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ELS MÉS VENUTS

NO-FICCIÓ

FICCIÓ

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)
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Editorial: 
Q. Crema

’editora Marta Teixidó té un entu-
siasme encomanadís. Després de
viatjar per diferents professions, ha

volgut desenterrar la seva experiència de
joveneta a Bruguera per tornar al món de
l’edició. Primer ho va fer amb la revista di-
gital The Secret. Ara ho fa rescatant de
l’oblit alguns dels llibres dels seus col·la-
boradors i oferint-los pels canals més in-
sospitats. La travessa no és plàcida: tot
semblen pals a les rodes: distribuïdores,
vendes a llibreries, promoció... El resultat
és, però, a la vista i el projecte comença a
agafar forma mitjançant un bon equip
d’edició, el disseny, uns tiratges realistes i,
sobretot, el boca-orella, que fa que els au-
tors acabin sent còmplices de l’aventura.

Em porta les novetats dels darrers me-
sos i la seva força em recorda la d’Isabel
Martí (La Campana) i Maria Bohigas
(Club Editor). És de la mateixa raça. Teixi-
dó fa tots els papers de l’auca i em demana
que parli dels seus llibres després d’haver-
los llegit. Em criden l’atenció els microre-
lats de Montserrat Cornelles, autora que
fa vint anys va guanyar el premi Recull de
narrativa de Blanes, i que ha continuat.
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AQUESTA SETMANA DAVID CASTILLO. COORDINADOR

Un projecte
secret?

Un dels relats acaba amb un aforisme:
“L’excés continuat de feina sempre acaba
desembocant en una refinada crueltat.”
També ens parla de crueltat la seva novel-
la històrica Lucrècia, una bona aproxima-
ció a la més cèlebre de les dames de la fa-
mília Borja, força recreada pels novel·listes
del país, des de Joan Francesc Mira a Ma-
nuel Vázquez Montalbán.

Una altra de les apostes del nou segell
ha estat el recull de contes El moment ex-
quisit, del narrador de Ripollet Eduard
Mallén. Els relats ens parlen de noies que
es perden a la biblioteca, d’un noi que pa-
teix la síndrome de les cames inquietes, de
detectius que treballen a les nits plujoses a

l’estil de Maigret, de gent perduda i per-
plexa en el món canviant.

Per tancar, destacarem Un barceloní a
la guerra de Cuba, les memòries d’Isidre
Guanyabens, a càrrec d’Àlex González Es-
querdo. Es tracta de la reconstrucció del
conflicte cubà a través d’un veterà de les
últimes guerres colonials espanyoles, un
noi que després de practicar diferents ofi-
cis es veu abocat al desastre dins la desga-
vellada societat barcelonina del segle XIX.
És un relat sense anacronismes destaca-
bles, redactat amb pulcritud i ple d’ame-
nitat, un exercici al marge amb les parets
laterals de la biografia i la història. Són se-
crets aquests llibres? Doncs quina pena. ❋
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El nou segell
de la revista
’The secret’
inicia una
travessa gens
plàcida: tot
semblen pals
a les rodes:
distribuïdores,
llibreries,
promoció..

Els títols de ‘The secret’ alternen els diferents gèneres narratius ARXIU




