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Una vegada més, arriba la diada de Sant Jordi, la festa del llibre i la rosa. Una 
jornada festiva i de cita dels lectors amb els seus autors i autores predilectes. 
Com a petita guia, per navegar entre l’allau de llibres, EL TEMPS ha confeccionat 
un dossier amb algunes de les novetats que considerem més rellevants o 
interessants en llengua catalana, entre novetats rabioses, reedicions, traduccions, 
assaigs i poemaris. Amb els autors i autores fotografiats en aquesta plana.

Sant Jordi 2015: teniu una cita amb ells

n Un dossier de Xavier Aliaga, Adrià Mancebo i Sara Díaz
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L’escriptor vienès Franz Werfel, recorda 
amb Els quaranta dies del Musa Dragh 
un episodi de la història que ha restat 
ocult a la mirada col·lectiva. Aquesta ex-
tensa novel·la, que ara edita Edicions de 
1984, conta la història de la persecució 
i matança perpetrada per l’Imperi otomà 
amb el poble armeni en una època en 
què ni tan sols existia la paraula geno-
cidi. Era l’any 1915, un quart de segle 
abans del genocidi jueu a mans dels 
nazis. La destresa literària de Werfel i 
el caràcter de denúncia de l’obra van 
convertir aquesta novel·la en un símbol 
de resistència cultural i col·lectiva, no 
sols per als armenis, sinó també per als 
jueus, que la llegien amb avidesa als 
camps de concentració. 

Els quaranta dies del Musa Dragh
FRAnz WERFEL

Edicions de 1984, Barcelona, 2015
Traducció de Ramon Monton

Novel·la, 960 pàgines

Franz Werfel, veu  
i consciència del primer 
genocidi del segle XX

La capacitat de Stefan zweig d’enten-
dre el funcionament del comportament 
humà, de la psicologia posttraumàtica 
generada per les grans guerres euro-
pees i la facilitat i la passió amb què 
transmet aquests coneixements queden 
ben reflectides a les pàgines de L’embri-
aguesa de la metamorfosi, una narració 
producte d’una de les ments més lúci-
des i realistes del segle XX. zweig relata 
la pobra i infeliç existència d’una jove 
treballadora de correus que viu amb 
l’abnegació pròpia de qui se centra en 
la supervivència i a qui, un tomb en la 
seva vida, li farà viure l’ambient luxós 
d’un hotel a Suïssa. Un llibre que conté 
un colpidor final amb paral·lelismes 
amb la vida de l’autor.

L’embriaguesa de la metamorfosi
StEFAn zWEIg

Quaderns Crema. Barcelona, 2015
Traducció de Joan Fontcuberta

Novel·la, 296 pàgines

Des d’on tornar a estimar és l’últim 
llibre publicat per Joan Margarit, un vo-
lum que conté amb una picada d’ull a 
Joan Vinyoli amb el joc del títol. Marga-
rit va estudiar arquitectura i catedràtic 
jubilat de l’Escola Superior d’Arquitec-
tura de Barcelona. Un bon exemple 
d’inquietuds intel·lectuals i passions 
creuades. Actualment, és un dels 
poetes catalans més llegits i la seva 
producció és un referent de la poesia 
catalana. Dins d’aquestes pàgines, hi 
han continguts els poemes escrits els 
darrers quatre anys a través de la mi-
rada del poeta que enyora i es baralla 
amb Barcelona, que estima la bellesa 
abrupta, les reflexions dialèctiques i 
els viaranys de la vellesa.

Des d’on tornar a estimar
JoAn MARgARIt

Proa, Barcelona, 2015
Poesia, 112 pàgines

Stefan Zweig, la novel·la 
gris i turmentada o l’èpica 
del sentiment

Joan Margarit torna amb 
quatre anys de poemes i 
un homenatge vinyolià

Francesc Canosa és periodista del diari Ara, guionista i escriptor. Però ell es defi-
neix com a “explicador de coses”, la qual cosa fa de manera notable. En el llibre 
Fumar-se el franquisme, Canosa explica, amb una barreja de crònica històrica i 
pulsió narrativa ben àgil, uns fets de la postguerra que restaven oblidats entre 
tanta acumulació d’històries. Aquest relat parla del caliquenyo, un cigar prim i 
dur, fet a mà, que va contribuir a fer minvar la fam als camps catalans i que va 
desafiar el franquisme, i va traspassar barreres impensables. Personatges i fets 
històrics rellevants i amb força donen cos i força a un relat que és un clam per la 
supervivència i saber moure’s en els límits de la legalitat.

Fumar-se 
el franquisme
FRAnCESC CAnoSA

Ara Llibres, Barcelona, 2015 
Assaig, 166 pàgines

El caliquenyo, el cigar que va desafiar el règim franquista
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Sempre hem relatat els moments claus de
la nostra història

Fes-te’n subscriptor!

Alguns dels nostres col·laboradors habituals: Jordi Amat, Josep Vicent Boira,
Josep Maria Cadena, Jordi Casassas, Vinyet Panyella, Lluís Permanyer,
Oriol Pi de Cabanyes, Agustí Pons, Josep Maria Roig Rosich, Quim Torra,
Vicenç Villatoro…

Contacta amb nosaltres:
truca al 650 259 217
o envia’ns un correu electrònic a 
info@revistadecatalunya.cat

www.revistadecatalunya.cat

Revista de Catalunya,
des de 1924 al servei del país i de la cultura
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Més informació a 
www.svh.cat/cultura

SANT VICENÇ DELS HORTS

Vintè aniversari de la 
mort del cantautor 
Ovidi Montllor

2015

També això passarà
Milena Busquets

Ara Llibres. Barcelona, 2015  
Novel·la / 168 pàgines

L’agulla i la noia 
adormida
neil GaiMan

Traducció de Yannick Garcia
Empúries. Barcelona, 2015  
Relat il·lustrat, 68 pàgines

Rellotges en temps  
de pluja
antònia Carré-pons

Meteora. Barcelona, 2014.  
Novel·la / 236 pàgines

amb També això passarà, Milena Bus-
quets ofereix una carta d’amor a la seua 
mare, esther tusquets, escriptora i 
cèlebre editora de lumen durant quatre 
dècades. al llibre, Blanca, alter ego de 
l’autora, decideix tornar al Cadaqués 
de la seva infantesa acompanyada dels 
seus fills, les seves amigues, els dos 
ex-marits i l’amant després de la mort 
de la seva mare. Darrere aquesta trama 
irreverent, es basteix una novel·la inten-
sa, on la lleugeresa i l’alegria de viure 
es combinen magistralment amb mo-
ments transcendentals de reflexió sobre 
la pèrdua, l’amor o el pas del temps. 

Milena Busquets, el dol com 
a escriptura sense pudor

L’agulla i la noia adormida és l’edició en 
català de l’editorial empúries del nou re-
lat gràfic del reconegut escriptor anglès, 
neil Gaiman. es tracta d’un relat allunyat 
de les històries de prínceps i princeses 
tradicionals. amb una atmosfera i un to 
fosc i misteriós, l’autor construeix un 
conte arrodonit amb un final inesperat, 
on les seves princeses desafien els 
cànons clàssics i es desfan del tòpic de 
personatges febles i són les heroïnes de 
la història. les inquietants i expressives 
il·lustracions de Chris ridell així com el 
magnífic disseny completen un volum 
que juga de manera fascinant amb les 
convencions del conte.

Neil Gaiman i el mite 
renovat de la Bella Dorment

l’escriptora d’Ègara, antònia Carré- 
pons, fa un homenatge a les persones 
corrents, a les grans històries que 
amaguen la quotidianitat en Rellotges en 
temps de pluja, que suposa el seu de-
but en la novel·la. amb una sensibilitat 
latent i una narració fragmentada amb 
la qual es manté la intriga narrativa, 
l’escriptora construeix una història on la 
vida de tres dones –la Júlia, la poma i la 
rita– s’enllacen per un quart personat-
ge, el rellotger. les referències a la lite-
ratura i al cinema i indrets com Cracòvia 
o el cap de Gata completen un relat on 
el pas del temps és la clau.

L’extraordinari temps de les 
vides anònimes



Presidi major 
Premi Fiter i Rossell, 2014  

Josep Gironès

Tocats pel vent  
Jordi Martí-Rueda

Guerra bruta i 
discurs de la por  
Eugeni Casanova

La darrera canonada 
Mallorca, 1715  
Pere Morey

Josep Suñol i Garriga  
Viure i morir per Catalunya  

Jordi Badia

Ànimes batudes  
Jaume Barrull

Àguila negra
JOAN CARRERAS

Proa, Barcelona, 2015
Novel·la, 354 pàgines

Sicília sense morts
GUILLEM FRONTERA

Club Editor, Barcelona, 2015
Novel·la, 318 pàgines

El periodisme després 
de Twitter. Notes per a 
repensar l’ofici
ALBERT SÁEZ

Tres i Quatre, Paterna-La Canyada, 
2015 
Assaig, 254 pàgines

Joan Carreras celebrà els primers 25 
anys de carrera literària amb el premi 
Sant Jordi i amb una novel·la que, 
sens dubte, figura entre el millor de 
la seva producció. A través del per-
sonatge de Marià Solvell, l’escriptor 
recorre les vides de gent anònima i 
normal que no se significaren durant 
el franquisme però que hagueren de 
sobreposar-se als embats de l’existèn-
cia. Amb bon pols narratiu, una galeria 
de personatges esplèndida i una prosa 
que extrau literatura d’allò quotidià, 
Carreras ens condueix pels viaranys 
del drama fins a un final insospitat.

La ‘gent normal’ que va 
viure el franquisme

Guillem Frontera, un autor mallorquí 
amb una llarga trajectòria, fa una 
immersió literària en un paisatge reco-
neixedor però projectable a uns altres 
indrets, el d’una comunitat amb les 
arques del govern exhaurides, on el 
miratge de les grans obres i els con-
tractes per a tothom ja no se sosté i 
on la corrupció i els abusos comesos 
emergeixen amb força per ser con-
templats amb tota la seva fúria. La 
dita que Mallorca és una Sicília sense 
morts és posada en qüestió quan el 
jove president d’una comunitat autòno-
ma rep una rata morta dins un cofret 
de plom, un element de distorsió quan 
s’està invocant la regeneració. 

Les rates mortes arriben a 
Mallorca

Sense fer una visió apocalíptica, pe-
rò des d’un saludable realisme, el 
periodista Albert Sáez reflexiona en 
aquest assaig, premi Joan Fuster dels 
Octubre, sobre el present i el futur del 
periodisme en l’era digital. Sense des-
cartar que aquest ofici –com ha pas-
sat en uns altres moments històrics i 
amb altres oficis– la societat el consi-
dere amortitzat, Sáez aporta les bases 
sobre les quals hauria de construir-se 
una nova manera d’afrontar el treball 
periodístic. Nou periodisme per a nous 
temps que no oblida fer autocrítica 
dels errors comesos en el passat.

Pensant en el futur del 
periodisme

La funció acaba de començar i el pro-
tagonista de Gran Cabaret surt a l’es-
cenari. Entre el públic hi ha un amic 
de la infantesa, d’aquell temps en què 
la innocència encara no havia estat in-
terrompuda. David Grossman, conside-
rat un dels escriptors més importants 
de la literatura israeliana contemporà-
nia, narra amb aquestes pàgines una 

història d’amistat i vulnerabilitat, amb 
una mirada retrospectiva i amb el joc 
del cabaret, per emmarcar la vida d’en 
Dóvale. Entre els seus moviments a 
l’escenari s’entreveuen retalls de la 
seva vida i destaquen, amb més for-
ça, els d’una jornada de campament, 
quaranta anys enrere, quan va rebre la 
greu notícia de la mort d’un familiar. 

Gran Cabaret
DAVID GROSSMAN

Traducció de Roser Lluch i Oms 
Edicions 62, Barcelona, 2015
Novel·la, 190 pàgines

El cabaret de l’existència de David Grossman
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No cal que ens sacsegi un cataclisme per fer-nos conscients de la importància de tenir cura d’allò que mengem. I no cal 
que un hort sigui la nostra última esperança perquè ens plantegem tenir-ne un a casa. És per això que, amb motiu del 
rodatge de la pel·lícula sobre el Mecanoscrit del segon origen, el Museu de la Vida Rural i l’Editorial Barcino publiquen 
el llibre L’hort del segon origen. Un inventari inèdit de més de 500 varietats locals catalanes d’hortalisses i fruiters amb 
consells de com plantar-les, conrear-les, tenir-ne cura i, fins i tot, on comprar-ne les llavors. Un llibre inspirat en el 
que escriu el pare de l’Alba per ajudar la seva filla a recuperar l’autosuficiència alimentària. 
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El cantó de 
Guermantes II
marcel proust

Viena Edicions, Barcelona, 2015
Novel·la, 346 pàgines

Trencatenebres
juli alandes

Tres i Quatre, 
Paterna-La Canyada, 2015
Novel·la, 224 pàgines

després d’abordar diverses mirades 
al gènere negre des d’una perspectiva 
temporal més o menys contemporània, 
juli alandes mamprèn un viatge que 
el duu a fer un salt enrere, entre els 
anys 1919 i 1937, un fresc històric 
amarat de metges, llauradors, feixistes 
i anarquistes, amb el rerefons policíac i 
criminal d’un assassí en sèrie desbocat 
amb el caos de la Guerra civil. Histò-
ria de crims que conté també un relat 
sobre l’amor i les seues dificultats. un 
conjunt que, amb un estil cada vegada 
més marcat i propi, serveix a l’autor de 
castelló de la ribera per explorar els 
difusos contorns entre el bé i el mal.

Crims i passions amb el 
rerefons de la guerra

enfrontar-se amb la mort és un tema 
recurrent en marcel proust. al llibre El 
Cantó de Guermantes II, publicat original-
ment als anys 1921 i 1922, la mort de 
l’àvia del protagonista marca el pas a 
l’edat adulta. com afrontar-la, sense ser 
hipòcrita ni ser ridícul, és el repte del 
protagonista que, com el mateix proust, 
busca desesperadament el temps que 
s’escapa entre les mans. aquest és el 
sisè volum d’aquesta edició de la sèrie 
A la recerca del temps perdut, un dels 
cicles més influents de la literatura del 
segle XX i que ens està arribant en ca-
talà de la mà de Viena edicions i traduc-
ció de josep maria pinto.

Més ‘Recerca del temps 
perdut’ en català

La ‘niña’ gorda
santiaGo rusiÑol

L’Avenç, Barcelona, 2015 
Novel·la, 174 pàgines

santiago rusiñol fou un artista polifacè-
tic i membre clau del modernisme cata-
là. entre l’obra de l’autor de L’auca del 
senyor Esteve hi ha també La ‘niña gor-
da’, una novel·la publicada originalment 
l’any 1917. aquesta peça és un manual 
de l’humor hiperbòlic de l’autor, una 
declaració de guerra al noucentisme, en 
la qual una nena de grans dimensions 
que s’alimenta compulsivament de les 
novel·les del seu pare és víctima d’una 
sèrie de personatges sense miraments, 
que l’exhibeixen com un monstre. en el 
relat, esperpèntic de l’inici a la fi, s’hi 
entreveu la ràbia de rusiñol, que lluita 
per combatre les convencions socials.

Rusiñol i el combat contra 
les convencions 

Dijous 23 d’abril
· Al llarg de tot el dia, a la Plaça Major 
de la vila i pels carrers principals del 
Port: SANT JORDI 15. Parada de roses 
i llibres.
· 17.30h, a la Sala de Conferències de la 
Casa de Cultura: Sessió de Contes Infan-
tils “Contes de Sant Jordi” a càrrec de la 
Cia. Va de Contes. Organitza: Biblioteca 
Municipal “Pere Calders”.
· 17.30h, a la Plaça Major de la Vila: Con-
cert a càrrec dels alumnes de l’Escola de 
Música Tons de Llançà.
 
Divendres 24 d’abril
· 19.00h, a la Sala de conferències de la 
Casa de Cultura: Inauguració exposició 
i presentació llibre: Món de Francisco 
Verdaguer i Bosch, Pagès de Llançà. 
(Una visió de Llançà i de la dominació 
borbònica 1719-1720). A càrrec de Pere 
Gifre i Ribas.

Dissabte 25 d’abril
· Al llarg de tot el dia, a la Plaça Major de 
la Vila: Fira de 2na Mà. Organitza: Ampa 
Ies Llançà.
· A partir de les 19.00h: Sortida a la 
Fira d’Abril de Barcelona. Preu: 12€. 
Per amés informació i reserves trucar 
al 637159977. Organitza: Associació 
Amigos Rocieros Llançà.
· 20.00h, a la Sala de Conferències de
la Casa de Cultura: Presentació
dels llibres Vine amb mi i
Sempre junts a càrrec
de l’autora Sílvia
Vilacoba.



Silenci a taula
Cristina garCia 
molina

Viena Edicions, Barcelona, 2014
Relats, 106 pàgines

Ovidi Montllor.  
Un obrer de la 
paraula
JorDi tormo

Sembra Llibres, Carcaixent, 2015
Assaig, 203 pàgines

Un film  
(3000 metres)
VÍCtor CatalÀ

Club Editor, Barcelona, 2015
Novel·la, 412 pàgines

Un recull de 17 relats, Silenci a taula, 
és la carta de presentació de l’escrip-
tora de girona, Cristina garcia, amb 
la qual ha sorprès en el seu debut 
literari, premi Ciutat de Badalona de 
narrativa. l’autora demostra tenir la 
destresa, la precisió i la intensitat que 
requereix aquest gènere i compon una 
col·lecció de contes amb personatges 
amb trets comuns com ara la solitud i 
la introversió. temes com la passió, la 
joventut perduda i la nostàlgia protago-
nitzen uns relats potents i estilística-
ment molt acurats i atents als detalls 
que conviden a reflexionar sobre si 
tenim la vida que volem.

La intensitat colpidora  
dels contes

Defugint la biografia a l’ús, l’alcoià 
Jordi tormo aporta dades vivencials 
del seu compatriota ovidi montllor, 
moltes conegudes i unes altres apor-
tades per persones que van conviure 
amb ell, com ara toti soler, Jana 
montllor, isabel-Clara simó o antoni 
miró. Però, per sobre de tot, se sub-
mergeix en l’arxiu ovidià, en els seus 
llibres i en el seu entorn, per rescatar 
poemes –molts d’ells inèdits– i imat-
ges i establir vincles amb els poetes 
preferits del cantant i actor. tot per 
il·lustrar la tesi central del llibre, la 
consideració d’ovidi com la d’un treba-
llador apassionat de la paraula.

Un viatge per l’Ovidi 
Montllor més poètic

la gran Caterina albert, que havia 
de signar les seves novel·les amb el 
pseudònim de Víctor Català per surar 
sobre els prejudicis del seu temps, 
produí a partir de 1918 una novel·la 
per entregues, Un film (3000 metres) 
que fou desqualificada per la crítica 
de l’època, alienada sense matisos 
amb els postulats noucentistes. al 
capdavall, però, es tracta d’una peça 
ben curiosa dins de la seva produc-
ció. Club Editor recupera ara aquesta 
història que suposa una immersió en 
els baixos fons urbans, una visita a la 
ciutat convulsa i la seva fauna, molt 
allunyada del ruralisme de Solitud.

La visita de Víctor Català 
als baixos fons
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L’experiment
JOSEP mARIA mUÑOZ

Tres i Quatre, Picanya-La Canyada, 
2015
Novel·la, 233 pàgines

Josep maria muñoz Pujol, escriptor i 
doctor en medicina, amb una conside-
rable trajectòria en diferents gèneres, 
conta en aquesta novel·la la història 
de la destrucció volguda d’un grup que 
s’arrisca a fer una mena d’experiment 
perillosament romàntic que transforma-
rà les seves vides. Un llibre que té com 
a material de partida Les afinitats electi-
ves de Goethe.

Refraccions
HILARI DE CARA

Proa, Barcelona, 2015
Poesia, 84 pàgines

El poeta Hilari de Cara, nascut a melilla 
però arrelat a mallorca des del 1967, 
potser trobà l’empenta definitiva per ser 
més conegut arreu del domini lingüístic 
amb aquest poemari, premi Carles Riba. 
Heus aquí un llibre que tracta admira-
blement, amb un discurs fresc i propi, 
temes molt tocats en l’univers poètic, 
com ara les sensacions i vivències rela-
cionades amb el paisatge.

Una escletxa de llum
ANDREA CAmILLERI

Traducció de Pau Vidal
Edicions 62, Barcelona, 2015
Novel·la, 239 pàgines

Amb Una escletxa de llum, l’italià Andrea 
Camilleri proporciona als seus lectors 
un nou cas per resoldre al comissari 
sicilià Salvo montalbano, un dels de-
tectius més famosos de la narrativa 
negra europea de totes les èpoques. En 
aquesta ocasió, el crim sorprèn montal-
bano en l’illa de Lampedusa, enmig 
d’un dels dramàtics desembarcaments 
d’immigrants que han fet cèlebre aquell 
indret. 

Fantasmes al palau
IVAN CARBONELL 
IGLESIAS

Edicions del Bullent,  
Picanya, 2015
Assaig, 235 pàgines

Amb un títol que sembla d’un altre gè-
nere, ens arriba aquest curiós assaig 
d’Ivan Carbonell Iglesias que va merèi-
xer el premi Bernat Capó de difusió de 
la cultura popular. Fantasmes al palau 
és un compendi de successos que vo-
regen el món paranormal, la fantasia i 
l’univers esotèric associat a la tradició 
valenciana, un mosaic misteriós i sug-
geridor.

La penitència  
de l’alfil
RAFA mELERO

Alrevés, Barcelona, 2015
Novel·la, 344 pàgines

Després de la bona acollida de La ira 
del Fènix, Rafa melero Rojo publica la 
seva segona novel·la, La penitència de 
l’alfil, una història que uneix dos perso-
natges, el sergent dels mossos d’Es-
quadra Xavi masip i l’inspector jubilat 
del Cos Nacional de Policia Alejandro Ar-
ralongo, obsessionat a caçar un assassí 
que actua cada deu anys i que planteja 
la seva captura com un joc d’escacs.

L’escala de cargol
mÀRIUS SAmPERE

Viena Edicions, Barcelona, 2015
Poesia comentada, 99 pàgines

El director de la desapareguda revista 
Fòrum-Grama proposà al poeta màrius 
Sampere que aclarís alguns dels seus 
poemes per fer-los més comprensius 
i explícits als lectors de la revista. 
D’aquell exercici sorgí L’escala de cargol, 
un llibre “tridimensional”, a mig camí 
entre la prosa, la biografia i la poesia, 
en el qual el gran poeta cerca la llum 
del seu riquíssim món interior.

Setembre, octubre  
i novembre
JOAN mIQUEL OLIVER

L’Altra Editorial, Barcelona, 2014
Narrativa, 309 pàgines

L’antic compositor del grup mallorquí 
Antònia Font, Joan miquel Oliver, afronta 
en aquest nou llibre un curiós exercici 
narratiu, un volum confeccionat amb els 
apunts de tres mesos de seguiment de 
l’escalador miquel Riera. Al llibre hi ha 
escalada, vivències, relacions, influènci-
es musicals i literàries o la història dels 
darrers mesos del grup. Tot, amanit 
amb l’intransferible univers d’Oliver.

Apocalipsi 
Uuuuuuuaaaaaaa
JAUmE C. PONS 
ALORDA

Comanegra, Barcelona, 2015
Writing of, 218 pàgines

Història de la meva mort fou una pel-
lícula d’Albert Serra, guardonada amb 
el Lleopard d’Or al Festival de Locarno 
i reconeguda per la revista New Yorker 
com una de les millors de l’any. Un film 
sotmès a un rodatge sense planificació, 
amb un punt d’improvisació i amb ab-
sència de regles. Un caos en benefici 
de l’art que l’escriptor mallorquí Jaume 
Pons relata en aquest writting off amb 
el seu estil vibrant, creatiu i desfermat.

Fosca límit
ESTEVE PLANTADA

AdiA Edicions, 
Calonge, Mallorca, 2015
Poesia, 66 pàgines

El polifacètic Esteve Plantada, periodista 
cultural, editor i músic als Nens Eutrò-
fics que acompanyen Josep Pedrals, a 
més de poeta, publica aquest poemari 
en solitari que recorre un món sòrdid, 
incòmode, ple de podridura i contradic-
ció, de ferum. Però també de desig, de 
referències literàries, d’hiverns que mai 
no acaben. Llibre-confirmació d’una de 
les noves veus poètiques en català.
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Un dinar un dia 
qualsevol
FERRAN TORRENT

Columna, Barcelona, 2015
Novel·la, 298 pàgines

A hores d’ara, el cicle de novel·les que 
l’escriptor de Sedaví ha dedicat darre-
rament a esbudellar la realitat present 
del País Valencià, des d’Espècies pro-
tegides i amb el parèntesi ben reeixit 
de Bulevard dels francesos, es pot 
considerar gairebé com un subgènere. 
I ho és perquè, a més de la temàtica, 
Ferran Torrent ha desenvolupat un estil 
ben propi i recognoscible, una manera 
d’abordar la narració. Totes aquelles 
novel·les no tenen el mateix grau de 
solidesa, però amb Un dinar un dia 
qualsevol l’autor valencià troba de 
nou el camí per traure petroli literari 
d’aquella societat en descomposició 
que pren consciència a poc a poc.  

I Ferran Torrent agafà de 
nou el seu fusell

El ratpenat
JO NESbØ

Traducció de Meritxell Salvany 
Proa, Barcelona, 2015
Novel·la, 443 pàgines

Jo Nesbø s’ha convertit en els últims 
anys en un dels escriptors noruecs 
més reconeguts i compta amb una 
trajectòria molt reeixida. El ratpenat, 
del 1997, és el primer llibre de l’acla-
mada sèrie del detectiu Harry Hole, un 
policia noruec amb l’ànima turmentada 
i poca sort a la vida. La història ocorre 
a Sydney, Australia, on acudeix per 
resoldre la mort d’una estrella menor 
de la televisió. Nesbø fa un recorregut, 
amb un bagatge literari consistent, 
pels baixos fons de la capital australia-
na, on el protagonista tractarà de bus-
car consol a les seves penes. Nesbo 
barreja l’humor irònic, un entramat ben 
gestat i un estil molt personal.

Els orígens del detectiu 
Harry Hole

Te deix, amor, la mar 
com a penyora
CARME RIERA

Edicions 62, Barcelona, 2015
Edició Especial 40 aniversari
Narrativa, 127 pàgines

L’autora mallorquina es presenta a 
Sant Jordi fent doblet. D’una banda, 
amb una novetat, La veu de la sirena, 
una reescriptura il·lustrada del conte 
de Hans Christian Andersen. I, d’una 
altra, amb la reedició del llibre que la 
va donar a conèixer, Te deix, amor, la 
mar com a penyora, un volum de nar-
racions del 1975 la qualitat i l’interès 
del qual serien després superats però 
que ajuden a entendre els inicis d’una 
gran autora i que ja conté alguns dels 
pilars que farien de Carme Riera una 
de les plomes més llegides i valorades 
de la literatura en català.

Carme Riera, present i 
passat d’una autora cabdal

Surant per sobre de les novetats més 
immediates, temporalment parlant, ar-
riba a Sant Jordi el que és segurament 
un dels millors llibres en català dels 
darrers mesos, La pell de la frontera, 
de Francesc Serés. A mig camí entre 
la narració, el dietarisme o la crònica 
periodística allargassada, Serés abor-
da el tema de la immigració a tomba 

La pell de la frontera
FRANCESC SERÉS

Quaderns Crema, Barcelona, 2014
Narrativa, 309 pàgines

Francesc Serés perfora la pell de la immigració i en mostra les vísceres

oberta, des de la primera línia, com-
partint espai amb immigrants de diver-
sos indrets, amb els quals interactua, 
bescanvia visions i experiències. Un 
tall en la pell de la realitat, profund, 
que mostra les vísceres, una visió ben 
allunyada de les diagnosis benintenci-
onades i políticament correctes fetes 
des dels salons. Imprescindible. 
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