
05ara  DISSABTE, 20 D’ABRIL DEL 2019  
arallegim

Novel·la 
històrica

Coneguda per la seva feina en 
sèries històriques de la televisió 
alemanya, Annete Hess 
s’estrena com a novel·lista amb 
una història sobre les 
responsabilitats de la pròpia 
família en el passat. La casa 
alemanya està protagonitzada 
pels Bruhns, una família que 
intenta tirar endavant al 
Frankfurt dels anys 60. L’Eva 
decideix treballar de traductora 
als judicis d’Auschwitz, on 
veurà com afloraren records 
enterrats i com s’ha d’enfrontar 
als secrets de la seva família, 
però també de tot un país.   

LA CASA ALEMANYA 
Annette Hess 
Columna / Planeta 
Trad. Judith Raigal Aran  
432 pàg. 
21,9 !

Sense saber qui és el seu pare, 
el protagonista d’El fill de 
l’italià no té ni passat ni futur. 
A partir del viatge d’aquest 
home a la recerca de les seves 
arrels, Rafel Nadal construeix 
una història sobre l’amor en 
temps de postguerra. La 
novel·la, premi Ramon Llull, 
parteix d’un fet real: l’estada 
d’un grup de soldats italians a 
Caldes de Malavella. A partir 
d’aquell episodi, Nadal imagina 
la relació adúltera entre un dels 
militars i una bugadera, i com 
tots dos utilitzen el seu vincle 
per fugir de la misèria.  

EL FILL DE L’ITALIÀ 
Rafel Nadal 
Columna 
464 pàg. 
21,9 ! 

El Nova York de la Segona 
Guerra Mundial és l’escenari 
d’una novel·la enlluernadora i 
delicada. Egan imagina una 
heroïna, Anne Kerrigan, que 
trenca amb les convencions que 
constrenyien les dones de 
l’època. La noia treballa 
reparant vaixells a Brooklyn 
quan un dia topa amb un 
conegut del seu pare i, a través 
d’aquest home, s’endinsa en la 
figura del seu progenitor. A 
cavall de la novel·la policíaca i 
d’aventures, el llibre d’Egan és 
un retrat delicat sobre un 
moment històric clau.

MANHATTAN BEACH 
Jennifer Egan 
Edicions de 1984 / Salamandra 
Trad. Josefina Caball 
544 pàg. 
23 !

“Un home que llegeix val per 
dos”, deia el lema de la llibreria 
d’Edmond Charlot, fundada el 
1936 quan ell tenia 21 anys. 
Vuit dècades després, un 
estudiant rep l’encàrrec de 
buidar la botiga de llibres. El 
que d’entrada sembla una tasca 
avorrida exerceix de fil 
conductor d’aquesta novel·la i 
fa transitar el protagonista per 
diferents llibres que són obres 
mestres imperdibles. Barrejant 
passat i present i realitat i 
ficció,  Adimi dona vida a una 
història que, per damunt de tot, 
és un homenatge a la literatura.

LES NOSTRES RIQUESES 
Kaouther Adimi 
Periscopi 
Trad. Anna Casassas 
192 pàg. 
18,5 !

La mítica fotògrafa Gerda Taro  
(Stuttgart, 1910-El Escorial, 
1937) és l’epicentre d’aquesta 
novel·la que ha rebut el premi 
Strega 2018. La noia amb la 
Leica parteix de la comitiva 
fúnebre que va desfilar per 
París, l’1 d’agost de 1937, per 
remuntar enrere en el temps i 
repassar, entre d’altres, la 
relació sentimental amb Robert 
Capa. De prosa fluïda i amb un 
relat ple d’anècdotes, la novel·la 
també serveix per fer un 
rigorós retrat d’una època:  
l’ascens del nazisme, de la 
persecució i de la guerra. 

LANOIA AMB LA LEICA 
Helena Janeczek 
Edicions 62 / Tusquets 
Trad. Oriol Ponsatí 
352 pàg. 
19 !

Gerard Quintana tenia un 
deute intern que ara resol amb 
la publicació d’Entre el cel i la 
terra. El cantant de Sopa de 
Cabra, a qui feia temps que li 
havia picat el cuquet de la 
literatura, completa el somni 
amb una novel·la que recorre 
cinc dècades de la història 
recent del país. Ho fa a través 
de la figura d’un pintor i dues 
de les seves amants, relligant 
les experiències personals dels 
protagonistes amb la Barcelona 
franquista i la Girona dels anys 
70 en una història en què l’art 
té també un paper rellevant.

ENTRE EL CEL I LA TERRA 
Gerard Quintana 
Columna 
368 pàg. 
20,5 ! 

L’escriptor francès Pierre 
Lemaitre, que va guanyar el 
Goncourt el 2013 amb la 
novel·la Ens veurem allà dalt, 
aparca temporalment el gènere 
negre per reprendre la història 
del premi. En aquesta nova 
entrega, el relat arrenca amb el 
funeral de Marcel Péricourt a 
París el 1927. La seva filla 
s’haurà de fer càrrec de l’imperi 
financer de Péricourt, però un 
gest tràgic i inesperat la situarà 
en el camí de la ruïna. Lemaitre 
relata la història de la seva 
caiguda i retrata amb perícia 
l’Europa dels anys 30.

ELS COLORS DE L’INCENDI 
Pierre Lemaitre 
Bromera / Salamandra 
Trad. Albert Pejó 
456 pàg. 
19,95 !

Com es percep una història 
d’amor sense la vista? David 
Cirici hi respon amb la història 
de l’André, un jove cec que 
s’enamora de la seva professora 
d’història. Després de guanyar 
el premi Sant Jordi 2016, Cirici 
s’endinsa en una novel·la en 
què guanyen terreny els sons, 
les olors i el tacte per alimentar 
la veu narrativa. Però el relat no 
és només una història d’amor, 
sinó que també explora 
l’amistat del protagonista amb 
Picasso quan s’hi interessa per 
entendre com un cec es pot 
acostar a l’art i a la realitat. 

L’OLOR DEL DESIG 
David Cirici 
Proa 
320 pàg. 
18,5 ! 

Els bolets són l’eina clau per 
fer (i guanyar) la revolució. 
Si més no així ho creu Ric-
Ric, un militant anarquista 
que protagonitza la nova 
aventura fantàstica d’Albert 
Sánchez Piñol. L’autor de 
Victus i La pell freda imagina 
una vall pirinenca remota el 
1888 on habiten una sèrie de 
personatges peculiars. 
L’aparent tranquil·litat de la 
vall trontollarà quan Ric-Ric 
desperti uns bolets colossals 
que intentarà utilitzar per 
canviar el món i que Sánchez 
Piñol descriu amb una prosa 
carregada de vigor i riquesa.  

FUNGUS 
Albert Sánchez Piñol 
La Campana 
360 pàg. 
20,9 !

Maria Barbal torna als 
pobles muntanyencs per 
narrar una  història sobre el 
trasbals que va suposar la 
Guerra Civil en les vides de 
milers de persones. L’autora 
de Pedra de tartera s’endinsa 
en el relat del Benet, un jove 
carregat de somnis que veu 
com es trunquen amb 
l’esclat del conflicte. A partir 
del trauma d’una derrota, 
Barbal construeix una 
novel·la delicada que parla 
de l’amistat incondicional, el 
pas del temps, l’amor, el 
desamor i la importància de 
la terra i del paisatge.

A L’AMIC ESCOCÈS 
Maria Barbal 
Columna 
320 pàg. 
20 !


