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d’ahir i d’avui 

Si voleu saber  
quines biblioteques  

tenen aquests documents,  
consulteu els  
catàlegs  

de les biblioteques públiques  
de Catalunya: 

http://argus.biblioteques.gencat.cat 
http://sinera.diba.cat 

 

Autors catalans d’avui i de sempre a la xarxa  
Podeu trobar informació sobre 
autors catalans i literatura a: 

• Portals amb fons editorials 

 

 

�  Llibres.cat 

http://www.llibres.cat/ 
 

• Notícies, novetats editori-
als... 

 

 

�  L’illa dels llibres 

http://www.illadelsllibres.com/ 

 

 

 

�  Vilaweb Informació Lletres 

http://www.vilaweb.cat/lletres 
 

• Comentaris 

 

 

�  Llibres per llegir 

http://llibresperllegir.cat/ 

 

 

 

 

 

 

�  Què llegeixes? 

http://www.quellegeixes.cat/ 

        

Escriptors catalans 

 

La Biblioteca Pública de     
Tarragona se suma als actes de 
celebració del 23 d’abril, Diada 
de Sant Jordi, i al Centenari de 
la creació de la Xarxa de     
Biblioteques de la Mancomuni-
tat de Catalunya, amb un    
recorregut pels escriptors   
catalans d’ahir i d’avui que van 
marcant el camí de la història 
de la literatura catalana.  
 

Posem un accent especial en 
els escriptors que aquest 2015 
són centenaris, i en els aniver-
saris d’autors de renom i    
homenatges a trajectòries i 
premis literaris.  

L’apartat dels centenaris     
l’encapçalem amb Ramon  
Muntaner, el 2015 ha estat 
proclamat Any Muntaner, i  
l’acabem amb un recull d’autors 
que rebran homenatge al llarg 
de l’any, Manuel de Pedrolo i 
Xavier Benguerel en són   
exemple. 
 

Avui, la narrativa en català viu 
un moment de renovació, amb 
l’aparició de nous autors, amb 
la proliferació d’editorials petites 
i mitjanes que busquen nous 
valors. En l’apartat d’escriptors 
catalans d’avui trobareu una 
selecció d’autors que tenen 
novetat literària a les llibreries. 
Dels més consagrats als més 
joves, de l’àmbit català i local.  

Introducció 

[ ] 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny,  30 

43001– Tarragona 
Tel. 977 240 331 

bptarragona.cultura@gencat.cat 
http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

 
 

Horari  

dilluns de 15 h a 20 h 
de dimarts a divendres de 10 h a 20 h 

 dissabte de 10 h a 14 h 
 
 
 

I també pots consultar a la 
Biblioteca les revistes:  

CLIJ, Leer, Qué leer, Quimera i 
Revista de Literatura (Primeras 

noticias) 
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XAVIER  
BENGUEREL 
(Barcelona, 1905-1990) 

 

Escriptor i traductor.  

El 1974 va obtenir el Premi 
Planeta per l’obra Icària Icària. 
El 1988 va rebre el Premi d'Ho-
nor de les Lletres Catalanes. La 
temàtica de les seves obres 
incideix en els conflictes morals 
i en la vida quotidiana i presta 
especial atenció al món laboral. 
A part de la novel·la, conreà 
altres gèneres literaris, com la 
poesia, el teatre, el guió per a 
televisió i les memòries. 

 

Recomanem:  

BENGUEREL, Xavier 

�Icària, Icària 

Barcelona: Edicions del Mall, 
1987 

 

 
HELENA VALENTÍ 
(Barcelona, 1940-1990) 

Novel·lista i traductora. És auto-
ra d'una obra narrativa densa i 
introductora d'escriptores anglo-
saxones del segle XX a través 
d'una extensa tasca de traduc-
ció.  

 

Recomanem:  

VALENTÍ, Helena 

�L’amor adult 
Barcelona: Edicions 62, 1979 
 

 

 
RAMON MUNTANER 

(Peralada, Alt Empordà, 1265 - 
Eivissa, 1336)  

 

Cronista, polític i militar. Autor 
de la Crònica (1325-1328), la 
més llarga i la més popular de 
les quatre grans cròniques 
catalanes.  

Va ser escrita entre els anys 
1325 i 1328, a la seva casa de 
l'Horta de València. L’obra abra-
ça el període que va del 1208 
fins al 1328 i relata els regnats 
dels monarques que el cronista 
va conèixer personalment: Jau-
me I, Pere el Gran, Alfons el 
Franc, Jaume II i Alfons el Be-
nigne, així com dels reis coeta-
nis de Mallorca i Sicília.  

(750 anys del seu naixement) 

 

Recomanem:  

MUNTANER, Ramon 

�Crònica de Ramon  
  Muntaner 
Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2011 

 
 
RAMON LLULL 
(Ciutat de Mallorca, 1232/1233 - 
mar, entre Tunis i Mallorca, 
1315/1316) 
 
Un dels màxims exponents de 
la cultura i el pensament a Eu-
ropa. Considerat el primer autor 
a fer servir una llengua romàni-
ca per transmetre coneixements 
filosòfics, teològics i místics. 
També va ser el primer a es-
criure novel·la moral i un dels 
primers a fer divulgació científi-
ca i tècnica. L’originalitat del 
seu pensament i la qualitat de 
la seva literatura han fet de Llull 
una de les figures més destaca-
des de la cultura catalana.  
 
La Generalitat de Catalunya ha 
acordat declarar el 2016 Any 
Llull (700 anys de la seva mort) 
 

 

Recomanem:  

SUAU, Teodor 

�Ramon Llull, somni,  

miracle i misteri 

Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2014.  

 

Altres  
celebracions 
 
25 anys de la mort de... 
 
MANUEL DE  
PEDROLO 
(L’Aranyó, 1918 - Barcelona, 
1990) 

Novel·lista, dramaturg, poeta i 
traductor, és un dels escriptors 
més prolífics de la literatura 
catalana contemporània.   

Conrea tots els gèneres literaris 
i col·labora amb articles, contes 
i assaigs en la majoria de revis-
tes catalanes de l'època. La 
seva producció creativa sobre-
passa el centenar d'obres, so-
bretot, en prosa.  
 
Autor polifacètic per ex-
cel·lència, tradueix obres d'au-
tors com John Dos Passos, 
Jean-Paul Sartre i William 
Faulkner, entre altres, i dirigeix 
la col·lecció de novel·la negra, 
La cua de palla.  
 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (1979). 
 
�  Fundació Pedrolo 

http://www.fundaciopedrolo.cat/ 

Recomanem:  
PEDROLO, Manuel de 

�Mecanoscrit del segon 
origen 
Barcelona: Edicions 62, 2013 
 

 
 
 
 
 

Autors centenaris 

 

“El llibre: aquest 
producte, potser el 
més notable de tots, 
de l’enginy i de 
l’esperit humà!” 

 Salvador Espriu 
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Peu de la imatge 
©xxxxxxx 

 

“Ja no ens 
alimenten molles, 
ja volem el pa 
sencer.” 

Ovidi Montllor 

 

  

 
Recomanem:  
MONCADA, Jesús 

�Calaveres atònites 
Barcelona: La Magrana, 2003 
 
 
 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2015... 

 
 
JOAN VENY i 
CLAR 
 

(Campos, Mallorca, 1932) 
            
Catedràtic emèrit de Filologia 
Catalana de la Universitat de 
Barcelona i membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Estudià en 
aquesta universitat i en les de 
Lovaina i Poitiers i es doctorà 
en filologia romànica. Ha fet 
recerca en el camp de la dialec-
tologia, l'edició de textos i la 
història de la llengua i ha dedi-
cat una atenció especial a l'eti-
mologia. Ha publicat nombrosos 
articles sobre lingüística catala-
na, especialment sobre dialec-
tologia, geolingüística, etimolo-
gia i contacte de llengües. 
 
Recomanem:  
VENY i CLAR, Joan 

�Els parlars catalans: sín-
tesi de dialectologia 
Palma de Mallorca: Moll, 1984 
 
 
 
 

 
20 anys de la mort de... 

 

OVIDI MONTLLOR 

(Alcoi, 1942 - Barcelona, 1995) 
poeta, cantant i actor.   

Dues inquietuds marquen la 
seva trajectòria des dels pri-
mers anys: la política, amb una 
intensa consciència reivindicati-
va del seu país, i l'art  

A les darreries dels seixanta 
comença a reeixir també la 
seva faceta de cantant, que el 
portarà a fer les seves pròpies 
lletres, a més de musicar poe-
mes de Estellés, Espriu, Salvat-
Papasseit i molts altres.   

Recomanem:  
TORMO, Jordi 

�Ovidi Montllor, un obrer 
de la paraula 
Carcaixent: Sembra Llibres, 
2015 
 

GUILLEM D’EFAK 

Guillem Fullana (Asobla 
[Guinea Equatorial], 1930 - 
Palma [Mallorca], 1995), cone-
gut pel nom de Guillem d'Efak, 
és poeta, dramaturg, narrador, 
traductor, cantant i activista 
cultural.   

Recomanem:  
EFAK, Guillem d’ 

�Madona i l’arbre
[Barcelona]: Proa, 1970 
Premi Carles Riba de poesia 
1969.   

 

ARTUR BLADÉ i DESUMVILA 

(Benissanet, 1907 - Barcelona, 
1995). Escriptor, memorialista, 
cronista de l'exili i biògraf, la 
seva obra abraça gairebé la 
totalitat del segle XX i s'inscriu 
en el marc de la intel·lectualitat 
catalana exiliada a causa de la 
Guerra Civil.   

 

 

Recomanem:  
BLADÉ i DESUMVILA, Artur 

�De França a Mèxic: diari 
de viatge 
Barcelona: Dux, 2014 

 
LLUÍS FERRAN DE POL 

(Arenys de Mar 1911-1995). 
Narrador i novel·lista. És un 
dels narradors més notables de 
la literatura catalana del segle 
XX.  

 

Recomanem: 

FERRAN DE POL, Lluís  

�La ciutat i el tròpic 

Barcelona: Curial, 1995 

 
NESTOR LUJÁN  
(Mataró, 1922 —Barcelona, 
1995) 
Periodista i escriptor. 
 
Estudia Filosofia i LLestres i 
posteriorment es llicencia en 
Periodisme. 
 
Publica el seu primer article a la 
revista literària Alerta i ei 1943 
inicia la seva col·laboració a la 
revista Destino.  
Novel·lista, gastrònom i aficio-
nat a la tauromaquia.  
Als 64 anys debuta com a no-
vel·lista amb l’obra entre policí-
aca i històrica Decidnos quien 
mató al conde.  
 
Recomanem:  
LUJÁN, Néstor 

�La Barcelona dels  
tramvies i altres textos 
Barcelona: Meteora, 2015 
 
10 anys de la mort de... 
 
JESÚS MONCADA  
(Mequinensa, Baix Cinca, 1941 
- Barcelona, 2005)  
Narrador i traductor. En la seva 
obra recrea, a cavall entre el 
realisme i la fantasia, el passat 
mític de l'antiga població de 
Mequinensa -ara soterrada sota 
les aigües del riu Ebre-.   

 



�  Associació d’escriptors en 
llengua catalana 
http://www.escriptors.cat/ 

 

 
 

�  Escriptors del Camp de 
Tarragona 
http://www.escat.cat/ 

 

 

 
�  LletraA. La literatura 
catalana a Internet 
http://lletra.uoc.edu/ 

 
 

Martí Gironell, Javier Cercas, 
Ferran Torrent, Jordi Cussà, Quim 
Monzó, Maria Barbal, Josep Maria 
Espinàs, Imma Monsó, Francesc 
Serés i Marc Romera, entre d’al-
tres... són alguns dels autors que 
deixen empremta en el camí de la 
literatura catalana d’avui... 

 

Recomanem:  

BAIXAULI, Manuel 

�La cinquena planta 

Barcelona: Proa, 2014 

 

BAULENAS, Lluís-Anton 

�La vostra Anita 
Alzira: Bromera, 2015 

 
CABRÉ, Jaume 

�Les incerteses: sobre la 
creació del món 
Barcelona: Proa, 2015 

 
GOMILA, Toni 

�Acorar 
Manacor: Món de Llibres, 2014 

 
 
 
 

MARGARIT, Joan 

�Des d’on tornar a estimar-
Barcelona: Proa, 2015 
 
RIERA, Carme 

�La veu de la sirena 
Barcelona: Edicions 62, 2015 

 
SIMÓ, Isabel-Clara 

�L’amant de Picasso 
Alzira: Bromera, 2015 
 
SOLER, Sílvia 

�Un any i mig 
Barcelona: Columna, 2015 

 
VILLATORO, Vicenç 

�Un home que se’n va  
Barcelona: Proa, 2014 
 
Per saber-ne més:  

 

 

 

� Institució de les Lletres Cata-
lanes 

http://www.lletrescatalanes.cat 

 

 
 
 

Escriptors d’avui... 
 

 

“ Jo sóc allò que he 
llegit i allò que estic 
disposat a llegir. De 
la mateixa manera 
que n'hi ha que 
defensen que som 
allò que mengem, 
som més encara el 
que llegim.”  
     Jaume Cabré 

 

i els emergents 
 
Els segueixen Carles Pradas, 
Adrià Pujol, Joan Miquel Oliver o 
Jaume C. Pons Alorda, Yannick 
Garcia, Jair Domínguez i Marta 
Rojals... entre d’altres.  
 
 

Amb caràcter i empenta, la gene-
ració dels 30 als 40 trepitja fort.... 
 
 
ARBÓS, Daniel 

�Deu top-models i una boja 
que parla sola 
Barcelona: RBA, 2015 

 
BENESIU, Joan 

�Gegants de gel 
Barcelona: Edicions 
del Periscopi, 2015 
 
 

BUSQUETS, Milena 

�També això passarà 
Barcelona: Ara Llibres, 2015 
 
 
 

COLOM PICH, Teresa 

�La senyoreta Keaton i altres 
bèsties 
Barcelona: Empúries, 2015 
 
NOPCA, Jordi 

�Puja a casa 
Barcelona: L’Altra, 2015 
Premi Documenta 2014 

 
 
 
SALES, Martí 

�Principi d’incerte-
sa 
Badalona: Males Her-

bes, 2015 
 
 
 
 

 

Troba’ls tots a la 
Biblioteca! 

http://argus. 

biblioteques. 

gencat.cat 
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“[...] Cal llegir per 
plaer, per aprendre, 
per desaprendre, per 
perdre’s, per 
retrobar-se, llegir 
per saber dels altres, 
llegir per conèixer-
te a tu mateix. Llegir 
per evadir-se, llegir 
per recuperar-se. 
Llegir, llegir, llegir, 
sempre. [...]” 

 Laura Borràs 

 

els punts clau i més descone-
guts d'aquest prolífic escriptor.   
 

PLA, Josep 

�La vida lenta: notes per a 
tres diaris (1956, 1957, 1964) 
Barcelona: Destino, 2014 
 

Josep Maria Cadena 
(Barcelona, 1935) 
Crític d'art  que ha contribuït de 
manera destacada a l'estudi, la 
difusió i l'anàlisi del periodisme 
gràfic català, des dels autors de 
les revistes de primers de segle 
XX fins als més contemporanis, 
amb més de setanta-cinc títols 
publicats.   

Francesc Parcerisas (Begues, 
1944) 
Poeta, traductor i crític literari. 
Ha destacat per la seva aporta-
ció a les lletres catalanes, des 
d'obres primerenques com 
Homes que es banyen (1970) i 
reculls com Triomf del present. 
Obra poètica 1965-1983 (1991), 
fins a creacions com Natura 
morta amb nens (2000), Dos 
dies més de sud (2006) o la 
més recent Seixanta-un poe-
mes (2014). Ha traduït autors 
com Joseph Conrad, F. Scott 
Fitgerald o Seamus Heaney, 
entre d’altres. El seu treball al 

front de la Institució de les Lle-
tres Catalanes entre 1998 i 
2004 contribuí a consolidar 
aquesta institució.  
 

PARCERISAS,  
Francesc 

�Seixanta-un 
poemes 
Barcelona: Quaderns 

Crema, 2014 
 

Xavier Pla (Girona, 1966) 
Gran especialista en Josep Pla, 
és director de la Càtedra que 
porta el seu nom i ha publicat 
rellevants llibres a l’entorn de la 
seva figura que han il·luminat 

Premis Nacionals de Cultura 

 

  

CARRERAS, Joan 

�L’àguila negra 
Barcelona: Proa, 2015 
Premi Sant Jordi 2014 
 
CARRANZA, Andreu 

�El poeta del poble 
Barcelona: Destino, 2015 
Premi Josep Pla 2015 

 
BOSCH, Xavier 

�Algú com tu 
Barcelona: Planeta, 2015 
Premi Ramon Llull 2015 

Catalunya és prodiga en premis 
literaris, se’n convoquen més 
d’un miler ja siguin per obres 
inèdites, com el Sant Jordi o per 
obra publicada com el Premi 
Nacional de Cultura.  
 
Us fem un repàs dels més im-
portants:  
 
CARRASCO, Antoni 

�La segona lluna 
Barcelona: Empúries, 2015 
Premi Just Casero 2014 

 
 
 

COLL, Pep 

�Dos taüts negres i dos de 
blancs 
Barcelona: Proa, 2013 
Premi Crexells 2014 

 
VIVES, Antoni 

�I demà, el paradís 
Barcelona: RBA, 2014 
Premi Llibreter 2014 

 
SÁNCHEZ ORPELLA, Verónica 

�Coses que no podrem 
evitar 
Barcelona: Columna, 2015 
Premi Carlemany 2014 

Premis 

Lleida: Pagès, 2015 
 
TARGA, Adrià 
Ícar i set poemes 
Barcelona: Edicions Poncianes, 
2015 
 
TIBAU, Jesús M.  
El noi del costat del padrí 
Valls: Cossetània, 2014 
 
Sense oblidar-nos de: Margari-
da Aritzeta, Antoni Jordà, Òscar  
Ramírez Dolcet, Joan Antoni 
Domènech, Antònia Sabater-
Bilbeny, Conxita Jiménez, Tate 
Cabré o Emili Samper.  

Aquest Sant Jordi el panorama 
literari tarragoní també ve farcit 
de novetats literàries.  
 

Recomanem:  

�La literatura d’Olga Xiri-
nachs: poesia, narrtiva, dieta-
ris 
Magí Sunyer (ed.) 
Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2014. 
 
VALLS, Coia 

�Amor prohibit 
Barcelona: Ediciones B, 2015. 

 

VALLS-CALÇADA, Francesc 

�Cent dòlars i una cabra-
Tarragona: Arola, 2015 
 
MARTORELL i BOADA, Xavier 

�Muntanya íntima 
Tarragona: Silva Editorial, 2015 
 
CERVERA, Jordi 

�La música dels camale-
ons 
Alzira: Bromera, 2015 
 
GIRONÈS, Josep 

�Presidi major 

Tarragona... 



   

Seguiu la Biblioteca a ... 

 
  WEB 

  http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
 
  BLOC CINEMÚSICA 
  http://bptbloc.wordpress.com 
 

  CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 


