
LLIBRES

La veu invisible és la nova novel·la de 
l’escriptora Gisela Pou (Castellar del 
Vallès, 1959), llicenciada en ciències 
biològiques i màster en guió televisiu i 
cinematogràfic. Pou ha treballat al sec-
tor audiovisual en nombroses producci-
ons, com ara Isabel o Sense identitat i 
també ha publicat diverses novel·les. 
A La veu invisible la Cèlia és la prota-
gonista, una infermera enamorada de 
la seva professió que s’ha d’enfrontar 
amb els anhels, els somnis i les frustra-
cions que es mesclen i confonen al si 
d’un gran hospital.

Francesc Canosa és periodista, guionista, 
escriptor i també professor de comunica-
ció, treballa per al diaria Ara i ha publicat 
diverses obres. Fumar-se el franquismme 
és l’última peça de Canosa que publica 
Ara Llibres, una mena d’assaig amb un 
estil molt narratiu sobre el caliquenyo, 
que n’és el protagonista indiscutible: un 
cigarret prim i dur, que es convertí des-
prés de la guerra en el símbol de l’espe-
rit català de supervivència. El llibre és un 
passeig per la Catalunya de la postguerra 
per conèixer “la geografia del fum” de la 
mà de nombrosos testimonis.

Els de pic i pala és un conjunt de fets 
històrics i vivències personals narrades 
des del punt de vista de Salvador Go-
mis i Montfort (1919-2013), qui, durant 
el seu temps d’activitat militar, quasi 
sempre feia servir el pic i la pala com 
a estri de treball. Salvador Domènech i 
Domènech, com ja va fer amb el dietari 
Amb ulls de nena, agafa de nou els es-
crits d’un participant actiu de la Guerra 
Civil per fer-ne una edició on es recull 
el diari personal de Gomis. Uns papers 
que destil·len compromís, lluita i anhels 
de llibertat.

La veu invisible
GISELA PoU

Editorial Columna, Barcelona, 2015
Novel·la, 494 pàgines

Fumar-se  
el franquisme
FRAnCESC CAnoSA

Ara Llibres, Barcelona, 2015
Assaig, 166 pàgines

Els de pic i pala
SALVADoR GoMIS  
I MonTFoRT

Pagés Editors, Lleida, 2014
Edició de Salvador Domènech i 
Domènech
Memòries, 384 pàgines

D’allistar-se voluntàri-
ament a l’exèrcit noru-
ec va passar a conver-
tir-se en un aclamat 
lletrista i guitarrista de 
rock, encara que final-
ment deixà la música 
de costat l’any 1996, 
i es dedicà exclusiva-
ment a la literatura. 
Tot això emplena l’his-
torial de Jo nesbø (os-
lo, 1959), en els seus 
56 anys. A noruega 

està considerat ja com un dels millors escriptors del gènere 
negre actualment. El detectiu Harry Hole es el protagonista 
de les seves novel·les, un home carismàtic però amb un 
passat que el turmenta i que l’ha fet caure en desgràcia. El 
ratpenat és la primera novel·la de la sèrie que compon tots 
els casos del detectiu i té lloc a Sydney, on una jove ha sigut 
assassinada. La novel·la fou publicada per primera vegada 
l’any 1997 a noruega. Ara, l’editorial Proa en publica la pri-
mera edició en català amb la traducció de Meritxell Salvany. 
El ratpenat va guanyar el premi a la millor novel·la noruega, 
l’any 2007, i el premi a la millor novel·la escandinava, l’any 
2008. En aquesta mateixa editorial també hi ha més títols de 
l’autor com ara El pit-roig, El redemptor i Nèmesi.

Els avantatges de ser un mar-
ginat és la primera novel·la de 
Stephen Chbosky (Pittsburg, 
1970). Aquesta obra aviat es 
va convertir en un fenomen 
cultural, no sols als Estats 
Units, sinó arreu del món i  
compta, a més, amb adapta-
ció cinematogràfica. De la mà 
de l’editorial Sembra arriba la 
primera edició en català, amb 

traducció de Marta Pera Cucarell. Chbosky narra la història i 
les relacions d’un jove introvertit que es troba a l’institut uns 
amics transgressors i un carismàtic professor de literatura.

Ens farem humans? és l’última publicació d’Eudald Carbonell 
(Ribes de Freser, 1953), arqueòleg i catedràtic de prehistòria, 
amb la col·laboració de Policarp Hortolà, doctor en biologia.  
L’obra de Carbonell agrupa un conjunt de reflexions a l’entorn 
de l’espècie humana, sobretot pel que fa al procés de socia-
lització. Els autors aposten per reforçar la nostra consciència 
d’espècie i de ser part integrant del planeta com la millor 
manera d’abordar els reptes de futur.

‘El ratpenat’, la primera novel·la  
de Jo Nesbø, arriba en català

El debut literari de Stephen 
Chbosky, un fenomen de culte

Eudald Carbonell reflexiona sobre els 
reptes de futur de l’‘homo sapiens’

Jo Nesbø.

Stephen Chbosky.
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