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Josep M. Fonalleras, Itinerari
recomanat. Ara Llibres.

Barcelona, 2003.

I tinerari recomanat és una recopi-
lació dels centenars d’articles
que el periodista i escriptor Jo-

sep M. Fonalleras ha publicat en di-
versos diaris des del 1994. Sense lli-
gams cronològics ni blocs de temes,
cada article dóna d’alguna manera
pas al següent, teixint un itinerari
proposat per l’autor. Des del gol de
Zidane a Glasgow fins a les fotogra-
fies del nazisme de Francesc Boix,
passant per la literatura de Dylan
Thomas i Virginia Wolf, l’art de
Chillida i les pastilles dietètiques.

L’univers dels escrits de Fonalleras
es revela en aquest “viatge del co-
lumnista que s’atura en llocs con-
correguts i que fa la foto habitual, i
també el viatge del que es deixa
sorprendre per racons ben poc
transitats i gairebé desconeguts”.

Autor de narrativa per a adults i
per a joves (Botxenski i companyia i La
senyoreta Dàrlings), Josep M. Fonalleras
és actualment columnista de La Van-
guardia, El Punt i El 9. Aquest trajecte
que ens suggereix amb Itinerari reco-
manat és una proposta original en què
els esports, la literatura, els records i
el món com a espectacle formen una
miscel·lània sorprenent. A.T.
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S’ha reeditat el primer llibre de Carme Riera

El mirall de l’escriptura
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El text va
representar
una novetat
per les seves
aportacions
estilístiques

Carme Riera, Te deix, amor, la
mar com a penyora.

Introducció i propostes
d’Isidor Cònsul. Proa.

Barcelona, 2003.

D’
ençà que Carme
Riera es va do-
nar a conèixer,
ja fa gairebé
trenta anys, els

lectors han pogut comprovar la
seva infatigable voluntat reno-
vadora en el camp de la prosa.
L’autora va iniciar la seva car-
rera amb el conjunt de relats
que, en aquesta nova edició,
Proa acompanya d’un efectiu
suport didàctic. El text, en el
seu moment, ja va representar
una novetat per les seves apor-
tacions estilístiques i per la re-
ivindicació d’una llibertat més
enllà del convencionalisme
aleshores vigent. És per aquest
doble vessant que els contes
avui es llegeixen, i els lectors i
lectores ho han reconegut,
amb tota la seva rotunditat i
lleugeresa. Escriptura de ferro
sobre l’aigua. Escriptura que ha
tingut continuïtat en d’altres
reculls de narracions: Jo pos per
testimoni les gavines (1977), Epite-
lis tendríssims (1981), Contra l’a-
mor en companyia i altres relats

(1991) i l’antologia Llengües
mortes (2003), en la qual, a ma-
nera de síntesi, es podien ob-
servar els grans trets del gènere
en la ploma de Riera: epistola-
ritat, marginalitat dels perso-
natges, ironia i lirisme.

Cònsul fa un estudi intro-
ductori destinat a marcar els
estímuls originals de l’escrip-
tora en els primers textos i a
definir la importància de l’ora-
litat i de la llibertat moral dels
seus personatges. L’exhaustiva
bibliografia sobre l’obra de Ri-
era s’ha reduït a l’essencial,
amb nota de les aportacions
més grans.

Un dels elements interes-
sants per a estudiants de se-
cundària és la possibilitat de
llegir en el mateix volum la
narració Te deix, amor, la mar
com a penyora i Jo pos per testimoni
les gavines, fet que enriqueix
notablement la perspectiva di-
dàctica de l’edició.

N A R R A T I V A

Joaquim Barbal, El gust de salobre.
Pagès Editors. Lleida, 2003.

R imbaud deia que la mà que es-
criu és tan preuada com la que
llaura. El gust de salobre parla

d’un poble on llaurar era més im-
portant que escriure, on la prioritat
era menjar per poder esgarrapar un
altre dia. L’Alzinar, situat al fons
d’una petita vall mig perduda a l’alt
Pirineu, és la localitat a la qual acu-
deix el protagonista com a substitut
de mestre. Hoste de diverses de les
famílies d’aquest indret de pessebre,
com sortit d’un conte de fades, relata
les passions i els drames de la gent de
muntanya.

Joaquim Barbal, autor d’Els fets de la
Guerra Civil a Rialp, Una vida a la Vall
Fosca i El Sisco de Norís, esdevé en
aquest llibre un cronista de camp que
pinta la postguerra en les altes valls
de Lleida. La seva travessa professio-
nal per la Catalunya pobra, iniciada
quan tenia només 15 anys, li ha fet
conèixer i tractar les seves gents i els
seus costums. Les històries secretes
d’aquell món aspre i hostil, però al-
hora alegre i acollidor, són l’ànima
d’aquest llibre. A.T.
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Núria Tió ha escrit una obra eròtica

‘Paris la nuit’
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Núria Tió, L’Aurora.
Bromera. Barcelona, 2003.

U
n crit a l’amor, a la voluntat
divina, a una sensualitat que
traspassa els límits de les
paraules. L’Aurora és la his-
tòria del despertar sexual

d’una jove que du el nom d’aquesta
deessa mitològica. Enviada a estudiar
a una escola de monges del nord de
Catalunya, espera els estius per poder
viatjar a París, on viuen els seus avis i
el seu germà, l’Helios. A través dels
ensenyaments, converses i llibres que
li brinden aquests parents de faula, la
jove va descobrint que la sexualitat és
un regal diví acuradament embolca-
llat sota fines capes de paper. En sin-
tonia amb el crescendo eròtic de la no-
vel·la, l’Aurora va esquinçant les dife-
rents capes del present i així explora i
consolida, sense pors, la descoberta
del cos i el plaer de l’erotisme. Una nit
coneix l’Ares, un escenògraf francès
que, com ella, queda sotmès a la vo-
luntat divina d’Eros. Entre tots dos
neix una gran passió amorosa que
passegen pels locals nocturns de

Montparnasse i pels jardins de la ca-
pital francesa. Finalitzat l’estiu, s’han
de separar, però és tan gran el que
senten que al cap de pocs mesos s’ins-
tal·len junts a Barcelona. Un dia, però,
l’infortuni truca a la seva porta.

Reproduint en certa manera la con-
ducta sexual dels déus mitològics del
mateix nom, els personatges que es
mouen al voltant de l’Aurora mante-
nen unes relacions amoroses dotades
d’una carnalitat i una sensualitat des-
criptiva que sorprèn i captiva el lector,
amb independència de la seva orien-
tació sexual. La sensibilitat i el punt de
vista femení, poc habitual en les obres
del gènere, fan de la primera novel·la
de Núria Tió, llicenciada en psicologia
i sexologia, tota una delícia.

Intercalada amb la trama principal,
la novel·la conté, a més, una història de
passió clandestina, inconfessable,
amarada per la màgia d’unes classes de
ball que segueixen dos amants. La re-
velació de les seves identitats és la nota
final a una melodia que el llibre di-
buixa ajudant-se de les referències mi-
tològiques i del món de la música i la
literatura. Guardonat amb el 10è premi
de literatura eròtica la Vall d’Albaida,
L’Aurora és una obra tendra i amb tocs
d’humor, un relat que, més enllà de la
simbologia, tracta les ànsies reals d’una

jove d’avui. París li aporta l’alegria i la
passió, la sacietat. Però, com succeeix
als habitants de l’Olimp, el destí li ha
preparat una tragèdia, per ensenyar-li
que la vida és un fruit saborós, però
amb alguns gotims amargs.


