
LLIBRES

Cròniques del meu parer, d’Antoni Signes 
Mulet (Gata de Gorgos, 1940), publicada 
per Brúfol, és un recull d’articles escrits 
per l’autor durant un període de temps de 
vint anys. A la primera part, “Cròniques 
dels anys 70”, s’arrepleguen molts dels 
escrits com a corresponsal al País Valen-
cià de la revista Quaderns de Pastoral de 
Catalunya, mentre que a la segona s’han 
agrupat les col·laboracions en la revista 
Nihil Obstat. Agrupar tots aquests articles 
permet contemplar amb perspectiva la si-
tuació històrica dels anys de la Transició,  
fets, ideologies i postures polítiques.

Jordi Boixadós (Barcelona, 1958) és 
l’autor de L’home que comptava diners, 
però a més és músic i traductor literari. 
Ha publicat set llibres més i té cinc àl-
bums en solitari amb un gènere de pop-
rock d’autor. A l’última novel·la, Boixa-
dós s’endinsa en el thriller psicològic 
per narrar la història de l’Elies Costa, un 
petit empresari del tèxtil amb la vida re-
solta que, de cop i volta, es veu inmers 
en una trama d’extorsió d’una màfia xi-
nesa. El relat, al capdavall, de com la vi-
da d’un home es pot ensorrar lentament 
sense que pugui fer-hi res.

Com triomfar a les TIC en la promoció lec-
tora és una coproducció de diversos edu-
cadors i coordinada per Maite Monar, 
doctora en filologia catalana. Aquest ma-
nual didàctic pretén oferir un  ventall de 
pràctiques lectores per als temps que 
ara corren, amb l’ús de les noves tecno-
logies com a base fonamental i com a 
guia d’aprenentatge per al futur. Un pro-
jecte que s’ha portat endavant per mo-
dernitzar l’escola i adaptar-la a les noves 
condicions tecnològiques que tothom uti-
litza diàriament i expandir, així, les capa-
citats pedagògiques.
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L’escriptor Guillem Frontera 
(Ariany, Mallorca, 1945) tor-
na amb Sicília sense morts, 
publicada per Club Editor. 
Aquesta és una història de 
la cobdícia del segle xxI, 
motor del que ara anome-
nem genèricament corrup-
ció. El protagonista, un jove 
president de comunitat au-
tònoma, rep una rata morta 
dins d’un cofret de plom. 
Aquesta simbòlica entrega 
amaga un rerefons de mal-
baratament, mala gestió 
d’aeroports, hipòdroms, carreteres, càterings i empreses 
funeràries. Fins on arriba la ràbia del ciutadà perjudicat per 
tantes decisions polítiques? Tot i que, des de ben aviat, 
Frontera va començar els seus passos literaris amb la poe-
sia, amb el temps el gros de la seua obra s’ha centrat en la 
narrativa, gènere al qual pertanyen la majoria de les seues 
obres. Però també ha desenvolupat una important tasca pe-
riodística en periòdics d’àmbit local, com ara Diari de Balears 
o Última Hora, ràdio i televisió. També col·labora en EL TEMPS 
i en diversos programes de ràdio i televisió. Entre els seus 
guardons, un premi de la crítica Serra d’or per La mort i la 
pluja (2007). 

Una de les novetats dels darrers 
dies és Algú com tu, l’última novel-
la de xavier Bosch (Barcelona, 
1967), guardonada amb el premi 
Ramon Llull 2015. Bosch ha es-
crit quatre novel·les i dos reculls 
de contes i és un periodista de 
llarga trajectòria. Ha dirigit el diari 
Avui i forma part del consell edito-
rial d’Ara. També és creador d’al-
guns formats audiovisuals d’èxit. 
A aquesta darrera novel·la publicada agafa París com a teló de 
fons per contar una història de força i d’amor.

Patrícia Gabancho (Buenos Aires, 1952) és periodista i es-
criptora i publica amb regularitat a El País, Ara i Nació Digital. 
A més, ha publicat una vintena de llibres relacionats amb la 
realitat social, històrica i cultural catalana. Al seu darrer llibre, 
El cant de les sibil·les, Gabancho agrupa sota un assaig la veu 
de dotze dones d’esquerra i amb un paper clau en la política 
catalana. Amb aquesta tertúlia coral, progressista i femenina, 
realitza un repàs ampli sobre l’actualitat més immediata.

Guillem Frontera i la nova 
cobdícia del segle XXI

Sortida d’‘Algú com tú’, de Xavier 
Bosch, premi Ramon Llull 2015

Dotze dones a la tertúlia coral de 
Patricia Gabancho

Guillem Frontera.

Xavier Bosch.
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