
Aprofitem l'estiu per descansar, gaudir de la natura 
i llegir autors clàssics i contemporanis de la literatura 
catalana i universal. Amb tots aquests bons desitjos 
us fem arribar algunes recomanacions literàries que 
esperem us agradin. 

Al setembre, reprendrem les trobades presencials, 
concretament el dijous dia 22. Apunteu-vos la data 
a l'agenda, us hi esperem!

Bon estiu i bona lectura!
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UNA ALEGRIA ESBOJARRADA 
Sorj Chalandon, Edicions de 1984, traducció de Josep Alemany.
Chalandon ens narra la història de quatre dones que s'embarquen 
en una aventura que les portarà fins als racons més perillosos 
i obscurs. Juntes destruiran el pavelló del càncer per construir-hi 
una alegre ciutadella.

NOSALTRES, ELS VALENCIANS 
Joan Fuster Ortells, Edicions 62.
Nosaltres, els valencians és una de les obres més ambicioses de Joan Fuster, 
plena d’implicacions socials i polítiques, que expressen el seu ideari personal 
i el dels sectors en què ha influït. Amb el temps, l'obra no ha perdut actualitat 
i continua essent un llibre imprescindible i, encara, polèmic.

I DEL CEL VAN CAURE TRES POMES 
Nariné Abgarian, Editorial Comanegra, traducció de Marta Nin.
Un cant d’amor a una cultura ofegada per disputes territorials inesgotables. 
Oferim als lectors catalans una porta literària a Armènia en què Armènia, 
de fet, pot ser interpretada com qualsevol tradició expulsada pel frenesí 
globalitzador de les grans potències. 

NITS DE PESTA 

Orhan Pamuk, Més Llibres, traducció de Xavier Gaillard Pla.
Primavera de 1901: una epidèmia de pesta fa estralls entre els habitants 
de l’illa de Minguer, 29a província de l’imperi Otomà. El sultà Abdülhamit 
hi envia el seu inspector en cap de salut, el químic Bonkowski Paixà, 
i el jove i exitós doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, 
Pakize Sultan, neboda del sultà. A l’illa també hi trobaran el jove oficial 
otomà Major Kâmil; la illenca Zeynep i el governador Sami Paixà, 
desbordat per la situació.Nits de Pesta és la història d’aquests personatges, 
de les relacions que s’estableixen entre ells, del seu esforç constant per fer 
complir les prohibicions de la quarantena imposada i de la guerra contra 
l’epidèmia, les tradicions de l’illa i, finalment, les friccions sorgides davant 
l’amenaça de la mort. 
Una història coral d’amor i revolta en temps de pesta. Una vibrant ficció 
històrica que ens toca molt de prop.

EL MONSTRE DE SANTA HELENA 
Albert Sánchez Piñol, La Campana Edicions.
Mai un home ha estat reclòs en una presó més segura, més llunyana 
i més inexpugnable que Napoleó Bonaparte després de ser derrotat 
a Waterloo. Tothom sap què li va passar: que el món, fart de les seves 
ambicions infinites i les destrosses inacabables, va decidir tractar-lo com 
el que era… Un geni del mal. I la llàntia on el van tancar es deia Santa Helena. 
La primavera del 1819, François-René de Chateaubriand i la seva amant, 
Delphine Sabran, s'embarquen rumb a aquesta illa perduda al bell mig 
de l'oceà. 

ORGULL I PREJUDICI 
Jane Austen, Editorial Alpha, Col·lecció Bernat Metge Universal, traducció 
de Yannick García.
És una veritat acceptada a tot arreu que Orgull i prejudici és una de les millors 
novel·les de tots els temps. Publicada l’any 1813, el missatge de l’obra mestra 
de Jane Austen continua ben vigent avui dia: la importància d’escoltar 
el nostre propi desig i de no fer cas ni de convencions ni d’aparences. 
El volum compta amb un pròleg inèdit de Colm Tóibín i un epíleg del traductor, 
Yannick Garcia, en què explica les vicissituds i les tries a què s’ha hagut 
d’enfrontar durant la traducció d’aquest gran clàssic de la literatura universal. 

RÀBIA 

Sebastià Alzamora, Edicions Proa.
Un home de mitjana edat viu amb la seva gossa, anomenada Taylor, 
a la zona de xalets adossats del nucli turístic de Bellavista, en una illa 
mediterrània sense nom. Un dia la Taylor mor enverinada, sense que el seu 
amo sàpiga qui pot haver-ho fet, ni per què. Tampoc comprendrà una altra 
mort absurda, la d'una persona amb qui coincidien sovint quan passejava 
la gossa, víctima d'un incident de carrer vora un bar de tatuatges regentat 
per una parella de serbis.

AI, WILLIAM 
Elizabeth Strout, Edicions de 1984, traducció de Núria Busquet Molist.
Ai, William copsa l'alegria i la tristesa de veure com els fills creixen i fan 
la seva; de descobrir secrets familiars que alteren tot el que ens pensem 
que sabem sobre els qui ens envolten, i la manera en què les persones 
vivim i estimem, contra tot pronòstic. La indomable veu de la Lucy Barton 
ens ofereix una reflexió profunda sobre el misteri de l'existència.
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