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Mamut
Eva Baltasar
Club Editor

Mamut és la tercera part del tríptic format per Permagel i
Boulder. El denominador comú de les tres novel·les són les
protagonistes: dones que no encaixen amb la societat que
els ha tocat viure. 
La protagonista de Mamut és una noia que vol ser mare
però no ho aconsegueix. Se'n va de Barcelona i passa a
viure en un mas aïllat, Pràcticament no es relaciona amb
ningú; només amb un pastor. Cada vegada els instints
prenen més protagonisme i ella es va tornant més austera.
El llenguatge de Baltasar continua sent poètic i encara més
depurat que en els llibres anteriors. 

Bona sort
Nickolas Butler
Edicions del Periscopi

Ens situem a Jackson (Wyoming), un petit poble de
muntanya. Tres amics que tenen una modesta constructora
reben l'encàrrec de construir una sofisticada casa enmig de
la natura en un termini impossible de complir. Els prometen
una recompensa multimilionària si l'acaben a temps. Fins a
on estan disposats a arribar? Què estan disposats a
sacrificar?
Nickolas Butler va fer-se molt conegut amb Canciones de
amor a quemaropa o Algo en lo que creer (Libros del
Asteroide). És un escriptor que treballa molt bé els
personatges i el paisatge. Ara el podem llegir per primera
vegada en català. 



Cinc converses amb Lluís Solà
Montse Caralt
Edicions de 1984

Anecdotari vital de Lluís Solà que ens acosta a la seva figura
i a la represa cultural de després de la post-guerra així com
a la reivindicació de la necessitat de preservar la llengua i la
cultura catalana. 
Són cinc entrevistes enregistrades entre el 2014 i el 2019
que formen cinc blocs: infància, dedicació política, la
manera d'entendre el teatre, la reivindicació política i
l'escriptor com a tal. 
El 2016 Edicions de 1984 va publicar la Poesia completa de
Lluís Solà. Montse Caralt i Solà van coincidir durant anys al
consell de redacció de la revista Reduccions. 
 

La ciutat de les dames
Cristina de Pizan
Cal Carré 

El primer "no és no" de la història. Una defensa contundent
de la igualtat de sexes i dels drets de les dones escrita al
segle XV. Educada com un nen (va aprendre llatí i va llegir
els clàssics), Cristina de PIzan va dedicar-se a l'escriptura
professionalment. Va muntar un taller de còpia de
manuscrits i va contractar il·lustradores. La ciutat de les
dames és la seva obra més coneguda. Amb aquest llibre
desmunta els arguments dels homes que malparlaven de
les dones en els seus textos i ho fa des de la modernitat
més absoluta. Opina, per exemple, que les dones tenen la
mateixa intel·ligència que els homes i rebutgen la violència
sexual i domèstica, entre d'altres. 

 



El temple dels pobres
Alfred Bosch
Columna / Destino 

Suposa el retorn de l’Alfred Bosch a la literatura després
d’haver estat durant uns anys dedicat a la política. Alfred
Bosch va rebre el Premi Sant Jordi el 1997 per L’Atles furtiu,
una novel·la històrica amb la qual va obtenir molt d’èxit.
També va escriure 1714 i Les set aromes del món, que va
rebre el Premi Ramon Llull el 2004. 
Ara ha publicat El temple dels pobres, novel·la històrica
també en aquest cas amb la Sagrada Família com a element
principal. A partir d’aquest monument retrata la figura de
Gaudí i repassa la història de Catalunya, al segle XX, i de
com aquesta (amb la Guerra Civil com a exemple) afecta la
vida de les persones. 

 

El mentalista
Camilla Läckberg/ Henrik Fexeus
Columna / Planeta

Camilla Läckbert és una de les autores de novel·la negra
més venudes arreu del món. Ha superat els trenta milions
d’exemplars venuts en 60 països. 
Ara comença una col·laboració amb el mentalista Henrik
Fexeus, un dels mentalistes més reconeguts del món i un
gran expert en llenguatge i comunicació, que ha escrit
nombrosos assajos. 
Aquesta nova sèrie de novel·la negra comença amb El
mentalista. Ens hem de situar en un parc d’atraccions a
Estocolm, on apareix una noia assassinada. La troben dins
d’una caixa de fusta i travessada per diverses espases.
L’encarregada de resoldre el cas és una agent de policia,
que acaba demanant ajuda a un conegut mentalista perquè
els ajudi a trobar pistes ja que els indicis apunten a què
l’assassinat podria tenir relació amb el món de
l’il·lusionisme. Al cap d’un temps apareix un altre cadàver i,
llavors, els investigadors entenen que es troben davant d’un
assassí en sèrie. 

 



El libro negro de las horas
Eva García Sáenz de Urturi
Planeta

Eva García Sáenz de Urturi és una escriptora vasca que, el
2016, va obtenir molt d’èxit amb la Trilogía de la ciudad
blanca formada per El silencio de la ciudad blanca, Los ritos
del agua i Los señores del tiempo. El 2020 va guanyar el
Premio Planeta amb Aquitania, un thriller històric. 
El libro negro de las horas està situat a Vitòria en l’actualitat.
El protagonista és l’exinespector Unai López de Ayala, àlies
Kraken, que rep una trucada anònima. La veu que sent al
telèfon li diu que té una setmana per trobar el llibre negre
de les hores, una joia bibliogràfica llegendària i que si no ho
aconsegueix la seva mare, que porta molts anys morta,
morirà. 

 

El castillo de barbazul
Javier Cercas
Tusquets

Javier Cercas ha publicat El castillo de barbazul, el darrer
llibre de la trilogia que va començar amb Terra Alta i va
continuar amb Independencia. En alguna entrevista ha deixat
entreveure que, com que el final és obert, potser publica un
quart volum.  
En aquest llibre els lectors es retroben amb Melchor Marín,
el protagonista d’Independencia, que ja no és policia sinó
bibliotecari i viu amb la seva filla adolescent. Un dia la noia
descobreix que el seu pare li va amagar com havia mort la
seva mare i això tensa molt la relació entre els dos. Poc
després la noia marxa de vacances a Mallorca i no torna ni
respon als missatges. Melchor decideix anar a buscar-la. 

 


