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Un jove, l’Isaac, deixa enrrere 
un país, una guerra, un amic 

i un nom. Tota una vida 
destruïda i una de nova 

per construir a l’Oest Mitjà 
americà. Dinaw Mengestu 

va néixer a Etiòpia, però 
prompte va emigrar amb la 
seva mare i la seva germana 
als Estats Units. La tasca com 
a escriptor el va fer destacar 
aviat, fins a convertir-se en 

un dels escriptors americans 
de referència. La seva última 
novel·la, Els nostres noms, és 
un relat amb alt contingut 
autobiogràfic, una explora-
ció d’aquells aspectes que 
defineixen la identitat de 

cada individu.

Quan ja penses que no hi 
ha res a perdre, hi ha la pos-
sibilitat de cometre moltes 

bogeries que abans eren del 
tot impensables. Això creu el 
protagonista de Puta pasta, 

l’última novel·la d’Emili Bayo, 
escriptor i autor d’altres 

obres com La resta del món. 
Aquesta última novel·la ha 
estat guardonada amb el VI 

premi Crims de Tinta 2015 de 
novel·la negra.  En la història 

es barregen els robatoris 
amb una situació econòmica 

crítica del protagonista. I 
a aquest còctel s’afegeix 
l’ingredient especial: una 

encantadora i perillosa amiga 
de tota la vida, la Verònica.

Paolo Giordano (Torí, 1982), 
és llicenciat en física teòrica i 
col·labora amb Il Corriere della 
Sera i Vanity Fair. Negre i plata 
és la tercera novel·la d’aquest 
autor que ja va triomfar amb 

La solitud dels nombres primers 
i que es va convertir en un 
fenomen editorial. Amb la 
seva última obra, Giordano 

conjuga el tractament de les 
emocions amb una història 

íntima. Una parella jove inicia 
una convivència que esdevé 
complicada. Però la senyora 

A, una dona gran que treballa 
a la casa es convertirà en 

l’equilibri i la raó de la parella. 
Un plantejament sotmès a 

diversos girs.

Els nostres noms

Dinaw mengestu

editorial empúries, Barcelona, 2015
traducció d’ernest Riera

novel·la, 331 pàgines

Puta pasta

emili Bayo

editorial RBa, Barcelona, 2015
 novel·la negra, 396 pàgines

Negre i plata

paolo gioRDano

edicions 62, Barcelona, 2015
traducció de teresa muñoz lloret 

novel·la, 122 pàgines
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La narrativa completa d’Antoni Vidal Ferrando en un sol volum

‘El secret de Vesalius’, 
la novel·la negra que 
triomfa a l’estranger

Una barreja estilística 
per trobar la memòria 
moral dels espais

Amb el títol ‘Cicle d’Almanaia’ El Gall Edi-
tor recull per primera vegada en un ma-
teix volum les tres novel·les de l’escriptor 
i poeta mallorquí Antoni Vidal Ferrando 
(Santanyí, 1945): Les llunes i els calàpets, 
La mà del jardiner i L’illa dels dòlmens. 
Publicades en un lapse de temps de 13 
anys, entre 1994 i 2007, estableixen una 
frontera entre els records i la memòria. 
La memòria, fet i fet, vehicula aquestes 
novel·les, , recorda a cada pàgina, que 

gràcies a ella, no vivim a un present tèrbol 
i obscur. Vidal no es cansa de repetir la 
importància de l’entorn, del poble o la 
geografia a la que pertany un individu, i 
com serveix per definir-lo.

Mestre de professió, amb una consci-
ència cultural clara i una condició d’illenc 
orgullós de ser-ho, Antoni Vidal crea, 
mitjançant la seva obra narrativa, unes 
històries i un discurs per apropar-se a 
l’ésser humà contemporani.

L’escriptor Jordi Llobregat (València, 
1971) fa una immersió en la Barcelona 
del segle XIX amb la seva última novel-
la, El secret de Vesalius (Columna), dis-
tribuïda mundialment amb la venda 
dels drets a divuit països diferents. La 
història conté tots els ingredients que 
poden despertar l’interès dels amants 
de la literatura de gènere: assassi-
nats,  passats foscos, desaparicions i 
acció sense treva. Nascut a València, 
Llobregat fa l’exercici de viatjar literà-
riament i en el temps a Barcelona, la 
ciutat de la seva mare.

Assaig autobiogràfic, relat històric i 
ficció puntual. Tres estils aparent-
ment poc solubles però que, barrejats, 
donen cos i forma a l’última obra 
d’Antoni Martí Monterde (Torís, 1968), 
professor de teoria de la literatura a 
la Universitat de Barcelona. El Far de 
Londstrup (Publicacions de la Univer-
sitat de València, 2015) és una recerca 
personal, a cavall entre la filosofia i la 
literatura. L’obra, guardonada amb el 
premi d’assaig Càtedra Blasco, analitza 
diversos aspectes de l’obra d’autors 
com Marcel Porust o Josep Pla per 
trobar l’origen de la memòria moral 
dels espais.
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