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JACINTO ANTÓN

Dos nous intents de bui-
dar a base de biogra-
fies aquest mar, aquest
oceà embravit que és la

vida d’Alexandre Magne. In-
commensurable, irreductible, el
misteri del gran conqueridor
macedoni no s’esgota, malgrat
que estem davant de dos llibres
magnífics, ambdós molt recoma-
nables. Comencem, per respec-
te, pel de Robin Lane Fox: una
obra de referència, escrita amb
la ment d’un brillant historia-
dor, la mà d’un literat i el cor
d’un sentimental que no vacil·la
en confessar la seva passió per
Alexandre, a qui admira i en qui
veu un gran heroi romàntic.

Probablement no hi hagi cap
altra biografia com aquesta,
que no flaqueja en cap moment
de la intensa carrera del jove
conqueridor. La de Cartledge
—autor de la tan estimulant
Termópilas— es més prosaica
en el seu to, més moderna en la
seva concepció i enfocament,
menys romàntica en suma, enca-
ra que més atenta a la divulga-
ció. L’historiador en aquest cas
pren les seves distàncies i con-
trasta els diferents (¡i tan dife-
rents!) alexandres dels seus
col·legues per mostrar-nos
quant i que divers és el que s’ha
dit del macedoni.

I del gran Alexandre a l’últi-
ma de les seves hereves, Cleopa-
tra, que tres segles després rei-
vindicava encara la seva perti-
nença (com a successora de Pto-
lomeu) a l’estirp i la grandesa
del conqueridor des de la ciutat
amb el seu nom. Wolfgang Schu-
ller ha escrit una biografia de
patró clàssic de la reina en què
ressegueix des de l’argumentada
admiració la vida sorprenent i
la petja d’una sobirana que va
actuar en tres cultures (grega,

egípcia i romana) i va encarnar
alhora la femme fatale i l’estadis-
ta. Un entretingut llibre d’his-
tòria en què l’autor —i aquest
és un dels atractius de l’ obra—
s’obstina en situar en el discurs
científic quelcom tan irracional
i evanescent com l’amor.
Alejandro Magno. Robin Lane
Fox/ Paul Cartledge. Acantila-
do/ Ariel. 956/416 pàg. 29/23,90
euros
Cleopatra. Wolfgang Schuller.
Siruela. 262 pag. 22 euros.

L’eterna brillantor
d’Alexandre i Cleopatra

Memorias
TENESSEE WILLIAMS
Ediciones B
416 pàgs. 18 euros
La por a embogir com la seva
germana, la falta de confiança en
el que escrivia i el reconeixement
de la seva homosexualitat són
perles de les tan desordenades
com apassionants memòries del
pare de textos com Un tramvia
anomenat desig. D’aquesta vida
van sortir aquelles obres.

Habíamos ganado la
guerra
ESTHER TUSQUETS
Bruguera
276 pàgs. 18 euros
Com era la burgesia franquista a
la Barcelona dels anys 40 i 50?
L’autora narra els seus records
d’infància i adolescència com a
filla de la facció menys amarga
de la guerra: la dels vencedors
Un relat franc i valent de la que
va ser editora de Lumen durant
quatre dècades.

Diario
KATHERINE MANSFIELD
Lumen
289 pàgs. 18,90 euros
“3 de febrero: Es lo horrible de
estar enferma. Hay que soportar
que se aireen los secretos íntimos
y que te contemplen con frial-
dad”. Cartes no enviades, dieta-
ris incomplets i, fins i tot, notes
en papers en comptes domèstics
van servir al marit de la Chéjov
anglosaxona per vestir, en morir
ella, el 1923 de tuberculosi, un
Diario tan tendre com íntim.

Leni Riefenstahl
STEVEN BACH
Circe
456 pàgs. 29 euros
La directora d’El triomf de la vo-

luntat va voler separar sempre el
seu art del règim nazi. El biògraf
de Marlène Dietrich explica ara
l’altra veritat: rebia finançament
secret d’ells, vivia entre la seva
elit i admirava bojament Hitler.

Els llibres que no he escrit
GEORGE STEINER
Arcàdia
277 pàgs. 18 euros
“Si s’ha de reforçar la qualitat
(...) l’únic que fa falta és l’em-
penta política que desafïi
aquest desdeny per la vida
intel·lectual (...) Bob Dylan no
es pot equiparar amb Keats”.
Així parla Steiner, que aprofita
els set capítols (tants com llibres
hauria volgut fer) per parlar de
gossos, l’enveja i el sexe i les
llengües. Deliciós lligam entre
erudició i autobiografia que re-
prèn la seva Errata.

La veu del PSUC:
Solé Barberà, advocat
ANDREU MAYAYO
L’Avenç
446 pàgs. 23 euros
Estar 157 dies a la presó esperant
una condemna a mort franquista
que al final no arribà explica, se-
gons l’autor, molt de la vida de
pel·lícula del famós advocat de
detinguts davant el temible TOP
i figura carismàtica del PSUC.

Bette Davis
ED SIKOW
T&B Editores
415 pàgs. 24 euros
Dos Oscar coronaren la vida pro-
fessional de la gran Margo Chan-
ning d’Eva al desnudo: una felici-
tat menys generosa a la vida pri-
vada, amb quatre matrimonis i
algun intent de suïcidi que justifi-
quen el sotstítol de l’obra,
“Amarga victòria”, en el centena-
ri del seu naixement.

Luis Cernuda
ANTONIO RIVERO
Tusquets
456 pàgs. 25 euros
Només analitzant els primers 36
anys de vida, aquesta biografia
s’ha convertit ja en la més exhaus-
tiva i completa sobre el poeta del
27. La descripció de l’ambient fa-
miliar i el pes de personatges
com Rafael Cansinos Assens són
aportacions que la van fer
merèixer el XX premi Comillas.

Personajes secundarios
JOYCE JOHNSON
Libros del Asteroide
456 pàgs. 25 euros
Néixer a la cantonada d’on vivia
Burroughs va permetre a la jove-
neta Joyce conèixer el grup de la
beat Generation i en especial a
Kerouac. Testimoni de luxe
d’una època, una troupe i les se-
ves silenciades dones.

Navegación a la vista
GORE VIDAL
Mondadori
304 pàgs. 17,90 euros
Coppola, Greta Garbo, Saul Be-
llow i Jacqueline Kennedy són al-
guns dels personatges que apa-
reixen en la segona entrega, nou
anys després de les primeres, de
les memòries de l’autor de La ins-
titución Smithsoniana. Per des-
comptat, càustiques i polèmi-
ques (ningú canvia als 85 anys).

Elvis: Último tren a
Menphis. Amores que matan
PETER GURALNICK
Global Rhythm
1419 pàgs. 42,50 euros
Una nova biografia de l’home im-
mortal. Després de centenars
d’entrevistes, l’autor ha decidit
centrar-se en la inquietant rela-
ció de l’artista amb les dones.

La mort de Cleopatra (1892), pintura de Reginald Arthur.

Biografies i memòries
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L’últim patriarca
NAJAT EL HACHMI
Columna
332 pàgs. 21,50 euros
Originària del Marroc i immigra-
da a Catalunya de ben petita, la
jove autora posa de manifest les
dures divergències entre un pare i
una filla, també immigrants, da-
vant la realitat del país que els
acull. Premi Ramon Llull.

Cera
MIQUEL PAIROLÍ
La Magrana
202 pàgs. 18 euros
L’enterrament del bisbe serveix
al veterà autor gironí per dissec-
cionar la societat catalana de
1950 com ho faria Galdós: el ri-
gor dels detalls explica minucio-
sament la vida dels petits boti-
guers, estil que ja va mostrar a El
convit.

Retorn amarg
LLUÏSA FORRELLAD
Angle
318 pàgs. 20,50 euros
Retorn gens amarg de l’autora
que, passat mig segle de silenci des-
prés d’haver guanyat el Nadal, va
tornar fa dos anys amb Foc latent.
Ara retrata l’estrall que causa a un
poble l’arribada del progrés amb
el tren i l’electricitat.

Emma
MARIA BARBAL
Columna
197 pàgs. 20,50 euros
¿Com es pot passar de l’estabilitat
aparent, amb marit i filla inclosos,
a la mendicitat? ¿I com es pot, un
cop fet el pas, tornar enrere? L’ino-
blidable autora de Pedra de tarte-
ra s’allunya ara de la narrativa del
camp, tot documentant-se amb ca-
sos reals —el de la dona cremada
en un caixer de Barcelona fa dos
anys— per arribar a unes respos-
tes crítiques amb la societat i amb
les decisions que pren la protago-
nista mateixa, tot perfilat amb la
seva acurada prosa.

Les senyoretes
de Lourdes
PEP COLL
Proa
316 pàgs. 20 euros

Una nena malalta té una visió a la
cova que esdevindrà un dels grans
santuaris del catolicisme. És l’inici
de drama de Bernadette Soubi-
rous, premi Sant Jordi 2007.

El meu germà Pol
ISABEL-CLARA SIMÓ
Bromera
173 pàgs. 18 euros

“És una criatura petita però amb
un cossot enorme”, diu la narra-
dora del seu germà Pol, de 29 anys
i amb síndrome de Down. Per da-
munt de contradiccions i dolçor
de la malaltia, planeja la tragèdia
familiar. Premi Ciutat d’Alzira.

La mort i la pluja
GUILLEM FRONTERA
Proa
233 pàgs. 19 euros

Un arxipèlag de contes que s’ali-
menten entre ells. La tornada és
una Mallorca preturística, a tra-
vés de la qual el protagonista vol
reconciliar-se amb el passat, tal-
ment com voldria fer el bregat es-
criptor illenc. Premi Rodoreda.

Croquis del natural
NARCÍS OLLER
Cossetània
110 pàgs. 11,40 euros

El pare del naturalisme català va
publicar aquesta obra el 1879 i
amb ella l’editorial de Tarragona
inaugura ara la Biblioteca Narcís
Oller. Els quatre relats recorden
l’abisme entre les classes socials.

Una màquina d’espavilar
ocells de nit
JORDI LARA
Edicions de 1984
276 pàgs. 18 euros

Un estri que serveix per arribar al
moll de l’os de les coses que impor-
ten. Això és una “màquina d’espa-
vilar ocells de nit”, cirereta d’un
dels set relats molt autobiogràfics,
vertebrats per la música, a la que
l’autor està vinculat.

El misteri de l’amor
JOAN MIQUEL OLIVER
Empúries
183 pàgs. 16 euros

El cantant i compositor del grup
català Antònia Font utilitza l’uni-
vers pop també per a la primera
novel·la. Un tastet: s’hi troben
pensadors que pensen a domicili.

La batalla de Walter
Stamm
MELCIOR COMES
Destino
239 pàgs. 20,50 euros

Fruit d’un procés de documenta-
ció que ha estat “d’emmalalti-
ment”, el jove autor mallorquí uti-
litza la vida d’un soldat alemany
per retratar les misèries huma-
nes... i guanyar el Premi Josep Pla.

Combats singulars
MANEL OLLÉ
Quaderns Crema
213 pàgs. 15 euros

El reconegut crític literari aplega
un reguitzell de contistes catalans
(Palol, Monsó, Monzó, Serés,
Guixà...) que han seguit una lluita
en solitari, més enllà d’etiquetes,
en els darrers 20 anys.

Maria Barbal.

MANEL OLLÉ

Alguna cosa comença a
bellugar-se en les lle-
tres catalanes perquè
en el que portem de

temporada les alegries vénen so-
bretot de la mà d’autors encara
en precari, sense consolidar,
que fins i tot no marquen cap
tendència comuna però que (ca-
dascú amb el seu accent i amb
el seu atrezzo particular) com-
parteixen ja la mateixa aposta
per una literatura radical en els
seus plantejaments, que es fa
conscient d’ella mateixa i que
és alhora capaç de mirar
enfora.

El casos i els noms podrien
ser diversos, però sens dubte un
d’ells és el de Manuel Baixauli
(Sueca, 1963), que a L’home
manuscrit explica la història
d’un personatge que a mitja
novel·la ensopega amb el seu
autor. Els llibres protagonitzats
per escriptors que no saben si
són ells els qui escriuen o bé si
són escrits per algú altre es
mouen en un territori perillosa-
ment tautològic, però Baixauli
se’n serveix amb intel·ligència i
sentit, se’n serveix per a interro-
gar la identitat i els poders de
la imaginació literària: es mun-
ta un laberint exacte i resolt
amb ambigüitat calculada, que
es transita amb interès i profit.
Així ho demostren el tres pre-
mis que ha obtingut: el Mallor-

ca, el Salambó i el de la Crítica.
Més lleuger i amb el designi

de mossegar tants trossos de
realitat translúcida i virtual
com d’una altra mena més tan-
gible, amb més tirada a l’after-
punk que a l’afterpop, Edgar
Cantero (Barcelona, 1981) mun-
ta a Dormir amb Winona Ryder
una road movie rere el rastre
incert d’una actriu de culte, pa-
ròdia borgiana de novel·la ini-
ciàtica, subproducte de la cultu-
ra dels fans i els fanzines.

El tercer en discòrdia podria
ser Ramon Erra (Vic, 1966),
que no para de créixer com a
escriptor amb cada nou llibre:
ara arriba la seva primera
novel·la, Desfent el nus del mo-
cador, on reconstrueix amb una
escriptura intensa i veraç la cruï-
lla de relats desolats que ha con-
templat el cambrer d’un bar de
carretera de mala mort, abans
de quedar fora de joc, expel·lit
del seu món per culpa d’un acci-
dent; un món que és alhora una

ferida i el testimoni d’una nova
ruralitat global, posturbana i
postindustrial, ancorada a la
carcanada rovellada d’un trac-
tor fòssil, entre el desert de Mo-
jave i el Lluçanès.

Alguna cosa es belluga.
L’home manuscrit. Manuel Baixauli.
Proa. 209 pàgs. 18,30 euros.

Dormir amb Winona Ryder. Edgard
Cantero. Proa. 317 pàgs. 17 euros.
Desfent el nus del mocador. Ramon
Erra. La Magrana. 206 pàgs. 17 eu-
ros.

Unes paraules més radicals
Narrativa catalana

L’escriptor Manuel Baixauli, al seu estudi de Sueca. / JESÚS CÍSCAR
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