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L’aparador
LLIBRE AUTOR DE QUÈ VA FRASE

José Saramago (Azinhaga,
1922) és un dels novel·listes
actuals més valorats a tot el

món i va rebre el Nobel de litera-
tura el 1998. Continuador del neo-
realisme, la seva obra mostra in-
fluències de la literatura popular i
de l’avantguardisme. Algunes de
les seves obres destacades són
L’any de la mort de Ricardo Reis,
Història del setge de Lisboa i As-
saig sobre la ceguesa.

David Rabadà (Barcelona,
1967) és doctor en ciències
geològiques. Ha viatjat pel

Tercer Món, tema central de molts
dels seus articles i conferències. Ha
guanyat premis,com ara l’Eduard
Fontserè 1998 i el Conxita Bretxa de
narrativa 2000, va ser finalista del
Pérez Bastardas de periodisme
2003... Va publicar la novel·la Un
Déu per als ignorants el 2000 i
també ha escrit i dirigit teatre.

Juanolo (Juan Ortega) va néixer
el 1970 a Madrid i es va llicen-
ciar en belles arts a Barcelona.

Dibuixa, il·lustra i escriu llibres per
a nens i adults i és segon dan de
taekwondo. Mai no ha guanyat
cap premi, ni de loteria, però ha
aconseguit esgotar les primeres
edicions d’alguns dels seus llibres,
cosa ja prou meritòria. Culs va ser
el llibre més venut al Saló del Lli-
bre en Valencià el 2002.

Darío Porras és periodista i ha
treballat a Ràdio 4, COMRà-
dio i RAC 1. El seu debut a la

petita pantalla va ser al programa
Les 1.000 i una nits, de TV3, que es
va poder veure l’estiu del 1997. Des
del febrer del 2005 forma part de
l’equip del TVist, que cada migdia
apropa l’actualitat de TV3 als es-
pectadors. Es declara fanàtic del
mitjà televisiu i hi ha invertit mol-
tes hores com a espectador.

Ramón de España (Barcelo-
na, 1956) ha publicat set
novel·les més: Sol, amor y

mar, Nadie es inocente, Reden-
ción, Un mundo perfecto, La lla-
mada de la selva, La casa del
dolor i Calidad de vida. El 2004 va
estrenar la seva primera pel·lícula
com a guionista i director, Haz
conmigo lo que quieras, nomina-
da als Goya com a millor director
novell. És columnista de premsa.

Felipe Fernández-Armesto,
que va néixer a Londres el
1950, va estudiar història a

Oxford i és catedràtic. Ha rebut
nombrosos premis d’investigació i
ha fet conferències per tot el món.
Entre els molts llibres que ha pu-
blicat (traduïts a 23 llengües), cal
destacar Colón (1992), Antes de
Colón (1993), Millennium (1995),
Civilizaciones (2002) i Historia de
la comida (2004).

Reedició d’aquesta obra publicada
el 1982 i ambientada en el poderós
Portugal del segle XVII, quan el
país tenia un imperi colonial que
s’estenia per Amèrica, l’Àfrica i
l’Índia. Un rei promet construir un
gran convent a Mafra, al costat de
Lisboa, i en l’aventura l’acompa-
nyen personatges com ara un ca-
pellà que vol volar, un soldat manc
i una dona que pot veure l’interior
dels homes quan està en dejú.

Les cinc cares de la Terra narra
una història d’intriga que es des-
envolupa per cinc continents. El
protagonista, un psiquiatre inqui-
et i aventurer, queda desconcertat
després de tenir una sèrie de
somnis que li descobriran una re-
alitat terrible. Cinc dones i cinc
al·lucinacions es barregen en un
misteri exòtic i distant en el
temps. El desenllaç ens permet
comprendre el sentit d’estimar.

Aquest il·lustrador i professor de
dibuix en excedència ens presenta
un nou llibre de la col·lecció Coses
d’Humans, que ha estat precedit
d’Ens barregem! i Ens agradem!,
aquest últim, presentat el 2004
per Josep Bargalló. En aquesta
ocasió, dóna un cop d’ull a la histò-
ria del vestir. Amb l’editorial Xòrdi-
ca va publicar una col·lecció sobre
parts dels cos humà, com ara
Peus, Ulls, Nassos, Culs, Mans...

Guia exhaustiva que repassa els
programes, personatges i anècdo-
tes que han passat per TV3 des
d’aquell 10 de setembre del 1983
en què Joan Pera va donar la ben-
vinguda als espectadors fins a l’ac-
tualitat. Inspirat lleugerament en
els casos de la senyora Fletcher,
S’ha escrit un llibre. Què, qui, com,
quan de TV3 no defalleix en cap
moment cercant la solució a les
preguntes. Inclou fotos curioses.

Novel·la que vol ser un retrat àcid
de l’Espanya contemporània pro-
tagonitzada per Max Galindo, pre-
sentador estrella d’un programa
decadent. Segons Max, la nostra
societat ja no pot ser més mesqui-
na i ha arribat l’hora de fer un cop
de timó, tot i les reticències d’una
colla de polítics inútils i corruptes.
Carlos, amic de Max, té una altra
visió de l’actualitat i en tindria
prou de salvar el seu matrimoni.

Amb traducció de Luis Nacenta,
aquest llibre ens ofereix un recor-
regut per la història de l’exploració
i de com els diferents descobri-
ments han modificat la configura-
ció del món. Des de les exploraci-
ons marítimes dels egipcis, pas-
sant pels mercaders que feien la
Ruta de la Seda i els missioners i
navegants dels segle XV, fins als
exploradors que al segle XIX van
arribar al cor d’Àfrica.

“Va conèixer tots
els camins de la
pols i del fang, la
sorra tova, la pedra
esmolada, ara i
adés la glaçada
carrisquejant i as-
sassina i dues ne-
vades de les quals
va sortir viva”

Memorial del convent
José Saramago
Traducció de Josep Daurella
Proa. Barcelona, 2006

Les cinc cares de la Terra
David Rabadà i Vives
Editorial Mediterrània
Barcelona, 2006

S’ha escrit un llibre
Dario Porras
Cossetània Edicions
Valls, 2006

El futuro no era esto
Ramón de España
Planeta
Barcelona, 2006

Los conquistadores
del horizonte
Felipe Fernández-Armesto
Destino, 2006

Ens vestim!
Juanolo
Tàndem Edicions
València, 2006

“Era una història
que se li repetia
sovint, sobretot
quan es prenia in-
fusions d’arrel de
kifi juntament
amb les medicaci-
ons per als nervis,
els fàrmacs de
nova generació”

“Així que, com que
no estem reco-
berts de pèls, ni
de plomes, ni d’es-
cates, cada matí
ens hem de vestir.
Alguns ho fan per
anar a estudiar i
altres per anar a
treballar”

“Tot estiu té una
cançó. L’any 1991 la
cançó de l’estiu no
va ser ni per al Ge-
orgie Dann, ni per
al King Africa, ni
per a les Ketchup.
A Catalunya tot-
hom cantava «aaa-
mmm-ooorrr»”

“Cuanto más
abyecto era el
programa más au-
dencia tenía [...].
Max, subido a su
nube de cocaína,
alcohol y sexo, de-
jaba que el pro-
grama se le fuera
de las manos”

“Este libro habla
de encuentros
–encuentros
entre culturas–
y del alcance de
las ambiciones,
ideas, esfuerzos
e innovaciones
que los hicieron
posibles”

Elsllibresmésvenuts
11.01.07 - 17.01.07

Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...

Gran Littell

La mostassa

Estem tan acostu-
mats a queixar-
nos que no ens
hem adonat que

els déus ens han fet un
regal. Que tomba i que gira
amb qui ha d’anar a
Frankfurt i resulta que
tenim el representant
ideal de la cultura catala-
na instal·lat a Barcelona.
¿No era català tothom qui
vivia i treballava a Catalu-
nya? Doncs un català ha
guanyat el Goncourt i el
premi de l’Acadèmia Fran-
cesa, ha venut 250.000 lli-
bres i, per més inri, el seu
totxo en qüestió és d’allò
més bo, si més no, això diu
el company Joan Agut en
públic i en privat. Mentre
m’explica de què va Les bi-
enveillantes –el nazisme
des del punt de vista d’un
nazi refinat– no deixo de
pensar que Littell –pro-
nunciat, des d’ara, a la ca-
talana– és dels que creuen
que la literatura no està
per predicar ni el bé ni el
mal, sinó tot al contrari.

Els del Ramon Lull ja no
cal que es preocupin per
res. Només ens ha de re-
presentar un sol escriptor
envoltat d’artistes ben fa-
mosos i guapos que servei-
xin d’esquer. Això sí, que
no me’l posin a qualsevol
hotel: ja li poden comen-
çar a reservar una de les
places que ens són conce-
dides com a país convidat
al Frankfurter Hof, l’hotel
on hi ha la crème de la
crème, és a dir, la mostas-
sa de la Fira de Frankfurt.
Littell ens farà quedar
d’allò més bé. Un cop
vaig sopar amb ell –i d’al-
tres– i puc certificar que
sap fer servir els coberts.
Un últim detall: l’home
no escriu ni en català ni
en castellà. Ho fa en fran-
cès i és nord-americà.
Què més volem? Si algú
ens ha de representar, ha
de ser l’escriptor de l’any
i no pas un cagabandúr-
ries. Volem Littell sol a la
llista, no ens conforma-
rem amb menys.
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Si menges una llimona sense...

Un home de paraula

La cançó dels missioners

El cervell de Kennedy

Bogeries de Brooklyn

L’església del mar

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

I. Monsó
LA MAGRANA

J. Le Carré
EDICIONS 62

H. Mankell
TUSQUETS

P. Auster
EDICIONS 62

I. Falcones
ROSA DELS VENTS
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Assaig

Memòries d’un espectador

Els secrets de la felicitat

Els mestres de la República

Emocions i intel·ligència social

Mites i gent de Barcelona

M. de Montaigne
PROA

No-ficció

C. Sentís
LA CAMPANA

S. Serrano
ARA LLIBRES

Portell i Marquès
ARA LLIBRES

I. Morgado
MINA

J.M. Huertas
EDICIONS 62

Sara Vancells
scultura@avui.cat


