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Segundos afuera
Mondadori

Daniel Vázquez Sallés ha reunit en aquest
llibre dues de les seves passions: el cinema i
la gastronomia. Comer con los ojos és una
reflexió subjectiva sobre les pel·lícules que
desperten l’olfacte. Un viatge per diferents
cinemes de tot el món, com el  francès, que
integra la cuina de manera quotidiana al seus
films. O l’italià, país on viuen per menjar. El
llibre també dedica un petit apartat al cinema
infantil, on segons l’autor els nens són vícti-
mes dels seus propis pares, i on la majoria de
productes consumits són encarregats per te-
lèfon. Tampoc hi falta una menció a caníbals
il·lustres com Hannibal Lecter, tot un autèntic
gourmet...

L’autor va néixer a Barcelona el 1966, es
va graduar en Ciències de la Informació i va
estudiar cinema a Nova York. Ha estat auxiliar
de direcció, ha creat la seva productora, ha
rodat curtmetratges i escrit guions. Ha publi-
cat Flors negres per a Michael Roddick (2003)
i col·labora habitualment a El País, Foto-
gramas, Clío i Qué leer.

Comer con los ojos
RBA

Prenent com a fil conductor del llibre les
frases més cèlebres d’Alícia en el país de les
meravelles, Alberto Manguel critica la boge-
ria banal de la nostra cultura, que xifra el seu
poder en la possessió d’objectes en lloc de
fer-ho en la contemplació de coses belles, i
després demana als grans personatges i
autors de la literatura universal que l’acom-
panyin a la cerca de bogeries noves i velles
de les quals encara puguem disfrutar entre
tanta tenebra consumista. A través d’anèc-
dotes personals de l’autor anirem coneixent
de prop Pinotxo, el capità Nemo i Don Quixot,
però també Stevenson, Borges, Gaudí i Van
Gogh, entre altres personalitats de renom.

Alberto Manguel és ciutadà canadenc i
va néixer a Argentina el 1948. Durant alguns
anys va treballar com a lector professional
per a les editorials Gallimard, Denoël i Les
Lettres Nouvelles, a París, i per a Calder &
Boyars, a Londres. Actualment viu a la cam-
pinya francesa, en una casa que disposa
d’una immensa biblioteca.

Alberto Manguel
Nuevo elogio de la locura
Lumen

Bestioles reuneix quinze històries narrades
amb un llenguatge senzill i minuciós. La mira-
da irònica de l’autora planeja immutable per
damunt una gran diversitat de personatges:
un poliglot que aconsegueix parlar cent vint
llengües, un pederasta incapaç de satisfer els
seus instints, un inspector d’hisenda obsessi-
onat amb els galls, un comte que no té altra
feina que passar-s’ho bé, un lector que munta
un prestatge de llibres en el vàter o una
escriptora que comparteix ordinador amb els
seus fills... També hi intervenen, directament
o indirecta, cans, moixos, rens, llimacs, gru-
mers, tortugues, cabres, formigues...

Tana Marcé (Palma, 1960) va estudiar
magisteri i filologia hispànica, i treballa com a
mestra de primària. Publicà el seu primer
llibre, La història del meu braç, el 1998, amb
el qual guanyà el premi Ciutat d’Eivissa de
narrativa infantil. També ha publicat un recull
de narracions titulat Sortir de rutina (1999) i
ha estat antologada a diversos llibres junta-
ment amb altres autors.

Tana Marcé
Bestioles
Moll

El Ministerio del Dolor
Anagrama

Tot i la seva aparença de fill de bona família
moscovita, Xúrik Korn és un Casanova mo-
dern. Orfe de pare des que va néixer, la seva
educació va anar a càrrec de la seva àvia,
professora de francès, i de la seva mare, una
actriu frustada. Des de ben jove, Xúrik es
veurà atret per les dones solitàries i desvalgu-
des, per les quals sentirà una mena de com-
passió que el durà a consolar-les sexualment.
Però després d’un daltabaix familiar, l’actitud
de Xúrik canviarà de manera radical i es veurà
obligat a assumir un nou paper a la família.

Liudmila Ulítskaia va néixer el 1943 als
Urals, però va créixer i va educars-se a Mos-
cou, on viu a l’actualitat. Biòloga de formació,
abans d’iniciar la seva carrera literària va
treballar a l’Institut de Genètica de Moscou i
va dirigir el Teatre Kámerni. És autora d’una
vintena d’obres de ficció i teatre, que s’han
estrenat a Rússia i Alemanya amb elogis del
públic i de la crítica. Sincerament vostre, Xúrik
va ser guardonada el 2004 amb el premi
Ivánushka al millor llibre de l’any.

Sincerament vostre, Xúrik
Quaderns Crema

Antonio Muñoz Molina
El viento de la Luna
Seix Barral

A Francesc Pujol per ell mateix, Artur Bladé
reconstrueix la trajectòria vital i artística de
Franscesc Pujols, filòsof de la generació
d’Eugeni d’Ors i Josep Carner i admirat per
Salvador Dalí. L’autor va compartir amb Pujols
un any i mig d’exili a Montpeller, on van
mantenir llargues i intenses converses, de les
quals Bladé va conservar els apunts i que van
servir de base de l’obra. S’hi troben recollits
aquí tot un seguit de fets i anècdotes que
confegeixen la personalitat i expliquen l’obra
de Pujols.

Artur Bladé va néixer a Benissanet (Ribe-
ra d’Ebre) el 1907 i va morir a Barcelona el
1995. Va ser funcionari de la Generalitat i
s’exilià el 1939, primer a França i tot seguit a
Mèxic. Allà exercí el periodisme i fou redac-tor
en cap del Journal Français du Méxique,
sense deixar de col·laborar en les revistes
catalanes d’aquell país. Retornà a Catalunya el
1961 i va publicar nombrosos articles d’opinió
en diaris locals. La Generalitat li atorgà, l’any
1986, la Creu de Sant Jordi.

Artur Bladé Desumvila
Francesc Pujols per ell mateix
Brau

Aparador

Liudmila Ulítskaia Daniel Vázquez Sallés

Dubravka Ugresic
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Tanja Lucic és una professora croata exiliada
de l’antiga Iugoslàvia al començament de la
guerra que fragmentaria aquest país en  diver-
sos estats. La majoria dels seus alumnes de
llengua i literatura serbocroata a la Universitat
d’Amsterdam també es van veure obligats a
exiliar-se. Tots comparteixen l’amarg record
d’un país ara inexistent i la desorientació vital
del desarrelament. Lucic decideix obviar el
programa docent i emprendre una mena de
teràpia de grup per intentar superar el dur cop
emocional causat per la impossibilitat del
retorn a casa i de la pèrdua de la identitat.

Dubravka Ugresic va néixer a Zagreb,
Croàcia, el 1949. El 1993 es va exiliar per
motius polítics. Des d’aleshores ha viscut i
exercit la docència a diversos països. Actual-
ment resideix a Holanda. Ha publicat la nove-
la El museo de la rendición incondicional
(Alfaguara, 2003)  i els assajos de Gracias por
no leer (La Fábrica, 2004). Ha rebut premis
com el Verzetsprijs 1997, el Henrich Mann
2000 o el Premio Feronio 2004.

El 20 de juliol de 1969 la missió espacial de
l’Apolo XI va convertir Neil Armstrong en el
primer home que trepitjava la Lluna. Les
notícies sobre aquest viatje són el fil conduc-
tor d’aquesta novel·la protagonitzada per un
adolescent que, fascinat pels esdeveniments,
assisteix al naixement d’una nova època.
L’univers que el rodeja comença a ser-li tan
aliè com la seva pròpia felicitat infantil.

Antonio Muñoz Molina va néixer a Úbeda
(Jaén) el 1956. Va cursar estudis de perio-
disme a Madrid i es va llicenciar en Història
de l’Art a la Universitat de Granada. És autor
de Beatus Ille, El invierno en Lisboa (premi
de la Crítica i Premi Nacional de Literatura),
Beltenebros, El jinete polaco (premi Planeta
i Premi Nacional de Literatura), Los misterios
de Madrid, El dueño del secreto, Nada del
otro mundo, Ardor guerrero, Plenilunio, Car-
lota Fainberg, Sefarad, En Ausencia de Blan-
ca i Ventanas de Manhattan. És membre de
la Reial Acadèmia Espanyola i articulista d’El
País.

Martín Kohan

El 1973, un diari de Trelew compleix 50 anys
i encarrega als seus periodistes que prenguin
un fet notable del 1923 i tornin a explicar-lo
a la seva edició d’aniversari. Verani, el perio-
dista d’esports, escull l’històric combat pel
títol mundial de boxa entre Jack Dempsey i
Luis Ángel Firpo, en què un error arbitral va
donar la victòria al primer lluitador. En canvi,
el periodista de cultura Ledesma, opta per
narrar l’estrena de la Primera Simfonia de
Gustav Mahler a Argentina. Kohan construeix
així dos personatges antagònics, a través de
les discussions dels quals desmunta la idea
que no queden fronteres rellevants entre
l’alta cultura i la cultura de masses.

Martín Kohan va néixer a Buenos Aires el
gener del 1967. Ha publicat quatre novel·-
les: La pérdida de Laura (1993), El informe
(1997), Los cautivos (2000) i Dos veces
junio. Ensenya teoria literària a la Universitat
de Buenos Aires i publica articles sobre
literatura a diversos mitjans acadèmics i
periodístics.
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Leonard Cohen és un mite per diverses gene-
racions, una icona no només musical, sinó
també estètica i moral. La seva veu trencada
ha cantat totes les misèries i grandeses de la
condició humana al llarg de més de quaranta
anys i ha fet les delícies de joves i grans. Però
a banda de cantant, és un curós novel·lista i
poeta. Aquest Libro del anhelo constitueix un
bonic poemari il·lustrat amb dibuixos del
mateix Cohen, en què l’autor ha treballat
durant més de vint anys, i on ha bolcat tot el
seu saber, els seus dubtes, les seves pors i les
seves consideracions entorn de l’amor, la
vellesa i la mort.

Aquest artista va néixer a Mont-real el
1934. La seva carrera va començar el 1956
amb el seu primer llibre de poesia, Let Us
Compare Mythologies. Des de llavors ha pu-
blicat dotze llibres, incloent-hi dues novel·les,
The Favourite Game i Beautiful Losers. Ha
gravat més de disset discos, entre els quals,
clàssics com Songs of Leonard Cohen, Songs
From a Room i Songs of Love and Hate.

Leonard Cohen
Libro del anhelo
Lumen

Els fans de Bruce Springsteen ja tenen un nou
motiu per alegrar-se. Greetings from E Street.
La historia de Bruce Springsteen and The E
Street Band farà les seves delícies per les
suculències de coleccionista que inclou. A
part de la gran quantitat d’imatges inèdites de
la banda del Boss, extretes de les col·leccions
particulars dels mateixos músics, el més ape-
titós són els trenta elements de memorabilia,
tots reproduccions dels originals, com passis
de backstage, setlists manuscrits, itineraris
de gires, reproduccions de pòsters...

Robert Santelli va néixer a Nova Jersey, i
ha escrit sobre Bruce Springsteen i l’E Street
Band des de principis de la dècada dels
setanta. Va començar la seva carrera perio-
dística com a crític de rock el 1972. A més de
publicar els seus propis llibres sobre música
nord-americana, Santelli va treballar amb Max
Weinberg (bateria de l’E Street) a The Big
Beat, Conversations with Rock’s Greatest
Drummer, i va ajudar Bruce Springsteen en la
redacció de Songs.

Greetings from E Street
Caelus Books

Cita con Rama és una de les obres de ciència-
ficció més guardonades de tots els temps
(premis Nebula, Locus, Hugo, Jupiter i John
Campbell Memorial, entre d’altres). Després
de l’impacte d’un enorme asteroide que des-
trueix completament Pàdua i Verona, es crea
un sofisticat sistema per detectar la trajectò-
ria de qualsevol objecte que s’apropi al nostre
planeta, i gràcies a aquest es descobreix un
enorme meteorit, Rama,  que gira a una
increïble velocitat i que, segons tots els estu-
dis, no tornarà a passar mai pel sistema solar.
La inquietud no triga a convertir-se en temor
quan apareixen indicis que indiquen que
Rama pot ser artificial...

Sir Arthur Clarke (1917) és un dels grans
mestres de la ciència-ficció, autor de llibres
com Las arenas de Marte, Claro de Tierra,
Expedición a la Tierra, El fin de la infancia,
Relatos de diez mundos o Las ciudad y las
estrellas, tot i que la seva obra més coneguda
és 2001: Una odisea en el espacio. El 1994
va ser nominat al premi Nobel.

Arthur C. Clarke
Cita con Rama
Edhasa

A les Memòries, escrites entre 1823 i 1827,
i publicades en la seva versió definitiva el
1830, Lorenzo Da Ponte explica el com i el
perquè dels escàndols i les intrigues cons-
tants de la seva carrera, la seva amistat amb
Casanova, Salieri, la seva trobada amb Mo-
zart, els constants viatges a l’estranger, les
fugides, els canvis de feina i d’ocupació. De
Venècia a Viena, de Viena a Londres, i de
Londres a Nova York, aquest llibre exposa els
trets distintius de l’existència agitada de qui
va convertir la seva vida en un argument força
més novel·lesc que les seves pròpies peces
per al teatre.

Lorenzo Da Ponte (Ceneda, 1749-Nova
York, 1838), poeta i llibretista, és una figura
de referència de la música clàssica. Establert
des del 1773 a Venècia, va portar una vida
llibertina i dissoluta, va haver de fugir a Viena,
on es va convertir en el llibretista més sol·-
licitat de la cort de Josep II. És l’autor de tres
de les òperes més cèlebres de Mozart, Les
noces de Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte.

Memòries
Quaderns Crema

Jordi Llavina

Aparador

1.Robert Santelli

///Opinió

Un alemany de la ceba

Grass, Günter. L’episodi Grass que ens va entretenir tot l’estiu –i que encara
cueja– ja fa pudor. Ell, que s’ha passat seixanta anys pontificant i a qui ara, en el circ
de la primera joventut (i amb efectes retroactius), li creix el nan personal del nazisme.
Els que li recriminen que tingui un passat. Ell que ho ha amagat i que ara ho desta-
pa... “Tufillo”. Les memòries de Joachim Fest que hi aporten una altra manera
d’entendre la gènesi filonazista. Embolica que fa fort.

Recorro al llibret grassià Escribir después de Auschwitz, publidat per Paidós el
1999. Adorno va dir –cèlebres paraules– que escriure un poema després d’Auschwitz
constituïa, clar i alemany, una barbaritat. Grass defensa que no, que l’obligació mo-
ral dels escriptors és no deixar d’escriure. Escriure és evitar la barbàrie. D’acord. No
apunta res, però, del seu passat que, ara que s’ha decidit a pelar la ceba, el mortifica
(un comença pelant cebes i acaba plorant. Això va a missa. Com també que si et fots
una llimona sencera fas més ganyotes que en Monzó, ¿eh Pàmies?). No diu res, deia,
del Günter de 15 anys –ara penso en aquell Capitán de quince años, que vam llegir
quan érem nap-bufs (la meva filla sempre pronuncia, amb criteri, nyap-bufs). Ans al
contrari: “El tozudo espanto del chico de diecisiete años que no quería creer se
había evaporado, dejando paso a una postura contestaria por principio”.

Ara me’n vaig a la seva poesia (Botín lírico. Poemas y dibujos de cincuenta años,
Bartleby editores). Segur que hi trobaré algun missatge encriptat. És a la pàgina
294. El poema es tutila –ai, vull dir: es titula– Mi vieja Olivetti, i, després del títol,
continua dient això: “es testigo [la màquina d’escriure] de la diligencia con que
miento, /y, de versión en versión, / me voy acercando a la verdad, / al suprimir una
falta mecanográfica”. Si només fos una falta mecanogràfica! El que passa, Günter, és
que ara et trobes –“santón del progresismo”– amb un autèntic mecanoscrit del segon
origen. Sort, company.

2. Hesse, Hermann. El Nobel de literatura de l’any 1946 no ha tingut gaire sort
amb l’edició del llibre –cito de la portada– Las estaciones. Reflexiones, poemas y
acuarelas recopiladas [sic] por Vollaer [sic] Michels (RBA). A la sobrecoberta,
l’incorrecte Vollaer està ben escrit: Volker. El llibre, però –factici: és un llibre fabricat
per l’editor– és una joia. Els textos dietarístics, amb aquella percepció de la naturalesa
(la humana, però sobretot l’altra, la naturalesa-naturalesa, per entendre’ns), prodi-
giosos. Els poemes, també molt bons. Les pinturetes, prescindibles.

3. Didion, Joan. A l’escriptora nord-americana se li van morir, en qüestió de
mesos, el marit i la filla. El año del pensamiento mágico (Global Rhythm) és el testimoni
d’aquells dies i de la lluita personal de l’autora per sobreviure al dolor.

Entenc l’èxit aclaparador que l’obra ha tingut al seu país: The National Book
Award, en categoria de no-ficció. Els americans del nord tenen necessitat d’empassar-
se històries de veritat, pròximes, amb una èpica retallada però latent, cròniques del
coneixement íntim de la mort i el llegat escruixidor de l’absència. Ho entenc. Per mi
el gran encert d’aquest llibre és la barreja del llenguatge tècnic, mèdic, dels infor-
mes detallats de l’infart de l’home i de la malaltia de la filla, d’una banda, amb els
records i tot l’aparat vivencial, de l’altra. La dada asèptica combinada amb la nota
commovedora. Té un resultat d’estranyament molt eficaç. Penetra molt endins.

4. Süskind, Patrick. L’amic alemany encara viu del rastre d’El perfum, que tan
acollidorament devia empaperar de bitllets –marcs, llavors; euros, ara– les habitacions
de casa seva. Se’ns despenja ara amb aquest llibret –un assaig modèlic– molt
suggestiu, en què qualifica els enamorats d’“autistes” i repassa les relacions –de
contigüitat, de complementarietat, de negació recíproca– entre l’amor i la mort (la
seva relació d’amor-odi, en definitiva). Molt brillant la comparació entre Orfeu i
Jesucrist. Diu, en resum, que Orfeu estimava, perquè estimava una sola persona, com
un home de carn i ossos. I que Jesucrist, volent estimar tota la humanitat, es perdia
en l’intent. Repassa el museu de grans noms que han abordat la qüestió: Goethe,
Baudelaire, Novalis, Flaubert, Tolstoi, Mann, Kleist. Es deixa una novel·la
contemporània que furga, encara més, en aquesta morbositat de l’amor flirtejant amb
la mort (i que invoca Kleist, de la primera pàgina a l’última: 1934, d’Alberto Moravia.
Proa). Per cert, la traducció de Carme Gala, molt bona.

Lorenzo Da Ponte




