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Herois al servei
d’un fantasma
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El fons de
l’autenticitat
els pintava. En tota l’obra d’Alcoba
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del 1972. “Una
de no incloure el clàssic
part important de
epíleg justificatori i lacrila seva poesia és l’inmogen sobre els fills de la Revolutent d’arribar al fons de
ció, cosa difícil tenint en compte la
l’autenticitat dels moments
implicació emocional de l’autora.
experiencials: a partir d’una
Alcoba tampoc ho tenia fàcil per
anècdota que sovint costa
explicar la relació entre els guerrid’endevinar, porta a la llum
llers ateus que volien convertir la
els mecanismes més primaris
terra en el paradís i els catòlics que
de l’ànima i de l’instint”, exs’avergonyien de passar el rosari
plicava Cornudella. Les dones
però no de rebentar el crani dels
i els dies és un dels cims de la
enemics de la Revolució. En aquest
poesia catalana de la segona
sentit l’estampa del Che l’ajuda
meitat del segle XX.✒
moltíssim: l’autora ensenya i amaga constantment l’ídol al qual aspiLESDONES
raven servir tots els protagonistes.
IELSDIES
Amb distància i un punt d’ironia,
GABRIEL
explica com el fantasma del Che es
FERRATER
va agegantant per la història un cop
EDICIONS62
mort, deixant orfes tantes genera224PÀG./ 9,95€
cions d’aspirants a heroi que, com
(AQUEST
els seus pares, van ser incapaços de
DIUMENGE,
pensar relats polítics alternatius
AMBL’ARA)
davant les frustracions que s’enduien dia a dia.✒
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Una burgeseta
argentina s’enamora d’un activista i els dos fuANNA
gen cap a l’HavaPUNSODA
na, l’estiu del
1966, per entrenar-se en guerrilles, unir-se al Che i
propagar la Revolució. Realment, si
Laura Alcoba s’hagués proposat
buscar un argument més gastat per
tramar la seva novel·la no l’hauria
pogut trobar. Però per sort, Els passatgers de l’‘Anna C’ (La Magrana /
Edhasa) no és cap mistificació revolucionària per a adolescents sinó un
reportatge novel·lat basat en la biografia dels pares de l’autora, que
ofereix aquell punt emocionant dels
casos reals quan són interessants i
es narren amb ponderació. Explicant els dos anys de catequesi polí-

tica i militar que la Soledad i el Manuel van rebre a Cuba, Alcoba presenta la lògia guerrillera. I recuperant els mesos que sa mare va passar
a l’Havana esperant que el Manuel
tornés dels boscos fet un heroi, recrea com hi funcionaven les fàbriques, els hospitals, la moral sexual
i la cultura. Tot plegat amb les arengues de Fidel Castro sonant de fons
en una novel·la que té com a punt
fort el format narratiu i com a
punt feble el discurs pobríssim dels
protagonistes.
“La Revolució us crida, la Revolució us ha triat, la Revolució us necessita”, diu el cap de la guerrilla als
nois preparats per marxar de Cuba
a Bolívia, uns xavals que semblen
més víctimes del Gran Germà que
no partisans arrelats a punt d’envestir colons tal com Carl Schmitt
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Reflectida
en tu
SYLVIA DAY

Columna / Espasa

uinze anys després de This is
hardcore, de Pulp, el sector
editorial s’ha decidit a explorar el
sexe menys complaent a partir de
trilogies de gran fortuna comercial.
Paral·lelament al sadomaso light
d’E.L. James, Sylvia Day ha provat
fortuna amb una trilogia que acaba
d’arribar al segon volum, Reflectida
en tu. En aquest cas, el personatge de
Gideon Cross, “bell i perfecte per fora” i “fosc i turmentat per dins”, ha
motivat l’autora nord-americana.
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aurus comença la col·lecció
Great ideas amb una vintena de
títols que mostren l’amplitud del seu
abast: hi ha Trotski, Freud, sant
Agustí, Darwin, Maquiavel, Hannah
Arendt i Francis Bacon. El filòsof anglès és un dels pares del pensament
modern gràcies a consells com
aquest, inclòs a De la sabiduría egoDe la sabiduría ísta: “Estar despreocupat i de bon
humor a les hores de menjar, de doregoísta
mir i de l’exercici és un dels millors
FRANCIS BACON
preceptes per a una llarga vida”.
Taurus
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l poeta viatja sovint en tren. I
sempre ho aprofita per reflexionar. I pateix perquè no l’enxampi el revisor. I es pregunta el final de
trajecte, i també les correspondències”. El cinquè llibre de poemes de
Pau Gener Galin combina textos en
prosa i en vers, experiments en què
autobiografia i fugida cohabiten
Home a l’aigua harmònicament amb alguna crítica.
Les notícies del diari “semblen esPAU GENER GALIN
crites per embolicar-hi peix, fan la
Tushita edicions
mateixaolorderesclositdesempre”.

