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El 2018 vam publicar la primera novel·la d’una 
poeta, Eva Baltasar. Permagel era el primer volum 
d’un tríptic que des de llavors ha viatjat per mitja 
dotzena de llengües, amb més de 20.000 exemplars 
venuts en català.

Dos anys més tard, publiquem la segona part del 
tríptic: Boulder. Baltasar torna a atracar entre 
nosaltres amb una heroïna com només sap crear-
les ella: camuflada sota un nom geològic —el de les 
roques solitàries— i perfectament intractable,  
si no fos que caus als seus peus.

“No li agrada el meu nom i me’n posa un de nou.  
Diu que m’assemblo a les enormes roques solitàries 
que hi ha al sud de la Patagònia, peces sobreres  
d’un creador, aïllades, exposades a tot. Ningú sap 
d’on vénen. Ni tan sols elles entenen per què no  
es desgasten ni per què s’hi estan.”

El Club dels Novel·listes, 88
12 x 18 cm —160 pàg. — 16,95 €
ISBN 978-84-7329-257-3
Sortida simultània en castellà  
a Literatura Random House

La protagonista de Boulder és una dona atreta per  
la solitud com per un imant. Es guanya la vida fent  
de cuinera en un vaixell —la situació perfecta: una 
cabina, l’oceà, moltes hores per encarar el buit i  
algun port on conèixer dones. Fins que una la reté,  
se l’emporta entre les quatre parets d’una casa i 
l’embarca en la gestació assistida d’una criatura.  
¿Què en farà, un cop mare, de l’amant coneguda  
en un bar? ¿I què farà ella a la gàbia?

La maternitat vista amb els ulls d’una dona que 
podria ser un home: incòmoda, delirant, capaç  
de convertir l’amant en monstre.

El món de pol a pol en un viatge antiturístic de 
Chiloé a Islàndia en què tot passa cara a cara,  
en un llit o a la taula d’un bar.

L’amor vist com una pèrdua magnífica, la d’aquella 
part de tu que vol viure absolutament lliure.

“Eva Baltasar fa pensar en Lucia Berlin.  
Diu que ha fet de cambrera, de pastora i de mestra 
—unes feines que l’han ajudat a mirar la vida  
dels altres sense renunciar als plaers de la solitud.”  
El Salto

“Si pots conservar la capacitat de riure mentre 
contemples l’abisme, aquesta rialla serà una de les 
millors experiències de la teva vida.” 
Imma Monsó

“L’Eva Baltasar és la reina de les comparacions. 
Permagel és un llibrot bonic bonic.” 
Josep Pedrals

La tercer part del tríptic, que Baltasar està  
enllestint, arribarà el 2021. Es dirà Mamut i,  
com Boulder, sortirà simultàniament en castellà  
a Literatura Random House, en traducció de 
Nicole d’Amonville.

Eva Baltasar (1978) ha publicat deu poemaris, 
guardonats amb els premis més prestigiosos de 
Catalunya. De Permagel, primer títol d’un tríptic 
que continua amb Boulder, premi Llibreter 2018 
traduït al castellà, a l’italià, al francès, a l’anglès,  
al portuguès i al gallec, se n’han venut ara per ara 
20.000 exemplars en català.


