Alguns escriptors encara més propers...

...Aquesta
guia
recull
una
diversitat d’autors i autores
presents en el panorama literari
català actual.
Escriptors
i
escriptores
relativament joves; molts amb
formació en Lletres, que han
viscut, han estudiat i han treballat
a molts llocs; poc o molt granats
en Literatura; debutants o no;
alguns premiats i amb projectes
literaris diferents; més o menys
convencionals;
que
escriuen
principalment narrativa, però
també teatre, poesia i relat breu.
Molts d’ells imparteixen tallers
d’escriptura o estan vinculats a
l’àmbit de la comunicació, i els
podem llegir o escoltar en
premsa, ràdio i televisió; i com a
membres de la generació digital,
es poden seguir a les xarxes
socials (els blogs, webs o twitters
que es detallen poden estar actius
o no, però són part de les seves
aportacions).
Aquí us deixem alguns títols
disponibles a la biblioteca.
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Sebastià Alzamora (Palma de Mallorca, 1972): llicenciat en
Filologia Catalana, escriptor, professor, crític literari,
col·laborador en diversos mitjans de comuniació i gestor
cultural. Segons la crítica innovador però alhora deutor de les
fonts dels clàssics.
La pell i la princesa (2005) Premi Jose Pla
La part visible (2009) Poesia; Premi Carles Riba
Crim de sang (2012) Premi Sant Jordi
Dos amics de vint anys (2013)

dramaturga i guionista. [www.martabuchaca.com]
Plastilina (2008) Teatre; Premi Ciutat d’Alcoi

Borja Bagunyà (Barcelona, 1982): escriptor i professor de
Teoria
Literària
i
Literatura
Comparada.
[twitter.com/BorjaBagunya]
Defensa pròpia (2007) Premi Mercè Rodoreda

Neus Canyelles (Palma de Mallorca, 1966): llicenciada en
Filologia Hispànica, és pianista i escriptora.
L'alè del búfal a l'hivern (2006)

Montse Banegas (Flix, 1974): llicenciada en Ciències Polítiques,
té dues novel·les publicades; de prosa àgil, alternant diàleg i
narració, el seus protagonistes retraten situacions totalment
reals amb les que el lector s’identifica.
Una dona incòmoda (2008)
Dobles parelles (2010)
Iolanda Batallé (Barcelona, 1971): llicenciada en Filologia
Anglesa i Periodisme, col·labora en diferents mitjans de
comunicació i exerceix com a escriptora i editora.
[twitter.com/iolandabatalle]
El límit exacte dels nostres cossos (2011)
Ricard Biel (Badalona, 1970): llicenciat en Filologia Anglesa,
escriptor i traductor, ha col·laborat en diverses revistes
culturals. [ricardbiel-unaltrejuny.blogspot.com]
Potser perquè érem nens (2009) Premi Just Manuel
Casero
Héctor Bofill (Badalona, 1973): llicenciada en Dret, escriu
poesia, novel·la i assaig.
L’últim evangeli (2003) Premi Josep Pla
Lolita Bosch (Barcelona, 1970): ciutadana del món, filòsofa i
diplomada en Escriptura Creativa, vinculada cultural i
emocionalment a Mèxic, escriu literatura infantil, juvenil i per a
adults. [www.lolitabosch.com]
Elisa Kiseljak (2005)
Qui vam ser (2006)
Negra nit (2006)
M (2007)
Ara escric (2011)
Camps abans de tot això (2013) Premi Octavi Pallissa
Marta Buchaca (Barcelona, 1979): llicenciada en Humanitats, és

Edgar Cantero (Barcelona, 1981): llicenciat en Humanitats,
escriu novel·la, historietes a El Jueves i dibuixa còmic.
[punkahoy.blogspot.com.es]
Dormir amb Winona Ryder (2007) Premi Joan Crexells
de Narrativa
Vallvi (2011)

Roc Casagran (Sabadell, 1980): llicenciat en Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada, és professor i periodista;
escriu novel·la i poesia. [twitter.com/roccasagran]
Un ós panda al pas de zebra (2011)
Ara que estem junts (2012)
Melcior Comes (Sa Pobla, 1980): llicenciat en Dret, escriu assaig
i novel·la des del 2003. [twitter.com/MelciorComes]
L'estupor que us espera (2004) Premi Documenta
Els llibres dels plaers immensos (2007) Premi Ciutat de
Palma
La batalla de Walter Stamm (2008) Premi Josep Pla
Salvador Company (València, 1970): llicenciat en Filologia
Hispànica, és traductor i escriptor de novel·la i assaig, i
representa la literatura valenciana més actual.
Silenci de plom (2008) Premi Joanot Martorell
Najat El Hachmi (Nador, 1979): llicenciada en Filologia Àrab,
escriu i col·labora en diversos mitjans de comunicació.
Jo també sóc catalana (2004) Assaig autobiogràfic
L'últim patriarca (2008) Premi Ramon Llull de Novel·la
La caçadora de cossos (2011)
Ramon Erra (Vic, 1966): escriptor i periodista; segons la crítica,
escriu amb un estil i un imaginari propis i originals.
Desfent el nus del mocador: surt un ocell (2008) Premi
Salambó
Escolta, Volòdia (2010)
La vida per rail (2012) Contes; Premi Mercè Rodoreda
Joan Esculies (Manresa, 1976): llicenciat en Biologia i
Periodisme, i Doctor en Història, escriu principalment assaig i
articles per a revistes especialitzades, però també contes. Fins
al moment, ha publicat una novel·la. [www.joanesculies.com]
L'ocell de la pluja (2003) Premi Ciutat d’Elx

Albert Forns (Granollers, 1982): periodista, escriptor i poeta.
[www.albertforns.cat]
Albert Serra: la novel·la, no el cineasta (2013) Premi
Documenta

Joan Miquel Oliver (Sóller, 1974): guitarrista i compositor del
grup, ja dissolt, Antònia Font, i escriptor de poesia, teatre i
novel·la.
El misteri de l'amor (2008)

Víctor García Tur (Barcelona, 1981): dissenyador gràfic i
escriptor, escriu amb un llenguatge planer i directe.
[niudelagarsa.tumblr.com]
Twistanschauung (2009) Relats; Premi Documenta.

Vicenç Pagès Jordà (Figueres, 1963): professor de Llengua i
Estètica, crític literari i escriptor, és Premi Nacional de Cultura.
[www.vicencpagesjorda.net]
La felicitat no és completa (2004) Premi Sant Joan
Els jugadors de whist (2009) Premi Joan Crexells de
Narrativa

Gerard Guix (Vic, 1975): escriptor, dramaturg i guionista, escriu
novel·les d’aventures, acció i terror amb una ambientació molt
aconseguida. [www.gerardguix.com]
El prodigi (2011)
L'enginy (2011)
El talent (2012)
Pere Guixà (Barcelona, 1973): llicenciat en Filologia Romànica,
dóna classes d’escriptura i col·labora en premsa. Escriu, segons
la crítica, amb una manera inconfusible, pròpia i intransferible,
difícil de catalogar.
L'embolic del món (2002) Llibre de contes
Jordi Lara (Vic, 1968): llicenciat en Literatura Catalana,
compositor musical, cineasta i escriptor de novel·la i teatre.
Una màquina d'espavilar ocells de nit (2008)
Jordi Llavina (Gelida, 1968): escriptor, poeta i crític literari,
treballa en ràdio i escriu novel·la, conte i poesia.
La mà tallada (1999)
Diari d'un setembrista (2007) Poesia
Londres nevat (2009)
Nitrato de Chile (2009) Premi Josep Pla
Vetlla: un poema (2012) Poesia
Eduard Márquez (Barcelona, 1960): escriptor de novel·la i relat,
segons la crítica, escriu amb delicadesa, des de l’interior dels
personatges, amb un llenguatge molt acurat i poètic.
El silenci dels arbres (2004)
La decisió de Brandes (2005) Premi de Narrativa de la
Crítica Catalana
L'últim dia abans de demà (2011)
Laia Noguera i Clofent (Calella, 1983): filòloga catalana, poeta i
música. [laianogueraclofent.wordpress.com]
Caure (2011) Poesia
Jordi Nopca (Barcelona, 1983): periodista, escriptor i traductor.
[jordinopca.blogspot.com.es]
El talent (2012)

Marc Pallarès (Barcelona, 1977): llicenciat en Filologia Catalana i
Comunicació Audiovisual, escriu assaig i narrativa.
Ulls verds (2009) Premi Fiter i Rossell
Marc Pastor (Barcelona, 1977): escriu novel·la negra i fantàstica.
La mala dona (2008)
L'any de la plaga (2010)
Bioko (2013)
Jordi Puntí (Manlleu, 1967): llicenciat en Filologia Romànica,
escriptor, articulista i traductor, és un dels principals narradors
de la literatura catalana actual i de la vida cultural més propera.
Pell d'armadillo (1998) Relats
Animals tristos (2002) Relats
Maletes perdudes (2010) Premi Crítica de la Narrativa
Catalana
Els castellans (2011)
Llucia Ramis (Palma de Mallorca, 1977): periodista i escriptora,
col·labora en diversos mitjans de comunicació; ha escrit conte i
novel·la. Segons la crítica, és una escriptora meticulosa que narra
amb frescor i a fons els sentiments sense resultar rància.
[twitter.com/lluciaramis]
Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys
(2008)
Egosurfing (2010) Premi Josep Pla
Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes (2013)
Marta Rojals (La Palma d’Ebre, 1975): arquitecte i escriptora.
Primavera, estiu, etcètera (2011)
L'altra (2014)

Guillem Sala Lorda (Barcelona, 1974): llicenciat en Sociologia i
professor universitari, ha escrit narrativa infantil i per a adults.
Imagina un carrer (2007) Premi Documenta
Albert Sánchez Piñol (Barcelona, 1965): antropòleg
especialitzat en Àfrica, col·laborador en premsa i escriptor
d’històries que barregen elements fantàstics, d’aventura i de
terror, entre el somni, la imaginació i la realitat.
La pell freda (2002) Premi Ojo Crítico
Pandora al Congo (2005) Premi Serra d’Or
Tretze tristos tràngols (2008)
Victus: Barcelona 1714 (2012)
Mercè Saurina (Girona, 1966): llicenciada en Filologies, Clàssica i
Catalana, i Logopèdia, exerceix com a professora.
Com llunes de Saturn (2013)
Francesc Serés (Saidí, 1972): llicenciat en Belles Arts i
Antropologia, escriu principalment conte i novel·la.
[twitter.com/FrancescSeres]
Els ventres de la terra (2000)
Una llengua de plom (2002)
La força de la gravetat (2006) Contes; Premi Nacional
de Literatura.
Caure amunt: Muntaner, Llull, Roig (2008) Teatre
Genís Sinca (Manresa, 1970): llicenciat en Periodisme, ha
investigat sobre personatges catalans del món cultural polític, i
ha exercit com a crític literari. [genissinca.com]
Una família exemplar (2013) Premi Josep Pla
Carles Terès (Barcelona, 1962): dissenyador gràfic de formació i
ofici, publica contes i articles.
Licantropia (2013) Premi Guillem Nicolau

En cas que el document estigui prestat
es pot reservar. Si busqueu algun altre

Toni Sala (Sant Feliu de Guixols, 1968): professor de Literatura
Catalana, escriptor i col·laborador en premsa escrita.
Rodalies (2004) Premi Nacional de Literatura

títol

Xevi Sala (La Bisbal de l'Empordà, 1965): periodista i escriptor,
ha publicat assaig i novel·la.
Les causes perdudes (2011)
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