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EDUARDO MENDOZA

La aventura del tocador
de señoras

Una delirant novel·la d’intriga

Seix Barral

Eduardo Mendoza

Seix Barral Biblioteca Breve

La aventura del tocador
de señoras

Amb un fons de 
gratacels a Hong Kong
o de cases de sorra a
Mali, volem amb 
l’Spirit of Saint Louis
al ciberespai, on 
naveguem pels 
afectes perduts i 
pels retrobats.

Ariadna o el
senyor Q.
Esther Albert

MUNTANER EDITORS

➤ ➤ ➤

JOSEP LOSADA

Teresa Pàmies

ARXIU

Carson McCullers

M E M Ò R I E S I B I O G R A F I E S
JORDI MALÉ
Poètica de Carles Riba
La Magrana

✒Publicat amb el subtítol Els
anys del postsimbolisme
1920-1938, aquest estudi del
professor Jordi Malé situa i
interpreta el pensament lite-
rari de Riba dins el context
català i europeu dels anys 20 i
30. Un repàs que inclou vida,
obra i epistolari per aju-
dar-nos a conèixer una mica
millor un dels noms clau de la
literatura catalana.

DAVID MARTÍNEZ FIOL
Daniel Domingo Montserrat
(1900-1968) entre el marxisme
i el nacionalisme radical
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat

✒Biografia de Daniel Domin-
go, cosí del polític republicà
Marcel·lí Domingo i secretari
del president Macià, que per-
met constatar les relacions
entre el separatisme català i el
comunisme. L’autor descriu la
trajectòria professional de
Domingo com a dependent
mercantil, periodista i funcio-
nari de la Generalitat i exposa
la seva actitud intel·lectual i
política que el va dur des de la
militància en el Bloc Obrer i
Camperol fins al PSUC.

CARSON McCULLERS
Iluminación y fulgor nocturno
Traducció d’Anna M. Moix i Ana
Becciu
Seix Barral

✒Una petita joia. L’autobio-
grafia, inèdita fins ara i ina-
cabada, de Carson McCullers,
una de les escriptores nord-a-
mericanes més importants del
segle XX. Dictada poc abans de
morir –als cinquanta anys
d’un atac de cor–, a les seves
pàgines s’hi troba la força de
totes les seves novel·les.

JOAN F. MIRA
Els Borja. Família i mite
Columna / Bromera

✒L’escriptor, antropòleg,

articulista, traductor i

professor de grec i de cul-

tura clàssica, Joan F. Mira,

està considerat com un dels

màxims coneixedors del

temps i el llinatge dels Borja

després de la publicació de

la novel·la Borja Papa. En Els
Borja, Mira reivindica

aquesta família excepcional,

misteriorsa i polèmica.

TONI MOLLÀ
Espill d’insolències
Bromera

✒Deixeble confessat de Fuster
i de Pla, Toni Mollà presenta
un assaig literari clàssic escrit
a la manera d’un dietari entre
el 1992 i el 1997. Es tracta, per
tant, d’un llibre d’opinió es-
crit amb una voluntat d’estil
expressa. S’hi comenten lec-
tures, esdeveniments d’abast
internacional i també retrats
de determinats personatges
de la vida pública valenciana.
Va guanyar el premi Manco-
munitat de la Ribera Alta.

XAVIER MORET
Europa Express
Columna

✒Crònica d’un viatge en tren
entre Lisboa i Moscou. No es
tracta, però, d’un viatge con-
vencional sinó d’una expedi-
ció molt especial formada per
cent escriptors europeus a la
recerca d’experiències com-
partides. Una idea de l’ale-
many Thomas Wohlfahrt, di-
rector d’un taller literari a
Berlín, que sens dubte donarà
els seus fruits.

MARCEL·Lí MORETA
Memòries d’un catalanista
Pagès editors

✒Cinquanta anys de vida po-
lítica –entre el 1932 i el
1982– analitzats per un home
que els ha viscut des de la
primera fila. El llibre comença
parlant dels inicis polítics de
Moreta a la Lliga de Cambó i
acaba amb la seva actuació a
Centristes per Catalunya-UCD,
quan va col·laborar en la re-
dacció l’Estatut del 1982.

TERESA PÀMIES
Gent del meu exili: inoblida-
bles
Empúries

✒Reedició d’un llibre en què
Teresa Pàmies ens parla de les
persones que va conèixer du-
rant el seu exili i ens transmet
no només l’anecdotari perso-
nal de cada cas sinó l’esperit i
l’ambient en què les vides dels
exiliats s’anaven descabde-
llant. Misèries i grandeses,
traïcions i solidaritats en un
llibre petit però intens perquè
és ple de vida, característiques
que comparteix amb Carta a la
néta sobre el comunisme. Els anys
de lluita (Columna), en què
descriu fragments d’una vida,
la seva, dedicada a la militàn-
cia comunista.

JOSEP M. PLANES
Nits de Barcelona
Proa

✒Un dels pioners del perio-
disme d’investigació a Catalu-
nya va ser Josep M. Planes. Tot
i que només va viure 29 anys,
va poder copsar i transmetre
al paper l’època de la Barcelo-
na moderna i inquieta de pri-
mers de segle, en aquest llibre,
limitada a l’apartat lúdic: jazz,
cabaret, music-hall, esports...

CARME PUIG MOLIST
Les col·laboracions de Joan
Oliver al Diari de Sabadell
(1923-1928)
Abadia de Montserrat

✒El Diari de Sabadell va ser la
principal plataforma perio-
dística que Joan Oliver va fer
servir per projectar-se públi-
cament com a escriptor. Hi va
escriure contes, poemes, res-

senyes i articles d’opinió. En
aquest llibre s’analitzen
aquestes col·laboracions, que
ens permeten veure de ben a
prop el procés de formació
d’Oliver i el seu compromís
intel·lectual amb la construc-
ció d’una cultura catalana sò-
lida i moderna. El llibre va
guanyar el premi Ciutat de
Terrassa Anna Murià 2000.

JAUME RENYER
Un home del silenci: Jaume
Cornudella i Olivé
Pagès editors

✒Sota l’epígraf Patriotisme i
resistència (1915-1983), Renyer
presenta la biografia de Jaume
Cornudella, home compro-
mès amb el nacionalisme ra-
dical català a través de la seva
militància activa a Estat Cata-
là i posteriorment en el Front
Nacional de Catalunya. El lli-
bre es completa amb un ampli
annex documental en el qual
destaca la correspondència
que va mantenir amb Josep
Tarradellas.

J.E. RUIZ-DOMÈNEC
Ricard Guillem o el somni de
Barcelona
Edicions 62

✒L’autor ha sabut combinar
el rigor d’un estudi històric
amb l’amenitat que en facilita
la lectura. D’aquesta manera,
Ruiz-Domènec, catedràtic
d’història a la UAB, s’inscriu
en la línia més renovadora de
la història narrativa i ens des-
criu la figura de Ricard Gui-
llem, financer i conseller dels
comtes de Barcelona, i el qui
qualifica de primer empresari
català de la història.

JOSEP M. DE SAGARRA
L’ànima de les coses
Quaderns Crema

✒Prop de 200 articles publi-
cats per Sagarra a La Publicitat
entre el 1922 i el 1929 i que
fins avui no havien vist la
llum en cap llibre recopilato-
ri. Escrits sota el fantasma de
la censura imposada per la
Dictadura de Primo de Rivera
Sagarra parla sobre art, litera-
tura, esports, paisatges i sobre
allò tan fàcil d’etiquetar i tan
difícil de fer: la crítica de la
vida quotidiana. Edició a cura
del professor Narcís Garolera.

IRENEU SEGARRA
Els concerts a l’estranger de
l’Escolania de Montserrat
(1982-1995)
Abadia de Montserrat

✒Llibre complementari de
l’excel·lent volum de memòri-
es Quaranta-cinc anys de director
de l’Escolania de Montserrat pu-
blicat l’any passat. En aquesta
ocasió Sagarra ens ofereix un
dietari precís dels concerts
fets a l’estranger per l’Escola-
nia a partir de la gira pel Japó
del 1982. Una gira a la qual
varen seguir les fetes per Isra-
el, Europa Central, Canadà,
Anglaterra i França. Progra-
mes, anècdotes i impressions
de viatge conformen un es-
plèndid mosaic.

ESTANISLAU TORRES
Soldat de Franco en temps de
pau
Pagès Editors

✒Un llibre llargament medi-
tat per l’autor abans de po-
sar-se a escriure’l. Una des-
cripció de dos anys de servei
militar –entre 1947 i 1949– a
la ciutat de Barcelona en la
qual l’estil narratiu de Torres
ens ofereix amb senzillesa i
sense embuts les misèries de
l’època i la corrupció de la
classe militar.

ENRIC VILA
Què pensa Heribert Barrera
Proa / Dèria Editors

✒Una de obres d’assaig més
venudes les últimes setmanes
gràcies, en part, a la polèmica
generada per Heribert Barrera
a causa d’algunes de les seves
opinions sobre la immigració.
Amb tot, un bon treball peri-
odístic del seu autor, Enric
Vila, i una sèrie d’opinions
valuoses i arriscades d’un dels
polítics històrics d’ERC.


