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Els autors recomanen
FRANCESC BOMBÍ-VILASECA
Carme Riera
La meitat de l’ànima. Proa
No hi ha cap motiu que jo
1 pugui dir per regalar La
meitat de l’ànima. En tot cas... té
una coberta que és molt maca.
Com que segur que ja es
2 recomanen moltes
novetats, a mi m’agradaria
recomanar dos clàssics. En
primer lloc, els contes de la
Mercè Rodoreda, que són
fantàstics fins i tot per anar
amb metro. Cada Sant Jordi es
podria regalar una obra de la
Rodoreda. També recomano
qualsevol llibre d’un autor
menystingut: el mallorquí
Miquel Àngel Riera, que no és
parent meu. És possible que
fins i tot sigui difícil de trobar
per la Diada un llibre d’ell, tot
i que qualsevol dels seus
textos és molt millor que tots
els llibres que hagin pogut
sortir per Sant Jordi.
Emili Teixidor
Pa negre. Columna
M’agradaria que un
1 lector regalés la meva
novel·la perquè li hagi
agradat, el que l’ha llegida. Si
encara no l’ha llegida, li diria
que és un llibre que ha
agradat a molta gent, ha rebut
bones crítiques i també ha
rebut uns premis. És una
novel·la que està molt bé. A
més, el lector plorarà molt.
N’hi ha una colla. Per
2 exemple, l’últim llibre
d’Empar Moliner, T’estimo si he
begut (Quaderns Crema),
perquè penso que és fresc i
divertit. Divertit és poc,
perquè sota aquesta
presumpta diversió hi ha una
visió molt crua, però diu les
coses de manera enjogassada i
fa somriure.
Baltasar Porcel
Olympia a mitjanit. Planeta
Perquè és divertit, bo, ple
1 de contingut, i podria dir
trenta o quaranta raons més.
És una visió vital, sarcàstica i
emotiva de la Mallorca dels
darrers seixanta anys.
Recomanaria les cartes
2 entre Josep Pla i l’editor
Josep M. Cruzet (Amb les pedres
disperses. Cartes 1946-1961,
Destino), que són un
document imprescindible
sobre la petita vida literària i
la resistència durant els anys
durs del franquisme. És una
gran gesta, i demostra que el
que fan és més important que
tot el que va fer el feixisme.
Ramon Solsona
Línia blava. Columna
D’entrada no m’agrada
1 recomanar mai un llibre
meu, voldria que el llegissin
perquè algú altre els l’ha
recomanat... Què pot trobar
lector a Línia blava?: vivim
envoltats d’històries i un
trajecte de metro és un bon

Perquè la coberta és bonica, pels temes que
tracta, perquè agradarà, o perquè,
senzillament l’han fet ells. Els principals
autors d’aquesta diada exposen els motius
pels quals el lector ha de regalar el seu
llibre... o no. Però també ens proposen que
regalem clàssics com ara la Rodoreda i el
Goethe, els llibres dels altres col·legues,
l’obra d’un autor poc conegut o ‘best sellers’
com el darrer Michael Moore. De tot i més és
el que ens expliquen aquests disset autors
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Per quins motius el
lector ha de regalar avui
el seu darrer llibre?

Quin llibre recomanaria
i per què?

pretext per descobrir històries
de gruix humà que s’amaguen
al darrere de persones
anònimes que veiem al metro
cada dia, i crec que a qui li
interessin els escriptors que
fabulem a partir del que
veiem, li interessarà el llibre.
Alguns lectors m’han explicat
que des que han llegit la
novel·la viatgen en metro
d’una manera totalment
diferent, imaginen les
històries que hi ha dins de
cada persona.
De Joan de Déu
2 Domènech, Xocolata cada
dia. A taula amb el Baró de Maldà
(La Magrana). És un recull
molt interessant a partir dels
apunts del Baró de Maldà –el
famós Calaix de sastre–, que
cada dia escrivia què feia i què
passava al seu voltant.
Domènech ha reconstruït la
seva vida diària, i s’ha fixat
especialment en la
gastronomia, amb una
estructura diària d’esmorzar,
dinar i sopar i amb elements
com grans banquets, la
Quaresma, dejunis... És molt
amè i conté molta informació,
i crec que pot ser un bon
complement a l’allau de
narrativa que hi ha cada any
per Sant Jordi.

Alfred Bosch
Les set aromes del món.
Planeta
Perquè és dolç i
1 amargant, càlid, fosc i
lluent. I perquè Les 7 aromes del
món es deixen ingerir sense
provocar mal d’estómac.
Els presoners de Cabrera, de
2 Denis Smith (Editorial
Lleonard Muntaner, Consell
de Mallorca, 2004). L’episodi
estudiat, el confinament de
5.000 soldats napoleònics a
l’illa de Cabrera, és demencial
i fascinant. L’assaig està ben
escrit i aporta novetats que val
la pena conèixer.
Lluís-Anton Baulenas
El català no morirà.
Edicions 62
Per posar-se al dia en la
1 discussió del tema de la
llengua amb propostes que
potser no són innovadores
però que sí que són una mica
punyents.
Recomanaria l’última
2 novel·la d’Emili Teixidor,
Pa negre (Columna), perquè és
un llibre que atrapa molt el
lector per la reconstrucció de
l’època i de l’entorn rural amb
un argument molt ben escrit i
atractiu.
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Observacions
sobre Hitler

Àtila.
Flors de sang

Sebastian
Haffner

Apel·les Mestres

Cos i revolució

El dia que
Himmler va
anar als toros

Opinions sobre
la vida del gat
Murr
E.T.A. Hoffmann

www.edicions1984.com

Contra els
punts del
camino de
l’Opus Dei
Josep
Dalmau

Gerard Horta

Miquel Ferrà i
Martorell

Seixanta contes
Dino Buzzati

