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DE LA GUERRA A LA TRANSICIÓ
Fa dos anys, Rafel Nadal es va abocar a l’escriptura amb compulsió.
Mentre es dedicava a la dissecció narrativa de diversos economistes i
polítics –l’aproximació al poder que acabaria constituint el seu primer
llibre, Els mandarins (L’Arquer, 2011)–, Nadal va començar a posar
ordre als records familiars i personals, material sensible que ha acabat
integrant Quan érem feliços (Destino, 2012), un llibre de memòries
d’infantesa i joventut que ha estat recompensat amb el 44è premi Josep
Pla de narrativa. “Miro de no contraposar els anys feliços explicats al
llibre amb l’actualitat –explica l’autor–. Hi ha un punt de nostàlgia, però
no deixo que se’m mengi. Aquesta felicitat es projecta en el present:
procuro que els colors i les olors d’aquella època es perpetuïn. La
felicitat que descric al llibre és més primària, natural i explosiva que la
que puc viure actualment”. La “ingenuïtat infantil” i el “tot està per fer”
dels primers anys de vida de Nadal són precedits per una reculada
cronològica que arriba fins als besavis. Els estralls de la guerra són
repassats amb concisió i sense amagar els punts negres de tots dos
bàndols: si un dels avis de Nadal és perseguit pels republicans, gairebé al
final del llibre l’autor recorda com el pare de la seva dona va haver de
fugir “bombardejat pels nacionals, que li tiren la casa a terra i l’obliguen
a emigrar a Girona amb un farcell a l’esquena i res més”. Quan érem
feliços ja ha superat els 25.000 exemplars venuts.

QUANÉREM
FELIÇOS
RAFELNADAL
DESTINO
414 PÀG./20€

QUÈ EN DIU LA CRÍTICA
SIMONA SKRABEC DESTACA LA TRAÇA I LA TENDRESA DE NADAL

«Amb la crònica de la seva família, i de la ciutat de Girona, Nadal construeix
molt més que una postal amb els idíl·lics paisatges nevats de la infantesa. El

llibre no és tampoc merament documental, tot i que la reconstrucció
d’anècdotes familiars, travessades per grans sacsejades històriques, és feta
amb traça i sensibilitat. L’afany del cronista per construir espais fonedissos,

perduts en la boira dels records, inspira tendresa per la seva ingenuïtat»

El presoner del cel és el tercer
lliurament d’El cementiri dels
llibres oblidats, la tetralogia que
Carlos Ruiz Zafón va inaugurar
l’any 2001 amb L’ombra del vent,
un fenomen amb pocs precedents
en la literatura espanyola que una
dècada després de la seva
publicació acumula 10 milions
d’exemplars venuts. La Barcelona
que els lectors trobaran en la nova
novel·la de Ruiz Zafón és igual de
gòtica que en els seus llibres
anteriors. L’autor torna a apostar
pel misteri, el ritme trepidant i la
tergiversació històrica.

ELPRESONER
DELCEL
CARLOSRUIZZAFÓN
PLANETA
380PÀG./22,90€

Decidit a furgar en la història
recent, Valentí Puig concentra
l’acció de Barcelona cau en les
últimes alenades de la ciutat
republicana, encaminant la tensió
cap a l’entrada de les tropes del
bàndol vencedor i culminant el
cúmul de morts, traïcions,
venjances i pobresa en un epíleg
gironí. El personatge principal és
Víctor Aymerich, un jove que
treballa tant per al Servei
d’Intel·ligència Militar republicà
com per a la Cinquena Columna.
“En Víctor és capaç de ser doble
agent perquè no té lleialtats –diu
Puig–. Aquesta ambivalència va
donar cos a la novel·la”.

BARCELONA
CAU
VALENTÍPUIG
PROA
170PÀG./17€

Amélie Nothomb publica un llibre
cada any des de fa pràcticament
dues dècades. Amb només 45 anys,
l’escriptora belga ja està a punt de
superar la xifra de les 20 novel·les,
totes elles breus, fosques i
contundents. Una forma de vida
explica la relació per correu
electrònic entre l’autora i un
soldat nord-americà destinat a
Bagdad durant l’última guerra
d’Iraq. El militar, Melvin Mapple,
li va explicant a poc a poc la seva
estratègia de protesta contra el
conflicte armat: el consum
desaforat i compulsiu de menjar,
que el va engreixant fins a superar
els 130 quilos.

UNAFORMA
DEVIDA
AMÉLIENOTHOMB
EMPÚRIES/
ANAGRAMA
110PÀG./15,90€

Hi havia una vegada un país
anomenat Espanya que passava
els dies adormit, sense adonar-se
que els serveis secrets provaven de
redissenyar el sistema
institucional en la nova etapa de
llibertat. El jardín colgante, l’últim
premi Biblioteca Breve de novel·la,
se centra en els anys de la transició
democràtica a partir de tres
personatges principals: un agent
de policia superdotat i el seu
ajudant que lluiten contra
l’organització d’extrema esquerra
TOD i que tenen com a missió
contactar amb Teo Barbosa, un
infiltrat que està a punt de passar
al nucli actiu del grup armat.

ELJARDÍN
COLGANTE
JAVIERCALVO
SEIXBARRAL
368PÀG./19,90€

Autora de gran popularitat i
d’exigència literària, Almudena
Grandes va començar amb Inés y
la alegría la sèrie Episodios de una
guerra interminable. A El lector de
Julio Verne explica la història de
Pepe el Portugués, un guerriller
llegendari que va actuar a la serra
de Jaén durant la segona meitat de
la dècada dels 40. Instal·lat en un
molí abandonat, l’home es
convertirà en el model del Nino,
un nen –fill de guàrdia civil– que
comença a descobrir la
complexitat del món dels adults i
el valor de l’amistat al mateix
temps que la seva afició per la
lectura es desenvolupa.

ELLECTORDE
JULIOVERNE
ALMUDENA
GRANDES
TUSQUETS
426PÀG./19,95€

Dos anys després d’El somni de
Farringdon Road, Antoni Vives
publica la seva segona novel·la, un
fris històric sobre els primers anys
de postguerra ambientat a
Chinchón, Madrid i Barcelona. “La
postguerra té dos components
fonamentals, per a mi –reconeixia
l’autor a l’ARA–. Un és el cinisme,
que s’institucionalitza; l’altre és la
imposició dels valors anticristians.
En un marc de
nacionalcatolicisme imperen els
valors més allunyats del
cristianisme que l’home és capaç
de generar”. Les banderes de l’1
d’abril és una novel·la ambiciosa
i escruixidora.

LESBANDERES
DEL’1D’ABRIL
ANTONIVIVES
LAMAGRANA
528PÀG./25€

Jo confesso no només dedica
pàgines a la persecució del poble
jueu –un dels escenaris escollits és
Auschwitz–, a la tenebrosa
postguerra espanyola i als nostres
dies, en què el nivell acadèmic ha
caigut en picat i el prestigi del
saber humanístic s’ha extingit. La
novel·la també es permet viatjar
cap enrere: passa per alguns
monestirs del Pallars al segle XIV,
per Pàrdac, Cremona i París
–segles XVII i XVIII– i entre
al·lusions a la Inquisició, una
lapidació a l’Aràbia Saudita i una
visita a la Roma eclesiàstica de
principis del segle XX fins i tot es
permet visitar el Congo.

JOCONFESSO
JAUMECABRÉ
PROA
1.006PÀG./26,90€

QUÈ EN DIU L’AUTOR
CABRÉ TREBALLA INTUÏTIVAMENT

«No decideixo res, treballo de
manera intuïtiva. Vaig provant

personatges i miro de trobar les
històries que amaguen a les

butxaques. Passar-me tant de
temps amb un llibre acaba de donar
sentit a la meva vida. Sempre estic

escrivint i el que faig pot acabar sent
una novel·la, un conte o un intent»

“I escolto la teva aigua tremolosa i amiga, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga”
Màrius Torres. Cançó a Mahalta
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MADURESA
A Els peixos no tanquen
els ulls, Erri de Luca
recorda el nen de deu
anys que va ser. Estiueja
amb la mare en un petit
apartament d’un poble
costaner d’Ischia, al nord
del golf de Nàpols, i allà
s’entreté amb la lectura
arran de mar, només
interrompuda per algun
bany esporàdic. Un bon
dia, el petit De Luca
comença a parlar amb
una noia que pren el sol
al seu costat. La història
d’amor està assegurada.

“Sempre perdut, sempre agafant la direcció
equivocada, sempre fent cercles. Tota la vida has
estat incapaç d’orientar-te en l’espai, i fins i tot a
Nova York, la ciutat més fàcil de totes per moure-s’hi,
la ciutat on has passat bona part de la teva vida
adulta, sovint t’emboliques”. Paul Auster fa memòria
amb motiu del seu 65è aniversari. Diari d’hivern
s’afegeix a altres llibres de memòries com La invenció
de la solitud (1987), Viure al dia (1997) i Experiments
amb la veritat (2001). En aquest nou exercici
d’aproximació a un mateix –escrit en segona
persona– l’escriptor recorre la seva vida a través de
blocs temàtics com l’enumeració de les cicatrius
corporals o la descripció dels 21 llocs on ha viscut.

DIARI
D’HIVERN
PAULAUSTER
EDICIONS62/
ANAGRAMA
192PÀG./18,90€

ELSPEIXOSNO
TANQUEN...
ERRIDELUCA
BROMERA/S.BARRAL
116PÀG./15€

Lluís Soley és el
propietari d’una empresa
familiar catalana. Té
vora cinquanta anys, els
seus pares han mort i el
seu matrimoni ha
començat a fer aigües. Té
clar que ha de començar
una nova vida, però no té
esma per afrontar-ho. De
sobte, una oferta de
compra milionària resol
el seu dilema. El caçador
d’ombres és una
reivindicació del viatge i
la ficció com a espais on
viure plenament.

ELCAÇADOR
D’OMBRES
JOANBARRIL
EDICIONS62
316PÀG./21€

Factures pagades és la
primera de les tres
novel·les que Manuel
Foraster té previst
escriure. Ambientada a la
ciutat de Nàpols de finals
de la dècada dels 70,
Foraster té com a fil
conductor la història
d’amor entre un jove
professor universitari i la
nova lectora d’espanyol
de la universitat.
Novel·la de formació
carregada de causticitat i
d’humor sabadellenc,
Factures pagades és un
debut ben recomanable.

FACTURES
PAGADES
MANUELFORASTER
TUSQUETS
258PÀG./18€

El personatge de l’última
novel·la de Jordi Coca té
més d’un punt en comú
amb Robinson Crusoe,
una de les creacions més
recordades de Daniel
Defoe: a banda d’estar
perdut en una illa, el
personatge principal del
llibre és d’una
ambigüitat que no
permet saber del cert “si
és bo o és un fill de puta”,
en paraules de l’autor. En
caure la tarda reflexiona
sobre la identitat i els
fonaments de l’home
actual.

ENCAURELA
TARDA
JORDICOCA
EDICIONS62
222PÀG./22,50€

● Diari d’hivern ha sortit abans en català i caste-
llà que en anglès. Com és?
Els editors catalans i espanyols em van proposar
de publicar el llibre més aviat. Em van convèncer
dient-me que volien que aparegués coincidint
amb el meu aniversari, que és a principis de febrer.
Això em va emocionar: ja se sap que els americans
som molt sentimentals.
● Quant de temps ha trigat a escriure el llibre?
Vaig escriure les primeres línies de Diari d’hivern
el dia 3 de gener del 2011. L’hivern passat va ser
molt dur, a Nova York. Estava tancat a la meva ha-
bitació i vaig començar a escriure sense saber el
que feia. No va ser fins molt més endavant que vaig
començar a descobrir què volia i de quina manera
podia continuar-hi treballant. Si penso en aquest
llibre el relaciono amb una composició musical.
És una espècie de fuga: cada prosa té un tema prin-
cipal i hi va afegint notes, que de vegades em fan
viatjar cap enrere o cap endavant en el temps.
● Com és que parla de vostè en segona persona?
La voluntat era d’observar-me des d’una certa dis-
tància. Estic segur que el llibre no seria tan inte-
ressant si hagués estat escrit en primera perso-
na: aquest exercici m’ha permès separar-me de
la vanitat o de la temptació d’escriure sobre mi
mateix seguint un relat triomfal.

“Si penso en aquest
llibre el relaciono amb
una composició musical”

L’ENTREVISTA
PAUL AUSTER

Memòria d’uns ulls pintats, la
primera novel·la de Lluís Llach,
està narrada en primera persona
pel seu protagonista, Germinal
Massagué i Guillaume, que ara ja
té 87 anys i sent la necessitat de fer
balanç de la seva infantesa,
adolescència i primera joventut,
de l’amistat que l’unia amb el
David, la Mireia i la Joana, i de tots
els projectes, esperances i
il·lusions que la Guerra Civil i la
dictadura franquista van anorrear.
Llach construeix la seva primera
ficció empès per la fascinació que
li desperten els ambients que hi
descriu i l’època històrica
convulsa que hi retrata.

MEMÒRIA
D’UNSULLS
PINTATS
LLUÍSLLACH
EMPÚRIES
344PÀG./20€

QUÈ EN DIU LA CRÍTICA
PERE A. PONS REMARCA ELS TOCS PROPERS A PASOLINI

«A Memòria d’uns ulls pintats ens movem
dins les coordenades habituals de la

novel·la iniciàtica, en aquest cas
empeltada de crònica històrica dedicada
als humils. Tot i que el narrador invoca el

Federico Fellini d’Amarcord, diria que som
més a prop del neorealisme del primer

Pasolini, en una versió, això sí, més
poetitzant i naïf, molt menys crua

i estripada»

A la Barcelona de Crim de sang, els
bombardejos franquistes
conviuen amb traïcions a petita i
gran escala, un convent on s’hi
amaga el bisbe de la ciutat,
autòmats de conducta
imprevisible i algú que necessita
xuclar sang. Sebastià Alzamora,
l’últim premi Sant Jordi, ha
aconseguit una novel·la àgil i de
lectura voraç que reflexiona sobre
la malícia humana durant els
primers mesos de la Guerra Civil.
De passada, homenatja alguns dels
seus escriptors preferits –Henry
James, E.T.A. Hoffmann i Edgar
Allan Poe– i fins i tot pintors
sinistres com Lucian Freud.

CRIMDESANG
SEBASTIÀALZAMORA
PROA
280PÀG./20€

QUÈ EN DIU L’AUTOR
ALZAMORA VALORA EL POTENCIAL MÍTIC DE LA GUERRA CIVIL

«La versemblança és fonamental, però no
és la reproducció dels fets històrics, és la

lògica i la coherència del relat. Sóc
conscient que al llibre hi ha anacronismes i

llicències, però lluny de preocupar-me,
això em diverteix. La Guerra Civil ha passat
a formar part de la nostra mitologia: té un

potencial literari immens»

“Beneïts els papers on meno a cap / la seva fama, i el meu pensament, / que és només d’ella, que altra no n’hi cap”
Francesco Petrarca. Beneït sigui el dia, el mes i l’any


