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Lana Bastašić (Zagreb, 1986) és una escriptora d’origen iugoslau (de cultura sèrbia,
nascuda a Croàcia i emigrada a Bòsnia de petita). Ha estudiat filologia anglesa i
literatura i té un màster en estudis culturals. Els seus relats s’han inclòs en les
principals antologies de l’antiga Iugoslàvia i li han valgut diversos premis: el Zija
Dizdarević de Bòsnia (2010 i 2011), el del jurat del festival Carver: Where I’m Calling
From de Montenegro (2010), el del festival Zrenjanin de Sèrbia (2010); així com el
guardó a la millor obra de teatre bosniana atorgat pel Kamerni Teatar 55 de Sarajevo
(2013) i el premi Targa UNESCO de poesia del festival Castello di Duino (2013), de
Trieste (Itàlia). Ha publicat relats, contes infantils i poesia. Atrapa la llebre, la seva
primera novel·la, ha estat finalista del Premi NIN,el més prestigiós de les lletres
exiugoslaves. Col·labora en diverses revistes literàries dels Balcans.
El fil conductor de les seves obres és l’exploració de les ferides històriques i la seva
reaparició per interrogar les certeses del present. Durant uns anys es va establir a
Barcelona, una època en la qual va fundar l’Escola Bloom, on impartia classes
d’escriptura i literatura anglesa. També va participar com a editora en les dues
primeres edicions de la revista CARN DE CAP.

Traducció de Pau Sanchis Ferrer
Pau Sanchis Ferrer (La Pobla de Farnals, 1978) és traductor, editor i poeta. Ha estudiat
filologia catalana i hispànica i literatura comparada. Ha fet de professor de llengua i
literatura a secundària, a la Universitat de Zadar (Croàcia) i a la Universitat Jaume I, de
Castelló. Ha traduït poetes, dramaturgs i narradors serbis, croats i italians. Ha publicat
sis llibres de poesia i alguns poemes seus han estat traduïts al castellà, el croat i l’italià.
Codirigeix Edicions del Buc i escriu sobre literatura a Caràcters i altres revistes. El
podeu trobar a pausif.blogspot.com.
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Atrapa la llebre (2020)
Després de dotze anys sense saber res l’una de l’altra, la Sara, que ha emigrat a Dublín
i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una trucada de la Lejla, que li demana
que torni a Bòsnia i l’acompanyi a buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra.
Juntes aniran amb cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més que un retrobament
inofensiu entre dues velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres
profundament balcanitzat.
Aquesta road trip literària és una novel·la brillant i devastadora que, amb un
llenguatge subtil i autèntic, retrata la relació complicada entre dos personatges
inoblidables i ens mostra, sense por dels tabús, com els traumes dels conflictes
ressonen al llarg dels anys.
Premi de Literatura de la Unió Europea 2020.

Se n’ha dit:
«Lewis Carroll i Elena Ferrante en un País de les Meravelles balcanitzat», Jasmina
Vrbavac.
«Bastašic ha fusionat quatre tipus de relat: el del retorn a casa, el d’autodescobriment
(l’identitari, doncs), el road trip i el d’amistat (inevitable pensar en Elena Ferrante) »,
Víctor Garcia Tur
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