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Joaquim Marín va exiliar-se 
dues vegades: durant la 
dictadura de Primo de Rivera i 
després de la Guerra Civil. La 
seva filla, Marta Marín-
Dòmine, parteix de la història 
del seu pare per construir un 
extens i precís retrat d’ell a 
través de les converses i records 
compartits. La sensació de 
llibertat una vegada creuada la 
frontera, l’experiència dels que 
es van veure obligats a 
empassar-se la derrota i les 
vivències en un nou país forgen 
un relat sincer i íntim que és 
alhora un homenatge al pare.

FUGIR ERA EL MÉS BELL 
QUE TENÍEM 
Marta Marín-Dòmine 
Club Editor 
224 pàg. 
16,5 !

El propietari de la llibreria de 
segona mà més gran d’Escòcia 
repassa tot un any de feina 
desmitificant el seu ofici i, 
alhora, retornant-li una 
dignitat quasi heroica. El 
dietari està ple d’anècdotes  
protagonitzades per clients i 
treballadors, reflexions de 
l’autor sobre la naturalesa dels 
llibreters i els reptes que el 
negoci en l’època del 
capitalisme global. La fauna 
més estrafolària d’Escòcia 
desfila per unes pàgines que 
mai perden el sentit de l’humor 
escocès.

DIARI D’UN LLIBRETER 
Shaun Bythell 
Viena 
Trad. Mar Vidal 
416 pàg.  
25 !

Durant la seva infantesa, Tara 
Westover no anava a l’escola. 
En canvi, es dedicava a recollir 
ferralla i a conservar aliments 
per preparar-se per a l’arribada 
de l’Apocalipsi. Així ho explica 
ella mateixa en aquest llibre, 
que constitueix una de les 
memòries més singulars de 
l’any. Amb una prosa dúctil i 
contundent, l’escriptora relata 
la seva experiència com a 
membre d’una família de 
mormons i com, arran d’aquest 
fet, no constava als registres de 
població ni va visitar mai cap 
metge quan era petita.

UNA EDUCACIÓ 
Tara Westover 
Més Llibres 
Trad. Salvador Company i 
Anna Torcal 
432 pàg. 21,9 !

La literatura i el teatre són, per 
a Marcos Ordóñez, les seves 
dues meitats. Al seu primer 
dietari ressegueix les pròpies 
experiències del 2011 al 2016. 
Ordóñez aplega al llibre 
materials molt diversos, que 
van des de memòries 
d’infantesa i adolescència fins a 
cròniques breus, microrelats i 
poemes. Personalitats del món 
cultural com Mario Gas, Núria 
Espert, Lluís Pasqual i Rosa 
Novell també apareixen en un 
volum que reflexiona sobre el 
pas del temps, la cultura i la 
bellesa.

UNA CIERTA EDAD 
Marcos Ordóñez 
Anagrama 
336 pàg. 
18,9 ! 

Amb El club dels mentiders 
estem en el terreny de la 
narrativa memoralística 
situada als anys seixanta a 
Texas. Ara bé, es tracta d’unes 
memòries ben particulars 
perquè estan travessades per 
personatges tan singulars com 
divertits. D’entre tots ells 
sobresurt la mare, que 
esdevindrà el desllorigador 
d’aquesta novel·la 
autobiogràfica en què 
l’escriptora i poeta 
nord-americana descabdella 
una prosa valenta, directa i de 
sensibilitat cinematogràfica. 

EL CLUB DELS MENTIDERS 
Mary Karr 
Periférica & Errata Naturae 
Trad. Núria Molines Galarza 
520 pàg. 
23 !

Toni Soler va perdre el seu pare 
quan tenia 16 anys. Aquella 
experiència, inevitablement 
dolorosa, va quedar enterrada 
amb els anys en la seva 
memòria. Ara el periodista s’hi 
enfronta amb un llibre de no-
ficció en què aflora el patiment 
reprimit. Al llarg de les pàgines, 
Soler reconstrueix un retrat del 
seu pare, un home humil i serè 
que es va dedicar a la banca. 
Escrit amb sinceritat i 
honestedat, El tumor és un relat 
de dol ple de reflexions sobre 
l’amor paternofilial i l’impacte 
de la pèrdua. 

EL TUMOR 
Toni Soler 
Anagrama 
160 pàg. 
15,9 ! 

Feia més de 30 anys que Pedra 
de toc, una de les obres 
fonamentals de Maria Aurèlia 
Capmany, no es trobava en la 
seva totalitat a les llibreries. 
L’obra més polièdrica de 
l’autora inclou assaigs, 
crítiques, memòries i una 
reflexió sobre Catalunya en una 
edició lliure de censura. El 
llibre reflecteix la visió de 
Capmany sobre el temps que li 
va tocar viure i sobre les 
generacions futures. Pedra de 
toc és, alhora, un autoretrat de 
l’escriptora i de la seva lluita 
per la igualtat i la llibertat.

PEDRA DE TOC 
Maria Aurèlia Capmany 
Comanegra 
380 pàg. 
22 ! 

El 1977 Thiong’o va ser 
empresonat a Kamiti, a 
Nairobi. Reclòs durant mesos 
sense judici per haver escrit 
una obra de teatre que no 
agradava al govern, l’autor va 
viure una de les pitjors èpoques 
de la seva vida. En aquestes 
memòries, Thiong’o recorda 
aquella època i el dolor que li va 
causar ser separat de la seva 
família i veure’s empresonat 
injustament. Com en anteriors 
llibres, l’autor construeix un 
relat lúcid i combatiu contra les 
forces que volen fer emmudir la 
dissidència.

LLUITAR AMB EL DIABLE 
Ngugi wa Thiong’o 
Raig Verd 
Trad. Josefina Caball 
288 pàg. 
21,9 !

Memòries  
i records 

Maggie O’Farrell ha estat a 
punt de morir 16 vegades. A 
partir d’aquestes 
experiències, l’escriptora 
britànica ha confegit un 
llibre de memòries vibrant 
que, malgrat que parla de la 
proximitat de la mort, està 
ple de vida. El dol perinatal, 
un accident de cotxe, un 
incident d’infantesa i una 
topada amb un desconegut 
són algunes de les situacions 
que O’Farrell recorda per 
nodrir el llibre, que amb una 
prosa excepcional és capaç 
d’emocionar sense caure en 
l’exhibicionisme.  

VISC, I VISC, I VISC 
Maggie O’Farrell 
L’Altra / Asteroide 
Trad. Marc Rubió 
248 pàg. 19,5 !

La silenciosa mort de Lluís 
Maria Xirinacs enmig de la 
natura va commocionar 
Catalunya el 2007. Va ser 
una pèrdua inesperada i 
misteriosa, que va deixar una 
sèrie d’incògnites al voltant 
de la figura del sacerdot, 
filòsof i lluitador pacifista. 
Per intentar entendre’n tota 
la seva complexitat, 
l’escriptor i periodista Jordi 
Lara s’endinsa en els últims 
dies de vida de Xirinacs amb 
una enlluernadora novel·la 
de no-ficció que aprofundeix 
en la idea de poder decidir el 
propi final.

SIS NITS D’AGOST 
Jordi Lara 
Edicions de 1984 
208 pàg.  
18 !
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