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La filial
Sergei Dovlatov
Labreu Edicions
Genialitat del narrador rus, en versió de Miquel
Cabal. Ambienta la trama en un congrés d’exi-

liats russos fet a Cali-
fòrnia a finals dels vui-
tanta. Amb un peculiar
sentit de la ironia, Dov-
latov esventra compor-
taments estranys i om-
ple de situacions hila-
rants: “La cosa que
més odio després dels
comunistes són els an-
ticomunistes.”

Els cosacs
Lev Tolstoi
Edicions Proa
Amb versió de Francesc Permanyer i pròleg de
Ricard San Vicente, Tolstoi va recrear l’escepti-

cisme d’un noble que
s’allista en un regiment
de cosacs al Caucas.
Afí amb els costums i
enamorat de les seves
formes de vida, el pro-
tagonista anirà can-
viant en un gir psicolò-
gic, que només poden
mostrar els més grans.
Obra mestra.

La Gabrielíada
A.S. Puixkin
Edicions del Cal·lígraf
Un altre clàssic que ens arriba a través d’Hele-
na Vidal. Puixkin ens presenta un llarg poema

narratiu sobre les vicis-
situds d’un jove poeta,
amb un sentit de l’hu-
mor extraordinari, que
li permet imposar el
riure per davant de tots
els dogmes religiosos,
polítics i, fins i tot, erò-
tics i literaris. No ens
podem perdre un llibre
d’alta graduació.

Els nois del zinc /
La pregària de Txernòbil
Svetlana Aleksiévitx  / Trad: M. Rebón / Raig Verd

Nobel veu crítica

Des dels horrors de la guerra d’Afganis-
tan a través dels veterans que van tornar
d’aquell conflicte al desastre de l’explo-
sió de Txernòbil, la premi Nobel bielo-
russa ens ofereix infinitat de testimonis
de l’horror. Amb la seva veu crítica i una
prosa excepcional, l’assagista i periodis-
ta s’ha jugat la pell denunciant els exces-
sos del totalitarisme a les antigues repú-
bliques soviètiques. El resultat són uns
llibres reportatge que, si fossin novel·les,
es podrien llegir com a cims del gènere.
L’Acadèmia sueca va distingir aquesta
intel·lectual insubornable i la dinàmica
editorial Raig Verd incorpora en un dels
llibres el discurs d’acceptació del Nobel.
L’interès i l’agressivitat de les vivències
exposades, sempre de gent del carrer,
s’uneix a un estil que fa que la brutalitat
dels casos exposats, homes marcats per
la radioactivitat o psicòpates que han
après a matar en sèrie, esdevinguin per-
sonatges clàssics. Svetlana Aleksiévitx / ARXIU

Les nits blanques
Fiódor Dostoievski
Angle Editorial
Miquel Cabal ens ofereix la traducció d’un dels
grans clàssics de Dostoievski, ambientat durant

les famoses nits blan-
ques on tant costa dor-
mir. Una parella de jo-
ves vagaregen per Sant
Petersburg. La noia ex-
plica la seva vida a un
jove idealista, les seves
cuites familiars i la re-
lació que té amb un
tercer. En quatre nits
tot farà un tomb.

Nosaltres
Ievgueni Zamiatin
Editorial Males Herbes
Clàssic de la novel·la d’anticipació i distopia
que va inspirar Orwell, Huxley i molts altres, Za-

miatin va descriure
l’horror d’un món me-
canitzat i controlat pels
matemàtics a través
d’un enginyer fidel,
com ho solen ser els
d’aquesta professió. El
llibre, que va ser prohi-
bit a la Unió Soviètica,
ha esdevingut un refe-
rent per al pensament
llibertari.
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