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Escrita el 1961, Les veus del 
capvespre és l’última novel·la 
breu que va escriure Natalia 
Ginzburg. Considerada una 
de les autores més rellevants 
de la literatura del segle XX, 
Ginzburg explora en aquest 
últim relat les esperances i 
les desil·lusions de dues 
generacions familiars que 
viuen l’abans i el després de 
la irrupció del feixisme a 
Itàlia. Així mateix, aquest 
hivern Prometeu Edicions 
ha publicat tot el teatre de 
Ginzburg. El volum inclou 
les onze peces escrites per 
l’autora.

LES VEUS DEL CAPVES-
PRE Natalia Ginzburg 
Ela Geminada 
Trad. Esteve Farrés 
142 pàg. 14,95 !

Iris Murdoch és un dels noms 
més importants de les lletres 
britàniques i enguany es 
commemora el centenari del 
seu naixement. L’editorial 
Lumen s’afegeix a la celebració 
amb la publicació d’El sueño de 
Bruno, un dels seus títols més 
emblemàtics. El llibre orbita al 
voltant del Bruno, un 
nonagenari que jeu al llit i 
s’obsessiona amb el seu passat. 
Murdoch en descriu els últims 
dies amb una prosa fascinant i 
laberíntica, que dona peu a un 
relat ple d’amor, obsessions, 
remordiments i redempció.

EL SUEÑO DE BRUNO 
Iris Murdoch 
Lumen 
Trad. Ángela Pérez i José 
Manuel Álvarez 
408 pàg. 20,9 !

El debut novel·lístic d’una de 
les grans veus de la literatura 
francesa del segle XX és un 
llibre exigent, un repte 
construït a partir d’una prosa 
poètica a mig camí entre 
l’assaig, el deliri i la ficció. A 
través de les seves pàgines,  
l’escriptor i filòsof Maurice 
Blanchot reinventa 
l’experiència de la lectura en 
una història que s’emmiralla en 
el mite d’Orfeu i Eurídice tot 
endinsant-se en el misteri de la 
identitat del Thomas, una 
figura que se situa entre el 
personatge i l’al·legoria. 

THOMAS L’OBSCUR 
Maurice Blanchot 
Flâneur 
Trad. Arnau Pons 
208 pàg. 
20 !

El deliri creixent d’un 
comerciant que anhela la 
fortuna promesa i idealitza el 
retorn a Occident omple La 
follia d’Almayer de preguntes 
sobre el colonialisme. La 
primera novel·la de Conrad 
transcorre en una remota zona 
de l’illa indonèsia de Borneo, 
que l’autor havia conegut abans 
de deixar la marina mercant i 
dedicar-se a la literatura. 
Conrad contraposa el món dels 
salvatges civilitzats i el dels 
civilitzats salvatges per 
ironitzar sobre la identitat i els 
prejudicis socials. 

LA FOLLIA D’ALMAYER 
Joseph Conrad 
L’Avenç 
Trad. Josep M. Muñoz Lloret 
216 pàg. 
18 !

Daphne du Maurier torna a 
explorar els límits imposats al 
gènere femení amb El río del 
Francés, una novel·la 
romàntica i d’aventures en què 
la seva protagonista fuig d’una 
vida conformista a la cort de 
Carles II motivada pel desig 
d’assolir la llibertat i la 
independència. Per aconseguir-
ho, la jove reflexionarà sobre 
els privilegis del gènere 
masculí, la relació entre la 
llibertat i la culpa, i la identitat. 
Du Maurier és l’autora de 
Rebecca i Els ocells, adaptats al 
cinema per Alfred Hitchcock.

EL RÍO DEL FRANCÉS 
Daphne du Maurier 
Alba 
Trad. Concha Cardeñoso 
344 pàg. 
21 !

Les vivències d’un testimoni de 
l’epidèmia de la pesta que va 
arrasar Londres entre el 1664 i 
el 1666 articulen aquest relat de 
Daniel Defoe que s’ha llegit 
sovint com a reportatge 
històric, però no autobiogràfic, 
ja que l’autor tenia aleshores 
només 5 anys. La descripció de 
les conseqüències dramàtiques 
de la pesta a partir de 
situacions concretes, que 
exploren l’heroïcitat i la 
mesquinesa de la condició 
humana, ha convertit la 
novel·la en una obra cabdal de 
la literatura anglesa. 

DIARI DE L’ANY DE LA PESTA 
Daniel Defoe 
Marbot Ed. 
Trad. Xènia Dyakonova i  
José Mateo  
308 pàg. 21 !

Un culebró d’embolics 
amorosos que bé podrien ser 
reals sacseja la cort del rei 
Enric II de França. Madame de 
La Fayette ho descriu a La 
princesa de Clèves amb la 
precisió de qui coneix bé els 
personatges històrics que hi 
apareixen i els salons literaris 
francesos del segle XVII. És per 
això que la novel·la, que explora 
les passions humanes i la 
infidelitat, va nèixer entre 
polèmica i en l’anonimat. Està 
considerada  el precedent de la 
novel·la psicològica i la primera 
novel·la moderna del país.

LA PRINCESA DE CLÈVES 
Madame de La Fayette 
Quid Pro Quo 
Trad. Josep A. Grimalt Gomila 
198 pàg.  
17 !

Per conèixer Ernest 
Hemingway de jove, només cal 
agafar París era una festa. 
Publicat pòstumament, 
l’escriptor va abocar al llibre 
totes les sensacions viscudes a 
París als anys 20, quan, en 
paraules seves, “érem molt 
pobres i érem molt feliços”. Des 
de la maduresa, l’escriptor mira 
enrere i recorda la seva època 
de formació i creixement. 
També reflexiona i aconsella 
sobre el procés d’escriptura 
amb una mirada lluminosa que 
configura una de les obres més 
personals de Hemigway.

PARÍS ERA UNA FESTA 
Ernest Hemingway 
Viena 
Trad. Ferran Ràfols 
288 pàg. 
18 !

Els personatges més pintorescs 
de la Ucraïna rural de mitjans 
del segle XIX es troben cada nit 
en un mas per explicar-se 
històries vora el foc. És el 
pretext que va utilitzar Nikolai 
Gógol a Vetlles en un veïnat de 
Dikanka, la seva obra més 
primerenca, per fer un recull de 
vuit relats que beuen del 
folklore però que traspuen 
sàtira social i un gran sentit de 
l’humor. La barreja natural de 
realitat i fantasia, de drames 
humans i mites populars, és 
potser l’habilitat més reeixida 
de l’impulsor del realisme rus.

VETLLES EN UN VEÏNAT 
DE DIKANKA 
Nikolai Gógol 
Males Herbes 
Trad. Miquel Cabal Guarro 
340 pàg. 19 !

Els contes de Víctor Català 
són realitats no aptes per a 
“damisel·les ciutadanes”, 
segons paraules de la 
mateixa autora. La tetralogia 
dels seus contes a cura de 
Club Editor avança amb la 
publicació del tercer volum, 
que aplega els reculls 
publicats entre el 1902 i el 
1907. Najat El Hachmi 
subratlla en el postfaci la 
foscor de Caterina Albert, 
que, sota una altra identitat, 
aconsegueix la llibertat 
creativa per explorar les 
múltiples formes de la 
violència.

TOTS ELS CONTES 3 
Víctor Català 
512 pàg.  
24,95 ! 


