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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, Laie (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles
(Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

ELSMÉSVENUTS

NO-FICCIÓ

FICCIÓ 

▼▲ 4 BRÚIXOLES QUE BUSQUEN
SOMRIURES PERDUTS
Albert Espinosa Editorial: Rosa dels Vents

▼ 6 M’AGRADA LA FAMÍLIA
QUE M’HA TOCAT
Carme Thió de Pol Editorial: Eumo

▲ 5 ELS REMEIS D’EN RAMI REMEIS
Albert Rami
Editorial: Viena

▲ 4 LA TRAMA CONTRA CATALUNYA
Hèctor López Bofill 
Editorial: Angle

▲ 3 UNA VIDA ARTICULADA
Josep Maria Espinàs
Editorial: La Campana

▼ 2 S’HA ACABAT EL BRÒQUIL
Jaume Barberà
Editorial: Ediciones B

▲ 1 LA CUINA DE LA MEVA MARE
Joan Roca
Editorial: Columna

▼▲ 7 ELS VIGILANTS DEL FAR
Camilla Lackberg
Editorial: Amsterdam

▼ 6 L’ESTIU QUE COMENÇA
Sílvia Soler
Editorial: Planeta

▼▲ 5 LA MARINADA SEMPRE ARRIBA
Lluís Foix
Editorial: Columna

▲ 2 WONDER
R.J. Palacio
Editorial: La Campana

▼ 3VICTUS
Albert Sánchez Piñol
Editorial: La Campana

▲▼ 1

INFERNO
Dan Brown
Editorial: 
Empúries

uan estudiava a l’Autònoma em
creia molt espavilat perquè llegia els
contes senzills i grollers de Bukows-

ki. Han passat trenta anys però no ho sembla,
ja que tinc uns quants alumnes que llegeixen
els mateixos contes de Bukowski i sospito
que també es creuen tan espavilats com em
creia jo llavors.

Alguns escriptors han descobert que Bu-
kowski seguia John Fante, de manera que lle-
geixen John Fante en cerca d’inspiració.
Mentrestant, Junot Díaz (nascut a Santo Do-
mingo el 1968, però criat als Estats Units) re-
peteix el mateix model. Com Fante i Bu-
kowski, converteix els seus records d’emi-
grant pobre en relats àgils, directes, desver-
gonyits. Són històries amb més diàlegs que
descripcions, més punts que comes, més
col·loquialismes que cultismes. També in-
clouen obscenitats. En resum, són fàcils de
llegir. Perfecte. Ara bé: ¿calia que Junot Díaz
guanyés el premi Pulitzer? ¿Cal que sigui pro-
fessor d’escriptura creativa a l’Institut Tec-
nològic de Massachusetts? ¿És aquest el mo-
del actual de prosa nord-americana? Doctor,
m’agrada més Melville que Díaz. És greu?

Edicions 62 acaba de traduir l’últim llibre
de Junot Díaz, I és així com la perds. De segui-
da ens adonem que els personatges d’aquests
relats tenen menys complexitat psicològica
que un angry bird: les mares són abnegades,
els pares són infidels, els nois són rudes i pro-
miscus, les noies (escòria blanca, alternati-
nes, colombianes, sucias…) són misterioses i
aprofitades. La temàtica és senzilla: ell li posa
banyes, ella el deixa, ell pateix. O bé: ella li po-
sa banyes, ell ho descobreix i pateix. El narra-
dor es comporta com un cafre tot i que ens
explica que passa hores a les llibreries, llegeix
en abundància i té un coeficient d’intel·li-
gència elevat. Felicitats, però… com ho
diuen en anglès? Show, don’t tell.

Q
Un bon començament
DESDELJARDÍ. VICENÇ PAGÈS JORDÀ

Llegir Junot Díaz –o Fante, o Bukowski–
no fa mal a ningú. Reconec que no he hagut
de fer cap esforç per acabar el llibre. Potser és
aquest el problema: que hi ha el perill que el
confonguem amb el que des de fa uns segles
anomenem literatura, i que practiquen altres
guanyadors recents del Pulitzer com Jennifer
Egan, Paul Harding, Cormac McCarthy o
Jeffrey Eugenides. Potser és que em costa lle-
gir entre línies, però entenc l’última frase de I
és així com la perds –una frase que ve a ser una
consolació després d’un trencament senti-
mental– com un resum dels recursos literaris
de l’autor: “A vegades un començament és
tot el que arribarem a tenir.” ❋

Junot Díaz
va passar per
Barcelona per
presentar el seu
nou llibre
JUANMA RAMOS

L’apunt
Junot Díaz ha publicat tres llibres de relats
(Los boys, el 1996; Nilda. El sol, la luna,
las estrellas. Otravida, otra vez, tres relats
publicats al The New Yorker; i el darrer, I és
així com la perds) i una novel·la (La
maravillosa vida breve de Óscar Wao, el
2008). Entre els quatre títols ha aconseguit
fins a catorze premis, entre els quals el
Pulitzer o la beca MacArthur (500.000
dòlars repartits en cinc anys). Això és treure
rendiment del que s’escriu.




