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Narrativa
Un llit de neu
Roswitha Haring
Traducció Mariona Gratacòs
Quaderns Crema
Barcelona, 2005

Joan Agut

Roswitha Haring
(Leipzig, 1960) va
debutar amb Un llit

de neu, que va merèixer
l’important premi Aspekte
del 2003. L’estructura de
l’obra gira sobre una adoles-
cent que va a casa d’uns on-
cles de vacances d’hivern.
La noia narra la petita vida
quotidiana en el si d’una fa-
mília convencional. Descriu
les excursions a la neu i ex-
plica el tarannà dels seus
parents, que no pot deixar
de comparar amb els seus
pares. De fet, la protagonis-
ta descriu tot el que l’envol-
ta, els entrebancs de viure,
amb minuciositat.

Crítica

Assaig
Para Roberto Bolaño
Jordi Herralde
El Acantilado
Barcelona, 2005

Gemma Casamajó

Jordi Herralde és un
recol·lector que avui
pot fer la collita de
grans fruits literaris

perquè s’arriscà en sembrar
una tasca editorial de refe-
rència. Això mateix confir-
ma el seu darrer llibre, Para
Roberto Bolaño, una obra
que, com ell, també és
recol·lectora. Textos que
l’editor havia escrit a propò-
sit de l’escriptor xilè (1953-
2003) poc després de la
seva mort i que recullen
dades, veus i curiositats de
l’autor. “Qui té un bon amic,
té un abric”. Ho diu la dita i
ho confirma aquest mono-
gràfic format per set peces
–tres articles i tres entre-
vistes– on l’editor abriga
merescudament el major i
majúscul autor. L’origen
dels textos és divers i la vo-
luntat és la de l’homenatge.

Una obra estímul

Secrets de família

Teatre en temps de guerra

Jordi Herralde ha dedicat un assaig a Roberto Bolaño GUIDO MANUILO / EFE

Assaig
Teatre, guerra i
revolució. Barcelona,
1936 - 1939
Francesc Foguet i Boreu
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005

Xavier Filella

Francesc Foguet, pro-
fessor de literatura
catalana a la UAB,

examina el món del teatre

en la Barcelona del període
bèl·lic i revolucionari de
1936 a 1939. El cop d’estat
del general Franco trasbal-
sava la vida catalana i obria,
al costat del front de guer-
ra, un segon front de gran
transcendència en la lluita
antifeixista: el front cultu-
ral. El món de la cultura, i
amb ell el teatre, havia
d’adaptar-se a les exigènci-
es de la nova situació. Fo-
guet analitza l’actuació sin-
dical de la majoritària CNT
i de l’opositora UGT dins

del món teatral barceloní, i
examina les orientacions
teòriques que es van for-
mular des d’una opció i
l’altra. Nogensmenys,
l’obra, explora les diferents
fases i intents d’articular
una política teatral des de la
Generalitat de Catalunya i,
finalment, descriu el deca-
latge que es va produir
entre les intencions reno-
vadores i les programacions
continuistes de la majoria
dels repertoris de les sales
barcelonines.

El lector no pot evitar el
tedi davant tanta informa-
ció gratuïta. La lectura de la
novel·la fa la impressió de
tenir sota els ulls el diari
d’una adolescent. Cap al
final del llibre la novel·la
s’anima. Resulta que la fa-
mília de l’oncle, com tantes
famílies, també té els seus
secrets. Un altre oncle, Hel-
mut, ha fet alguna cosa in-
deguda a la seva neboda Gi-
sela, impròpia d’un home
casat amb una parenta jove.
L’ombra de l’incest plana
sobre la part final de la his-
tòria; una transgressió,
d’altra banda, que es resolt
sense violència, com un in-
cident d’aquells que passen
a les millors famílies. La pro-
tagonista d’Un llit de neu
acabarà la història amb
l’aparició d’un company
sentimental, probablement
destinat a culminar la vida
anodina, sense altres emo-
cions que la de ser “en un
trampolí i haver de saltar a
la piscina”.

Roswita Haring va néixer a Leipzig el 1960. MARTA PÉREZ

El volum aplega, per una
banda, les paraules que Her-
ralde llegí durant el funeral
de Bolaño, la conferència
que l’editor preparà per a les
Jornades d’Homenatge a
l’escriptor que organitzà la
revista Lateral i un article
que va enviar a Turia. Les
tres peces es complemen-
ten amb un tercet d’entre-
vistes que se li feren a Her-
ralde just després d’editar
2666 i que es publicaren en
diversos mitjans. El resultat
és un fibrós periple per la
trajectòria de Bolaño.

Aproximar-se a la tasca
editorial d’Herralde resulta
estimulant. Anagrama es-
devé una gran editorial illot,
que navega a contracorrent
i que obre la possibilitat de
descobrir altres veus i altres
àmbits. La seva indepen-
dència i el seu fèrtil criteri
han permès un catàleg in-
qüestionable. Segurament
tot això és el que du Jordi
Herralde autor a triar un
editor independent com ell,
amb el catàleg del qual po-
dria identificar-se. L’elecció
de l’editorial El Acantilado
de Jaume Vallcorba per a la
publicació d’aquest mono-

gràfic coincideix amb l’es-
colliment que anys enrere
també havia fet el mateix
Bolaño per editar Tres, un
dels seus últims llibres de
poemes.

Para Roberto Bolaño és
un cos a cos amb la literatu-
ra. Merescudament afectu-
ós, l’editor emparaula una
intensa relació personal i
professional però, sobretot,
la intensa relació que l’autor
de Los detectives salvajes o
2666 va establir amb la lite-
ratura: “Era un lector insa-
ciable, con criterios muy es-
trictos: grandes entusias-
mos y también un
profundo desdén por aque-
llos escritores que banaliza-
ban o prostituían la litera-
tura y a los que propinaba
sarcasmos demoledores”.

S’evidencia i es distin-
geix, en aquest llibre home-
natge, una qualitat atempo-
ral que assegura la seva per-
durabilitat en el temps. I
aquí resideix el seu interès,
la possibilitat d’aprofundir,
per part d’un lector ras, en
l’obra de l’escriptor xilè; i
també el de la possibilitat
que la literatura de Bolaño
guanyi nous lectors.

Les forces
ocultes
Narrativa
La vida canina
Carles Bellver
Premi Vila d’Almassora
Brosquil. Sagunt, 2005

Vicent Usó

Carles Bellver és un
dels autors més rigo-
rosos de la narració

fantàstica. La vida canina
és un aplec de relats breus
on es descobreixen Love-
craft o Poe, escrits amb
una prosa austera. El llibre
parteix d’una peculiar ver-
sió de la ficció del manus-

crit trobat, segons la qual
les narracions han estat es-
crites, a manera de terà-
pia, pels pacients d’un psi-
quiatre impostor. L’aire,
doncs, es torna irreal des
de bon principi.

La intenció de Bellver no
és crear mons regits per re-
gles pròpies, sinó mostrar-
nos que, més enllà del que
poden veure els nostres
ulls, hi ha una zona fosca,
inexplicable segons els pa-
ràmetres de la raó. Que la
subversió és a casa nostra,
potser encarnada en qui
menys esperem, des de lo-
calitzacions pròximes: Cas-
telló i la seva rodalia.

Navegant
Set dies al vaixell de l’amor
Jordi Puntí. Mobil Books
Barcelona, 2005

El Saló Nàutic de Barcelona
encarrega tots els anys a
un autor destacat un relat
relacionat amb el món del
mar i de la navegació. Des-
prés de noms com ara
Jordi Llavina, Ada Castells,
Sebastià Alzamora i Eva Pi-
quer, ha estat el torn de
Jordi Puntí. Com sempre,
l’edició és de molta quali-
tat, en format petit i en ver-
sió bilingüe: l’original cata-
là i la traducció al castellà.
Jordi Puntí és conegut, a
banda de com a crític lite-
rari, pels seus reculls de
contes Pell d’armadillo i
Animals tristos. P.T.

Trio triat
Aprenents i altres contes
Diversos autors. Cossetània
Valls, 2005

Us presentem els tres con-
tes guanyadors del 26è
premi Antoni de Bofarull
de narrativa, organitzat
per Òmnium Cultural del
Baix Camp. El conte gua-
nyador va ser Aprenents,
de Marc Càmara Turull, i
els dos accèssits, L’ahir es
diu Júlia i el demà també,
d’Irene Solà Sàez, i Prenent
les cartes, de Mariona Tar-
rats Vilella. Aquest premi
per a joves vol promoure i
consolidar l’ensenyament
del català a les escoles. S.V.

Sobre narrativa
La narrativa catalana del segle XX
Vicent Simbor Roig. Bromera
Alzira, 2005

El catedràtic de filologia
catalana Vicent Simbor, es-
pecialista en estudis sobre
la novel·la catalana del
segle XX, ens ofereix
aquest assaig que funciona
com una guia per a la per-
cepció organitzada i se-
qüenciada d’aquest vast
conjunt textual. Una pano-
ràmica de conjunt sobre la
narrativa catalana del
segle XX que vol contextu-
alitzar diferents obres. S.V.

Comunicació
Por otra comunicación
Diversos autors. Icaria
Barcelona, 2005

Coordinat per Dênis de Mo-
raes, professor del progra-
ma de postgrau de comuni-
cació de la Universitat Ful-
minense, aquest assaig
recull articles d’autors amb
solvència internacional
que, amb esperit crític,
avalen perspectives per a
una nova comunicació, en
què els sistemes globals
dels mitjans de comunica-
ció no cerquin identitats,
llaços comunitaris ni drets
comuns. P.T.

Prestatgeria


