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

NO-FICCIÓ

ELS MÉS VENUTS

▲▼ 4 LA MÚSICA
DEL SILENCI
Patrick Rothfuss

Editorial: 
Rosa dels Vents

▲ 1 LA FORMACIÓ
D’UNA IDENTITAT

Josep Fontana

Editorial:
Eumo

▲▼ 4
SÀPIENS
Yuval Noah Harari

Editorial:
Edicions 62

▲▼ 1 LES DONES
DE LA PRINCIPAL
Lluís Llach

Editorial: 
Empúries

▲▼ 2
MARIONA
Pilar Rahola

Editorial: 
RBA - La Magrana

▲6 EL CARRER
DE LES BOTIGUES
FOSQUES
Patrick Modiano

Editorial: Proa

▲ 5 EL LLINDAR
DE L’ETERNITAT
Ken Follett

Editorial: 
Rosa dels Vents

▲ 6 ELS JUEUS
CATALANS
Manel Forcano

Editorial: 
Angle

▲▼ 5 
PODEM!
Elisenda Paluzie

Editorial:
Rosa dels Vents

▼ 3 EL CAPITAL
AL SEGLE XXI
Thomas Piketty

Editorial:
RBA - La Magrana

▲▼ 3
EL LLEOPARD
Jo Nesbo

Editorial: 
Proa

▲ 2 ÉS L’HORA
DELS ADÉUS?
Xavier Sala i Martín

Editorial:
Rosa dels Vents

AQUESTA SETMANA DAVID CASTILLO. COORDINADOR

Papers
de Versàlia

a molts anys que Josep Maria Ripoll i
Esteban Martínez impulsen des de Sa-
badell revistes, col·lectius i tribunes,

que tenen com a únic objectiu fer-nos més
sensibles i savis. Acompanyats de Marcel
Ayats, Josep Gerona i Quilo Martínez, for-
men Papers de Versàlia. Acaben de presentar
el quart volum de la col·lecció Quaderns de
Versàlia, després dels dedicats a Rilke, Emily
Dickinson i Ungaretti. Fan petites edicions
de 350 exemplars, però molt treballades i ri-
goroses, amb la col·laboració de l’Alliance
Française, el Gremi de Llibreters de Sabadell
i les llibreries Tècnica, Llar del Llibre i Paes.

El volum número quatre està dedicat a
W.H. Auden (foto), amb gairebé 300 pàgi-
nes, dividides en tres blocs, un dedicat a la
crítica, un altre d’homenatge poètic i un altre
amb traduccions, entre elles de l’esmentat
Gerona i del badaloní Marcel Riera, excel-
lent premi Carles Riba de fa tres anys. En la
seva tria inclou Foxtrot, un divertit poema
del 1936, del qual no em puc reprimir desta-
car-ne una estrofa: “N’hi ha que enraonen
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d’Alexandre, / d’altres prefereixen Fred As-
taire, / algunes volen herois amb grenyes / o
d’altres se’ls trien inexperts, / algunes prefe-
reixen els missaires / i d’altres que no sàpi-
guen re, / algunes volen ser maltractades, /
però tu ets la meva tassa de te.”

Auden va obtenir una gran celebritat des
dels anys trenta perquè va esdevenir mestre
per a la nova generació de poetes i va tocar
gairebé totes les tendències, des de la poesia

social i política vinculada al marxisme a la
psicoanalítica derivada de Freud per acabar
dins un territori més religiós i metafísic, en
alguns moments al voltant del misticisme.
En qualsevol etapa, però, la seva obra és una
aventura apassionant, que ha tingut al nostre
país seguidors i traductors notables, tal com
destaca Pere Ballart en un dels articles capítol
d’aquest elegant llibre revista. No es perdin
Quaderns de Versàlia, és de capçalera. ❋
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