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Núvol se suma a la celebració dels vint anys del Premi 
Llibreter amb aquest especial dedicat a les lectures i 
festivals d’estiu. Sembla ahir que llegíem per primera 
vegada L’última trobada de Sándor Marai. Estrenàvem 
segle i el Premi Llibreter va adquirir un prestigi immediat. 
Al llarg d’aquests anys ha ungit llibres que ja són clàssics, 
com Soldados de Salamina de Javier Cercas o Maletes 
perdudes de Jordi Puntí, tots dos profusament traduïts 
arreu gràcies a l’empenta del premi. El gremi també es 
pot apuntar el mèrit d’haver distingit amb bon olfacte 
un autor com J. M. Coetzee abans que li concedissin 
el Nobel, o d'haver situat en primer pla autors com 
Gerbrand Bakker, Elisabeth Strout o David Vann, que 
els lectors ja segueixen amb fervor a cada nou llibre. 
En les darreres cinc edicions el Llibreter ha premiat 
novel·listes debutants, que han passat de ser anònims 
a tenir un gavadal de lectors. És impossible citar aquí 
totes les obres premiades en aquests vint anys però les 
trobareu esmentades al conte juganer de J.M. Fonalleras 
amb què obrim aquesta revista.

La voluntat de prescripció dels llibreters es va erigir 
de seguida com a oportuna i necessària per damunt de 
l’allau de novetats, en un moment en què proliferaven 
noves editorials. L’aval del premi ha consolidat segells 
independents com Periscopi (que ha guanyat el Llibreter 
tres vegades) o L’Altra Editorial (amb dos llibres premiats). 
El bon criteri llibreter serà més útil que mai per al bon 
discerniment, i més ara que arriben al taulell de novetats 
una onada de nous segells i col·leccions. Tot just aquest 

mes s’ha presentat la col·lecció Petits Plaers de Viena 
Edicions, que publicarà nouvelles d’autors clàssics. 
Enciclopèdia Catalana ha llançat el segell Univers, que 
dirigeix Ester Pujol amb la vocació d’obrir el compàs del 
sector editorial català. Barcelona suites, el primer títol 
d'aquest nou segell, és un recull de narracions signades 
per una nòmina reconsagrada d’autors. També és un 
bon auguri la fundació de l’editorial Mai Més, dedicada 
a la literatura fantàstica i que juntament amb la represa 
de la col·lecció de ciència-ficció de Pagès Editors podria 
omplir una llacuna important del nostre ecosistema 
editorial. Tant de bo la literatura fantàstica en català 
es consolidi com el gènere negre a casa nostra, que ja 
té un bon mostrari de segells i col·leccions, com crims.
cat, Llibres del Delicte o la «Biblioteca Andreu Martín», 
que impulsa l’editorial Efadós. I no oblidem la irrupció de 
Pànic Editors, un segell que té per designi imprimir obres 
de tramat misteriós i supranatural, o la del segell infantil 
Nanit, que es dedicarà a crear contes basats en lletres de 
cançons de grups catalans actuals. Els desitgem tanta sort 
com la que han tingut minúscula, que enguany celebra 
vint anys; Anagrama i Tusquets, que en fan cinquanta, 
o Club Editor, que n’ha complert seixanta.

L’abundància editorial seria abassegadora sense el 
filtre dels llibreters. Enguany el gremi reconeix la feina de 
dos llibreters amb més de 35 anys d’ofici: en Joan Antoni 
Pérez de la Llibreria Al peu de la lletra i Àngels Fabró i 
Balada de la Llibreria el Club del Llibre. Llarga vida als 
llibreters. Visca el Premi Llibreter!

EDITORIAL 

UNA FÀBRICA DE CL ÀSSICS



a idea inicial, diu l’Enric Picart, és anar a robar 
a la impremta. 

‘Tots els paquets o les capses o els palets 
que siguin allà, amb tot el coi d’adhesius amb 
què després empastifen els llibres. Robar-los i 
després anar a totes les llibreries del món, bé, 
totes les d’aquí, i anar enganxant els adhesius 

als teus llibres, perquè així tothom sàpiga que el teu llibre 
és el del premi, amb aquesta cosa del llibreter dalt d’una 
escala, tan petit, pobret, i aquell llibre enorme que hem de 
suposar que ha anat a buscar a dalt de tot de la lleixa més 
alta. ¿Què et sembla?’ 

Li dic que em sembla una aventura arriscada i que hem 
de partir de la base, abans de res, que el meu llibre no és a 
totes les llibreries i que, de fet, encara hi ha una cosa pitjor, 
que és, aquesta cosa pitjor, que el meu llibre encara no està 
publicat i que, de fet, encara no està escrit ni res. I que serà 
ben difícil que el tinguin totes les llibreries, perquè me’l 
cuino jo tot sol, me’l cuinaré, vaja, i tu ja saps, li dic, que si 
cuines tot sol és molt probable que et mengis tot sol el que 
has cuinat. I no el tindran totes les llibreries, sinó que només 
el tindran, quan estigui escrit, les dues o tres llibreries que 
em coneixen. I encara gràcies.  

‘El primer que hauries de fer, doncs, diu l’Enric Picart, és 
escriure’l. I després ja farem plans.’

I continua. 
‘Et dic una cosa. Fa mil anys que soc aquí i n’he vist de tots 

colors. Vull dir que no em vindrà d’aquí ajudar-te en aquesta 
mentida, que, de fet, no ho és tant, perquè, si és cert tot el 
que sé de tu i tot el que intueixo, estic segur que el teu llibre, 
quan el tinguis fet, mereixerà tots els premis i tots els honors. I 
nosaltres només ens avançaríem a una realitat inqüestionable, 
que és que el teu llibre —ho repeteixo: quan l’hagis escrit— 
serà un èxit rotund i mereixerà tot això que deia abans. I si 

fem això de la impremta, com t’ho he explicat, que tinc el pla 
ben meditat perquè fa dies que hi penso, doncs aleshores es 
podrà dir que som germans, gairebé bessons. Però primer 
l’has d’escriure. En això sí que tens raó.’

Li dic que sovint em sento com un dels soldats perses a 
l’estret de Salamina, just abans de l’envestida dels grecs, i amb 
això vull dir que hi ha veus que em diuen que guanyaré la 
batalla – és a dir, que escriuré la novel·la – i ningú no m’informa 
que algú està preparant una emboscada i que després de 
l’emboscada tot serà plor i devastació. És a dir, que escriure 
una novel·la és lluitar contra l’imprevist, treballar les formes 
del verb, anar al fons de la forma. I no és tan fàcil com et 
deien, això de conquistar Grècia, encara que et pensis que sí.

No estic segur que l’Enric Picart hagi entès la metàfora. 
Està més interessat en la conjura de la impremta que no pas 
en el detall de la meva derrota. 

I continua. 
‘Sempre fan servir la mateixa impremta. És natural. Ja 

tenen el motllo fet i, de fet, estic segur que hi ha tot de 
caixes apilonades, plenes d’etiquetes d’aquestes. I ens estan 
esperant. Tinc dos amics que ens poden ajudar, en Barney 
Panofsky i en Botxan. D’acord, si tu vols no són de fiar, però 
és el que tinc a mà. T’he de dir, perquè no te’n sorprenguis 
després, que el primer probablement és un assassí, però té 
una furgoneta, i el segon és un pamplines i no té furgoneta, 
però és amic del primer. Ara ens faltaria trobar el cinquè en 
joc, perquè els altres dos hem de ser tu i jo, esclar, perquè 
no et pensis que te’n sortiràs tan fàcilment. No et pensis 
que et farem tota la feina mentre tu ets al sofà de casa, tan 
tranquil, sí, a dalt tot està tranquil, mentre nosaltres fem la 
feina bruta. Hi has de posar l’ànima, si és que t’interessa la 
qüestió. Potser és que no t’interessa, amic meu, i si és així 
t’adverteixo que aquesta pot ser la nostra última trobada, 
perquè arriba un moment que et penses que ja n’hi ha prou de 
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procurar per als amics, l’estirp dels que t’estimes i pels quals 
estaries disposat a anar fins a Winesburg, Ohio, no ho sé, o 
fins a Sukkwan Island, per dir alguna cosa, o fins a l’indret 
més remot del món sense demanar res a canvi. T’emprenyes 
i dius prou. Tu m’entens, ¿oi?’

Li dic que sí, esclar que ho entenc, i també comento a 
l’Enric Picart que la idea em sembla un pèl estrafolària i 
que jo més aviat soc fet de permagel, allò que mai no es 
desglaça, un germà de gel, per ser més exactes, i amb això 
vull dir que no soc gaire partidari de la confusió provocada 
per l’efervescència i la incandescència.  I que no m’hi veig, en 
aquest rufufú d’estar per casa, en el benentès que el rufufú 
de debò ja era un robatori d’estar per casa. 

I l’Enric Picart continua. 
‘Ets com un d’aquells gegants de gel, i deixa que ho 

digui així perquè et veig glacial, que s’alimenten de la 
nevada del cucut per no entomar responsabilitats. Però 
m’has de reconèixer que la teva ambició seria viure demà 
al paradís i participar en el festí de l’amor del premi, i 
molt em temo que si no posem en pràctica el meu pla les 
teves possibilitats es redueixen de manera considerable. 
S’esvairan com es dilueixen en el no-res les maletes 
perdudes en el port de les aromes. És a dir, desapareixen. 
Tu deixa que jo el treballi amb deteniment i que l’executi 
amb precisió. El pla, vull dir. Parlaré amb ells i ja et tindré 
informat. Ja sé que són estranys per tu, i que només hi 
saps veure el seu costat salvatge, però t’asseguro que 
són de fiar. Només fa falta polir els detalls i descriure la 
maniobra com si fos un manual per a dones de fer feines.  
Senzill, efectiu, acurat i precís.’ 

Quatre mesos després, l’Enric Picart em ve a veure a casa. 
Truca al timbre i puja al quart pis. Veu la taula amb els papers 
escampats. Tot de retalls, un parell de suros emmarcats amb 
fulloles amb notes enganxades. Un esquema. Un mapa. Unes 

ratlles que descriuen les trajectòries dels personatges. Fotos. 
Més esquemes. Tres tasses de cafè buides i brutes, amb pòsit. 
Un cendrer ple. 

Diu l’Enric Picart:
‘Si t’has de prendre tants cafès, ¿per què no fas servir 

la mateixa tassa? ¿O és que això t’ajuda a portar una 
comptabilitat de les tasses que t’has pres? Tinc la sensació, 
si em permets que ho digui, que ets al caire de l’abisme i 
que hauries de reparar els vius, o més ben dit, els hauries 
de matar, perquè et veig una mica així, com cantellut. En 
resum, no has fet res. No has escrit res.’ 

Li confesso que té raó. I continua. 
‘Has de saber que hem contactat amb la dona que neteja 

a la impremta. Hi va de nits i es diu Olive Kitteridge. Li hem 
promès que podrà passar la primavera a Pequín, la primavera 
que ve. És el seu somni, ves, què vols que hi faci, jo.  Et 
tocarà pagar o demanar una subvenció o ves a saber què. 
A canvi, ens deixarà entrar i robar totes les etiquetes. Serà 
fàcil. Després, començarà la segona fase. Recórrer totes les 
llibreries del país i deixar els teus llibres, amb les etiquetes 
enganxades, aquesta cosa del llibreter dalt d’una escala, tan 
petit, pobret, i aquell llibre enorme que hem de suposar que 
ha anat a buscar a dalt de tot de la lleixa més alta, a primera 
hora del matí. A primera hora. Una maniobra senzilla, efectiva, 
acurada i precisa.’ 

I jo contesto: És l’edat de ferro. 
I ell fa: 
És la teoria general de l’oblit.
I jo faig: ¿Què vols dir? 
I ell fa: 
No, res, coses meves. ¿I tu? 
I jo faig: No res. Era una manera de parlar. 
Se’n va. començo a escriure: «La idea inicial, diu l’Enric 

Picart, és anar a robar a la impremta».
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Aquest conte està cosit amb una agulla molt 
precisa que ressegueix fil per randa tots els 
títols de narrativa que han guanyat el Premi 
Llibreter. Endevina deu autors guanyadors i 

envia'ns la llista a info@nuvol.com. I entraràs al 
sorteig d'un dels llibres premiats enguany. 



Pol Beckmann © Quaderns Crema

ol Beckmann ha guanyat el Premi Llibreter 
amb la seva òpera prima, Novel·la (Quaderns 
crema). com han fet en els darrers anys, els 
llibreters aposten per premiar un novel·lista 
debutant. Amb l'empenta d'aquest reconei-
xement situen, any rere any, nous valors al 
mapa de la literatura catalana. Novel·la narra 

la història d'un escriptor fantasiós que viu una vida gasosa, 
esqueixat entre dues dones que semblen viure en plans de 
realitat diferents.

Què vas pensar quan et van dir que havies guanyat el Premi 
Llibreter? Va ser una satisfacció molt gran, però també ho 
he viscut amb un punt d’incredulitat. 

Trobo que la il·lustració de Leonard Beard per a la coberta, 
amb aquest homenet que cau per l'escletxa del llom d'un 
llibre, explica molt bé l’espai intersticial on es troba en 
Bekman, el protagonista, un espai que no acaba de ser el 
món real. I tampoc ell, que escriu una novel·la, acaba de 
tenir una vida real en el món fictici. Sembla la descripció 
d’un brot psicòtic. Sí, té un punt de bogeria. Arriba un 
moment en què en Bekman es veu dominat per aquest desig 
de formar part d’una realitat més amable i bonica, per aquesta 
ànsia de sortir del seu món per accedir a un altre que és fictici. 

Des del principi, ja mostra certs comportaments patològics. 
A mesura que avança la trama aquesta bogeria es va fent 
més evident i més intensa.

M’interessa especialment la voluntat —teva i del 
protagonista— de dominar els personatges. La literatura 
permet fer-ho sense conseqüències. Sí, l’autor es converteix 
en una mena de déu. Té certa gràcia maltractar els personatges 
més enllà del que caldria. Fins i tot el protagonista, que també 
és autor, sent la necessitat de crear una realitat alternativa 
i guiar al mil·límetre tots els seus personatges, sempre en 
funció dels seus desitjos. És això el que el fa ser addicte a 
aquesta ficció que ell mateix ha inventat.

És un personatge que es mira sovint al mirall, té converses 
amb altres personatges que, en realitat, té amb ell mateix, 
sol. És un personatge egoista, profundament egoista. Per ell, 
la felicitat és que tot s’adapti a les seves necessitats.

Però, fins i tot quan això es produeix, no en té prou. El 
fet que tot plegat sigui tan perfecte i que aquesta perfecció 
sigui obra seva el fa adonar que és una perfecció artificial 
i això el fa sentir tant o més buit que en la realitat a la qual 
no s’ha sabut adaptar. Per Bekman, tot hauria de ser d’acord 
amb el que ell espera.

L’HOME QUE 
ES VA PERDRE

PreMI LLIBreTer LITer aTur a CaTaLaNa

gerard e. mur
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La novel·la encaixa bé al catàleg de Quaderns Crema. en 
Jaume Vallcorba tenia un gust molt personal. Li agradava 
la ironia; aquell humor indolor de Francesc Trabal, 
que bascula entre el candor i la condescendència. Tot 
això es troba aquí. No hi ha la voluntat de psicologitzar 
els personatges excessivament. Sempre dic que l’únic 
personatge de la novel·la és en Bekman. Tota la resta són 
gairebé comparses. Personatges dibuixats amb quatre 
traços. Bekman porta tot el pes narratiu i psicològic 
de l’obra. 

Quins són els teus referents literaris? Per temàtica em 
sento proper a Pirandello, Kafka, Onetti… Això no vol dir 
que el que jo escric s’assembli al que han fet ells. M’atrau 
aquest concepte de jugar amb l’absurd.

en Bekman és l'etern adolescent? Sí, en part. És un 
personatge que encara està explotant els últims vestigis 
de l’adolescència. Aquest terror que té pel món real potser 
és també un terror per la vida adulta. La infància t’ha 
procurat un context que de vegades és fictici. Ja fa anys 
que ha deixat de ser adolescent però tampoc s’atreveix 
a ser adult.

Creus que el protagonista d’una novel·la ha 
d’experimentar sempre un canvi? en aquest cas és 
una novel·la força circular. en certa manera, Bekman 
acaba situat al mateix punt d’on ha sortit. Depèn de la 
novel·la. Hi ha novel·les que voldran retratar aquest canvi 
i n’hi haurà que no. Al final canviem relativament. Tots 
tenim les nostres tares i dimonis interiors. Sempre es 
podrà fer una evolució cap a bé, però estem condemnats 
a ser nosaltres mateixos.

«Sempre dic que l’únic 
personatge de la novel·la 
és en Bekman. Tota la resta 
són gairebé comparses. 
Personatges dibuixats amb 
quatre traços. Bekman 
porta tot el pes narratiu 
i psicològic de l’obra» 

Fugir era el més bell que teníem
Marta Marín-Dòmine 
Club Editor

MENCIÓ
ESPECIAL

DEL JURAT

ERRARE 
HUMANUM EST

Marta Marín-Dòmine duia trenes i menjava piruletes quan 
va decidir, veient els turistes estrangers passejar-se per la 
platja, que se n’aniria a viure lluny. Dins els seus ulls de nena 
l’estranger era un símbol de llibertat i d’aventura. Avui viu a 
Toronto. El títol del seu llibre, Fugir era el més bell que teníem, 
pot emanar, amb l’anècdota infantil, una mena de joia de viure 
suau i innòcua. Però, per a l’autora, el concepte de fugida s’ha 
anat amalgamant al llarg dels anys amb el concepte d’errar, 
d’exili i de guerra. I és sobre aquest camí personal, sobre els 
periples dels seus avantpassats i sobre els trànsits més coneguts 
de la humanitat que l’obra de Marín-Dòmine es dreça. 
Marín-Dòmine va néixer a Barcelona, però això no té 
importància. Perquè, som d'on naixem? Som d'on vivim? 
Som d'on eren els nostres avantpassats? Aquestes preguntes 
són el primer tast de la matèria amb què l’autora ha escrit 
aquest llibre. Una obra, a mig camí entre l'assaig i l'auto-ficció 
confessional, que ha publicat club Editor per a celebrar el 
seu 60è aniversari. Marín-Dòmine explica la seva trajectòria 
vital en contraposició a la dels seus avis i, sobretot, a la del 
seu pare, a qui sovint sentim la veu a través de fragments 
del seu dietari. Amb un respecte finíssim pels fets històrics 
testimoniats i pels buits de la memòria, Marín-Dòmine es 
demana com les trajectòries dels seus avantpassats, marcades 
per les guerres, menen encara la seva vida. I es demana, també, 
fins a quin punt anar-te'n del lloc on has nascut és viatge, 
és exili o és fugida. Si no és, potser, un acte reflex humà de 
repetició històrica, inacabable i compartit. Un pelegrinatge 
cec. Intuïtiu. I és que a través d’un cànon de veus molt ben 
travat l’autora ens proposa, de fet, l’observació d’una sola 
cosa: l’errar, enllà dels motius. Sense condemnes rotundes, 
però també sense anestèsia.

MòNICA BOIxAdER



Thriller psicològic d’alta volada ple de referències a la 
literatura, l’art, el cinema, el pensament i la música que 
investiga la identitat i els límits de la ficció a partir d’una 
història d’amor. Cabré enfila una creació metaliterària 
basada en la novel·la dins la novel·la, el joc de relats, 
l’alteritat i l’efecte mirall propis de la postmodernitat literària. 
Vet aquí un llibre surrealista i psicoanalític. I hiperbòlic, 
i geològic i antropomòrfic, també. Anna Carreras

digues un desig
Jordi Cabré
Òmnium Cultural 
i Enciclopèdia

Per compondre aquesta simfonia muntanyenca, Irene 
Solà s’ha servit amb saviesa narrativa d’un argument de 
novel·la que s’entrellaça amb llegendes de muntanya, 
un ampli rebost d’històries i mitologies que lluny d’haver 
envellit s’envigoreixen de nou a través de la paraula 
literària que les vivifica a través del seu sentit profund: ser 
vehicles d’una explicació poètica, això sí, de les qüestions 
fonamentals de la vida humana. Teresa Costa-Gramunt

Canto jo i la 
muntanya balla
Irene Solà
Anagrama

«Vaig sortir un any amb un home, fins que vaig saber 
que havia matat la seva dona». Així comença Persecució 
de Toni Sala; una arrencada torbadora que farà que aquesta 
novel·la sigui una de les més memorables. Persecució, que 
llegim des del primer paràgraf com si esniféssim una ratlla 
de coca, té una força que arrossega el lector fins al final, 
senzillament perquè Toni Sala té el do de parlar sempre 
del que vulgui sense avorrir. Bernat Puigtobella

Persecució
Toni Sala
L'Altra editorial

Lara s’aproxima a Xirinacs amb la modèstia epistemològica de 
qui s’enfronta a un enigma. Recupera la memòria de l’activista 
a partir dels seus escrits i les converses que manté amb el seu 
cercle més íntim. Construeix un relat detectivesc al voltant 
de la troballa d'un cadàver per arribar a la conclusió que en 
la mort de Xirinacs no hi va haver cap acte de violència.
Exercita els dots de novel·lista amb una imaginació que un 
reporter no seria capaç de desplegar. Sis nits d'agost ens retorna 
un home esborrat per un desenllaç inintel·ligible i inversemblant. 
Ara, finalment, pot descansar en pau. Bernat Puigtobella

Sis nits d'agost
Jordi Lara
Edicions de 1984

Premi Núvol Homo Fabra 2018, Pedrals abasta un 
lèxic riquíssim farcit de localismes oblidats amb àmplia 
varietat de registres, de gèneres i de veus. Jugant amb 
la màxima naturalitat ens sorprèn amb fonètiques 
impensables que, com a bon rapsode, harmonitzen 
la seva oratòria. Els límits de Quim Porta confirma 
l’esplendidesa d’un poeta que vol «reviure allò que 
encara no ha viscut». Una delícia. Enric Umbert

Els límits del  
Quim Porta
Josep Pedrals
LaBreu
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Criminòleg de professió i membre de la policia científica 
dels Mossos d’Esquadra, Marc Pastor torna amb Els àngels 
em miren (Amsterdam), novel·la situada en una Barcelona 
actual en què la DUI hauria tingut èxit però el resultat 
no ha estat la república ideal somniada. Abraham Corvo 
ha de resoldre el cas de dues noies joves localitzades 
mortes en un pis okupa, al barri de Sant Andreu, en el que 
sembla un assassinat ritual laberíntic. Anna Carreras

Els àngels em 
miren
Marc Pastor
Amsterdam



L’autora explora les perversions humanes mitjançant una 
temàtica, diguem-ne, espiritista, que parteix de la fotografia, 
una de les seves grans passions. Amb la mateixa intenció 
que Friedrich quan pintava el seu viatger davant d’un mar 
de boira, Moner convida el lector a posar-se al costat dels 
personatges per tal que experimenti les seves mateixes 
sensacions, sovint incòmodes. Tot és morfínic, hipnòtic i 
opiaci a les pàgines d’aquesta novel·la. Anna Carreras

La mirada de vidre
Anna Moner
Bromera

Insistim. Melcior Comes ha fet el ple amb aquesta obra 
magnificent, admirablement escrita, un gran fresc de 
la Mallorca contemporània amb personatges i diàlegs 
vius. Comes abraça el mestratge dels grans: Llorenç 
Villalonga, Philip Roth, sense renunciar mai a Balzac. 
Premi Núvol 2018 al millor llibre de l’any, finalista del 
Premi Omnium de novel·la, Premi de la Crítica Serra 
d’Or. I els que vindran... Bernat Puigtobella

Sobre la terra impura
Melcior Comes 
Proa

Una bona amistat pot arribar de moltes maneres, però 
sempre requereix un punt de complicitat en el moment de 
l'arrencada. Si parteix d'una experiència compartida enmig 
del dolor, encara neix amb més força, i es manté a través 
del temps sense necessitat de ser cultivada. L’amistat és 
un dels temes principals d’aquesta novel·la, que recrea 
l’atmosfera de la immediata postguerra al Pallars i ens 
retorna als paisatges de Pedra de tartera. Miracle Sala

A l’amic escocès
Maria Barbal
Columna

L’obra s’inclou sense cap dubte en el gènere que jo 
anomeno «dels universos paral·lels». El seu univers 
particular és un poble empordanès qualsevol en què els 
mutilats i la màgia (més aviat negra) són el pa de cada dia; 
i la brutalitat, la cosa més normal del món. Sovint utilitza 
el format dels contes de fades –un gènere que coneix a 
fons– no pas per traslladar-nos a un món fantàstic sinó per 
rebotar-nos, amb força, cap al nostre. Matthew Tree

Un circ al pati de 
casa
damià Bardera
Empúries

Una obra inadvertidament filosòfica, que pregunta, 
planteja, i deixa el temps aturat perquè des de dins 
nostre responguem. Però Simona Škrabec, ella, també 
respon. Hi ha en aquest text la consciència de la 
capacitat de viure i, malgrat els goigs i les ferides que ens 
habiten, d’anar més enllà, en un viatge obert a tots els 
vents i a cada misteri, amb la penyora única de tornar 
amb les mans tenyides pel temps. Maria Barbal

Torno del bosc amb  
les mans tenyides 
Simona Škrabec
L’Avenç

Què passaria si un dia, simplement, desaparegués la 
Lluna? Elisenda Solsona fa orbitar al voltant d'aquest 
supòsit els vuit contes que formen Satèl·lits, un recull 
d’històries íntimes i alhora inquietants en què la Lluna, des 
de la seva absència, juga un paper subtil però central. Els 
personatges d’aquest llibre parteixen d’una situació límit 
que no aconsegueixen gestionar. Tots ells trenquen amb la 
seva quotidianitat en un ambient atmosfèric inusual, que 
actua com a mirall del seu estat anímic. Carlota Rubio

Satèl·lits
Elisenda Solsona
Males herbes



Guanyar
el Premi
Llibreter

La concessió del Llibreter a un 
debutant com Pol Beckmann 
confirma la tendència d'aquest 
premi en els darrers tres anys, 
que ha recaigut en autors que 
s'estrenaven en la novel·la. Hem 
reunit Alícia Kopf, que va guanyar 
el Llibreter 2016 amb Germà 
de gel (L'Altra Editorial), Raül 
Garrigasait, premiat el 2017 
per Els estranys (Edicions del 
1984), i Eva Baltasar, distingida 
per Permagel (club Editor). Tots 
coincideixen a dir que el Premi 
Llibreter els ha canviat la vida.

Com us ha canviat el Premi Llibreter?
Alícia Kopf: Em va sorprendre el 
respecte i el reconeixement que té 
pel fet de ser un premi independent 
que donen els llibreters. Això et dona 
un plus de credibilitat. Després han 
anat passant coses amb el llibre. Hi ha 
hagut molta promoció i ja hi ha nou 
traduccions de Germà de gel. Ha estat 
un viatge increïble.

Raül Garrigasait: Per mi va ser 
important perquè venia de l’assaig i 
sempre he entès l’escriptura com una 
cosa entre l’assaig i la ficció. En els meus 
assajos hi ha elements narratius i en 
la novel·la hi ha elements assagístics. 
El premi em va servir per descobrir 

que l’assaig no existeix i la novel·la sí. 
L’assaig pot tenir crítiques a la premsa 
però no té una visibilitat comparable 
amb la novel·la. Amb l’assaig em fa la 
sensació que tinc una tècnica, que tinc 
una veu més o menys feta, un registre. 
En canvi, quan em poso a escriure obres 
de ficció, cada obra és un experiment. 
Aquest pas, que sempre havia volgut fer, 
era un pas difícil. Hi ha una qüestió de 
seguretat. Naturalment, quan fas això i 
després reps un premi com el Llibreter, 
obtens seguretat. El premi ha estat tota 
una empenta.

És interessant, perquè l'alícia venia de 
l’art i va provar l’escriptura, el raül 

BErNAT PUIGToBELLA
Fotografies: Ester Roig
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venia de l’assaig i va provar la novel·la i 
tu, eva, venies de la poesia i vas entrar 
en la narrativa. Eva Baltasar: És un premi 
que et cau del cel. Als premis de poesia 
sempre m'hi havia presentat i quan la 
meva editora, la Maria Bohigas, em va 
trucar per dir-me que m’havien donat 
un premi, em va sortir de dir: «Però si 
jo no he concursat!». A més a més, és 
el premi dels llibreters, que són els que 
acullen la literatura a casa seva, els que 
recomanen. Va ser un gran impuls. És 
un llibre que arriba a tot arreu. De cop i 
volta apareix a totes les llibreries. Hi ha 
gent que compra el Premi Llibreter, sigui 
el que sigui. Et dona certa seguretat. La 
novel·la era una mena d’experiment, que 
ara vull seguir fent. Per contra, també va 
sorgir una mena de requeriment mediàtic 
que, encara que és normal, m’allunyava 
del que volia seguir fent, que era escriure.

aquest requeriment mediàtic us ha 
ajudat a entrar en contacte amb els 
lectors? Tu, com a poeta, segurament 
havies tingut un nombre reduït de 
lectors. E. B.: M’ha sobtat que, de cop i 

volta, es digués que havia aparegut una 
nova veu. Una nova veu? Per l'amor de 
Déu! Però si fa quinze anys que crido des 
de la cova de la poesia, que no se sent. 
El premi fa que el llibre arribi i es doni a 
conèixer. La narrativa és la reina.

Tots heu estat traduïts. 'els estranys', al 
castellà. 'Permagel', que és el títol més 
recent, ja acumula sis llengües. Surt a 
la tardor en italià i el 2020 en anglès. 
Tu alícia, a nou llengües. Com ha estat 
l’experiència de viatjar amb el llibre? 
A. K.: Molt positiva. He tingut la sensació 
que ha estat el meu germà, a qui dedico 
el llibre, el que m’ha portat de continent 
en continent. He anat a Amèrica del Sud, 
als Estats Units, a Irlanda, a Anglaterra. 
M’ha portat a unes experiències que 
eren impensables. Estic molt agraïda 
als lectors, als premis i al meu germà 
per la inspiració que em va donar. Tinc 
la sensació que gràcies a ell he viscut una 
aventura èpica.

alguna anècdota de l’estranger? alguna 
cosa que t’hagi sorprès? 

A. K.: M’ha sorprès la qualitat dels lectors 
i la increïble logística dels festivals 
anglosaxons, com el Hay-on-Wye 
(Gal·les), on els lectors surten corrents 
a comprar el llibre i sense cap mena de 
pausa ja estàs signant exemplars. El Hay 
és una mena de Glastonbury, de festival 
de rock, però dedicat a la literatura. Es fa 
al mig del camp, la gent va amb botes. Em 
va sorprendre l'eficàcia de l'organització i 
la implicació dels lectors. Quan un llibre 
va bé et conviden a molts festivals. Hi 
ha un moment en què s’ha de dir prou 
per tornar al que realment importa, que 
és escriure.

Dos de vosaltres, raül i eva, heu estat 
convidats a la Feria de Buenos aires. 
Quina valoració en feu? R. G.: Va ser 
molt interessant veure què era la fira. Hi 
anava amb la idea que seria una mena 
de Fira de Frankfurt, molt pensada 
per a professionals, i no és així. És una 
fira molt popular, amb un públic molt 
jove, amb masses de gent jove remenant 
llibres en un recinte enorme. Una cosa 
molt interessant de l’estand de Barcelona 



era que els actes començaven amb les 
cadires buides i a mesura que anàvem 
parlant s’anaven omplint. El públic que 
teníem era, generalment, un públic verge 
que venia a escoltar. El millor regal és 
poder accedir a un públic que no et busca 
a tu però que et troba i t’escolta. El viatge 
a Buenos Aires també va ser interessant 
per conèixer la vitalitat del món editorial 
argentí, que funciona d’una manera molt 
autònoma. És un ecosistema propi i des 
d'aquí no en som conscients.

Tenen ja una dinàmica pròpia i poden 
prescindir del que es faci a espanya. 
R.  G.: El discurs inaugural de la fira va ser 
d’una antropòloga —Rita Segato— que 
parlava d’això. Del fet que un autor argentí 
que només publica a Buenos Aires no 
obté fàcilment el reconeixement europeu 
i internacional. És molt interessant 
veure aquestes relacionals colonials, 
com ells hi treballen i hi reflexionen.
Una de les gràcies de Barcelona és que 
es va presentar com la capital global de 
la cultura catalana, amb gent de tot el 
territori. Una de les coses boniques que 
podrien passar és que hi hagués una 
relació directa entre Barcelona i Buenos 
Aires. Que no calgués passar per Madrid 
per arribar allà. Ara l'entrebanc principal 
és que amb la devaluació del peso els 
llibres d’importació a l'Argentina són 
caríssims.

E. B.: A mi em va servir per adonar-
me de la magnitud del món editorial. 
Sembla que els que som importants som 
nosaltres, els autors, i allà vaig entendre 

que el que és important és el llibre. 
M’hauria agradat fer lectures en català. 
Vaig trobar a faltar llegir en veu alta. Jo 
no soc oradora. El millor que puc oferir 
és el que he escrit.

als països llatins no hi ha tanta 
tradició de llegir en veu alta com al 
món protestant. A. K.: A Anglaterra 
tothom esperava que llegissis. I també 
s'espera d'un autor que sigui capaç de 
fer un discurs a l'estil Ted Talk, o una 
mena de stand-up comedy.

Com creieu que el Premi Llibreter us 
ha inserit en l’entramat de la societat 
literària catalana? existeix aquesta 
societat, però? E. B.: Per mi és una 
societat que està en la mirada dels altres. 
Quan em requereixen, vaig cap allà, 
participo en el que calgui.

R. G.: La societat literària pròpiament 
és molt petita. El que passa és que hi 
ha un moment en què els escriptors 
surten de la societat literària i passen 
a la societat mediàtica. Formen part 
de tertúlies, tenen una opinió sobre 
totes les coses. En el meu cas, el 
Premi Llibreter sí que m’ha servit per 
estar més present en aquesta societat 
literària, tot i que ja venia del món 
editorial i tenia amics en aquest món. 
En aquest sentit, el premi no ha estat 
el gran canvi. El gran canvi han estat 
els lectors.

E. B.: El Llibreter és un pont que et 
connecta amb molts lectors. Arran del 
premi he anat a molts clubs de lectura, 

que era una cosa que no coneixia. És el 
que més gaudeixo.

R. G.: Els clubs de lectura són dels 
pocs llocs on es diu la veritat sobre els 
llibres. Et pots trobar gent que et diu 
que no li ha agradat el teu llibre i tenir 
al costat algú que li rebat l’opinió. Els 
clubs de lectura i els lectors solitaris 
són el que dona sentit al llibre.

Què esteu escrivint ara mateix? E. B: 
Ara mateix escric simultàniament les 
dues novel·les que donen continuïtat 
al tríptic que va obrir Permagel. En 
tinc una de força avançada que ara 
està dormint i he començat la tercera 
part, que està prenent molta força. Es 
titulen Mamut i Boulder.

A. K.: Estic enllestint els preparatius 
per a una nova exposició —"Speculative 
intimacy"— que s’inaugurarà al juny a 
la Galeria Joan Prats. Les exposicions 
em serveixen per avançar material i 
aprofundir en allò que estic escrivint. Fa 
un temps, uns dos anys, que treballo en 
un nou llibre, que vull reprendre quan 
acabi l’exposició.

R. G.: Aquest any soc escriptor 
convidat a L’Avenç, on estic fent una 
sèrie titulada País barroc. Un article 
al mes. Per a mi és un exercici per 
fer literatura de records, per treballar 
aquell punt entre memòria i ficció que 
és difícil de precisar. També és una 
manera de posar sobre la taula —ja 
veurem com queda— una mena de 
reconstrucció a partir de les coses 
que he fet. Per exemple, les tradicions 
literàries, tant les de la meva llengua 
com les que he treballat com a 
traductor. És una sèrie que posa en 
relació llocs amb literatures i algunes 
persones importants. coses que en 
principi poden no tenir res a veure, 
de vegades, creen moments de sentit.
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enny Erpenbeck va sacsejar la 
consciència dels lectors 
alemanys quan va publicar la 
novel·la Gehen, ging, geganen, 
ara reconeguda amb el Premi 
Llibreter 2019 de literatura en 
altres llengües. 

El protagonista de la novel·la 
és Richard, un professor de filologia 
clàssica jubilat que un dia té prou 
curiositat i empatia per acostar-se a 
un grup de refugiats africans que fan 
una vaga de fam a Alexanderplatz, a 
Berlín. Hi entrarà en contacte, es farà 
amic d’ells, els atendrà un per un, 
individualment, els ajudarà a trobar 
un advocat i amb el temps fins i tot els 
convidarà a casa seva. 

Fa uns mesos aquesta autora nascuda 
l’any 1967 a l’antiga RDA va presentar la 
novel·la al Goethe Institut de Barcelona i 
ens explicava que havia parlat molt amb 
els refugiats africans. «Al principi no sabia 
de què aniria el llibre i em vaig implicar 
en la seva vida quotidiana, vaig tenir un 
contacte intens amb ells i els acompanyava 
a les manifestacions. Es parla molt dels 

refugiats, però la gent no coneix les seves 
històries ni saben per què han arribat fins 
a Alemanya. Per acostar-se a un refugiat, 
cal fer-ho de manera individual. Són 
persones que han tocat fons, han arribat al 
límit de l’experiència humana. El que han 
viscut és d’una naturalesa quasi filosòfica, 
que no es pot transmetre en una escola o 
a través de l’educació formal. I penso que 
la literatura ha de donar sortida pública 
a aquestes experiències.» 

El gran mèrit d’Erpenbeck és haver-
nos retratat, a través del personatge de 
Richard, l’autèntica compassió, que no 
té res a veure amb la indignació, la ràbia 
o la pena que puguem sentir aquells que 
hem estat mers espectadors del drama 
del Mediterrani.  

La compassió de Richard té el valor 
de restituir-nos una realitat que ens ha 
estat escamotejada. Erpenbeck ens fa 
veure persones reals allà on els mitjans 
de comunicació només ens ensenyen 
«corrents interminables d’individus que, 
després d’haver sobreviscut a la travessia 
d’un mar real, s’ofeguen en rius i mars 
d’expedients». 

Molts d’aquests refugiats africans 
han entrat a Europa per Itàlia. La llei 
italiana els dona llibertat per anar a 
França, a Alemanya o a qualsevol país 
europeu a buscar feina. Alemanya, 
però, no els dona permís de treball i 
després de tres mesos d’estada com a 
«turistes» han de tornar a Itàlia i, tal 
com preveuen els Acords de Dublín, 
estar-s’hi tres mesos més com a mínim. 
No poden buscar feina a Alemanya fins 
que hagin passat cinc anys seguits 
d’asil a Itàlia. Aquests immigrants ni 
tan sols tenen el període de tolerància, 
i encara que el tinguessin, el període 
de tolerància no és cap estatus de 
residència sinó només una «suspensió 
temporal de l’expulsió». com diu 
Erpenbeck, «la llei es desplaça de la 
realitat física al reialme de la paraula. 
Llavors l’estranger, que no se sent a 
casa en cap d’aquests països, es troba 
entre fronts que s’han fet invisibles, 
enmig d’una discussió interna europea 
que no té la més mínima relació ni 
amb ell ni amb la guerra real de la 
qual volia fugir». 

L’ESPER ANçA 
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Richard observa que «aquests homes no beuen mai 
alcohol. No fumen. cap d’ells no té un habitatge propi, ni 
tan sols un llit propi; la roba que porten posada prové de les 
col·lectes, no tenen cotxe, ni cap aparell de música, ni són 
socis de cap club esportiu, ni fan excursions, ni viatges. No 
tenen dona ni fills. Ni cap perspectiva de tenir dona ni fills. 
De fet, l’única possessió que tenen tots els refugiats és un 
mòbil». Richard s’adona que «l’esperança és el que els manté 
vius, i l’esperança és barata». A algun, però, ens diu Richard, 
«les preocupacions l’han turmentat tant, que fins i tot té por 
de tenir esperança». 

«Richard se sent estranger en l’Alemanya reunificada, se 
sent un ciutadà de segona. Quan vaig començar a escriure la 
novel·la no ho pretenia, però així que m’hi vaig anar endinsant 
vaig veure que era un personatge amb utopies pròpies de 
l’est i que pertanyia a aquest món», explica Erpenbeck. La 
figura de Richard s’enriqueix amb el seu bagatge cultural. El 
contacte amb els africans li obre noves lectures a la densitat 
moral que amaguen uns clàssics que fins aleshores havia 
llegit només dins el confortable redós del gueto acadèmic.  

La novel·la s’ha traduït al català a Angle amb el títol Les 
formes del verb anar i en castellà a Anagrama per Yo voy, tú 
vas, él va. cap de les dues traduccions és literal però tant 
la de Marta Pera i cucurell com la de Francesc Rovira són 
eficaces. Gehen, ging, gegangen corresponen a les formes 
d’infinitiu, passat i perfet del verb anar en alemany i al llarg 
de la novel·la esdevenen un mantra per a uns africans que 
han anat d’un lloc a l’altre sense un destí clar. Alguns han 
arribat de l’Àfrica fugint de guerres genocides i Richard 
observa que van tan perduts que no tenen coneixement de 
les guerres europees i que ignoren què va suposar el nazisme. 
«Segurament els africans no sabien qui era Hitler, però només 
si ara, a Alemanya, sobrevivien, Hitler hauria perdut realment 
la guerra», diu una de les frases més concloents d’aquest 
llibre que ha ajudat a reformular el debat sobre la immigració 
a Alemanya. 

«El mar Mediterrani és l’Auschwitz d’avui», diu Erpenbeck. 
«La indiferència amb què es deixa que morin els refugiats fa 
pensar en els camps de concentració. No em refereixo als 
traficants de persones, sinó a la desesperació que deuen sentir 
aquestes persones que travessen el mar. A vegades sentim 
algú que diu la frase: «No poden venir tots!» Si aquesta és 
l’excusa perquè es morin sols al Mediterrani, anem malament. 
A Alemanya ara mateix hi ha partits cristians que advoquen 
per polítiques molt dures. Merkel, que és nascuda a l’est, i ha 
estat educada en la solidaritat, té una altra visió.» 

El testimoni que Erpenbeck ens dona d’aquestes vides no 
queda gaire lluny del compromís amb què Svetlana Aleksiévitx 
va donar veu a les víctimes de Txernòbil. És simptomàtic que 
aquestes dues tragèdies, de les més desoladores del nostre 
temps, ens arribin a través de dues escriptores de l’Europa 
de l’Est. 



ls que expliquen la història dels refugiats sempre 
s’enfronten a la mateixa pregunta: tot això 
serveix d’alguna cosa? No hi ha pocs periodistes 
jugant-se la vida per cobrir els conflictes arreu 
del món, no manquen fotografies colpidores 
ni relats ben estructurats, ningú podrà dir que 
no s’ha escrit poesia o no s’han fet novel·les o 

pel·lícules capaces de fondre el gel de la indiferència. Però res 
canvia. Els reportatges, les imatges i les intervencions artístiques 
s’acumulen a les seccions d’internacional i de cultura, ben 
fàcils de fullejar, mentre la xenofòbia puja en vots a les eleccions 
europees. Avui hi ha més refugiats que mai i continuen morint 
ofegats o esperant Godot. Per això, molts dels que parlen sobre 
aquesta tragèdia arriben a una conclusió existencial: encara 
que les coses no canviïn, algú ha d’explicar-les. Passi el que 
passi, cal preservar la memòria.

Dos autors catalans acaben de publicar llibres que suposen 
l’enèsima baula en la cadena d’aquest compromís documental: 
Agus Morales, amb No som refugiats (Enciclopèdia), i Rafael 
Vilasanjuan, amb Les fronteres d’Ulisses (Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat). El primer és un relat periodístic d’algú 
que ha trepitjat el terreny. Morales, escriptor i director de la 

revista 5W, ha cobert la mort d’Ossama Bin Laden, els rescats 
al Mediterrani i les conseqüències de la guerra a diferents 
països africans, àrabs i orientals. El segon és un assaig que 
intenta emmarcar els fets en un continu cultural, situant la 
crisi dels refugiats com un episodi nefast però inseparable 
de la llarga sèrie de la civilització. Vilasanjuan va treballar 
durant més de dotze anys a Metges Sense Fronteres i ara 
escriu des de la distància, però sense haver oblidat el que és 
la primera línia del conflicte. Les dues obres tenen en comú 
un sentit de la responsabilitat i una serenor que les deslliura 
del moralisme lacrimogen. Morales i Vilasanjuan no escriuen 
per commoure: informen, narren i mantenen viu el testimoni.

Les dues obres també comparteixen una preocupació 
habitual del gremi: la importància de les paraules. Després 
d’haver visitat els principals camps de refugiats d’arreu del 
món i d’haver conegut centenars d’històries individuals, 
Morales va arribar  a la conclusió que «la paraula refugiat 
era pronunciada, sobretot, als països d’acollida. Per a ells, 
aquesta paraula només té sentit per reivindicar els seus drets, 
per mirar de rebre protecció internacional». Ser o no ser 
depèn de quin mot pronunciï l’Estat. Refugiat o immigrant 
econòmic? El segell que estampa la burocràcia europea 

OFEGAR-NOS  
AMB ELS REFUGIATS
Joan BurdeuS

©  Anna Surinyach
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sobre els cossos fa la diferència entre poder acollir-
se al dret d’asil i començar a reconstruir la vida o ser 
condemnat a esperar eternament a la terra de ningú. 
Però tan importants són els efectes de les paraules en 
els que les reben com en els que les pronuncien: negar 
l’auxili a un refugiat suposa un cost moral. En canvi, dir 
a un simple immigrant econòmic que a casa nostra no 
hi ha prou diners és un formalisme indolor.

Morales i Vilasanjuan dediquen els seus esforços a fer-
nos veure que el més racional és actuar humanament, que 
la solidaritat és un acte de responsabilitat política i no una 
descàrrega sentimental. Sense caure en la culpabilització 
desdibuixada d’Occident per tots els mals del món però 
sense deixar d’exposar el cinisme de les grans potències 
—què és la guerra de Síria, sinó una guerra entre Amèrica i 
Rússia externalitzada?—, els autors ens exposen de manera 
clara i ordenada per què fugen, qui són, on viuen, com 
viatgen i cap a on van els refugiats d’avui. El resultat no 
és un relat neutral: els fets obliguen i la crisi migratòria 
esdevé una qüestió de drets i deures compartits pel conjunt 
de tota la comunitat humana. Per això Vilasanjuan no 
parla de caritat, sinó de civilització: «L’Europa que hem 
heretat, en la qual vivim avui, aquesta que forma part d’una 
civilització creada a partir de valors com la solidaritat o 
l’asil [...] no pot destruir aquest llegat si no volem acabar 
ofegats també tots nosaltres».

Refugiats, forasters, immigrants, persones? La batalla 
per les paraules, que és una batalla per les consciències, 
persistirà. Però l’exercici de documentar els fets i mantenir 
viva la memòria de l’horror ha de perviure al marge del 
naufragi moral d’Europa, canviïn o no canviïn les coses. 
L’existència de llibres com els de Morales i Vilasanjuan 
és la condició de possibilitat de recuperar la humanitat 
mutilada per la nostra (in)acció. La seva tasca encarna el 
que el filòsof Giorgio Agamben reivindica quan diu que 
el refugiat no és l’excepció de la política, sinó la norma. 
La viva imatge de com el poder pot reduir un ésser humà 
a la «mera vida» i despullar-lo de tot allò que el fa ser 
alguna cosa més. Segons Agamben, l’única manera de 
construir una nova ètica i una nova biopolítica és a partir 
d’aquest fracàs col·lectiu que encarnen les persones sense 
estat, sense llar i sense drets: «Si qui veritablement recull 
testimoni d’allò humà és aquell la humanitat del qual va 
ser destruïda, això vol dir que la identitat de l’home i el 
no-home mai no és perfecta, que sempre resta quelcom. 
Aquest quelcom és el testimoni». Vet-ho aquí: dos testimonis 
dels nostres temps.

(...) «la paraula ‘refugiat’ era 
pronunciada, sobretot, als països 

d’acollida. Per a ells, aquesta paraula 
només té sentit per reivindicar 

els seus drets». Ser o no ser depèn 
de quin mot pronunciï l’estat. 
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Cada llibre participa d’un desig pervers d’ensarronar el 
temps, d’escapar-se de la seva força inevitable. Siri Hustvedt 
sempre ha volgut ser un heroi, i no ho és. És una dona, «i 
ser-ho és amarg». El que no sap és que com a novel·lista és 
una autèntica Joana d’Arc, una baronessa amb un do per als 
jocs de paraules i l’artilleria verbal. Records del futur (Edicions 
62) és una autobiografia novel·lada on la memòria no és fixa 
i on una història es converteix en una altra. Anna Carreras

Records del futur
Siri Hustvedt
Traducció de Ferran ràfols
Edicions 62 | Seix Barral

Qui agafi aquest llibre de la taula de novetats tindrà 
entre mans una petita joia. Justament entre llibres 
trobarà Vivaldo Bonfim la manera de fer saltironejar cap 
enfora la seva recança interior. Només un autor amb 
la sensibilitat juganera d’Afonso Cruz podia convertir 
un dolor profund i amagat en un conte d'amor a la 
literatura i a tots aquells amb qui hem après a fer de la 
lectura un estil de vida. Marta Ramoneda | La Central

Els llibres que van devorar 
el meu pare
Afonso Cruz
Traducció de Pere Comellas
BlackieBooks

Amor armat (Més Llibres) de Jennifer Clement reflecteix 
amb brutalitat i lirisme l’aprenentatge vital que suposa 
créixer enmig de la violència contemporània d’una Amèrica 
obsessionada a posseir armes de foc. L’estil de Clement creix 
gràcies a un llenguatge figuratiu que sobrepassa la bonior i 
crea una atmosfera mística, extravagant. Realisme mig màgic, 
o de conte de fades, bombolles que esclaten quan la vida 
exterior hi penetra sense contemplacions. Anna Carreras

Amor armat
Jennifer Clement
Traducció de ricard Vela
Més llibres | Lumen

La senyora Caliban. 
rachel Ingalls
Traduït per Marta Hernández 
i Zahara Méndez.
Minúscula en català i castellà

La gàbia d’or és un thriller psicològic sobre l’èxit, la 
traïció i la perversitat. La història de dues venjances 
que permet a l’autora sueca deixar la saga de 
novel·les Crims de Fjällbacka, traduïda a quaranta 
idiomes i transformada en sèrie de televisió. Aquesta 
novel·la, estructurada en tres parts, investiga dos temes 
cabdals: les aparences com una droga poderosa i el 
desig encegador de trobar l’amor. Anna Carreras

La gàbia d'or
Camila Lackberg
Traducció de Marc Delgado
Amsterdam | Maeva

Sigrid Nunez sempre havia volgut escriure una novel·la 
amb un gos com a protagonista. National Book Award, 
L’amic és una història sobre el dol i l’amistat. Hi ha gent 
partidària de l’amor animal per sobre de l’amor humà; 
també hi ha qui pensa que l’amor incondicional cap als 
animals és ridícul i fins i tot patològic. Un mèrit notable de 
la història de Nunez és fugir d'aquestes visions oposades 
sobre la distància entre humans i animals. Júlia Bacardit

L'amic
Sigrid Nunez
Traducció de Ferran ràfols 
Gesa
Navona Port bo | Anagrama

La senyora Caliban és una novel·la sobre el terror 
domèstic que ataca la vida de moltes dones educades 
per aguantar i resistir en pro del matrimoni.
Rachel Ingalls va escriure aquesta novel·la els anys 80 
i no ha estat recuperada fins fa poc, en plena època 
d’apoderament femení. Reivindicar la senyora Caliban 
també és una revolució. Felicitem editorial minúscula, 
que enguany fa 20 anys. Fe Fernández | L’Espolsada



Aquesta és la historia de Vibeke, una mare soltera, i 
el seu fill Jon, dues persones que no es creuen però 
que busquen rabiosament l’amor, tant que no veuen 
la realitat de la vida. Finalista del National Book 
Award, Amor és una novel·la per perdre-s’hi, en la qual 
t’enfonses en un no res perquè aparentment no hi passa 
res. Si voleu una historia d’amor punyent, palpitant, 
llegiu Hanne Ørstavik. Montse Porta | Jaimes

Amor 
Hanne Ørstavik
Traducció de  
Blanca Busquets
Les hores | Duomo

En un poble dels Països Baixos un home pinta una tomba. 
Anys abans, un dia de juny de 1969, la reina Juliana visita 
aquest poble on un accident tràgic marca per sempre la 
família Kaan. Amb una acurada ambientació i rere l’aparent 
trivialitat dels fets, Gerbrand Bakker, Premi Llibreter 2012, 
construeix un relat des de diverses veus, que ens va revelant 
què va passar el dia de la visita de la reina. Clara Cardona

Juny
Gerbrand Bakker
Traducció de Maria rosich
raig Verd

Florent-Claude Labrouste és un enginyer agrícola que odia 
el seu nom i que treballa escrivint informes comercials 
per al Ministeri d’Agricultura mentre va perdent les ganes 
de viure i de follar. És difícil  dir quina és la resposta de 
Michelle Houellebecq a la crisi existencial d’Occident, però 
en l’última novel·la de l’estrella del rock de la literatura 
francesa, els comprimits de serotonina surten molt més ben 
parats que la socialdemocràcia europea. Joan Burdeus

Serotonina
Michel Houellebecq 
Traducció d'oriol 
Sánchez Vaqué
Anagrama



amins d’aigua és el segon llibre de la trilogia 
La llum d’Artús, que Raimon Portell va 
començar amb Camins de nit. Els que hàgiu 
llegit la primera part obtindreu poques 
respostes a les preguntes que van quedar 
obertes, i se us n'afegiran unes quantes 
més. No abandonareu, però, les ganes de 

seguir els camins incerts que tracen la Rut i en Marc en temps 
de guerra, i s’hi afegirà un nou protagonista: en Iazu.

L’objectiu ara el tenim clar: rescatar el pare de la Rut i 
evitar que es vegi obligat a col·laborar amb l’enemic. Els 
tres protagonistes no viatgen junts, els seguim per separat. 
Però intuïm, o desitgem, que tard o d’hora entrecreuaran 
els seus camins.

La trilogia es podria dir camins, perquè l’escenari és 
el viatge. Això obliga els protagonistes a interactuar amb 
personatges de totes les edats, nivells socials i de poder. 
És d’agrair llegir que a les guerres hi pot haver més de dos 
bàndols i interessos creuats no evidents. Són els moments 
més interessants quan els personatges han de decidir entre 
el dolent i el pitjor. 

És destacable l’alt nombre de morts per capítol. Sí, és 
clar, són temps de guerra, però el llibre no n’escatima cap 
per recordar-nos-en la duresa. Ep, no em malinterpreteu, 

hi ha escenes dures necessàriament colpidores. I la reacció 
de l’Iazu per protegir l’honor i la memòria del seus és a més 
d’una gran bellesa. En tot cas, l’escriptor no enganya; estem 
avisats des del primer capítol que hi haurà sang. M’ha fet 
pensar en un llibre que ja té uns anys: Cruzada en jeans. 
Busqueu-lo, que està bé.

L’ús de topònims i gentilicis que no corresponen a noms 
reals però s’hi assemblen m’ha tingut intrigat durant tota 
la lectura. Potser en Raimon Portell vol que fem l’esforç 
d’identificar-los, i així implicar-nos més en els camins dels 
protagonistes. Ens dona una única pista real com a punt de 
partida: el castell de Montsegur. M’agrada aquest joc i hi he 
jugat tota l’estona, però llavors, el plànol del final del llibre no 
el veig necessari. O potser vol fer la història més intemporal 
i universal. O fins i tot, deixar via lliure a la ficció; els fets que 
relata no són exactament contemporanis, i —en això hi estic 
completament d’acord— com a lectors ens interessa molt més 
la història de la novel·la que no pas la Història. Sigui quina 
sigui la seva intenció, el cert és que aquests noms suggerits 
són un element identitari de la trilogia i la fa més personal.

En resum, un llibre i una trilogia ambiciosos. I això 
sempre és bo per a la literatura juvenil, i per als lectors. Si 
en voleu saber la resolució ja podeu llegir la tercera part: 
Camins d’hivern.

LA LLUM D'ARTÚS
Bernat romaní

raimon Portell © Ester roig
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La trilogia ‘La llum d’Artús’

Camins d’aigua és la segona entrega de la trilogia La 
llum d’Artús, que va començar amb Camins de nit i s’ha 
completat amb Camins de llum.  Aquesta última part suposa 
el desenllaç del llarg viatge que emprèn una jove heroïna, la 
rut, per trobar el seu pare, un científic reconegut arreu del 
món i desaparegut en circumstàncies misterioses. El punt 
de partida és una ciutat del nostre país, però la trilogia ens 
portarà amunt i avall del territori que coneixem com la vella 
Europa. La protagonista no viatja sola sinó acompanyada 
per diferents personatges que es creuen en el seu camí 
i que van obrint diverses trames narratives que s’acaben 
trobant al final de l’obra. La novel·la té tots el ingredients, 
i en la mesura justa, per construir un relat d’aventures 
intrigant, emocionant, misteriós i amb una petita dosi 
d’humor, per bé que l’autor hi aborda una realitat molt dura, 
com és el naixement dels règims totalitaris en el segle xx. 

oblit Baseiria Virgili. Casa Anita



LA cANçó DEL cUcUT

a Frances Hardinge és una sorpresa difícil 
de classificar. És una novel·lista fantàstica 
en tots els sentits del diccionari, tant pel 
tema dels seus llibres com per la riquesa 
dels mecanismes literaris de què se serveix 
per construir-los.

Les novel·les que li conec tenen un punt 
de sinistre; les vesteix de negre, tal com ella mateixa 
vesteix; però al mateix temps són plenes de claror. 
Els elements sobrenaturals que contenen es barregen 
íntimament amb la llum de realitat dels personatges, molt 
rics en humanitat, i de les descripcions, que són tan vives 
i detallades que sembla que, més que escriure-les, te les 
dibuixi. A això s’afegeix el treball de documentació que 
fa sobre l’època en què situa l’acció de la novel·la, que 
encara enriqueix més l’escenografia del relat.

Cuckoo Song, escrita el 2014, Premi Robert Holdstock 
2015 com a millor llibre de fantasia i ara Premi Llibreter, 
encaixa en aquesta descripció. com és el cas d’altres 
novel·les de l’autora, el personatge protagonista és una 
nena que s’enfronta a un misteri tenebrós que acaba 
desentranyant; i, més que vènce’l, acaba coneixent-lo i 
convivint-hi. En aquest sentit és un interessant contrapunt 
al maniqueisme imperant, i una invitació a familiaritzar-
nos amb el que ens resulta desconegut.

A través de l’editor Jordi Martín Lloret he tingut el plaer 
de familiaritzar-me amb aquesta desconeguda que era per 
a mi la Frances Hardinge, i d’endinsar-me en la imponent 

arquitectura del seu univers de fantasia. És una novel-
lista molt completa darrere la qual s’amaga una gran 
coneixedora dels clàssics anglesos, que sembra el text de 
ressons shakesperians, dickensians i d’altres escriptors 
britànics amb una delicadesa que fa que no es noti; una 
delicadesa que com a traductor he tractat de mantenir, 
incloent discretament aquests ressons a la versió catalana. 
De manera semblant, quan m’he trobat amb metàfores 
de nova creació, o algun recurs literari original, o algu-
na combinació d’adjectius rellevant, he optat o bé per 
la recreació o bé per incorporar alguna solució brillant 
que localitzava en algun clàssic modern català (Pons i 
Massaveu o Rodoreda, per dir-ne un parell).

La meticulositat de l’autora es reflecteix en la recreació 
que fa del món on situa la trama. El relat de Cuckoo Song 
transcorre als anys vint del segle vint, i es nota tant per 
algunes referències al jazz com a les modes de vestir de 
l’època, els vehicles, l’enllumenat dels carrers, els cartells 
publicitaris, els primitius models de telèfon, gramòfon 
i ràdio, i mil detalls més. Això, com en tota traducció, 
exigeix documentar-te per no cometre anacronismes i 
per mirar de donar el to adequat a les descripcions. No 
em sentiré mai prou agraït als artífexs de l’enciclopèdia 
Espasa-calpe!

Les novel·les de la Frances Hardinge són qualificades de 
juvenils, però la seva qualitat i la seva riquesa les fan dignes 
de ser llegides per qualsevol amant de l’alta literatura que 
no hagi perdut l’esperit fantàstic de la infància.

Frances Hardinge © David Levenson

Xavier pàmieS
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eLS LLIBreTerS 
reCoMaNeN  
LITERATURA INFANTIL  I  JUVENIL 
CATALANA I  ESTRANGERA

Roser Zúñiga Nate | Llibretera Abacus
La feina de cuidador d’insectes és força important. Com passa 
amb els reis o els prínceps, Noc no ha triat aquest títol, sinó que 
és una tasca que es transmet de pares a fills, i sempre ha estat 
així. Un relat diferent i imaginatiu il·lustrat amb cura que juga 
hàbilment amb les pors del protagonista, mentre ens obre la porta 
a un món fascinant a través d’una lectura intel·ligent i sensorial.

El petit cuidador d’insectes
Nastasia Rugani i Charline Collette
Nòrdica

Nadège Marchetto | Llibreter Jaimes
Les aventures d'una banda de nens mecànics fills d'humans 
i un noi real, en una Anglaterra on els robots formen part de 
la societat, ens fan reflexionar sobre què significa ser humà. 
Una primera novel·la atrevida, sensible i intel·ligent, en la 
qual robòtica i valors humans es barregen a la perfecció.

Ferralla
Pádraig Kenny
Bambú 

Meritxell Ral | La Central
Amb l’Impacte, una gran devastació, tot va canviar. La 
supervivència es converteix en la clau per crear un món nou 
on joves com en Max Blau decideixen quin camí seguir i 
quin futur crear. A Ohio no hi ha la fórmula d’una societat 
ideal però sí el sentiment d’esperança i la reflexió sobre 
la violència i la deshumanització portada a l'extrem.

Ohio
Àngel Burgas
Bambú

Meritxell Utset | Llibreria La Cinta
Núria Parera és escriptora i guionista, ha escrit obres de teatre per 
a joves i contes. Una maleta és el testimoni de la història del segle 
xx, passant de mà en mà, omplint-se d'objectes, somnis i records, 
començant el 1890 i fins al 2012 en un camp de refugiats. Una 
petita joia poètica amb unes il·lustracions en blanc, negre i vermell, 
que ens convida a pensar sobre els errors que es cometen al llarg de 
la Història i el dret d’agafar una maleta per buscar una vida millor.

La maleta
Núria Parera i Il·lustracions de María Hergueta
Babulinka Books
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CATALANA I  ESTRANGERA

Ferralla
Pádraig Kenny
Bambú 

Neus Sala Gallisà | Llibretera Gallissà
Un vell arbre és l'espectador d'un seguit de conflictes veïnals 
que succeeixen al seu voltant. Fins que decideix deixar de 
ser el dipositari dels desitjos, i passar a concedir un desig 
que és prou important per trencar les normes que ha 
seguit tota la vida. Una història d'amistat i convivència.

L’arbre dels desigs
Katherine Applegate
Pagès. Nandibú

Oblit Baseiria | Llibreria Casa Anita
Muriel Villanueva aborda un tema d’actualitat que toca la 
fibra sensible, però sap fer-ne un relat literari amb una prosa 
convincent. La protagonista d’aquesta novel·la és l’Ariadna, 
una noia que viatja d’incògnit dins un camió i arriba fins a 
Turquia. Allà coneixerà un noi que fuig de la guerra de Síria 
i descobrirà de primera mà el drama dels refugiats.

El refugi del Tarek
Muriel Villanueva i il·lustracions de Bruno Hidalgo
Cruïlla



EL JULIáN ÉS 
UNA SIRENA

ada any, al juny, se 
celebra la Mermaid 
Parade, o desfilada 
de sirenes, a coney 
Island (Brooklyn) 
per donar entrada a 
l’esperat estiu, una 

festa del color que va inspirar Jessica 
Love per escriure i il·lustrar Sirenas 
(Kókinos), Premi Llibreter 2019 en la 
categoria d’àlbum. 

El Julián és un nen afrocaribeny a 
qui li agraden molt les sirenes. Mentre 
la seva àvia s’està dutxant, se li acut 
una idea: es treu la roba, es posa unes 
fulles al cap que li fan de plomes, les 
adorna amb flors, es maquilla i es 
lliga una cortina blanca a la cintura, la 
cua. Ella, quan el veu, tot i que primer 
arronsa el nas, de seguida va a buscar 
un collaret i l’hi dona, com a toc final. 
Per narrar aquesta història, l’autora no 
parteix d’una experiència personal, però 

sí que, en alguna ocasió, ha explicat 
que la va ajudar el fet de tenir un amic 
transgènere i conèixer (més o menys) de 
prop la realitat del col·lectiu. A més, no és 
casualitat que recorri a aquestes criatures 
màgiques per parlar-ne: busqueu, per 
exemple, la història de la Jazz, una nena 
trans, que també les adora. D’altra banda, 
es va adonar que hi havia una producció 
escassa de llibres il·lustrats amb infants 
que s’allunyen dels estereotips de gènere 
i, consegüentment, va veure necessari 
plantejar aquesta qüestió per als petits 
lectors. A Sirenas, el Julián rep comprensió 
i acolliment. Quan un autor LGTBIQ+ 
ha patit, en algun moment de la vida, 
discriminació, aquest punt se sol reflectir, 
d’alguna manera o altra, en la seva obra. 
Però aquí no, al contrari; més aviat la 
situació es descriu com una expressió de 
desig i esperança. Potser perquè Jessica 
Love no ho ha viscut en la pròpia pell, 
o bé perquè, senzillament, és així com 

li venia de gust representar-ho. Qui sap. 
En qualsevol cas, aquesta positivitat 

és molt palesa, així mateix, en la 
proposta gràfica: sobre fons marró, els 
colors vius (l’artista segurament beu 
de la cultura afrocaribenya) ressalten i 
ens acompanyen de la primera pàgina 
a l’última. Ho veiem, sobretot, en la 
vestimenta dels personatges, en què 
no s’escatima en contrastos cromàtics, 
la qual cosa permet anar seguint el 
recorregut que fan pels carrers de 
Brooklyn —o la transformació del petit 
Julián, de nen a sirena— fins a la gran 
desfilada, que és on el porta l’àvia. 

A la Mermaid Parade, el protagonista 
hi descobreix una comunitat que, com ell, 
té les sirenes com a element identificador. 
I és en aquesta festa on trobarà un espai 
protegit, de vegades necessari per saber 
que no estem sols i que, a més, ningú no 
ens mirarà de reüll perquè som especials 
—en el bon sentit, és clar— i únics.

Bernat Cormand

PreMI LLIBreTer ÀLBuM IL·LuSTr aT
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RECOMANACIONS  
ÀLBUM IL·LUSTRAT

Un llibre visualment espectacular, guanyador del Premi 
Gran Junceda 2018, sobre el poder de les històries, el 
respecte per la natura i la igualtat entre animals i humans. 
Com a lectors seguim la Nina i amb ella ens endinsem 
en un lloc misteriós, carregat de llegenda i tradició, i 
ara reconquerit per la natura: una ciutat secreta de la 
jungla poblada d’animals, plantes i objectes perduts.

LA CIUTATS 
dELS ANIMALS
Joan Negrescolor
Zahorí Books

Una proposta elegant, minimalista i preciosa que ens 
convida a llegir amb tots els sentits, prestant atenció 
a cada il·lustració i paraula. A vegades només cal obrir 
bé els ulls i mirar-ho tot atentament. I meravellar-nos. 
És el que faran els dos protagonistes d’aquesta història 
davant els seus conflictes interiors, i també, és clar, 
els lectors. Un àlbum perfecte per gaudir en família 
i descobrir-ne les múltiples lectures i significats.

SOTA LES ONAdES
Meritxell Martí i xavier Salomó
Flamboyant

Els petits sempre s’estan fent preguntes perquè hi ha moltes 
coses que desconeixen. Però a vegades no fa nosa qüestionar-
se allò que sembla evident, oi? Fins i tot un objecte tan 
quotidià com una poma pot disparar la nostra ment i ser 
l’origen d’una extraordinària divagació filosòfica, sense perdre 
en cap moment el sentit de l’humor, és clar. Divertidíssim.

SER O NO SER... UNA 
POMA
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo

Un exemple d’àlbum silenciós o sense paraules. 
Bellíssim i narrativament igual de deliciós que les seves 
il·lustracions. A partir d’una anècdota aparentment 
intranscendent (un peixet que salta fora de l’aigua i 
arriba a les mans de la protagonista), la història ens fa 
reflexionar sobre la llibertat com a compromís: la llibertat 
que necessitem guanyar i donar per créixer i estimar.

AQUARI
Cynthia Alonso
Kókinos

NúrIA CÀrCAMo
Llibretera a Llibreria Sendak

sendak

L'opera prima d'Eva Palomar, guanyadora del Premi Lazarillo 
2017 en la categoria de millor àlbum il·lustrat, ens recorda 
la importància de mostrar-nos tal com som. I també del 
coratge que sovint ens cal per fer-ho. És el que li passa a la 
Lupe, que acaba d'instal·lar-se al bosc amb la seva família. 
Totes les llebres estan molt contentes amb el canvi, però a 
ella li fa vergonya donar-se a conèixer. Una bona història, 
amb lliçó vital incorporada, tendra i amb sentit de l'humor.

BENVINGUdA, LUPE
Eva Palomar
Babulinka Books



L’autora canadenca torna a meravellar-nos amb un 
àlbum tendre i de ritme pausat, que ens convida a 
apreciar les petites coses de la vida, la natura i el moment 
present. Els protagonistes són la senyora Teixó i el jove 
Leo, un gatet que l’acompanya en les seves ascensions 
mentre ella li comparteix els seus coneixements 
i secrets. La complicitat i afecte enamoren.

EL CAMí dE LA 
MUNTANYA
Marianne dubuc
Joventut

Explicar el món i donar les respostes justes a través de 
la fantasia, sobretot als més petits. Això és el que feia 
Rudyard Kipling, autor d'El llibre de la jungla, amb els contes 
sobre animals que va escriure per a la seva filla Josephine. 
Recopilats i publicats anys després, avui els Contes fil per 
randa han esdevingut tot un clàssic de la literatura infantil.

CONTES FIL PER RANdA
Rudyard Kipling
Adaptats per Elli Woollard
Traduïts per Miquel Desclot
Il·lustrats per Marta Altés
Blackie Books

Al llunyà Oest ja està tot a punt perquè un indi i un vaquer 
es batin en un duel a mort, però res surt com era previst. 
Un western atípic, tendre i hilarant d’un il·lustrador lúcid i 
personalíssim, en Manuel Marsol. Un llibre que esdevé una 
metàfora sobre la necessitat d’entendre’ns. Marsol també 
és autor, juntament amb Carmen Chicha, dels àlbums Yôkai 
i El tiempo del gigante, absolutament recomanables.

dUELO AL SOL
Manuel Marsol
Fulgencio Pimentel

El tàndem format per Isabel Minhós, fundadora de 
l’editorial portuguesa Planeta Tangerina, i l’artista Yara 
Kono aconsegueix un resultat lluminós amb aquest llibre 
que parteix del dia que un arbre allibera les seves llavors. 
Un àlbum que exalta el bosc, celebra la resistència de les 
llavors i la intel·ligència dels arbres i la natura. Comptarem 
llavors i esperarem, sense perdre mai l’esperança. 

CENT LLAVORS  
QUE VAN VOLAR
Isabel Minhós Martins  
i Yara Kono
Coco Books

A cavall entre l’àlbum il·lustrat i el llibre de coneixements, 
aquest llibre ens ofereix una instantània optimista del 
nostre món: qui som, com vivim, què ens envolta. Un 
viatge desacomplexat, informatiu i alhora poètic, que 
parteix de l’univers i arriba fins a la nostra quotidianitat. 
Si alguna vegada necessiteu una guia il·lustrada per viure 
al nostre planeta, Som aquí serà la vostra millor opció.

SOM AQUí.  
NOTES PER 
VIURE AL 
PLANETA TERRA
Oliver Jeffers
Andana

Un nou clàssic contemporani, com tots els d’aquest 
autor, que també ens convida a pensar-nos i pensar 
el món. A En Cornèlius, Lionni ens parla del valor de la 
diferència, la comprensió i el respecte per qui no actua 
segons allò establert, i de com podem ser, amb esforç, 
tot allò que volguéssim ser. De fet, en Cornèlius és l’únic 
cocodril de la seva comunitat que camina dret...

EN CORNèLIUS
Leo Lionni
Kalandraka



CONTEMPLEM 
FOSTER WALL ACE

es de les traduccions de Javier calvo per 
Mondadori, a principis dels dos mil, l’obra 
de David Foster Wallace ha anat fent camí 
en el(s) nostre(s) sistema(es) literari(s). La 
prosa obsessivament precisa, les estructures 
recursives, la barreja de referències pop 
amb un argot ultraacadèmic i les 

reverberacions metadiscursives i angoixadament autoconscients 
que sacsegen els seus narradors li van fer guanyar un lloc de 
privilegi entre els amants de la cosa postmo. Amb el seu suïcidi, 
el setembre de 2008, el que havia estat una conversa de culte 
va adquirir una ressonància més gran, i una bossa de lectors 
que, per sota de la cosa postmo van sentir-hi el lament d’un 
humanista. com en tants altres casos, i encara sort, no és fins 
més tard que es comença a traduir al català, gràcies a Edicions 
del Periscopi, de la mà de Ferran Ràfols Gesa, amb The Broom 
of the System, el 2013; i fins ara, amb He ballat (breument) la 
conga (2019), antologia de les seves peces de no-ficció.

Foster Wallace és un autor exigent; et demana que li 
aguantis notes al peu de pàgines senceres o que reconstrueixis 
el recorregut lògic de narradors que acostumen a ser tan 
neuròticament brillants com l’autor mateix. A diferència de 
certes estètiques de la vacuïtat, però, a la de FW li preocupa 
la possibilitat d’una comunicació real, que no estigui aigualida 
per clixés ni pel ventall de retòriques presumptament honestes 
(famosíssim és el seu combat amb la ironia institucionalitzada), 
sabent, d’altra banda, que no n’hi ha prou d’ignorar que aquesta 
comunicació carrega segles de paròdies i de suspicàcies 
ideològiques. Ni es pot dir «directament», doncs, a risc de 
caure en la ingenuïtat dels descobridors de sopes d’all, ni 
ens podem resignar a la fabulística metaficcional de la mena 
de John Barth, un dels seus mestres. Entre l’un i l’altre, es 
desplega l’esforç de Foster Wallace, que treballa contra el 
llenguatge, i contra la consciència d’estar-hi treballant, per 
poder dir alguna cosa a algú. Alguna cosa, a més, que tingui 
a veure amb el que considerava el problema fonamental de 
l’escriptor: provar d’explicar en què consisteix ser humà, i no 
limitar-se, com deia que feien els «minimalistes catatònics», 
a repetir que l’ésser humà és una porqueria.

Aquest és l’humanista —el moralista, si es vol— que s’amaga 
darrere del metaironista i l’aposta que justifica la via llarga 
wallaciana: les 1.079 pàgines d’Infinite Jest, o els excursos i els 
detalls minuciosos de les cròniques, són imprescindibles si es 
vol obrir una petita escletxa on autor i lector puguin veure’s, 
dir-se, entendre’s.

BorJa Bagunyà

HE BALLAT (BREUMENT) 
LA CONGA
david Foster Wallace
Edicions del Periscopi

30





I  L A LITER ATUR A 
FANTÀSTICA ,  QUè?

a literatura fantàstica és una de les assignatures 
pendents del sector editorial català. Hi ha 
indicis, però, que aquest dèficit històric s'està 
corregint amb la fundació de Mai Més, un nou 
segell que neix amb la vocació de reparar una 
mancança tot reivindicant un gènere poc 
valorat. «La literatura fantàstica no en té prou 

amb la realitat. Viatja al futur per analitzar els problemes 
als quals ens enfrontarem com a societat, altera paradigmes 
antropològics i socials per especular sobre dogmes que 
ara donem com a inamovibles o indaga els nostres temors 
més atàvics», explica la cofundadora del segell, Judit 
Terradellas.  

Mai Més publicarà una desena de títols anuals, dividits 
en tres col·leccions: Nüwa (el segell de les novetats literàries 
que es mouen més en el panorama internacional), catxap 
(la col·lecció per a les novel·les curtes i l’experimentació) 
i Refugi 67 (l’espai des d’on recuperaran els clàssics del 
gènere). Entre els primers títols programats hi ha el llibre 
inicial de la sèrie Xenogènesi, de l’afroamericana Octavia E. 
Butler, referent de l’afrofuturisme. Un altre títol és El rastre 
del llamp, de Rebecca Roanhorse, primer títol de la sèrie 
El sisè món, que dona veu al poble indígena americà en un 
entorn postapocalíptic. També és imminent la publicació 
d’Els assassinats de la Molly Southbourne, de Tade Thompson, 
guanyadora del Premi Nommo 2018 a la millor novel·la.

Al costat del naixement de Mai Més, també hem de parar 
atenció a la renovació d’una col·lecció històrica: el segell de 
ciència-ficció de Pagès Editors, amb més de trenta anys d’història. 
«Volem mantenir la periodicitat, amb dos o tres títols l’any, 
però fer un salt endavant», explica el nou responsable de la 
col·lecció, Daniel Genís (que substitueix Antoni Munné-Jordà). 
L’objectiu, segons Genís, és «donar un nou impuls i renovar el 
segell, atorgant especial rellevància als autors catalans, sense 
oblidar el rescat de traduccions d’obres clàssiques del gènere 
com Neuromàntic de William Gibson».

D’altra banda, Bromera, el 2 de juliol vinent, se suma al 
llançament mundial d’El laberint del faune, un clàssic que gaudeix 
de gran popularitat entre els aficionats a la literatura fantàstica. 
Es tracta del número 50 de la col·lecció Esfera, una adaptació 
literària de la pel·lícula El laberint del faune, que signen a quatre 
mans el director Guillermo del Toro i l’escriptora cornelia Funke, 
autora de la famosa trilogia Cor de tinta. 

I Raig Verd publica una obra mestra del gènere fantàstic, Qui 
tem la mort, de Nnedi Okorafor, una de les veus més importants 
de la ciència-ficció africana, que Pagès Editors publica en aranès! 
Premi Mundial de Fantasia a la millor novel·la el 2011, Qui tem la 
mort transcendeix el gènere per oferir-nos una fabulosa i original 
epopeia sobre la condició humana. Transitar pel mig miler de 
pàgines de Qui tem la mort no és només anticipar-nos al futur: 
és també fer un viatge catàrtic a les entranyes de l’ésser humà.

Sandra Balagué

Il·lustració de Vorja Sánchez per la coberta d'Alba
d'octavia E. Butler primer llibre de la col·lecció refugi 67  
de l'editorial Mai Més.



MANDEL A  
I  EL  GENEr AL

JOSEP TÀSSIES | Il·lustració d'OrIOl malET

l còmic i la novel·la gràfica són una altra 
llacuna de l'edició en català. comanegra té 
l'encert d'oferir-nos un esplèndid reportatge 
gràfic, Mandela i el general, del periodista John 
carlin i el dibuixant Oriol Malet.

Tothom coneix Mandela, l'home que 
va conciliar «les pors dels blancs i les 

aspiracions dels negres» i va evitar un bany de sang al 
final de l'apartheid a Sud-àfrica. No ho va fer sol. carlin 
ens descobreix la figura del general constand Viljoen, un 
defensor fervent de l'apartheid que va ser prou honest per 
canviar d’opinió, quan Mandela li va prometre que no hi 
hauria cap represàlia ni discriminació contra els blancs. 

Tot és deliberat en la paleta sòbria d’Oriol Malet (negre, 
gris blavós, ocres). A la primera trobada de Mandela i el 
general, l’ambient càlid es refreda i es despulla fins al blanc 
i negre en els moments decisius de la conversa. El vermell 
es reservarà per al perill (la violència de l’extrema dreta 
supremacista de l’MRA); el tot color, puntualment, per a 
l’emotivitat. El traç dels dibuixos és espontani i l’entintat 
d’ombres, intensament expressionista; tot sense que els 
retrats deixin de ser perfectament fidels als personatges 
reals i als seus escenaris —i això mostra alhora tant el 
virtuosisme del dibuixant com la gran documentació 
fotogràfica que hi ha darrere de cada pàgina.

L’estructura de la novel·la gràfica juga amb diferents 
nivells que el lector pot seguir perfectament perquè 
recorden els recursos del cinema o dels noticiaris televisius. 
Sota el fil principal del relat, la conversa entre carlin i 
Viljoen, el general es converteix en narrador de la seva 
pròpia història tot explicant les seves experiències i els 
fets històrics des de la seva perspectiva. Això ens permet 
veure «des de dins» el canvi radical del seu punt de vista 
sobre els fets.  



a llibreria de la Diputació de Barcelona fa 25 
anys. Per celebrar-ho, al llarg de tot l’any oferirà 
diverses activitats, com ara un acte central de 
commemoració, bufada d’espelmes, un concurs 
sobre la llibreria o una selecció mensual de 
llibres sobre una temàtica concreta. 

Aquesta llibreria és un espai obert a tota 
la ciutadania, tant públic en general com professionals 
especialitzats: qui ho vulgui té a la seva disposició més de 
9.500 exemplars en existències i un fons total de 15.000 
títols. Així mateix, aquesta llibreria disposa d’una botiga 
virtual on es troben totes les publicacions, electròniques i 
en paper. El web també ofereix un sistema de notificació 
de novetats editorials, a través de subscripcions a les 
matèries que interessin a cadascú. A la llibreria es poden 
trobar: llibres tècnics per als ens locals format paper i 
electrònic; publicacions de la Diputació de Barcelona; 
publicacions d'altres administracions públiques (de locals fins 
a internacionals); publicacions d'interès per als gestors de les 
administracions públiques i temaris i materials d'oposicions.

Pel que fa al seu fons, inclou edicions de la Diputació 
de Barcelona, de la Generalitat, dels ministeris i dels 

municipis i diputacions, així com de les institucions que 
depenen d’aquestes administracions, com ara museus, 
teatres, universitats, fundacions, instituts, etc. Això, a més 
de publicacions d’editorials privades amb contingut relacionat 
amb l’administració.

A més d’edicions de caire tècnic per al desenvolupament 
de les funcions de les administracions, també disposen de 
publicacions de caire divulgatiu, com ara guies turístiques 
i de parcs naturals, mapes, catàlegs d’exposicions i de 
museus, llibres de teatre, art, pintura, arquitectura, història 
de catalunya, llengua, etc. A la Llibreria de la Diputació es 
poden encarregar publicacions, i en cas de no trobar-les, la 
llibreria fa la cerca per aconseguir-les. 

La llibreria té més de 250 publicacions editades per 
municipis. Els ajuntaments que tinguin edicions municipals, 
poden posar-s’hi en contacte i així la llibreria les difondrà 
i vendrà. Així mateix, els ajuntaments poden adquirir 
sense despesa les publicacions editades per la Diputació 
de Barcelona.

Trobareu la llibreria a la seu de la Diputació de Barcelona, 
a l’avinguda Diagonal 393, i hi podeu contactar a llibreria@
diba.cat i al telèfon 93 402 25 00 o a www.diba.cat/llibreria.

L A LLIBrErIA DE L A DIPUTACIó
DE BArCELoNA CELEBR A UN 
QUART dE SEGLE

© Llibreria de la Diputació de Barcelona
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L A BrUTíCIA 
DE DIr 

Pol Guasch

 
Sons bruts, l’amor és una ruta 
(«l’aprenentatge és un camí 
d’ortigues»), l’amor es viu al 
cos, el cos és sempre un lloc 
(«tu fas aquella olor que no 
és enlloc / més que en la teva 
pell») i el món —és a dir, els 

llocs— és un temps («el meu món és ara / i l’ara 
em crida a llançar-me al seu pit»). Partint 
d’aquestes coordenades, carles Rebassa crea un 
univers autònom de seixanta-vuit sonets que 
dinamiten la constricció formal per a fer créixer 
la poesia des dels marges, en les escletxes del 
càlcul mètric i rítmic: no és que la poesia s’escoli 
per aquí, és que la poesia es fa aquí mateix, en el 
compte finíssim en què la perfecció estructural 
s’ha de combinar amb la densitat poètica, amb 
versos que tinguin el cor ben viu i tallin pel lloc 
on han de tallar. Així és Sons bruts, tants anys 
d’escriptura lenta, de poesia just al centre; poemes 
que perfilen, esbiaixats, la corba de l’interrogant: 
com la del desig, aquest revolt que és dirigir-se 
cap a l’altre, la del dol quan tu dius «sí», i et diuen 
«no», amb una veu inhàbil, i de tot sols queda la 
certesa amb què es pot escriure algun poema. 
Per tot això, la radicalitat d’aquests poemes rau 
en el qüestionament sobre la manera d’habitar 
el món («el lloc més bell és on ets tu»), i en la 
manera com hem de fer i desfer contínuament 
el camí que s’obre cap a l’altre («quina inclemència, 
ai, amor: a tu / et dono el temps, la mar, el pèl, la 
vida»). El darrer Premi carles Riba, per fortuna 
nostra, deixa llegir-se políticament: escriure, com 
viure, és posar el cos al centre, i entomar la batalla. 
I viure políticament també pot voler dir viure 
poèticament: contra tanta ferralla verbal, posar 
la poesia al centre. I viure-la. 

carles Rebassa. Sons bruts.  

Premi carles Riba. Proa, 2019.



LES NOSTRES RIQUESES 
Kaouther Adimi
Edicions del Periscopi
Libros del Asteroide (castellà)

UNA LLIBRERIA A BERLíN
FrANÇoISE FrENKEL
Edicions de 1984 

dIARI d'UN LLIBRETER
Shaun Bythell
Viena edicions

anna CarreraS i auBetS

N
o cal ser un bibliobulímic ni un llibremaníac 
per trobar bellesa en una llibreria. com a 
tema literari no ha estat tan rebregat com 
l’amor o la guerra civil, però hi ha un bon 
grapat de llibres que escenifiquen l’acció 
en una llibreria-personatge. Per posar-ne 
alguns exemples abans d’entrar en matèria, 

citarem Mendgel, el dels llibres, la novel·la de Stefan Zweig, 
un autèntic al·legat a favor de la memòria i la tolerància; La 
llibreria, de Penelope Fitzgerald, on la protagonista, Florence, 
decideix obrir la primera llibreria d’un petit poble de Suffolk 
l’any 1959, o El llibreter, de Régis De Sá Moreira, la història d’un 
llibreter que no ven segons què perquè ha llegit tots els llibres 
de la seva llibreria i els recomana amb criteri de primera mà. 

Seleccionem tres universos en els quals la llibreria 
és molt més que un espai. Implica il·lusió, aventura i 
autoconeixement. Diari d’un llibreter, de Shaun Bythell, 
traduïda per Mar Vidal (Viena Edicions, 2019), és una joia 
literària que inocula una dosi tan alta de bibliofília que fa 
ganes de viure-la en primera persona. Quan l’any 2001, 
Shaun Bythell va comprar la llibreria de segona mà més 
gran d’Escòcia, The Bookshop, arran de mar, no tenia 
ni idea de com funcionava el negoci ni s’imaginava les 
sorpreses contínues que li portaria un ofici que, amb 
els anys, l’ha apropat a la feina d’antropòleg social. Un 
dietari hilarant que també aporta moments de serietat 
profunda quan reflexiona sobre la força del capitalisme 
actual. cada dia, el llibreter apunta les comandes per 
internet i els llibres trobats. cada dia, també, narra les 
anècdotes en present i construeix un món, un prisma. 

Traduïda per Mia Tarradas, Una llibreria a Berlín (Edi-
cions de 1984, 2019) és un cas d’autoficció i testimoniatge. 
L’any 1921, Françoise Frenkel, jueva d’origen polonès, 
de la qual sabem ben poca cosa, apassionada per la 
llengua i la cultura franceses, funda la primera llibreria 
francesa a Berlín, La Maison du Livre, centre cultural 
efervescent en l’Europa d’entreguerres. L’any 39, però, 
Frenkel ha de fugir de l’Alemanya nazi, en la qual ja 
resulta impossible difondre llibres i diaris francesos. 
S’exilia a França, buscant refugi, i l’any 43 pot creuar la 
frontera suïssa de manera clandestina i arribar a Ginebra, 
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la llibertat. El llibre descobreix intactes la mirada, la veu, 
el desassossec i l’emoció d’una dona valenta, supervivent 
de la persecució antisemita, que gràcies a la seva passió 
pels llibres va escapar d’un destí tràgic i ho va traslladar a 
una prosa concisa digna de la millor crònica periodística 
o de les memòries més fidedignes d’algú que cerca la pau.

Les nostres riqueses, de Kaouther Adimi, traduïda per 
Anna casassas (Periscopi, 2018) ha rebut una menció espe-
cial del jurat del Premi Llibreter Altres literatures. L’estiu 
de 2017, un estudiant rep l’encàrrec de buidar una petita 
llibreria d’Alger, que s’ha de convertir en una botiga de 
bunyols. La metàfora està servida. La llibreria, que també 
prestava llibres i era una galeria d’art i l’editorial d’au-
tors com Saint-Exupéry o André Gide, va ser creada l’any 

1936 per Edmond charlot, fruit d’una idea revolucionària: 
crear un espai cultural en un país convuls desafiant la 
censura publicant un text d’Albert camus. La novel·la és 
una declaració d’amor a Alger. Alterna la narració amb el 
dietari que suposadament hauria escrit Edmond charlot, 
un jove algerià de vint-i-un anys. Escrit al llarg de trenta 
anys, llegim la història d’Algèria a través d’un narrador, un 
nosaltres, els «indígenes» maltractats pels colonitzadors. 
Adimi recorda el passat del país, la seva identitat, fins a 
arribar al present de 2017, en un dia trist (la llibreria tanca) 
tenyit pel boicot i l’oposició dels veïns del barri. Un rètol 
presideix la llibreria: «Un home que llegeix val per dos». 
Un conte deliciós ple d’humor i poesia i, alhora, un plany 
literari a l’Alger perdut.

Seleccionem tres universos en els quals la 
llibreria és molt més que un espai. Implica 

il·lusió, aventura i autoconeixement.



DIR ADEU A L A MARE

S
embla que les mares hagin de formar part d’una 
categoria extrahumana, com si el fet de ser mare 
anés per davant del de ser filla, o fins i tot de 
ser una persona, amb pors i desitjos. Però què 
hi ha de més humanitzador que la mort? Entre 
les novetats literàries d’aquest any, trobem tres 
llibres que afronten la mort de la mare, amb tot 

el que això comporta.
«Escric perquè de sobte m’he adonat que tot el que estimo 

morirà». Així comença La bona mort (Gregal), el dietari 
de Vicenç Villatoro durant les últimes setmanes de vida de 
la seva mare, a qui havien diagnosticat un càncer que va 
decidir no tractar-se. La bona mort és un breu repàs, tendre 
i serè, dels últims dies. Un testimoni d’allò que el fill sent i 
evoca mentre la mare es va apagant.

La mare de Villatoro excel·leix en el que se’n diu el «bon 
morir». Accepta el seu final amb la diligència i la tranquil·litat 
d’haver viscut una vida plena, que abandona acompanyada 
dels seus i sense fer gaire soroll. A l’hora de dir adeu a la 
mare, el fill fuig de reflexions existencialistes, no perquè no 
les tingui, sinó per por a ser massa conscient de la buidor 
que provoca la pèrdua. 

A Mare (La campana),  Ada castells fa un retrat de qui va 
ser la seva mare. L’escriptura d’aquesta novel·la es converteix 
en una reconciliació pòstuma amb una dona excèntrica a 
qui l’autora confessa haver volgut estimar sense ser capaç 
de fer-ho.

La mare de castells és excèntrica, geniüda; és la senyora 
clixé, de la qual l’autora ens parlava a les columnes de l’Avui. 
La filla va canviant la mirada sobre la seva mare a partir de 
la lectura del dietari que li arriba a les mans després de la 
mort. Llegint-la, l’anirà convertint en una persona humana, 
amb virtuts i defectes. Mare, doncs, és un repàs que resulta 
conciliador i empàtic. La mort, probablement, era una condició 
necessària per aconseguir-ho.

La conquesta de la lleugeresa és el primer dels quatre relats 
autobiogràfics que constitueixen Un quartet (Tusquets) de Jordi 
Ibáñez. Amb una escriptura torrencial, Ibáñez aborda en 
aquest relat la vellesa i el final imminent de la seva mare de 
noranta-sis anys. Si Villatoro no s’atrevia a endinsar-se en 
pensaments existencialistes, Ibáñez no se n’està. El text es 
desenvolupa al voltant d’una qüestió filosòfica central: «Jo 
puc pensar que amb la meva mare un món [...] s’acaba, i 
he de poder dir quin món és aquest tan concret». A partir 
d’aquesta premissa, l’autor deixa fluir el seu pensament al 
voltant de la condició de mare i de fill, però també aborda 
la bogeria, el plaer o el gust estètic.

Ibáñez, com havien fet els altres dos autors, construeix 
un relat catàrtic, que condensa la vida viscuda de la mare i 
la converteix en quelcom que passarà a formar part del seu 
jo més essencial fins al final dels seus dies. Villatoro, castells 
i Ibáñez, a partir de les semblances i diferències dels seus 
relats, situen la mare en el punt de trobada entre el més 
universal i el més íntim.

CARLOTA RUBIO
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ELS HEROIS 
TAMBÉ PLOREN

a publicació de la Ilíada (Adesiara) amb una nova 
traducció de Montserrat Ros és un dels grans 
esdeveniments editorials d’enguany. Els 15.000 
hexàmetres que componen la Ilíada narren un 
episodi de l’expedició dels grecs contra Troia. 
Aquí se’ns presenten amb una traducció en 
prosa en una elegant edició bilingüe grec-català. 

Pedra angular de la literatura occidental, la Ilíada va 
configurar la identitat grega en un temps en què no existia 
encara el carnet d’identitat ni hi havia partides de naixement. 
Si algú se sabia la Ilíada, volia dir que era grec. 

«La traducció d’un poema com la Ilíada ha de ser en 
vers o ha de ser en prosa?», es pregunta Jaume Pòrtulas, 
catedràtic de la UB. «Llegir la Ilíada és una tasca molt exigent. 
Una traducció d’aquesta obra en vers és difícil que flueixi. 
Si la fas en prosa, pots caure en la glossa excessiva i corres 
el perill de reexplicar. Hi ha traduccions aproximadores i 

d’altres que no ho són tant. La traducció de Ros està feta en 
una «prosa catalana culta, brillant i dúctil, i fa mig camí per 
al lector», que diria Riba, que no era tan partidari de posar 
les coses fàcils al lector gandul. 

Jordi Raventós, editor d’Adesiara, no amaga la veneració 
que sent per Montserrat Ros i ens diu que l’escena preferida 
de la traductora era un dels moments més bonics i solemnes 
de la Ilíada, quan Príam vol recuperar el cadàver del seu fill 
Hèctor, i suplica agenollat a Aquil·leu, que el té sota el seu llit, 
perquè l’hi torni. Vet aquí tot un rei de Troia que es rebaixa 
mentre Aquil·leu fa un acte de misericòrdia. 

Pòrtulas troba significatiu que «un poema tan carregat 
de guerres i combats acabi amb dos funerals paral·lels, un 
de cada bàndol. La Ilíada no és un poema bel·licista. I els 
herois homèrics també ploren».

Homer. Ilíada. Traducció de Montserrat Ros. Adesiara. 

BERNAT PUIGTOBELLA



Pes mort és una novel·la ambientada en un restaurant 
familiar de l’Eixample freqüentat per un senyor obès 
que hi sopa gairebé a diari. Mentre escrivia, Llort es va 
adonar que el tema de Pes mort és el pes de la culpa. Les 
primeres cinquanta pàgines són ambient, després tot 
canvia i els personatges es troben els uns davant dels 
altres i davant les pròpies culpes individuals. L’autor és 
partidari de desdramatitzar sense banalitzar, d’escriure 
amb humor sense caure en l’astracanada. Júlia Bacardit

Pes mort
Lluís Llort
Crims.cat. Alrevés Editorial

David Marín situa la trama de Purgatori (La Magrana) 
entre la Vall Fosca i Balaguer i salpebra l’argument amb 
bruixeria, especulació immobiliària i dobles vides. X 
Premi Crims de Tinta, la novel·la neix d'un reportatge 
que Marín –periodista– va fer sobre les bruixes del 
Pirineu el 2012. L'autor posa en boca dels personatges 
el català nord-occidental i el parlar del Pallars. El treball 
de la llengua carrega el text de veritat. Gerard E. Mur

Purgatori
david Marín
La Magrana

Efadós publica un nou títol de la Biblioteca Andreu Martín. 
Vet aquí una novel·la de delicte no policíaca, un thriller 
psicològic tenyit de ficció criminal publicada per primera 
vegada en anglès l’any 1986, transformada en pel·lícula l’any 
1994 de la mà de la BBC i traduïda ara al català per Alba 
Dedéu. Si bé és cert que Rendell no és tan salvatge com 
Patricia Highsmith o Dorothy Parker, també ho és que la 
londinenca aconsegueix uns excel·lents nivells de tensió 
narrativa que no decauen en cap moment. Anna Carreras

Uns ulls 
acostumats 
a la foscor
Ruth Rendell
Traducció d'Alba dedeu
Efadós

Vet aquí un nou títol de l’escriptora francesa per excel·lència 
de novel·la policíaca, Fred Vargas, Premi Princesa d’Astúries 
de les Lletres 2018. Fidel al seu estil, Vargas construeix una 
història fascinant i d’una gran qualitat literària. Per primer cop 
en català, Sota els vents de Neptú és una peça clau per entendre 
el fascinant trencaclosques que és el comissari Adamsberg. 
L’obra se suma a la Biblioteca Fred Vargas, on trobareu els títols 
L’home dels cercles blaus, La tercera verge, Un lloc incert, L’exèrcit 
furiós, Temps de gel i Quan surt la reclusa. Sandra Balagué

Sota els vents de Neptú
Fred Vargas
Traducció de Josep Alemany
Amsterdam | Siruela

«Algunes de les persones de qui més he 
après són homicides» diu l’expolicia científic 
portuguès Francisco Moita Flores, autor
d’Estrella polar, que és el nom d’un barri marginal de 
Lisboa, llar de pàries i ionquis. Aquesta epopeia dels 
perdedors és la primera traducció de la col·lecció Lo 
Marraco Negre de Pagès Editors. Traduït per Sebastià 
Bennassar, ha venut 100.000 exemplars a Portugal i 
ja se n’ha fet una pel·lícula i una sèrie de televisió. 

Estrella Polar
Francisco Moita Flores
Traducció de 
Sebastià Benassar
Pagès editors

Petros Màrkaris és el gran cronista de l’actualitat. La 
inspiració sempre li arriba després d’una enrabiada 
que el porta a denunciar injustícies socials. Si en llibres 
anteriors ha tractat temes com la immigració, la crisi, 
la corrupció o el terrorisme, a Universitat per a assassins 
denuncia la difícil situació que pateix la universitat grega 
a causa de la crisi i posa el focus a les portes giratòries 
entre la política i el món acadèmic. Anna Carreras

Universitat 
per a assassins
Petros Márkaris
Traducció de Montserrat 
Franquesa i Joaquim Gestí
Tusquets
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Xavier Moret recupera el detectiu Max Riera, que va fer 
debutar fa més de vint anys amb la novel·la Qui paga, 
mana. Avui, aquest ja madur detectiu «alternatiu» treballa 
poc, i tria els casos que li interessen. L’últim, que el durà 
fins a l’illa de Formentera, resultarà ser un viatge al seu 
passat hippy. A més de les vicissituds del cas que caldrà 
resoldre, el lector trobarà a Formentera blues un text 
amarat de nostàlgia, diàlegs àgils i un estil fresc i planer.

Formentera blues
xavier Moret
Empúries

Sebastià Bennasar trasllada la seva dèria criminal al 
gènere del western, amb aquesta novel·la breu situada 
en plena verema entre les vinyes del Penedès. Premi 
de novel·la curta Celler de Lletres, Terra aspriva ens 
explica la història de Margarida, la jove esposa d’un 
marit dèspota, violent i faldiller que, desesperada, 
fuig amb el fill de l’home que la maltracta.

Terra aspriva 
(un western)
Sebastià Bennasar
Meteora

Animals dels marges no és una novel·la negra a l’ús. És 
senzillament realisme, i l’autor no té cap culpa que la realitat 
sigui dura, tèrbola i inquietant. La novel·la pot llegir-se 
com una història de sicaris o com una història més fonda 
d’aquesta mena d’organitzacions que cada vegada són 
més grans (empreses, partits polítics, ordres religiosos) 
que sempre creixen a costa de la llibertat individual, del 
dret a discrepar, del dret a ser diferent. Anna Carreras 

Animals 
dels marges
Miquel Aguirre
Llibres del delicte



roger Mas © Eva Bozzo 

H
a coronat un cim. I no un qualsevol. 
Amb el seu últim disc, Parnàs 
(2018), Roger Mas no només 
ascendeix a la muntanya grega 
de reminiscència mitològica per 
tractar amb muses, déus i nimfes. 
El solsonenc també s’embriaga 

de vers amb els grans poetes clàssics. I ho fa tot 
en un ambient desconegudament familiar, revestit 
de melodies medievals i amb un desplegament 
d’instruments i sonoritats provinents d’èpoques i 
terres remotes. Qui coneix la trajectòria artística de 
Roger Mas, però, sap que això no és cap sorpresa. 

com el bon vi, el Parnàs és producte de deixar 
reposar i fermentar, durant anys, idees i composicions 
en una bota creativa. Una cosa queda clara: la poesia 
sempre ha estat a prop de Mas. L’experimentació i 
el nomadisme musical, en certa manera, també. 

Però anem a pams. A Parnàs, torna a adoptar el 
rol de cantautor que musica poemes. D’això, opina 
que es tracta d’un exercici que «ajuda a divulgar i 
a fer accessible la poesia». No és la primera vegada 
que Roger Mas pareix un disc de poemes musicats 

(ja ho va fer a Cançons tel·lúriques, de 2008, que ell 
considera una «sopa poètica»). Des de Martí i Pol i 
Maragall passant per Toni Gol i Roca o Amadeu Vidal 
i Bonafont: sabem que el de Solsona és un lector 
voraç dels poetes clàssics catalans. Parnàs podria 
perfectament ser una reivindicació d’aquest univers, 
però a ell reivindicar no li agrada ni un pèl, ja que 
implica «una incomoditat inicial, un to agressiu».

El Parnàs és indubtablement un disc ric, complet i 
ple de sorpreses. com la balada «Geordie», datada del 
segle xvi i d’origen britànic. Als noranta, la van adaptar 
artistes de l’envergadura de Joan Baez i Fabrizio De 
André. I a principis del 2000, el discjòquei Gabry Ponte 
la va fer sonar, entre cubates, per discoteques d’arreu 
del món. Roger Mas explica que alguns van relacionar la 
seva versió amb l’empresonament dels «Jordis», perquè 
va coincidir amb la sortida del disc. Ho desmenteix: 
«feia vint anys, que hi treballava». El resultat és fruit 
d’un treball complex basat en l’estudi de la multiplicitat 
de versions i adaptacions que existeixen de Geordie.  

Aquest últim disc també compta amb col·laboracions 
de la talla de Núria Graham. A propòsit de la nova 
onada d’artistes catalans, el músic ho té clar: «fa 

EL PARNÀS 

aguS izquierdo
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molts anys que aquí hi ha una salut brutal, d’una 
efervescència sensacional i amb molta creativitat». I 
sentencia que catalunya «és una fàbrica de talent». 

CATòLIC, MARIÀ I NO CRISTIÀ

Molts deveu pensar que aquest humil periodista exagera, 
però l’audició del Parnàs és una mena d’experiència 
tàntrica en què tot sentiment, emoció o record és 
possible. Es tracta d’un disc altament espiritual, intimista 
i delicat. No és forassenyat pensar, doncs, que el seu 
creador és algú religiós. I confessa que «tinc una part 
espiritual que sempre hi ha sigut, i és curiós perquè 
cada vegada m’hi sento més còmode. Em quedo amb 
els principis del catolicisme i amb la figura de la Mare 
de Déu». Això sí, es desmarca de la institució, a banda 
d’assegurar que «a mi la història de crist no m’interessa».

creient o no, al cantautor li espera un estiu mogut. 
El podreu veure en directe a diversos festivals com 
l’Emergent (Sarrià de Ter, 27 de juny), l’(a)phònica 
(29 de juny), el Festival Els Rentadors de Juneda (5 de 
juliol), el Festival Instants (Subirats, 6 de juliol) i el 
Festival Alta Segarra (Aguilar de Segarra, 20 de juliol).

roger Mas no només ascendeix 
a la muntanya grega de 
reminiscència mitològica per 
tractar amb muses, déus i nimfes. 
També s’embriaga de vers amb 
els grans poetes clàssics. revestit 
de melodies medievals i amb 
un desplegament d’instruments 
i sonoritats provinents 
d’èpoques i terres remotes. 



oriol puig taulé
Fotografia | eSter roig

44

lícia Gorina és una de les directores 
amb més personalitat del teatre català 
contemporani. Fundadora del 
col·lectiu d’artistes Indi Gest, té una 
especial fixació per la dramatúrgia 
finesa —ha dirigit textos de Saara 
Turunen (The little Jesus i Puputyttö, 

la chica conejita) o Kristian Smeds (Imatges gelades i Déu 
és Bellesa)— però també s’ha enfrontat, amb èxit, a la 
posada en escena d’un dels textos més potents de finals 
del segle xx, Blasted, de la britànica Sarah Kane. Fa cinc 
anys, Gorina va estrenar Watching Peeping Tom, un 
espectacle de creació sobre la mirada i la creació artística 
que prenia la pel·lícula Peeping Tom (Michael Powell, 
1960) com a punt de partida dramatúrgic. I sí, aquell 
muntatge estava protagonitzat pel seu pare, el crític de 
cinema Àlex Gorina, i una actriu (Patrícia Mendoza o 
Alba Pujol) que es posava en la pell de l’Alícia. En format 

de conferència o lliçó magistral, el pare de l’Alícia parlava 
sobre el fet de mirar (pel·lícules), les relacions paternofilials 
o la seva fòbia a tot allò relacionat amb els ulls, en un 
muntatge amb dramatúrgia de Ferran Dordal i escenografia 
de Sílvia Delagneau, que es va estrenar al Temporada 
Alta i es va poder veure a La Seca i a la Sala Atrium. 

Aquest pròxim festival Grec, Alícia Gorina estrena In 
Wonderland, un espectacle on veurem una actriu (Anna 
Alarcón) i quatre psicoanalistes en escena. No es tracta 
pas de la segona part de Watching Peeping Tom, ni tampoc 
és el muntatge que Gorina li «devia» a la seva mare. Però 
una mica sí, va. (Encara que ella no ho reconegui). La mare 
de la directora és psicòloga, i l’Alícia explica que durant 
la seva infància es va sentir contínuament analitzada 
pels seus amics psiquiatres, psicoanalistes i psicòlegs. 
certament, no devia ser gens fàcil. El punt de partida 
d’In Wonderland és una sessió on quatre psicoanalistes 
(reals, no són actors) analitzen les obres que ha dirigit 
l’Alícia fins ara. L’equip, aquest cop, també és de luxe, 
ja que el muntatge compta amb la concepció estètica 
de Sílvia Delagneau (una de les creadores escèniques 
més interessants d’aquest moment) i la dramatúrgia 
d’Albert Arribas, creador, director i responsable de hits 
tan memorables com F.R.A.U., l’espectacle de set hores 
sobre l’obra poètica d’Albert Balasch, que es va poder 
veure al Grec de fa tres anys. 

El títol In Wonderland és una clara referència a Alícia al país 
de les meravelles, llibre sobre el qual l’Alícia, simplement pel 
seu nom, ha hagut de sentir referències i acudits tota la seva  
vida. «Prefereixo Peter Pan», afirma Gorina, tot i que reconeix 
que el viatge a l’inconscient d’Alícia descrit per Lewis carroll té 
molt de suc. L’espectacle que es podrà veure al Grec no tracta 
sobre la psicoanàlisi sinó que ÉS una sessió de psicoanàlisi. 
Tècnica que actualment no està gaire de moda, d’altra banda, 
cosa que agrada especialment a la directora. Gorina vol deixar 
clar que aquest és un espectacle creat amb tres caps pensants: 
el seu, el d’Arribas i el de Delagneau. Una proposta tricèfala 
que servidor de vostès no es pensa perdre. 

In Wonderland es podrà veure del 5 al 7 de juliol a l’Espai Lliure 
de Montjuïc. 

ALíCIA AL PAíS  DE 
LES PSICOANALISTES
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PAU
VALLVé

ENS SALVA
L A VIDA

ife vest under your seat és el títol del nou 
àlbum de Pau Vallvé. El cantautor 
barceloní repeteix com a compositor, 
intèrpret, mesclador i productor en 
aquest setzè treball —i cinquè en 
solitari— de la seva carrera. Vallvé 
reobre les portes de la seva experiència 

vital més íntima amb uns temes que són un manual 
de supervivència i, sobretot, un cant a la vida.  
Pau Vallvé presenta el nou disc en el marc del Festival  
(a)phònica de Banyoles el dia 29 de juny.
Veus, guitarres, bateries, baixos, pianos, teclats, 
percussions..., a Pau Vallvé no hi ha cap instrument que 
se li resisteixi. Porta la música dins seu, des que era ben 
petit. Després de fer un canvi de rumb posant punt final 
a la seva pròpia discogràfica, Vallvé va iniciar el camí 
de l’autoedició i l’autogestió amb la voluntat de crear 
cultura sense marques ni logos. Seguint l’estil d’Abisme 
cavall hivern primavera i tornar (2017), el cantautor ha 
fusionat una base indie, un esperit electrònic, unes 
melodies càlides i unes lletres curatives per donar vida 
als dotze temes de Life vest under your seat.  

«cada deu anys», el tema inicial, anuncia que no 
queda res del músic del 2007, quan va publicar u_mä, 
perquè «cada deu anys | diu es renoven | totes les 
cèl·lules del cos». Vallvé no pot negar que continua 
desprenent tendresa, però és cert que ara aixeca la 
veu i la potència instrumental sempre que ho creu 
necessari. La vessant autobiogràfica també es deixa 
sentir a «Penalti i gol és gol», que promet des de l’inici 
amb un melòdic solo de guitarra. El tema parla de la 
victòria que va suposar el gir vital i professional que 
va prendre el cantautor l’any 2014, i parteix d’aquesta 
experiència per fer un cant als dictats del cor a «Signat, 
el teu padrí». 

Life vest under your seat ofereix lliçons vitals de 
vigència universal. «Un sol radiant» ens recorda que 
la llum sempre arriba, encara que a vegades tardi 
massa a deixar-se veure. Vallvé manté aquesta mà 
estesa per salvar-nos quan faci falta a «Life vest under 
your seat». El tema que posa títol a l’àlbum i que el 
músic va compondre per un amic pretén combatre la 
solitud davant els problemes i subratlla la importància 
de demanar ajuda.     

Life vest under your seat acaba amb un inici: «I de nou 
un full en blanc. | Amb ganes que arribi demà. | Però 
imagino tants finals | que no sé ni per on començar». 
En tan sols un minut, Vallvé projecta la seva fal·lera 
de creació musical en un final obert. «No sé ni per on 
començar», confessa. Però nosaltres ens quedem ben 
tranquils sabent que ens esperen més instruccions de 
seguretat per afrontar un millor vol vital. 

AlbA GrAnell



SONA UNA 
REMOTA 
HARMONIA  
AL LIcEU

ins al 28 de juny, el Gran Teatre del Liceu 
presenta Tosca, de Giacomo Puccini, sota 
la direcció musical de John Fiore i 
escènica de Paco Azorín. Tosca està 
impregnada de l’ambient fin-de-siècle que 
converteix Europa en un trencadís sonor 
i visual, un continent en què cada nació 

manifesta el seu caràcter propi sota un mateix signe: 
Der Zeit, ihre Kunst, der Kunst, ihre Freiheit. (A cada 
temps el seu art, a cada art la seva llibertat). L’art que 
s’adequa a l’època és el del cromatisme i l’explotació 
del leitmotiv, la potència orquestral, la veracitat del 
drama i una bellesa de provocació. Puccini ens regala 
el personatge de Floria Tosca (aquí interpretada per 
Liudmyla Monastyrska i Tatiana Serjan), una dona d’alt 
voltatge, dotada de valentia i entusiasme, que creu en 
l’amor i en la bondat i no es deixa tòrcer fàcilment. 
Una artista que es veu abocada a l’abisme per una 
desgràcia personal causada per la situació política, la 
invasió de Napoleó a Itàlia.

Els fets ocorren a la ciutat del Tíber, a Sant’Andrea della 
Valle, al Palazzo Farnese i al castello de Sant’Angelo. Tosca 

és una oda a la bellesa de la història de la ciutat eterna, que 
el 1900, rememorant els fets del 1800, es convertirà en un 
precedent avant-la-lettre del gran conflicte europeu que 
tanca oficiosament el dinou, la Primera Guerra Mundial.

La música de Tosca és d’un verisme madur que no 
amaga la influència de Wagner, amb l’ús del leitmotiv, 
i de Verdi. El teixit harmònic és tan ric i colorista que 
esdevé molt impressionista, i gaudeix de certa austeritat 
pregona que sempre s’agraeix. Tanmateix, presenta 
molta potència sonora i una energia encoratjadora 
per dialogar amb els personatges i dotar-los de més 
entitat. Presenta, més que en altres òperes, una música 
fosca, amb moments d’atmosfera tràgica que no 
amaga el context polític. Les veus presenten melodies 
inoblidables com la «Recondita armonia» o «Vissi 
d’arte», amb alt grau d’exigència per als cantants.

El curs operístic del Liceu es tancarà del 14 al 27 de 
juliol amb Luisa Miller, de Verdi, i amb l’al·licient de tenir 
a l’escenari Piotr Beczala i Sondra Radvanovsky. Aquesta 
òpera és un punt d’inflexió en l’obra de Verdi, que torna 
a recórrer a Schiller. L’amor, l’engany i la traïció deixen 
entreveure el Verdi madur de Don Carlos. 

aina vega
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Compositora i intèrpret, Clara Peya (Palafrugell, 1986) 
és inquieta, andrògina i provocativa. Tot i la seva 
joventut, ja compta amb vuit discs a l'esquena (el darrer, 
'estómac', de 2018, Premi enderrock de la crítica al 
millor disc de l’any) i una col·lecció extraordinària 
de muntatges teatrals. No ens sorprèn, així doncs, 
que aquest any Clara Peya s’hagi convertit en el 
Premi Nacional de Cultura més jove de la història.

Què et fan pensar, tots els reconeixements que has rebut 
darrerament? He d’admetre que m’ha costat encaixar 
aquests reconeixements amb comoditat, perquè l’art no és 
quantificable. Quins criteris es tenen en compte a l’hora de 
repartir aquests premis? L’art és subjectiu per definició. Sí 
que penso que l’altaveu que et donen aquests guardons és 
important, i jo el penso invertir a continuar fent activisme.

És important vincular l’art amb el compromís social? Per a 
mi és essencial. Ara, quan tens una certa notorietat, ho tens una 
mica més fàcil que quan estàs en l’anonimat, com a mínim en el 
món de la música i de les arts escèniques. Per a mi les persones 
heroiques són les que defensen els col·lectius minoritzats −les 
dones, la gent LGTBIQ, els individus racialitzats− en el seu dia a 
dia. Els artistes som uns afortunats, i tenir un cert compromís 
és el mínim que podem fer.

a 'estómac' qüestiones els preceptes de l’amor romàntic. 
Com resumiries el concepte del disc? El disc neix de la 
frustració de veure que només era capaç d’escriure cançons 
d’amor. Soc una altra víctima de l’amor romàntic. calia, 
doncs, pensar què significa això, tant en l'esfera personal 
com social. Vaig plantejar-me el repte de fer cançons d’amor 
sense haver de caure en qüestions vinculades a l’opressió 
del romanticisme, com ara la dependència o la possessió. 
Això no vol dir que no cregui en l’amor i l’enamorament. En 
el que no crec és en la manera com el nostre sistema l’ha 
encasellat i codificat.
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«L’AMOR 
ROMÀNTIc 
ÉS UNA EINA 
DE cONTROL, 
UN NEGOcI»

«Vèncer el pols» planteja que ens han educat per estimar 
d’una forma limitada. L'amor romàntic és, com dius, «el 
gran negoci, una trampa, una estafa»? Evidentment. L’amor 
romàntic és una eina de control, i sí, un gran negoci. Una 
manera d’adoctrinar. L’epifania d’aquesta cançó és quan 
t’adones que l’amor romàntic és una maquinària capitalista 
destinada a fer diners.

«Cara a cara» sembla una parada important en aquest 
viatge: ens parles del subjecte desconstruït, que s’encara 
al cor. És un tema despullat, en què acceptes que el discurs 
heteropatriarcal ens ha arrossegat a totes. «cara a cara» 
és l’epicentre del disc. És un viatge a l’essència, una manera 
d’admetre que, al final, l’amor romàntic m’ha deixat sense 
òrgans, sense cos. A la cançó m’assec davant del meu cor, i 
tots dos ens mirem i ens diem: «I ara, què?»

És just dir, però, que a 'estómac' no lluites contra 
l’amor, sinó que ens ofereixes una manera més genuïna 
d’estimar. M’equivoco? No t’equivoques. Estómac no és 
un disc pessimista, sinó enfadat. Volia pensar en formes 
d’estimar diferents, de manera íntima, amb totes les meves 
imperfeccions i contradiccions.

No fa gaire et vaig sentir dir que saber tocar el piano 
et situa en un espai de privilegi, i que tocar-lo millor o 
pitjor ja no et resulta tan important. Tanmateix, un dels 
grans mèrits del disc 'estómac' són uns arranjaments 
exquisits i complexos. El que volia dir amb aquesta frase 
és que a la gent no li interessa tant com toco el piano, que 
aquest no és el baròmetre indispensable per aportar el teu 
granet de sorra. La meva autèntica responsabilitat com 
a artista és obrir escletxes. Els arranjaments d’Estómac 
estan molt treballats. Soc una artista compromesa en el 
contingut i en la forma, i m’entrego al meu art al cent 
per cent. No sé fer-ho de cap altra manera.



© Bito Cels

AIXò JA HO HE VIScUT

ls que sou més grans de quaranta anys encara 
recordareu la mítica producció d’Els temps i 
els Conway, que va dirigir Mario Gas al teatre 
condal als anys noranta. Ara La Perla 29 
presenta Això ja ho he viscut, una obra del 
mateix autor, J.B. Priestley, sota la direcció de 
Sergi Belbel, que es podrà veure a la Biblioteca 

de catalunya fins al 28 de juliol.  
Belbel sempre ha estat obsessionat per la dimensió 

temporal en la ficció, com ja va demostrar amb ‘Forasters’ 
o amb la sèrie Si no t’hagués conegut. Ara hi torna abordant 
aquesta obra de Priestley, un dramaturg molt influït per les 
idees sobre la qüestió temporal del filòsof irlandès Dunne, 
que trencà amb la idea de l’etern retorn de Nietzsche. El 
temps, deia Dunne, és com una espiral on els individus 
poden passar d’un cercle a un altre. Per a escriure Això ja ho 
he viscut, Priestley es va fer seva aquesta teoria, i va crear un 
text que tracta sobre el déjà-vu. 

El dramaturg anglès presenta sis personatges que es 
troben en un hotel rural, encarnats aquí per un repartiment 
de luxe, format per Sílvia Bel, Lluís Soler, Jordi Banacolocha, 
Míriam Alamany, carles Martínez i Roc Esquius. La seva 

harmonia es veurà trastocada per l’arribada d’un científic 
alemany, que els explica que allà hi passarà una desgràcia 
que ell ja ha viscut abans. A partir d’aquest plantejament, 
Priestley presenta tres formes diferents d’entendre el món: 
l’agnòstica, la racional i la que creu que existeix alguna 
cosa que va més enllà. Què faran aquests personatges? 
Acceptaran el seu destí o intentaran canviar-lo? Aquesta 
història té un punt  de thriller que recorda Agatha christie, i 
conté el caràcter optimista de Priestley, que com a socialista 
utòpic «considerava que tot conflicte cruent es pot evitar», 
segons Belbel.

La representació d’Això ja ho he viscut «no comptarà amb 
un muntatge revolucionari», diu Belbel. «Sense ser moralista, 
aquesta obra ens diu que podem intervenir en el temps per 
buscar millors coses a fer amb la nostra vida», diu carles 
Martínez. I en uns moments tan atrafegats com el nostre, 
una reflexió com la que planteja l’obra és necessària.

coincidint amb l’estrena, comanegra i l’Institut del 
Teatre publiquen la traducció de Martí Gallén. El pròleg de 
Jordi Vilaró i la intervenció de Sergi Belbel complementaran 
el text dramatúrgic, que és un gènere que, segons Belbel, 
«ens recorda que el teatre és literatura».

ANNA CORNUdELLA





Maridatge de jazz i  de vi  al  Penedès

Arriba la 13a edició del Banc Sabadell Vijazz Penedès, que 
enguany té com a caps de cartell a Madelaine Peyroux, Arturo 
o’Farrill amb Antonio Lizana, Monty Alexander i a tota una 
llegenda de la música afroamericana: Archie Shepp. En una 
vila, Vilafranca del Penedès, amb una llarga tradició jazzística, a 
banda de la presència habitual de grans noms, el Vijazz Penedès 
presenta dos trets significatius que el diferencien de la resta de 
certàmens del mateix estil: l’activitat jazzística resta lligada a 
una fira de vins del Penedès i totes les actuacions són de franc. 
A més, i en paral·lel a les sessions obertes a un públic ampli, 
que es faran a la plaça Jaume I, el certamen també reserva 
un espai per actuacions més de petit format, al claustre de 
Sant Francesc. Es tracta del cicle «Elles i el jazz», dedicat a 
vindicar la tasca de les dones a l’escena jazzística catalana. 
Per la seva banda, els més petits tindran la seva dosi de jazz 
amb l’espectacle familiar És l’hora del jazz (diumenge 7, a les 
6 de la tarda), conduït per la cantant Damaris Gelabert.

Jazz,  soul  i  bossa nova a l ’Estartit

Del 25 al 28 de juliol tindrà lloc la sisena edició del Jazz Festi-
val L’Estartit-Costa Brava. L’inaugurarà el quartet de Charles 
McPherson, amb Mark Hodgson al contrabaix, Stephen Keogh a 
la bateria, i Bruce Barth al piano. El saxo de Joshua redman, la 
trompeta de ron Miles, el contrabaix de Scott Colley i la bateria 
de Dave King seran els segons a trepitjar l’escenari. El segon 
dia de festival hi trobem dos concerts que giren al voltant del 
soul. En primer lloc, Tonina Saputo, a qui acompanyaran el saxo 
de David Gómez, la guitarra de Jackson Stokes i la bateria de Kei-
th Bowman. El segon concert del dia anirà a càrrec de José Ja-
mes. Marcus Machado a la guitarra, Aneesa Al-Musawwir al baix 
i a la veu, i Aaron Steel a la bateria, també hi seran. Lluc Casa-
res serà el primer d’actuar el tercer dia del festival. El segon con-
cert de la nit el protagonitzarà Stochelo rosenberg, que actuarà 
juntament amb el mallorquí Biel Ballester Trio. L’últim dia tindrà 
lloc l’actuació del quartet de rita Payés, i les veus dels The Gol-
den Gate Quartet seran les encarregades de tancar el festival.
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Festival L’Estartit-Costa Brava DEL 25 AL 28 DE JULIoL 

Banc Sabadell Vijazz Penedès 6, 7 I 8 DE JULIoL

Jazz Festival L’Estartit © Martí Artalejo



La Pedrera Jazz

Fugim per un instant de les rutines avorrides i fixem-nos 
en el bon temps, les vesprades interminables de l’estiu que 
s’acosta. Pensem en una bona copa de cava. I què us sem-
bla si hi afegim la calma i l’atracció del jazz per fer-ho encara 
més idíl·lic? Com cada any, La Pedrera Jazz organitza el cicle 
al terrat de l’edifici modernista. Enguany, la programació ha 
inclòs diverses propostes que no deixaran indiferent l’espec-
tador: des dels SuperSax Project, una banda que uneix la 
tradició i la modernitat, passant pel ritme jamaicà amb te-
mes de música disco de Drop Collective, o la pausa davant 
del món veloç en què vivim dels Joan Codina Sextet, fins a 
arribar a la música multicultural dels Alternatilla Jazz Band. 

Quant a les personalitats destacades, el trompetista 
Carlos Sarduy oferirà un viatge vibrant amb un discurs 
melòdic mentre que Marco Mezquida & Manel Fortià juga-
ran amb les improvisacions del freejazz, els aires flamencs i 
els moments percutius. Eva Fernández Trio —guanyadora 
del  Premi Núvol— ens portarà un jazz fresc contempo-
rani i elegant; el Quartet de Myriam Latrece presentarà el 
seu nou treball Quiero cantarte, un recull d’obres pròpies 
i versions de Camarón de la Isla, Djavan o Chet Baker i 
Gemma Abrié, deixebla d’Horacio Fumero, i mostrarà 
la seva vessant més honesta partint del format solo. 

També es donarà veu a artistes com Jorge da rocha 
Trio, que presentarà, en portuguès i anglès, els temes 
originals del cantant i els emergents Magalí Datzira, el 
Quartet de rita Payés i Joan Mar Sauqué, tres artises que 
s’han format amb Joan Chamorro. Per acabar, també es 
dedicarà un cap de setmana al CABAL MUSICAL, un 
projecte d’innovació social per a la inclusió amb raquel 
Lúa, Monique Makon & The Soul Titoo, i al segell Under-
pool amb Sergi Felipe & Whisper Songs i «Two Horses».

Jazz La Pedrera © Fundació Catalunya La Pedrera

La Pedrera Jazz DEL 7 DE JUNy AL 14 DE SETEMBrE



Pop d’una nit  d’estiu al  Grec 

Emmarcat dins del Festival Grec, el Tr3SC organitza 
un concert col·lectiu molt especial. El Pop d'una nit d'estiu 
reunirà tretze artistes de pop rock: David Carabén (Mishima), 
Clara Peya, Joan Dausà, Núria Graham, Quimi Portet, Alba 
Carmona, Maria Arnal i Marcel Bagés, Joan Pons (El Petit de 
Cal Eril), ramon Mirabet, Pavvla, Judit Neddermann, Joan 
Colomo i Ferran Palau. Actuaran el dia 25 de juliol dirigits per 
Marc Timón i acompanyats en directe per la GIorquestra, 
formada per una trentena de músics. El Pop d'una nit d'estiu és 
una reunió d'artistes excepcional, presentada i conduïda per 
l'actriu i periodista Sara Loscos, que vol celebrar el talent del 
panorama musical català amb un criteri paritari. Marc Timón 
ha fet els arranjaments que dotaran de dimensió simfònica 
les cançons dels artistes convidats. La vetllada musical es 
farà a l’amfiteatre del Grec, que es convertirà en una gran 
plaça que recrearà el concepte estiuenc de «Festa Major».

Varietat  artística a  l ’Eixample 
pel  Tangent

Del 26 de juny al 25 de juliol, els centres cívics del barri de 
l’Eixample s’ompliran de teatre, música, cinema, circ i dansa, 
amb un seguit d’espectacles amb entrada gratuïta. Entre les 
propostes teatrals del Festival Tangent destaquen Les coses 
excepcionals de Pau roca o la proposta de teatre documental 
Una lluita constant de la Cia. La ruta 40. En clau de música, 
al Tangent hi trobarem concerts per a tots els gustos. Des de 
Pavvla fins a Paula Valls, passant per The Sey Sisters o Myriam 
Swanson. També destaquen els espectacles de dansa (amb 
Billy Jean, de la Cia. La Intrusa, o l’espectacle de teatre i dansa 
La vie en rose, de Mar Gómez) o de circ (amb espectacles com 
De pas, de la Indústria Teatrera, o Esquerdes de la Cia. Hotel 
Iocandi). El Festival Tangent de les arts de l’Eixample arriba a 
la tercera edició carregat de propostes, que es podran veure 
als centres cívics Urgell, Cotxeres Borrell, Sagrada Família, 
Fort Pienc, Casa Elizalde, Golferichs i a l’Espai Català-r0ca.
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Festival Tangent de les arts de l'Eixample DEL 26 DE JUNy AL 25 DE JULIoL

Festival Grec i TR3SC EL 25 DE JULIoL

Concert simfònic al Teatre Grec

Espectacle De pas de La industrial teatrera



Varietat  artística a  l ’Eixample 
pel  Tangent

Tretzena edició del  Poesia  i  +

La Fundació Palau organitza una nova edició del Poesia i +, el 
festival d’estiu del Maresme, que enguany tindrà lloc del 4 al 
14 de juliol. Aquest any els organitzadors han fet tres apostes 
clares: apostar pel talent jove més proper (com en el recital del 
Premi Francesc Garriga, amb Guillem Gavaldà, raquel Santanera 
i Pol Guasch), obrir el festival des de la poesia cap al treball vocal 
en diferents registres (amb artistes reconegudes com Mariona 
Sagarra i de joves com Tarta relena) i continuar reivindicant 
el Maresme (per la qual cosa han incorporat dos nous espais: 
la casa Coll i regàs a Mataró i l’església del Carme a Caldes 
d’Estrac). També han volgut continuar experimentant amb nous 
formats, com ara en l’acció-instal·lació de l’artista Carlos Bunga, 
que ens proposa redescobrir el parc de Can Muntanyà. A més 
destaca la presència de Brossa en diverses activitats, com ara la 
instal·lació de cabosanroque o l’acció del mataroní J. M. Calleja.  
I encara una darrera novetat: la Nit de Poetes, tradicionalment 
dedicada només a autors en català, s’obre també a l’occità.

Festival Poesia i + DEL 4 AL 14 DE JULIoL

Pol Guasch



El  Festival  Castel l  de 
Peralada també balla

Al llarg d’aquests 33 anys d’història del festival Castell de 
Peralada, la dansa ha estat una de les pedres angulars de la 
seva programació. Enguany es programen cinc nits de dansa: 
quatre al gran auditori i una nit de petit format amb Sol Picó. 
Entre els espectacles a l’auditori destaca el Ballet del Teatre 
Mariinski de Sant Petersburg, que oferirà dues vetllades. En la 
primera, el 4 de juliol, Les quatre estacions de Vivaldi serviran 
de base a Max richter per crear una nova peça amb sons 
electrònics i una coreografia d’Ilya Zhivoi. El divendres 5 de juliol 
el Mariinski oferirà una nit romàntica amb tres coreografies 
del segle xx, dansa clàssica amb Ekaterina Kondaurova.
També destaca especialment l’espectacle de la companyia 
uruguaiana Ballet Nacional Sodre el 26 de juliol. Sota 
la direcció d’Igor yebra i Blanca Li presenten una ficció 
quixotesca basada en les cèlebres aventures del cavaller. 
Una barreja de ficció i realitat que rememora el clima de 
somni dels grans títols del repertori del ballet clàssic.

Festival Castell de Peralada FINS EL 17 D'AGoST

Del 8 al 21 de juliol el Festival Deltebre Dansa celebrarà 
la 15a edició amb el bo i millor de l'avantguarda de dansa 
i circ internacional al bell mig del Parc Natural del Delta 
de l'Ebre. El festival acollirà un total de 48 espectacles 
tant de companyies nacionals com internacionals: la 
bailaora i coreògrafa rocío Molina, la companyia grana-
dina de circ Vaivén Circo,  la companyia canadenca de 
circ Barcode Circus Company, la parella grega-moçam-
biquesa de dansa Linda Kapetanea i Edivaldo Ernesto i 
la companyia de circ francesa La Contrebande són al-
guns dels noms que seran presents en aquesta edició.

Arriba una nova edició del Figueres es mou, que enguany suma 
suports d’entitats locals. Així,  gràcies al Museu de l’Empordà, 
es podrà veure la nova producció de Sociedad Doctor Alonso, 
Jo no posava els títols a les meves obres. La Biblioteca Fages de 
Climent acull dues peces: Dansa Moderna i Contemporània i 
Olor de menta. Altres entitats que col·laboren amb el festival 
són el Consell Comarcal de l’Alt Empordà – oficina i el Ci-
neclub Diòptria. Finalment, Figueres a Escena també se suma 
a la setmana de la dansa amb la peça de Guy Nader i Maria 
Campos Set of Sets, un viatge de cooperació, precisió i rigor.

deltebre dansa
Festival deltebre dansa DEL 8 AL 21 DE JULIoL

Figueres es  mou
Figueres es mou DEL 2 AL 6 DE JULIoL

Figueres es mou 2018 - Festival Dansa i Moviment © Monica Quintana

Chopiniana de Natasha razina © State Academic Mariinsky Theatre 
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El  Festival  Castel l  de 
Peralada també balla

Enguany el Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, 
compta amb els principals noms propis del món de la dansa 
de les darreres dècades. El dia 25 de juny encetarà el festival 
la ballarina i coreògrafa Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida. 
L’endemà, arriba la proposta a duo precisament del mateix 
Mezquida amb Carles Marigó i, en la segona part, la proposta 
de Marigó amb Jaume Sangrà. El 27 de juny, Dansàneu presenta 
el diàleg artístic entre el multiinstrumentista Eduard Iniesta i 
la ballarina Gemma Galera i, a partir de divendres 28, progra-
ma entre dues i tres activitats diàries, entre les quals destaca 
l’actuació de Lídia Pujol com un dels plats forts del festival. 
D’altres propostes són la presentació del projecte Àer, de Laia 
Santanach, o de l’espectacle Sa Mateixa. Els municipis d’Esterri 
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu, així com d’Escaló, 
seran l’escenari d’una proposta artística de to marcadament 
contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició.

dansa al  Pir ineu
dansàneu DEL 25 AL 30 DE JUNy

Sol Picó i Marco Mezquida © Dansàneu



Música per  trobar pau  
al  Monestir  de Pedralbes

El recinte del Monestir de Pedralbes s’omple de melodies 
relaxants amb els Vespres Musicals, un cicle de concerts 
que es farà els dijous de juliol a les 21 h. El primer con-
cert porta per títol Takhit, que en àrab significa «llit» i que 
dona lloc a la formació musical més representativa de 
l’orient Mitjà. Emmarcat en aquesta tipologia de forma-
ció, el recinte acull el 4 de juliol la New Ensamble, que pre-
sentarà un recull de peces sufís, místiques i de meditació, 
així com peces relacionades amb la felicitat i l’alegria.
Amb el títol De la tradició a la improvisació, el segon concert 
arriba l’11 de juliol i és una invitació a viatjar per les sonoritats 
tradicionals de la Mediterrània. El 18 de juliol tindrà lloc el 
tercer concert del cicle, Laudemus virginem, que serà a càrrec 
de la Schola Antiqua. El darrer concert del cicle arribarà l’últim 
dijous de juliol, el dia 25, quan el rapsode Enric Arquimbau i 
el pianista Emili Brugalla, sota la direcció escènica de Maria 
Pla, interpretaran Música callada de Frederic Mompou.

Música antiga,  de cambra  
i  orquestral  a  Torroella

Arriba la 39a edició del festival de Torroella de Montgrí, que 
tindrà lloc del 2 al 22 d’agost. La peça que l’inaugurarà serà Les 
rutes de l’esclavatge, de Jordi Savall. La Grand Chapelle oferirà un 
concert que acabarà amb la música de dues obres de Domenico 
Scarlatti. D'altra banda, les obres de Bach es podran escoltar en 
dos concerts diferents. L’Amsterdam Baroque orchestra and 
Choir interpretarà tres de les seves cantates, i Mal Pelo presentarà 
un solo de dansa. Pel que fa a la música de cambra, en aquesta 
edició trobarem l’actuació de la Camerata royal Concertgebouw 
orchestra. El Cosmos Quartet interpretarà obres de Schubert, 
de Bartók i de Beethoven. I, allunyats de la música de cambra, 
hi trobarem la formació vocal Cantoria, i l’espectacle familiar 
de La Maquiné. Al festival d’enguany, la música orquestral 
també hi tindrà un paper protagonista. La violinista Amandine 
Beyer i el seu grup Gli Incognit tornen a Torroella en format 
d’orquestra de cambra i també repeteix Joaquín Achúcarro. 
Clausurarà el festival l’orquestra Simfònica del Vallès.

© Monestir de Pedralbes

Festival Torroella de Montgrí DEL 2 AL 22 D'AGoST

ELS DIJoUS DE JULIoL

Festival de Torroella de Montgrí © Martí Artalejo
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Nits de clàssica 
a  Girona

Sota la direcció artística de Víctor García de Gomar, el Fes-
tival Nits de Clàssica reuneix a Girona artistes imprescindi-
bles de la nova generació de música clàssica. Inaugurarà el 
festival Benjamin Alard, que oferirà la integral del Clavecí 
ben temprat de J.S. Bach, repartida en tres nits musicals. A 
continuació, tornen al festival els germans Arthur & Lucas 
Jussen, aclamats com un dels millors duets de piano del 
món. El violinista Christian Tetzlaff s’estrena a les Nits de 
Clàssica amb un dels catàlegs imprescindibles: la integral 
de Sonates i partites de J.S. Bach. El pianista francès Pie-
rre-Laurent Aimard, per la seva banda, interpretarà el Ca-
talogue d’oiseaux de Messiaen. El festival continuarà amb 
el concert del pianista rus Alexey Zuev. Musica reservata 
de Barcelona torna a la nau central de la Catedral per oferir 
la Missa a sis veus. El violinista Enrico Gatti, acompanyat 
del clavecinista i director rinaldo Alessandrini, presenten 
un programa que porta per títol Cross-dressing Bach. Més 
corda: Jean Guihen Queyras, un dels millors violoncel·lis-
tes del món, torna al festival per abordar la integral de les 
Suites de J.S. Bach, obra cabdal en el repertori universal. 
La Jove orquestra de les Comarques Gironines participarà 
sota la direcció del seu concertino, Krzysztof Wisniewski, i 
amb la soprano Marta Mathéu com a convidada especial. 
Cinc anys després del seu debut a l’estat espanyol, Milos 
Karadaglic torna al festival Nits de Clàssica. També hi ac-
tuarà el baríton Benjamin Appl, deixeble del mític Dietrich 
Fischer-Dieskau, que oferirà tres grans cicles de Franz 
Schubert. Tancarà la vuitena edició de Nits de Clàssica 
una de les artistes més estimades pel festival: la violinis-
ta Isabelle Faust, que actuarà acompanyada de Kristin 
von der Goltz, Elizabeth Kenny i Kristian Bezuidenhout.

Benjamin Alard © Festival Nits de Clàssica Girona

Festival Nits de clàssica a Girona

Flandes,  al  FeMAP

El FeMAP, Festival de Música Antiga dels Pirineus (del 5 de juliol 
al 25 d’agost), arriba a novena edició. Enguany Flandes és el país 
convidat, amb un total de 19 concerts a càrrec de 7 grups provi-
nents d’aquest país. El concert més especial serà el d'Ensemble 
Flandriae-Pyrenaei, ja que s'uneixen músics de Flandes i músics 
catalans per al concert inaugural, que tindrà lloc el dia 5 de juliol 
a la Seu d'Urgell. El dia 6 a Puigcerdà i el dia 7 a Pesillà de la ribe-
ra. El FeMAP és un festival geogràficament amplíssim, de punta a 
punta dels Pirineus, que abraça fins a trenta-sis municipis, des de 
Camprodon fins a Tremp, i des d’Encamp, a Andorra, fins a Berga.

Festival Pau Casals

Del 12 al 23 de juliol el Vendrell tornarà a acollir el Festival 
Internacional de Música Pau Casals, que ja suma trenta-nou 
edicions. Durant el festival, músics catalans i internacionals 
interpretaran peces de Bach, que per a Casals representava 
la perfecció, la serenitat i la bellesa. El violoncel·lista Victor 
Julien-Laferrière i el pianista David Kadouch seran els 
encarregats d’inaugurar aquesta edició. També podrem 
escoltar Alban Gerhardt, oliver Latry o Francesco 
Piemontesi. Elena Copons, la soprano catalana, serà 
l’encarregada de portar la veu a aquesta edició del festival, 
on també podrem escoltar el violinista Giuliano Carmignola.

Festival Pau Casals DEL 12 AL 23 DE JULIoL

Festival de Música Antiga dels Pirineus 

Ensemble Flandriae-Pyrenaei

© Kaupo Kikkas

DEL 5 DE JULIoL AL 25 D'AGoST

DEL 26 DE JUNy AL 30 DE JULIoL



Música urbana i  pop-rock 
al  Share Festival

Els dies 28 i 29 de juny arriba al Poble Espanyol la segona edició 
del Share Festival, un festival solidari que es proposa fomentar 
accions a favor del canvi climàtic, la fi de la pobresa extrema 
o els drets humans a través de la música urbana, pop-rock 
i mainstream. Enguany, el festival ha optat per seguir el model 
de la primera edició, amb què a través de l’aplicació o el portal 
web del festival, l’espectador pot aconseguir entrades gratuïtes, 
que s’assignaran a través d’un sorteig. El divendres 28 estarà 
dedicat a la música urbana amb la popular artista de reggaeton 
Becky G. Un dels darrers èxits de l’artista ha estat Booty, una 
cançó que precisament ha fet conjuntament amb C. Tan-
gana, amb qui compartirà escenari el mateix dia. Per la seva 
banda, Lola índigo presentarà Akelarre, el seu primer àlbum. 
Finalment, dins d’aquesta jornada de música urbana, el públic 
també comptarà amb la música de Don Patricio. El dissabte 
29 serà el torn del pop-rock d’Alfred García, la música festiva i 
mestissa de Nil Moliner, i el pop de Carlos Sadness i rayden. 

Música a  la  fresca al  Recinte 
Modernista de Sant Pau

Un escenari únic amb un cartell variat i per a tots els públics és 
la proposta per als dijous al vespre del mes de juliol que ofereix 
el recinte Modernista de Sant Pau. Aquest espai aposta per un 
cartell de gran varietat estilística que combina la personalitat 
pròpia dels artistes amb projectes musicals de certa singularitat. 
El primer que pujarà a l’escenari serà Dani Nel·lo, acompanyat 
dels seus Saxofonistas Salvajes, el dijous 4 de juliol. El dijous 
següent, l’11 de juliol, serà el torn del guitarrista brasiler Marcos 
Valle i, una setmana després, el dia 18, el de Gerard Quintana, 
que oferirà l’espectacle Intocables, al llarg del qual farà un 
recorregut sonor a través de cançons prohibides, perseguides, 
censurades i odiades que, malgrat tot, segueixen formant part 
dels referents de la ciutadania (des de John Lennon a Víctor Jara, 
passant per Bob Dylan o David Bowie). Posarà el punt i final 
al cicle Clara Peya el dijous 25 de juliol i ho farà amb Estómac. 
Totes les entrades es poden adquirir a un preu de 18 euros.

Recinte Modernista de Sant Pau ELS DIJoUS DE JULIoL

Share Festival EL 28 I 29 DE JUNy
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Música a  la  fresca al  Recinte 
Modernista de Sant Pau

Festival
(a)phònica 

Del 27 al 30 de juny torna l’(a)phònica, el Festival de la Veu 
de Banyoles, amb un programa de vint espectacles que ofe-
riran el millor de la terra i de fora, a través d’estils per a tots 
els gustos: jazz, blues, rock, folk, música tradicional o pop. 
També hi haurà una vintena més d’activitats paral·leles. 

El festival arrencarà el dijous 27 de juny amb el con-
cert de Daura Mangara, raper revelació i protagonista del 
documental Negre de merda, que també es projectarà.  
L’endemà, el festival començarà a treure encara més pit 
amb Salvador Sobral, I’m a Soul Woman i l’espectacle de 
creació de Cor de Teatre Small. Ja dissabte, 29 de juny, l’(a)
phònica arribarà al clímax amb Corou de Berra, Jorge da 
rocha, Pau Vallvé, Cala Vento, Tarta relena, Eduard Farelo 
i Brass Against. Marc Parrot s’endinsarà en el Monestir de 
Sant Esteve per fer realitat una coproducció del Festival que 
consisteix en un concert únic en què el músic actuarà dins 
una iurta (una cúpula pròpia dels pobles nòmades de l’Àsia 
Central). roger Mas, Eduard Canimas i Gerard Jacquet, per 
la seva banda, recuperaran la històrica Cruïlla de cantautors.

Diumenge, 30 de juny, es podran escoltar bandes com 
la Black Music Big Band, Ajo&Min, Beat Voices, Joana 
Serrat, l’orchestra Fireluche amb Pau riba i opus Jam. 
Durant els dies d’(a)phònica, també podreu gaudir del Tast 
de Concerts amb la presència de Moshka, L’Espiadimonis, 
Pau$a, Cesc, Menut, Marialluïsa, Ubuntu i Sergi Estella.

A més, es podrà viure el Festival en altres formats, 
com la ja tradicional exposició dels cartells de l’(a)phònica, 
el concert de presentació de Joan Colomo a Girona; el 
dibuix en directe; la Trobada de Cantaires i el cicle Veus 
a les Places, que recorrerà els carrers de la ciutat.

Festival (a)phònica © Harold Abellan

Festival (a)phònica DEL 27 AL 30 DE JUNy








