
M. Mercè Cuartiella 
(Barcelona, 1964), és llicen-
ciada en filologia catalana i 

viu a l’Empordà des de fa més 
de 20 anys, comarca a la qual 
construeix les seves històries. 

Tot i que ha escrit diverses 
novel·les, com ara Germans, 
gairebé bessons (2012) o En 

trànsit (2001), també conrea el 
relat curt. Gent que tu coneixes 
(Proa) és l’últim recull de Cuar-
tiella que fou guardonat amb 
el premi Mercè Rodoreda. Als 

relats del volum apareixen 
personatges que estimen, 
odien, riuen i ploren. Una 

normalitat aparent que cerca 
la identificació del lector amb 

les històries.

Armand Company (Catarroja, 
1971), ha treballat a l’agri-

cultura, la ramaderia, la pes-
ca, la indústria, el comerç i el 
transport. A més, ha tingut 
temps de publicar quatre 

llibres, el darrer Heysel, basat 
en un fet històric rellevant 

del món del futbol, amb 
personatges reals i dades 

reals. Es tracta, de fet, d’una 
crònica construïda com a 
novel·la. El 29 de maig de 
1985 es disputà a l’estadi 

Heysel Park de Brussel·les la 
final de la Copa d’Europa. El 
dia que havia de coronar els 
somnis dels aficionats esde-
vingué la més gran tragèdia 

del futbol europeu.

Lydia Davis (North Hamp-
ton, 1947) és una escriptora 

polivalent: no sols és la 
responsable d’una novel·la 
i sis reculls de relats breus, 
sinó també de traduccions 

del francès a l’anglès d’autors 
com Proust o Flaubert. Dacis 

ha estat guardonada l’any 
2013 amb el prestigiós Man 
Booker International Prize 

a la trajectòria literària. Ara, 
l’editorial Edicions de 1984 
publica Ni puc ni vull, amb 

traducció de Yannick Garcia, 
un conjunt de relats curts 

que recuperen l’agilitat i la 
força de publicacions anteri-
ors a través d’una immersió 

en les passions humanes.

Gent que tu coneixes
M. Mercè cuartiella
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‘L’any del devorador’, 
la nova novel·la negra 
d’Emili Piera

Anècdotes puntuals 
i precises de la història 
dels valencians

Arriba una nova edició de l’obra completa 
de Vicent Andrés Estellés. L’editorial Tres 
i Quatre presenta el segon volum de la 
col·lecció que compta amb l’edició i la 
introducció a cura de Ferran Carbó (Vila-
real, 1960), filòleg  i profund coneixedor 
de l’obra del poeta burjassotí. Carbó intro-
dueix amb precisió i amenitat els poemes 
que componen aquest volum, amb espe-
cial atenció a la poesia d’Estellés dels anys 
50 i 60, així com el context, l’evolució del 

seu estil i les seves publicacions. El llibre 
agrupa diferents reculls, com ara L’incert 
presagi, Mort i pam i també El primer 
llibre de les èglogues, a qui Carbó dedica 
especial atenció en la seua anàlisi.  També 
trobem en aquest nou volum El llibre de 
meravelles, L’engan conech i L’inventari 
clement, així com L’inventari clement de 
Gandia, que es va redescobrir l’any 2009 
a l’arxiu històric de la ciutat i va ser editat 
l’any 2012. 

Emili Piera (Sueca, 1954) és un 
periodista experimentat, columnista 
i cronista de llarga trajectòria que 
també ha fet diverses incursions en la 
literatura. Guardonat amb el Premi de 
la Crítica dels Escriptors Valencians 
per Dietari de guerra, ara acaba de 
publicar la seva quarta novel·la, L’any 
del devorador (Petit Editor). El llibre 
és un relat obscur amb diverses veus 
–amb un assassí, un periodista, una 
prostituta o un alcalde cocaïnòman– 
que construeixen de forma polifònica 
el relat d’un any de vertigen.

Vent de Cabylia ja no és únicament el 
nom d’un bloc de l’historiador Vicent 
Baydal (València, 1979), amb gran ressò 
i predicament a la xarxa. Ara, a més, és 
un llibre que l’autor, doctor en història 
i investigador a la Universitat Pompeu 
Fabra, empra per agrupar bona part de 
la seua producció a la xarxa. Vent de Ca-
bylia (Llibres de la Drassana) recull una 
petita part de les publicacions del blog 
homònim, sobretot les centrades en 
aspectes històrics, lingüístics, literaris i 
identitaris del País Valencià. A canvi, ha 
deixat de banda les entrades que parlen 
d’actualitat política, música, humor o 
històries personals.
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L’editorial 3i4 publica el segon volum de l’obra completa de V.A. Estellés
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