
16 DISSABTE, 21 D’ABRIL DEL 2018 ara   
suplement especialarallegim

Descrit per Albert Forns com 
un “inoblidable perifèric”, 
David Vilaseca és 
probablement un dels 
escriptors catalans menys 
reconeguts. L’Altra hi posa 
remei amb la publicació de les 
dues novel·les que va escriure 
abans de morir prematurament 
en un accident, agrupades sota 
el títol Els homes i els dies. Amb 
una veu terriblement honesta, 
Vilaseca configura una obra 
monumental dedicada al jo, la 
sexualitat i les pors d’un 
acadèmic a qui la seva parella li 
és infidel.

ELS HOMES I ELS DIES 
David Vilaseca 
L’Altra 
752 pàg. 
25 !

Per a Cristina Fallarás, el seu 
avi patern era una incògnita 
fins que va descobrir que 
l’home havia estat assassinat el 
1936 i va convertir la feina 
d’investigació en un llibre de 
memòries. Partint de 
l’experiència personal, Fallarás 
se submergeix en les 
conseqüències que la Guerra 
Civil va tenir en la seva família 
amb un relat que descriu com 
“un acte impúdic”. L’escriptora 
llança una crítica ferotge contra 
la Transició alhora que busca 
tancar cicatrius i entendre com 
l’ha impactat el passat. 

HONRARÁS A TU PADRE  
Y A TU MADRE 
Cristina Fallarás 
Anagrama 
224 pàg. 17,90 !

Coincidint amb el centenari del 
naixement de Maria Aurèlia 
Capmany, Meteora publica una 
edició revisada i corregida de la 
biografia escrita per Agustí 
Pons, apareguda per primer cop 
l’any 2000. Al llibre Pons 
elabora un retrat de l’escriptora 
i de l’època que va viure amb un 
text pensat per al gran públic. 
El biògraf ressegueix amb 
precisió la trajectòria 
intel·lectual i humana de 
Capmany a partir d’un extens 
procés de documentació que 
converteix el volum en una 
biografia de referència.

MARIA AURÈLIA  
CAPMANY 
Agustí Pons 
Meteora 
510 pàg. 22 !

L’Alzheimer afecta, des de fa 
anys, el dramaturg Josep Maria 
Benet i Jornet. La seva filla, 
Carlota Benet, ha volgut fixar i 
conservar la trajectòria i la 
personalitat del seu pare amb 
una biografia carregada de 
valentia. Des de la proximitat 
de ser la seva filla i posant el 
focus en la manera de ser del 
dramaturg, Benet elabora un 
relat colpidor dels records que 
té del seu pare, la quotidianitat 
familiar, les fites en el món del 
teatre i la irrupció d’una 
malaltia que ha fet estralls en 
qui era realment Benet i Jornet. 

PAPITU. EL SOMRIURE 
SOTA EL BIGOTI 
Carlota Benet 
Columna 
200 pàg. 17,50 !

Penetrar en la vida de Joan 
Miró era i és una epopeia. 
L’artista, tímid i esquívol, va 
evitar que ningú explorés la 
seva intimitat. Desmentint 
clixés, el periodista Josep 
Massot escriu el primer gran 
relat de la vida de Miró amb un 
llibre que revela la força titànica 
del pintor per enfrontar-se als 
dimonis interiors, la família i 
l’entorn. Centrada entre els 
anys 1893-1947, la biografia 
incideix en qüestions polítiques 
i sentimentals de Miró, les seves 
passions artístiques i la seva 
personalitat. 

JOAN MIRÓ. EL NEN QUE 
PARLAVA AMB ELS ARBRES 
Josep Massot 
Galaxia Gutenberg 
832 pàg. 29,90 !

Amb Instrumental, James 
Rhodes va saltar a la fama 
literària mitjançant un text 
valent i corprenedor en què 
explicava els abusos que va 
patir durant la seva infantesa. 
El pianista reprèn ara la seva 
faceta de narrador amb una 
obra lluminosa que convida a 
tirar endavant malgrat les 
circumstàncies. Rhodes fa un 
exercici introspectiu per 
analitzar com ha sabut superar 
situacions insuportables i, a 
partir d’això, reflexiona sobre 
la música com a eina de 
supervivència.

FUGAS 
James Rhodes 
Blackie Books 
Trad. Ismael Attrache 
288 pàg. 
19,90 !

Durant la seva vida, Katherine 
Mansfield va perseguir la 
veritat en totes les formes. 
Narradora autocrítica amb una 
veu càustica, l’escriptora 
neozelandesa va abocar en els 
diaris reflexions i declaracions 
sobre tot el que l’envoltava i 
que li servien per trobar una 
certa treva a la tuberculosi que 
patia. Els textos que ara publica 
L’Avenç són el testimoni de la 
vida íntima de Mansfield i de la 
seva excepcional sensibilitat, 
així com també del seu 
extraordinari talent per 
revolucionar el relat breu. 

DIARIS 
Katherine Mansfield 
L’Avenç 
Trad. Marta Pera 
248 pàg. 
20 !

Els anys 70 van ser duríssims 
per a Feliu Formosa. El poeta 
va viure la mort de la seva dona 
i es va fer càrrec de les seves 
dues filles, menors d’edat, en 
un moment vital molt dolorós 
per a ell. El present vulnerable 
reflecteix el caos interior que 
va aclaparar-lo en una època 
plena de dubtes, però també de 
lectures i pel·lícules. A part d’El 
present vulnerable, aquest Sant 
Jordi també arriba a les 
llibreries l’antologia Papallona 
de l’ombra, que recull els 
poemes més actuals de 
Formosa. 

EL PRESENT VULNERABLE 
Feliu Formosa 
Biblioteca del Núvol 
224 pàg. 
20 ! 

“Un llibre apassionant i 
esplèndid amb una 
identitat literària 
programàticament 
flexible i híbrida”  
Pere Antoni Pons

LA CRÍTICA HA DIT

La relació entre Susan 
Faludi i el seu pare era 
inexistent fins que ell es va 
sotmetre a una operació de 
canvi de sexe. Atreta per la 
transsexualitat paterna i tot 
el procés que va seguir fins a 
aconseguir-la, la periodista i 
guanyadora d’un Pulitzer va 
anar fins a Hongria per 
parlar amb el pare. D’aquella 
experiència en va sorgir A la 
cambra fosca, un text elegant 
i meticulós sobre gènere, 
sobre l’impacte social de 
l’Holocaust en la població 
jueva i, en definitiva, sobre la 
construcció i la mal·leabilitat 
de les identitats.

A LA CAMBRA FOSCA 
Susan Faludi 
Periscopi 
Trad. Josep Alemany 
511 pàg. 20,90 !

“Soc un escriptor del 
present. Escric de les 
coses immediates, d’allò 
que m’importa ara i aquí. 
Em poso a pensar o a 
sentir i ressona tot això”

L’AUTOR HA DIT

“Les coses ressonen sempre 
cap a alguna banda”, 
assegura J.L. Badal. Seguint 
les ressonàncies de les seves 
vivències i records, 
l’escriptor cus un llibre 
fragmentari en què 
s’entrellacen assajos 
delicats, pensaments, 
aforismes i relats que 
inciten constantment a la 
reflexió. Amb una veu 
poètica i cristal·lina, Badal 
escriu sobre relació amb la 
natura, clàssics de la 
mitologia grega, filòsofs i 
experiències familiars en 
una obra de lectura lenta 
que perdura en la memòria.

LES COSES QUE  
REALMENT HAN VIST... 
J.L. Badal 
Rata 
264 pàg. 19 !

Memòries
Llibres sobre les vides de Joan Miró, Benet i Jornet, 
Feliu Formosa, Katherine Mansfield i J.L. Badal


