destino
Daniel Vázquez Sallés ha escrit un divertit relat
en què desplega jocs de fantasia alhora que fa

un exorcisme dels pe-
rills no tan llunyans de
la realitat de l’Estat es-
panyol. En un país en
què els cops d’estat
formen part de la mar-
ca España, la Fundació
Franco decideix gua-
nyar les eleccions amb
un líder carregat de de-
liris messiànics: un
clon de Franco.

Mars del Carib
Sergi Pons Codina
Edicions de 1984
A cada barri hi ha un tuguri amb el millor de
cada casa. A la vila de Sant Andreu aquest fo-

rat es diu Mars del Ca-
rib, santuari per a pe-
tits delinqüents, para-
dís de felicitats artifi-
cials, l’escola de la vida
per a en Blai i els seus
amics. Que el destí els
reservi la presó o el ce-
mentiri els importa
menys que defensar els
colors del Sant Andreu
i viure al límit.

Dibuix a les fosques
Jaume Benavente
Editorial Meteora
Novel·la policíaca minuciosa, de recerca pa-
cient, com un treball de rellotger que malda

per encaixar les peces
encara que calgui re-
córrer molts llocs i res-
catar molts oblits. La
inspectora Marja Bate-
laar s’enfronta a un
complicadíssim cas de
mort violenta que, origi-
nat als carrers i canals
d’una Amsterdam cap-
tivadora, la farà viatjar
per Europa.

Barcelona no existeix
David Castillo
Editorial Empúries
La Barcelona futurista de David Castillo és la
capital mediterrània del crim, un infern que no

coneix cap llei. Les llui-
tes per un poder polític
fràgil i voluble han divi-
dit el mapa en zones
controlades per fac-
cions: els governamen-
tals resisteixen al cen-
tre, mentre que les Milí-
cies de la Joventut con-
trolen la perifèria i el
submón instal·lat a la
xarxa del metro.

La noia d’Aberdeen
Quim Aranda
Editorial La Magrana
A pocs dies de la Diada, el 26 d’agost del
2013, troben al seu pis de Barcelona el cadà-

ver del professor esco-
cès Paul McEwan, as-
sessor del govern cata-
là en el procés cap a la
independència. L’advo-
cat Moreno, poder a
l’ombra de la Generali-
tat, envia el detectiu
Manel Latorre a Aber-
deen per mirar de recu-
perar la feina del juris-
ta assassinat.

Premi Sant Jordi de novel·la
Dies de frontera
Vicenç Pagès / Proa

● Aquesta novel·la comença amb un petó llarg da-
vant la porta d’uns grans magatzems, entre vianants
carregats amb bosses de plàstic. Qui són ells dos?
Tardarem a saber-ho. Els protagonistes de la novel-
la es diuen Pau i Teresa i són membres d’una parella
de fet que es va prorrogant de manera automàtica,
fins que es produeix el que ell anomena “la rellisca-
da”, que té com a conseqüències un daltabaix emo-
cional, un canvi de domicili i també un viatge a la
frontera. En Pau i la Teresa es troben en trànsit, però
no saben cap a on. Al capdavall, la provisionalitat
també és provisional.

Més d’un centenar de capítols, sovint brevíssims,
formen una imatge en moviment, que sedueix,
commou i diverteix el lector. Dies de frontera és una
novel·la sobre les parelles que triem, els pares que
ens trobem i els fills que portem –o no– al món. I
també sobre la joventut, una malaltia benigna de
què cada generació tarda més a guarir-se.

Vicenç Pagès va néixer a Figueres el 1963. L’any
1997 va veure la llum el seu primer gran èxit, la no-
vel·la curta Carta a la Reina d’Anglaterra, que narra
en cent pàgines mil anys de la vida del protagonista.
Ja va guanyar el premi Sant Joan 2003 amb La felici-

tat no és completa i el Documenta 1999 amb el recull
de contes En companyia de l’altre. El 2004, el recull
El poeta i altres contes va obtenir el premi Mercè Ro-
doreda. El 2009 va publicar Els jugadors de whist,
que va ser un èxit de vendes i va obtenir el premi
Crexells a la millor novel·la de l’any.

Vicenç Pagès és l’actual premi Sant Jordi MANEL LLADÓ



40 PRESÈNCIA
20.-.04.-.2014 SANT JORDI 2014 NARRATIVA CATALANA

Les escopinades dels escarabats
Andreu Martín
Premi Ciutat d’Alzira / Editorial Bromera
Local i global alhora, aquesta novel·la negra,
amb una forta càrrega de crítica, desenvolupa

una trama absorbent
amb uns personatges
complexos i propers,
d’una solidesa psicolò-
gica i humana que els
fan pròxims als lectors.
Una actual i punyent
novel·la ambientada a
Barcelona, de la mà
d’un mestre del gènere
negre que ha obtingut
un nou premi.

Una dona meravellosa
Joan Jordi Miralles
Labreu Edicions
Novel·la valenta que es capbussa en l’explora-
ció radical de les veritats, atrapant-nos en un

món addictiu i asfi-
xiant; una història que
es bifurca d’una mane-
ra visceral i pertorbado-
ra supurant coratge i
tensió, voracitat i covar-
dia; un cant a la vida
viscuda sense límits ni
miraments. La Neus és
una dóna que, malgrat
tenir-ho tot, desitja can-
viar la seva vida grisa.

L’endemà de tot
Lluís Calvo
Editorial Raig Verd
Aquesta és una novel·la sobre l’anormalitat del
dia a dia d’un grup d’amics que miren de viure

i estimar com si tot fos
normal. És normal anar
a funerals de descone-
guts per escoltar l’Ave
Maria? Ho és una ciu-
tat que viu d’esquena
als seus habitants? I te-
nir por d’altres perso-
nes només perquè són
diferents? Lluís Calvo
escriu una atípica his-
tòria d’amor.

El primer heroi
Martí Gironell
Ediciones B
Una epopeia magistralment documentada que
ens connecta amb les nostres arrels més au-

tèntiques a través
d’una terra i d’un
temps verge i salvatge.
Un periple vívid i tangi-
ble cap als inicis de la
humanitat. L’origen co-
mença ara. Una aventu-
ra fundacional plena de
reptes i amenaces, en
la qual el lector desco-
brirà un món nou i fas-
cinant.

L’escorpí i altres deliris
Roger Peña Carulla
Editorial La Mansarda
Divuit narracions delirants que marquen la dis-
tància que hi ha entre el seny i l’al·lucinació,

entre el que és racional
i el que resulta inexpli-
cable. Si el lector aca-
ba la lectura amb un
somriure incòmode als
llavis, l’autor haurà
aconseguit el seu pro-
pòsit. Si, a més a més,
el lector conclou que
cal viure intensament,
aprofitant cada segon,
molt millor.

Com el salmó dins l’aigua
Jordi Palou-Loverdos
Pagès Editors
Viatge al·lucinant per les aigües de la vida de
Jordi Palou-Loverdos. En aquests moments de

transició local i global
vers un nou cosmos, la
inspiració d’aquesta
faula resulta essencial-
ment esperançadora.
Les persones i els po-
bles tenim al davant re-
llevants reptes per su-
perar. A partir d’un re-
lat senzill i vibrant, l’au-
tor vol donar un missat-
ge positiu.

Llaços secrets
Marta Magrinyà
Cossetània Edicions
El 1947, en plena postguerra, un desconegut
arriba a Reus. Alhora, un nen troba una joia en

un refugi antiaeri.
Aquest fet desencade-
na una situació perillo-
sa que unirà dos se-
crets. La ciutat aconse-
guirà descobrir la iden-
titat del foraster però
només els implicats po-
dran conèixer les seves
veritables intencions i
la venjança que amaga
la joia recuperada.

Alteracions
Adrià Pujol
Editorial Males Herbes
L’antropòleg Adrià Pujol ens ofereix una nova
obra personal i força inclassificable després de
la lloable Escafarlata d’Empordà. En aquest cas

és un volum de set re-
lats amb molt d’humor
(amb denominació
d’origen empordanesa)
i escatologia i una cer-
ta irreverència que con-
formen el peculiar uni-
vers de l’autor partint
del nucli domèstic. Un
dels contes esdevé co-
lumna vertebral, “L’es-
borrany”.

Faré tot el que tu vulguis
Iolanda Batallé / Columna

Premi Prudenci Bertrana

● La Nora és una dona de quaranta anys, casada i
amb dues filles adolescents, que amaga un secret
molt antic i alguns traumes i desitjos silenciats. Co-
neix Nacho, un jove i atractiu biòleg, en un avió que
la torna de Londres, on ha exposat una sèrie de qua-
dres. Serà infidel, per primera vegada, al seu marit.
A partir d’aquesta trobada es crearà un joc de de-
pendència i passió que Nora convertirà en quadres
per a la seva propera exposició. “No hi ha res més
enganyós que l’enamorament. I el d’algú que s’ena-
mora per primera vegada als quaranta, encara més.”
La novel·la narra el viatge del despertar a l’amor, la
sensualitat i la sexualitat d’una dona atrapada emo-
cionalment per un matrimoni convencional. El text
conté fragments amb càrregues de diferent calibre,
entre les quals troben l’erotisme, la psicologia, la fa-
mília...

Iolanda Batallé, escriptora i editora, ha viscut a
Anglaterra, l’Argentina, el Marroc, Sud-àfrica, els
Estats Units i el Baix Empordà. Llicenciada en filo-
logia anglesa, periodista i màster en direcció d’em-
preses, ha col·laborat en mitjans com ara El Obser-
vador, El Periódico, Avui, Diari de Girona, RAC1 i
COM Ràdio.

Viu a Barcelona, on és directora editorial de La
Galera i professora de l’escola d’escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès, del Laboratori de Lletres i del Màs-
ter d’Edició de la Universitat Pompeu Fabra. És au-
tora de la novel·la La memòria de les formigues i el
recull de relats El límit exacte dels nostres cossos.

Iolanda Batallé va guanyar el Bertrana QUIM PUIG
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El tant per cent
Rafael Vallbona
Editorial Alrevés
N’hi havia que en referir-se a la Pobla del Dalt
l’anomenaven la Pobla del Mal. Tripijocs, tràfic

d’influències i terra de
corruptes. I quan la cri-
si arriba, també ho fan
els problemes: paisat-
ges desoladors, urbanit-
zacions desmanegades,
edificis abandonats i
molta gent que es co-
mença a posar nervio-
sa. Vallbona ha escrit
una autèntica foguera
de les vanitats local.

Els Clark
Josep M. Quinatan
Editorial Pagès
Roger Codina, un jove enamoradís i amb ànima
de periodista, s’interessarà per la vida de Da-

niel Clark, un menorquí
com ell, a qui acaben
de trobar mort a la se-
va habitació del Ritz.
Queda fascinat pel per-
sonatge, que va estar
en contacte amb els
grans pintors impres-
sionistes i que va tenir
un paper clau en la Re-
volució de 1868 i la
Primera República.

Cartes mortes
David Gálvez
Editorial Males Herbes
Un narrador histèric buscarà de manera obses-
siva un sentit ocult i continu entre novel·les, es-

criptors, obres d’art i la
seva pròpia existència.
Ja no hi ha límits entre
literatura i realitat. Ens
trobem davant d’una
teranyina que abraça
espais com Buenos Ai-
res, París, Alemanya,
Bombai i Andorra, per
on es passegen perso-
natges com Artaud,
Kafka i Gombrowicz.

La peixera
Maiol de Gràcia
Editorial Periscopi
Una novel·la distòpica que ens submergeix en
l’atmosfera angoixant d’una Barcelona esquin-

çada en zones on impe-
ra un terror anònim, i
que ens força a plante-
jar-nos els límits de la
lleialtat i l’amor, de les
conviccions i de la re-
sistència. Josep E. es
desperta immobilitzat
davant d’una paret de
totxanes. Qui el té pre-
soner? Què volen d’ell?
Debut de l’autor.

Les llavors del silenci
Àlvar Caixal
Premi Sant Joan / Edicions 62
A partir de dues històries que transcorren entre
els anys anteriors a l’esclat de la Guerra Civil i

l’hivern del 2002, Les
llavors del silenci es
desplaça en un recorre-
gut gairebé detectivesc
pel passat i el present
de dues famílies mar-
cades per la guerra i
reflexiona sobre la
identitat, la culpa i el
sentit íntim de tot allò
que anem deixant enre-
re. Debut de l’autor.

Bandera negra
Jordi Santasusagna
Editorial Gregal
Som a la tardor de 1711, en plena guerra de
Successió per la corona espanyola. L’exèrcit

borbònic avança impa-
rable per la Catalunya
austriacista per arribar
abans de l’hivern a les
portes de Barcelona. A
Cardona, però, hi troba
un castell amb poc
més d’un miler d’ho-
mes disposats a defen-
sar-lo fins al final. No-
vel·la històrica i ben do-
cumentada.

La cuinera
Coia Valls
Ediciones B
Barcelona, 1771. La jove Constança Clavé, de
setze anys, deixa la llunyana ciutat de Lima

després de la mort del
seu pare, un diplomàtic
al servei del virrei Ma-
nuel de Amat, per ini-
ciar un llarg periple fins
a Barcelona i reunir-se
amb els seus avis. Du
paisatges, gustos i tex-
tures gravats a la me-
mòria, i viatja amb la
seva única herència: un
quadern de receptes.

El nét del pirata
Manuel Cuyàs
Editorial Proa
Amb un somriure als llavis i des de l’observato-
ri de casa seva, Manuel Cuyàs evoca, amb el
seu estil agradable característic, la història de

la seva família i el des-
cobriment d’un món
que canvia i que té un
punt àlgid en la nevada
del 1962. Ens remun-
tem al llegendari avi pi-
rata, enriquit a l’oceà
Atlàntic i confident de
Garibaldi, i a la seva
dona, que volia morir
verge. I a partir d’aquí...
l’eternitat.

Dispara, jo ja sóc mort
Julia Navarro
Editorial Rosa dels Vents
Una novel·la extraordinària de personatges in-
oblidables les vides dels quals s’entrellacen

amb moments clau de
la història, des del final
del segle XIX fins als
nostres dies, i que re-
crea el dia a dia de ciu-
tats com Sant Peters-
burg, París o Jerusa-
lem. Una història d’his-
tòries que amaga mol-
tes novel·les i que pro-
porciona tota mena
d’emocions.

Totes les cançons parlen de tu
Xavier Sarrià
Editorial Productes de la Terra
Primera novel·la del líder d’Obrint Pas. Quan
l’Ivan torna a València per enfrontar-se a les se-
ues ombres, recorda els dies d’aquell 1992 que

li van canviar la vida.
Els blocs de pisos entre
descampats, recreatius
i alqueries abandona-
des. Els amics marcats
per les frustracions.
L’estètica i el llenguat-
ge que usaven com a
cuirassa. Les cançons
gravades en cassets on
es refugiaven. L’espiral
de violència...

● Any 1949. Catalunya és indepen-
dent des dels Fets d’Octubre del
1934 i es refà de la invasió nazi. Els
ambaixadors és un mecanisme de re-
llotgeria, una ficció que juga amb la
història amb imaginació, sentit de
l’humor, un estil personalíssim i una
punta de mala bava. Villaró (1964)
ha escrit quatre novel·les: Les ànimes
sordes (2000), Obaga (2003), L’any
dels francs i Blau de Prússia.

Els ambaixadors
Albert Villaró / Destino

Premi Josep Pla
Albert Villaró viu a Andorra QUIM PUIG




