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Julià Guillamon
Les hores noves
Un llibre lluminós i vital. Parla de plantes,
conreus i bèsties, de gent que encara viu de
la terra i del bosc, de muntanyes i rieres, i
dels canvis que es produeixen en el paisatge
al llarg d’un any, des de la primera pluja de
setembre fins a les calorades d’un estiu amb
risc d’incendi.
Les hores noves pren com a referent el llibre de Josep
Pla Les hores, del 1953, i l’adapta a un entorn canviant
en el qual molts hem perdut la relació amb la natura.
En un parell de generacions, la introducció extensiva
de la mentalitat urbana ha transformat la manera de
ser al món. Julià Guillamon observa, descriu, conversa
amb un antic carboner o amb una colla de peladors de
suro portuguesos. Busca formes noves d’anomenar i
descriure el lliri, la camèlia i la flor d’estepa, el moviment
d’un dragonet que ha entrat dins de casa, la sega a la
moderna, amb uns grans tractors John Deere. I reviu
la història de l’Emili Soms, l’home que ha recuperat
més de cinquanta varietats de poma perdudes a la vall
d’Arbúcies. El món potser no és com voldríem, però el
que tenim té un valor immens.
JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) és autor de Les cuques, publicat per Llibres Anagrama el 2020, que ha establert un lligam nou entre natura, cultura i memòria. El llibre forma part d’una seqüència sobre el valor terapèutic de
la paraula iniciat amb Travessar la riera (2017) i que culmina amb Les hores noves. Guillamon ha tractat també el món
urbà postindustrial als llibres de narrativa La Moràvia (2011), El barri de la plata (2018) i La fàbrica de gel (2020), l’assaig sobre els inicis de la boxa Jamás me verá nadie en un ring. La historia del boxeador Pedro Roca (2014) i La ciutat
interrompuda (2001, recuperat en una edició revisada i augmentada per Llibres Anagrama el 2019).
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Christine Angot
El viatge per l’est
Una crua reconstrucció literària de l’incest
que va patir l’autora de mans del pare.
Amb aquesta punyent novel·la autobiogràfica, Christine
Angot reprèn un tema central en la seva vida i la seva
literatura: l’incest, els abusos que va patir per part
del seu pare, un home d’èxit i poderós −director del
servei de traducció del Consell d’Europa−, des de la
preadolescència fins a la vida adulta, quan ella ja estava
casada. Aquesta és la història dels fets que marquen
una vida, una història de solitud i silencis. És també,
potser, la novel·la amb què Christine Angot aconsegueix
tancar per fi la ferida. El llibre s’ha convertit en un
esdeveniment literari a França i ha estat guardonat amb
els premis Médicis i Les Inrockuptibles de 2021.

❖❖
«El seu millor llibre, el més dur, el més punyent...
Un text d’una sobrietat poderosa» (Élisabeth
Philippe, Le Nouvel Observateur).

CHRISTINE ANGOT (Châteauroux, 1959) és autora de nombroses novel·les i obres de teatre, que l’han convertit en
una escriptora indispensable i controvertida. Ha obtingut importants premis com el France Culture o el Flore. Entre
les seves novel·les destaca L’Inceste, que va causar commoció el 1999, Una setmana de vacances, que el 2012 va
desfermar una gran polèmica i va guanyar el Premi Sade, rebutjat per l’autora: «Un llamp de crua realitat en forma
d’extraordinari flaix literari» (Lluís-Anton Baulenas, Ara), i Un amour impossible, guardonada amb el Prix Décembre.
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