
1 9 . 0 4 . 2 0 1 3

20
T

ra
d

u
cc

io
n

s Seguint la política d’au-
tor que Edicions 1984 ha
fet amb Hans Fallada,
ens arriba una nova no-

vel·la. Un noi orfe de setze anys arriba a Ber-
lín acaronant el somni de conquerir la ciutat.
Càndid i orgullós, l’irreductible afany de
prosperar el portarà a fer de manobre, a tra-
ginar maletes i, fins i tot, a transportar armes
clandestinament, però, sobretot, el converti-
rà en un testimoni i en un observador atent
de la societat berlinesa.

A L’ALTRA BANDA DE
LA NIT
Jan van Mersbergen
Raig Verd

PLENS DE VIDA
John Fante
Edicions de 1984

EL CRIM DEL SOLDAT
Erri de Luca
Bromera

L’ESCOMBRA DEL
SISTEMA
David Foster Wallace
Periscopi

L’HOME QUE VOLIA
ARRIBAR LLUNY
Hans Fallada
Edicions de 1984

La misteriosa desapari-
ció de la seva besàvia i de
vint-i-cinc ancians més
d’una residència deixa la

Lenore Beadsman embarrancada al límit del
desert d’Ohio. És només un dels molts pro-
blemes que assetgen la dissortada telefonista,
agreujats per l’afer amb el seu cap, per la fama
televisiva de la seva cacatua i per altres catàs-
trofes que amenacen d’elevar la recerca
d’amor i autodeterminació de la Lenore a un
nou nivell d’estranyesa espasmòdica.

Les falses memòries del
capità anglès George
Carleton durant la guer-
ra de Successió serveixen
Defoe per escriure una

novel·la d’aventures i intrigues ambientada
en la Catalunya de 1713, abans del tractat
d’Utrecht. L’autor de Robinson Crusoe s’es-
plaia en observacions sobre els costums lo-
cals, narra l’heroïcitat dels catalans i de les
forces aliades contra l’exèrcit borbònic, des-
criu magníficament la presa del castell de
Montjuïc, i es deixa impressionar per l’es-
pectacle geogràfic i espiritual del conjunt be-
nedictí de Montserrat. Un clàssic.

LA INTRUSA
Éric Faye
Edicions de 1984

EL CAPITÀ CARLETON
Daniel Defoe
La Mansarda

Tot va començar quan
Shimura-san, un home
madur, meteoròleg, sol-
ter, metòdic i anodí, tro-
ba a faltar menjar a la ne-

vera. Un dia és un peix, un altre el nivell del
suc de fruita ha baixat, alguna cosa canviada
de lloc... Per espiar, col·loca una càmera a la
cuina i des de la feina, a través de la webcam,
vigila. Un dia entreveu una ombra i avisa im-
mediatament la policia.

ova aposta de Bromera pel ma-
gistral Erri de Luca. El narrador
napolità torna a oferir-nos una

crua i poètica història amb el rerefons de
la guerra i les seves seqüeles. Un vell cri-
minal de guerra viu amb la seva filla, que
es debat entre la repulsió i el deure
d’atendre’l. L’home està convençut que
l’únic crim del soldat és la derrota i que la
victòria ho justifica tot. Ella no li ha pre-
guntat mai res, no en vol saber res. Creu
que els actes del seu pare no poden ser ex-
culpats pel moment històric.

N

Crims i càstigs

Per fi el benestar s’albira
en la vida de John Fante.
Ha deixat enrere els
temps indòmits, i a Ho-
llywood tothom parla de

les seves novel·les. Però Fante també s’ha
convertit en un home atònit: navega entre el
temor i l’eufòria per l’embaràs de la seva do-
na, la Joyce. A més, diferents afers quotidians
se li giren en contra. Histèria en plena època
de l’American way of life.

La identitat
sexual

LES TRES MORTS DE K.
Bernardo Kucinski
Raig Verd

Una nit de carnaval
després de cinc anys
sense cap nit d’esbarjo.
Disfressar-se. Ser un

mateix. Estar sol. Agafar un bon pet. Entre-
gar-se. Perdre’s. Riure. Convertir-se en pa-
re. Enyorar. Cardar. Plorar. Barallar-se.
Trobar-se. Mantenir-se dret. Sentir-se part
d’alguna cosa. Viure. La premsa interna-
cional ha dit que és per llegir-se’l d’una ti-
rada, que captiva sense remei. Una bona
recomanació.

La desaparició de la seva
filla porta en K. a una in-
cessant cerca per desco-
brir-ne el parador du-
rant la dictadura militar

brasilera. La seva investigació el portarà a
afrontar els sentiments de culpa i a descobrir
la identitat militant de la seva filla. Aquesta és
la història d’una de les milers de desapari-
cions ocorregudes a Sud-amèrica durant els
seixanta i setanta, conseqüència de la política
nord-americana durant la Guerra Freda, en
la lluita contra el comunisme.

DESPRÉS DEL
TERRATRÈMOL
Haruki Murakami
Empúries

rving ens ofereix la història d’un es-
criptor al llarg de mig segle, que ha
d’afrontar tots els equívocs sobre la

seva condició sexual. La novel·la recrea
una història tempestuosa, divertida i
commovedora sobre els enamoraments
inadequats, els amors insatisfets i una ac-
ceptació decidida i valenta de les nostres
diferències sexuals. Amb una trama
complexa, però nítida, Irving ens ofereix
una galeria de personatges que s’interro-
guen sobre la veritat i la passió.

I

El 1995, dos fets van
transformar el paisatge
físic i social del Japó: al
gener, el terratrèmol de

Kobe, que va destrossar milers de vides, i al
març, l’atac amb gas enverinat al metro de
Tòquio en hora punta. Arran d’aquestes
dues tragèdies, Murakami va abandonar la
seva vida a l’estranger i va tornar a casa per-
què no podia desentendre’s del patiment
del seu país. El terratrèmol va motivar sis
històries que narren les vides trasbalsades
d’uns personatges que lluiten per tirar en-
davant.

EN UNA SOLA PERSONA
John Irving
Edicions 62
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A la ciutat de Chong-
qing, capital provi-
sional del govern xi-
nès durant la Segona
Guerra Mundial,

Wang Wenxuan, la seva mare i la seva
dona sobreviuen com poden des de fa
mesos. La vida és dura i desesperada,
entre les alarmes antiaèries i les ame-
naces contínues d’evacuació.

Li diuen cap verd i no
veu un bou a tres pas-
ses. L’atzar de l’adop-
ció l’ha fet anar a pa-
rar a una família ex-

travagant d’immigrants. Som a la Su-
ïssa dels anys setanta, i ella ens ho ex-
plica, lacònica i imaginativa, fent servir
paraules que classifica en capses de
mistos. Ens fa partícips d’un gran se-
cret: descabdella una història antiga
que va marcar a foc la generació d’en
Jon, el seu avi adoptiu.

CARRER ROBADORS/
L’ALCOHOL I LA
NOSTÀLGIA
Mathias Enard
Columna

SALVATGE
Cheryl Strayed
Angle Editorial

Doble lliurament de
llibres de Mathias
Enard, narrador

francès que viu a Barcelona. A Carrer
Robadors ens descriu la ciutat on un jo-
ve marroquí, enmig de la crisi econò-
mica i les manifestacions del 15-M, in-
tenta trobar-se a ell mateix. A L’alcohol
i la nostàlgia ens ofereix una novel·la
breu sobre el retorn a Moscou a causa
d’una mort inesperada.

Hardy ret homenatge
a la vida rural en una
novel·la apareguda el
1874. Va ser el primer

èxit de Hardy, que va haver d’encaixar
dures crítiques per la moral que es des-
prèn d’aquesta història. En molts sen-
tits, el relat va ferir la sensibilitat dels
lectors victorians, que hi van veure, so-
bretot, una dona independent que es
veia amb cor de prescindir dels homes.

LLUNY DEL BROGIT
DEL MÓN
Thomas Hardy
Viena

La tardor del 1916, al
front del Somme, un
simple soldat ras
anomenat Bourne

(l’alter ego de l’autor) ofereix un testi-
moni clarivident del dia a dia de les tro-
pes britàniques en la Gran Guerra.
Quan la violència és tan monstruosa
com inútil, quan el desastre esdevé
quotidià, els homes es converteixen en
fantasmes deixats de la mà de Déu.
L’irrepetible Lawrence d’Aràbia va
considerar aquesta novel·la “el llibre
dels llibres” sobre la guerra.

Louis i Murphy, l’un
a París i l’altre a Lon-
dres, viuen les ale-
gries i les incerteses

d’un triangle amorós. L’un dubta, l’al-
tre espera. L’un malviu gràcies als pa-
res, l’altre és un financer solvent. L’un
és casat, l’altre és solter. Tots dos patei-
xen rere la jove Nora, una noia indeci-
sa, enigmàtica, que va de l’un a l’altre,
travessant sovint el canal de la Mànega.
La vida és breu i el desig infinit explora
el sofriment amorós a partir dels inci-
dents més anodins de la vida, amb una
humanitat que colpeix el lector.

CAP VERD
Monica Cantieni
Edicions de 1984

LA VIDA ÉS BREU I
EL DESIG INFINIT
Patrick Lapeyre
Proa

NITS FREDES
Ba Jin
Viena Editorial

Enfonsada en la mort
de la mare, la disper-
sió de la família i un
divorci recent, als
vint-i-sis anys Cheryl

Strayed va decidir recórrer el sender de
la cresta del Pacífic, a peu i tota sola,
malgrat no tenir cap experiència. Sor-
tint de Califòrnia, va caminar gairebé
1.800 quilòmetres al llarg d’un sender
d’extraordinària bellesa i solitud, lluny
de llocs poblats, feréstec, encara pràcti-
cament salvatge.

Els membres de dues
famílies poderoses
han estat rivals i socis
durant generacions,
però ara compartei-

xen també un episodi esgarrifós. Quan
una nova mort, encara més impactant
que la primera, torna a colpir-los, els
investigadors s’adonen que en aquest
escenari de gelosia, orgull i ambició
sense límits s’amaga un secret terrible.

LA PART
QUE ENS TOCA
Frederic Manning
Adesiara

VENJANÇA
Benjamin Black
Bromera




