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LLIBRES

Maria Guasch (Begues, 1983) és lli-
cenciada en comunicació audiovisual i 
treballa com a guionista de projectes 
culturals. També ha col·laborat puntu-
alment amb editorials i publicà el 2013 
el seu primer llibre, La neu fosca, ac-
cèssit del premi de novel·la breu Ciutat 
de Mollerussa. Ara, en la seva segona 
novel·la, es submergeix en el món pre-
adolescent per contar les vivències 
d’unes vacances d’estiu diferents per 
a la Júlia, que ens fa recordar com 
s’estima, es desitja o s’odia quan es 
tenen 11 anys.

Albert Pejó traduiex l’obra original de 
Pierre Lemaitre (París, 1951) Ens veu-
rem allà dalt. El llibre, èxit de vendes, 
s’ha traduït a divuit llengües i ha rebut 
nombrosos guardons, entre els quals 
la distinció més elevada de les lletres 
franceses atorgada per l’Académie Gon-
court. A França ha estat rebut per la crí-
tica com un esdeveniment cultural i han 
situat l’escriptor entre personalitats 
com Proust o Malraux. La història és el 
relat de dos supervivents de la desola-
dora Primera Guerra Mundial, ferits per 
sempe fisicament i psicològica.

Víctor Labrado (Sueca, 1945) és pro-
fessor de llengua i literatura. Ha estat 
coordinador de la Biblioteca i Casa 
Museu Joan Fuster de Sueca. Anterior-
ment, ha publicat obres narratives com 
ara La guerra de quatre (2002) i també 
llibres sobre la història de la literatura 
medieval com ara El segle valencià (pre-
mi d’assaig Mancomunitat de la Ribera 
Alta, 2007). A Tirant, l’heroi fràgil, explica 
tot allò que s’ens escapa quan llegim la 
novel·la cavalleresca Tirant lo Blanc amb 
un recorregut al detall pels personatges, 
fets i indrets referits en l’obra.
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Francesc Serés 
(Saidí, 1972) es-
criptor aragonès en 
llengua catalana, 
acumula un bon 
grapat de reconei-
xements a la seva 
obra, com ara a la 
trilogia De fems i 
de marbres (2003), 
guardonada amb el 
Premi Nacional de 

Literatura 2007, i La força de la gravetat (2006), premiada 
amb el Nacional de Literatura i el premi de la crítica Serra 
d’Or (2007). També a l’obra de teatre Contes russos (2009), 
que va rebre el premi Ciutat de Barcelona i el de la Crítica. 
Al seu nou llibre, La pell de la frontera, publicat per l’editorial 
Quaderns Crema, Serés analitza la situació complexa de 
ponent a través de la immigració. Hi recull un conjunt de crò-
niques i entrevistes que deriven en l’assaig i la ficció. Vells 
camins del Baix Cinca i del Sergià que s’han perdut i de nous 
que continuen per Europa i Àfrica i arriben fins a Romania, 
ucraïna, Mali,  el Senegal, el Camerun, la Xina i l’índia. Parla 
d’homes que arriben de tot arreu, “homes del cap cot, homes 
que arriben per quedar-se i homes que es voldrien quedar 
però no acaben d’arribar mai”. Protagonistes que conten com 
ha canviat el món.

Jesús M. Tibau (Cornudella de 
Montsant, 1964) publica el seu 
sisè recull de contes El noi del 
costat del padrí.  Anteriorment ha 
publicat El vertigen del trapezista 
(2008) i Una sortida digna (2009) 
i ha rebut, entre altres, el premi 
Marian Vayreda de Narrativa. A El 
noi del costat del padrí publicat 
per l’editorial Cossetània l’escrip-
tor i blocaire català aprofundeix 
en la seva línia narrativa de contar 

en poques línies emocions i històries d’allò quotidià, entre la 
tendresa i la ironia.

Els adagis d’Erasme de Rotterdam arriben a les llibreries amb 
la traducció de Jaume Medina publicada per l’editorial Llibres 
de l’índex. Cadascun dels adagis va acompanyat d’una il-
lustració de Manuel Clavero, il·lustrador de llibres com Discur-
sos de Galileo Galilei: resistencia de los cuerpos a la fractura 
(2009) i El submarí i la xarxa (2012). Jaume Medina, doctor 
en filologia, és traductor de nombroses obres com Manual del 
cavaller cristià (1991) o Elogi de la follia (1982).
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