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Està format per set relats publicats el 1965.
L’autor, mort l’any 1997, va dir sobre aquest
llibre: “No només forma part de la meva evolu-
ció personal, sinó també de l’evolució de la
societat en què visc que, com jo, desitja viure a
cases on càpiga la ironia, l’amor i l’esperan-
ça...”. És una obra en clau d’humor sobre el
dogmatisme i la seva absurditat, on Hrabal crea
paràboles on afirma la voluntat dels artistes de
fugir de la censura arbitrària per crear un art
lliure, popular i inventiu, com els mateixos relats
aquí recollits.

Bohumil Hrabal està considerat com un
dels grans escriptors txecs del segle XX, i potser
el més important del període de la postguerra.
Mestre de l’humor i de la ironia, era capaç de
veure la genialitat de l’absurd de la vida i de les
situacions quotidianes. Nascut a Brno, Morà-
via, el 1914, Hrabal va estudiar a la universitat
de Praga, on va arribar a ser doctor en dret,
encara que va treballar com a obrer en la
indústria siderúrgica de Kladno.

Bohumil Hrabal
Anuncio una casa donde no quiero vivir
El Aleph

El calidoscòpic món literari de Biel Mesquida
arriba ara coherentment fragmentat. A Els
detalls del món, l’escriptor aplega una seixan-
tena de textos en què les observacions nímies
sobre l’entorn resulten fonamentals. El caste-
llonenc Mesquida ofereix literatura entomolò-
gica, amb un estil riquíssim i de paraula justa
i exquisida. Pot entretenir-se sobre les pecu-
liaritats d’un semàfor espatllat i, subtilment,
deixar-hi lliscar una càrrega de profunditat
sobre la inapel·labilitat del temps, de l’amor o
d’Aznar. El llibre és trencador en la forma i
proper a estones a la prosa poètica més
nutritiva. Hi ha també un intent de fixar una
polaroid d’un món en descomposició: sembla
que Mesquida s’hagués proposat catalogar
les coses que estima a partir dels detalls que
les componen, per tal de retenir-les en el
temps. Però, malgrat la minuciositat amb què
Mesquida copsa qualsevol escena, el rere-
fons sempre és vibrant i ple de significat
profund. En tot cas, commovedor.

Els detalls del món
Empúries

L’editorial RqueR va iniciar no fa massa temps
la col·lecció Entrevistos, una sèrie de petits
llibres on s’entrevista a fons un personatge.
Segons els editors, l’entrevista és un gènere
tan interessant com pot ser la narrativa i
l’assaig. A més a més, hi ha una sèrie de
persones amb una obra i una personalitat que
fan que els lectors tinguin un gran interès per
conèixer les seves opinions. Es tracta d’entre-
vistes on la persona parla de la seva obra, però
també de la seva vida i del seu món.

Els dos primers autors d’aquesta sèrie
van ser Maitena i Manolo Blahnik, i ara és
Javier Marías l’escollit per protagonitzar el
tercer títol d’aquesta col·lecció. L’autora
d’aquest llibre, Elide Pittarello, és catedràtica
de Literatura Espanyola a la Universitat de
Venècia. S’ha ocupat de poemes èpics i crò-
niques del descobriment, però sobretot de
poesia, autobiografia i novel·les espanyoles
del segle XX. Tots els seguidors de Javier
Marías haurien de tenir aquesta obra.

Elide Pittarello
Entrevistos: Javier Marías
RqueR

La nova i esperada novel·la de Bret Easton Ellis,
autor del polèmic i exitós American Psycho
(1992), té com a protagonista ell mateix, i juga
amb la falsa autobiografia i el relat de terror.

El jove Bret es converteix en un escriptor
d’èxit arran de la publicació de l’esmentada
novel·la, i la seva recent popularitat l’acaba
enfonsant en les drogues i l’alcohol. Però acon-
segueix una segona oportunitat per redimir-se,
i s’acaba casant, tenint un fill i vivint en un barri
residencial de classe alta. Això no obstant, el
seu matrimoni fa aigües, la relació amb el seu fill
és pèssima i en Bret torna a abusar de tota
mena de substàncies il·legals. Llavors comen-
cen a succeir coses rares: en una festa veu un
personatge pertorbador, rep e-mails misterio-
sos, la seva casa pateix estranyes transformaci-
ons...

El nostre protagonista intenta protegir la
seva família, tot i que la seva dona, el seu
terapeuta i la policia insisteixen que tots els seus
neguits són només fruit de l’abús de les drogues.

Bret Easton Ellis
Luna Park
Columna

Aquesta novel·la d’Allan Hollinghurst va guanyar
el Man Booker Prize, que és el més cobejat dels
premis literaris britànics. El president del jurat
que el va atorgar, Chris Smith, exministre de
Cultura, va afirmar que era una novel·la emocio-
nant, que tractava a fons el tema del thatcheris-
me, i que mai la recerca de la bellesa, de l’amor
i del sexe havia sigut descrita de manera tan
exquisida.

En Nick té vint anys, s’ha graduat a Oxford i
està escrivint la seva tesi sobre Henry James.
Abandona la província per viure a Londres, a casa
del seu millor amic i company d’estudis, Toby
Fedden. En Nick està fascinat per la bellesa
d’aquest últim, però també per l’encant dels
Fedden, on el pare és un destacat polític del
govern de Margaret Thatcher. Un encant fet amb
diners, classe, cultura i un saber viure sense
prejudicis. Som a l’estiu de 1983, i en Nick
s’implicarà cada cop més en el món d’aquesta
família, una Anglaterra de festes interminables i
eufòria econòmica, on tot sembla possible.

La línea de la belleza
Anagrama

Ja tenim aquí la novel·la inèdita de Truman
Capote, escriptor que està d’actualitat per l’es-
trena de la pel·lícula sobre ell.

El 1966, gràcies a l´èxit aclaparador d’A
sang freda, l’escriptor abandona el seu petit
apartment de Brooklyn deixant enrere una pila
de papers manuscrits. Entre aquests papers,
guardats durant molts anys per la següent lloga-
tera, i que van sortir a subhasta l’any 2004, hi
havia el manuscrit de Creuer d’estiu, una novel·-
la que Capote va començar a escriure el 1943,
i que va deixar de banda per dedicar-se al que
seria el seu debut literari: Altres veus, altres
àmbits. Durant ben bé una dècada, Capote va
treballar intermitentment en aquest llibre, fins
que va acabar descartant-lo de manera definiti-
va uns quants anys abans de morir. Ambientada
a Nova York després de la Segona Guerra Mun-
dial, Creuer d’estiu és la història d’un jove de
l’alta societat que es queda sol durant tot l’estiu
a l’àtic dels seus pares i que manté un afer amb
un jueu veterà de guerra.

Creuer d’estiu
Anagrama-Empúries

Aquest suggerent títol recull els quatre relats
dels guanyadors i finalistes del I Concurs Literari
d’Humor Negre que va tenir lloc a Lleida el
2003, i que es va dur a terme en el marc de la
Tercera Bienal Internacional d’Humor Gràfic
Humoràlia.

Les narracions que formen part d’aquesta
publicació són les que van guanyar el primer
premi ex aequo: El antropófago sentimental, del
sevillà José Luis Castro Lombilla, i Las aventuras
del beato Andrés, de Damián Torrijos, d’Osca.
També hi trobem les finalistes En paz descan-
so, del cubà Viñas Alfonso, i Psicofonía para
principiantes, del barceloní Jordi Pijoan-López
(presentada originalment en català i adaptada
per ell mateix al castellà per a aquest llibre).

Són quatre relats que parteixen de les
diverses realitats en què viuen els seus autors,
però totes presenten en comú històries amb un
humor negre decididament àcid i corrosiu,
encara que ple d’humanitat, i on cadascuna és
una crítica a la societat que ens envolta.

Diversos autors
Lápidas negras
Milenio

Paul Auster torna a les llibreries amb una novel·-
la ambientada a Brooklyn, el barri de Nova York
on viu. L’autor de Trilogia de Nova York, La
música de l’atzar o Timbuktú, ens presenta
aquest cop la història d’en Nathan Glass, un
divorciat de seixanta anys, amb un càncer en
estat avançat i una llarga carrera en una compa-
nyia d’assegurances de Manhattan que deci-
deix mudar-se a Brooklyn per afrontar amb
serenitat el final de la seva existència. Fascinat
pels costums dels habitants del barri, decideix
escriure un llibre en el qual consignarà els seus
records i les històries de la gent que s’ha encre-
uat en el seu camí.

Una trobada fortuïta amb el seu nebot, de
qui feia temps que no sabia res, canviarà el
rumb d’aquest llibre titulat Bogeries de Broo-
klyn. Aquests dos personatges reprenen la seva
història, compartint les seves emocions i feble-
ses, els seus destins, així com el somni conjunt
d’una vida millor a l’Hotel Existència, lluny de les
realitats insuportables del món modern.

Paul Auster
Bogeries de Brooklyn
Edicions 62

Aparador

Truman Capote Biel Mesquida

Allan Hollinghurst
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Escriptures radicals

Els cinèfils, amants de l’star-system i curiosos
en general estan d’enhorabona. Aquest llibre
del programador i crític cinematogràfic Rafael
Dalmau els il·luminarà, ja que recull els es-
càndols més sonats de la indústria del cine-
ma, del present i del passat. Algunes de les
històries relatades són conegudes, d’altres
molt menys, però totes tenen un component
morbós que les fa atractives. D’exemples n’hi
ha molts: Va ser l’Errol Flynn l’autor de les
dues violacions que van arruïnar la seva
carrera? Quina va ser la veritable i fatídica
història de Roman Polanski? Gravava Rob
Lowe les seves trobades sexuals en vídeo?
Com és que el magnat de la premsa William
Randolph Hearst, reconegut feixista i racista,
va tenir tanta influència en el món del cinema
i de la comunicació? És cert que l’autor del
llibre Forrest Gump va denunciar la Para-
mount perquè aquesta es negava a pagar-li
els seus drets? Aquí trobareu les respostes a
aquestes preguntes i a moltes altres.

Rafael Dalmau
Holywood: entre Sodoma y Babilonia
Robinbook

La metàfora és clara: un bonsai és un arbre que,
a cop de tisora, ha pogut ser reduït a la mínima
expressió. Ja res és sobrer. El jove crític xilè
Alejandro Zambra ha fabulat la història amoro-
sa de dos personatges, li ha buscat un final
dolorós, i ha anat retallant tot allò superflu. El
resultat és una novel·leta (i el diminutiu no és
gens despectiu) que en 94 pàgines i dos dibui-
xos despatxa tota una vida, i també alguna mort.
Aquest ha estat un debut fulgurant en la narra-
tiva de Zambra, que ja s’havia fet un nom a Xile
amb els seus poemaris. També se l’ha pogut
llegir fent crítica literària al suplement Babelia
del diari El País. En aquest cas, les vessants de
poeta i de crític traspuen al llarg d’una prosa
despullada aparentment d’artificis, però que
assaja un estil ple de reflexions sobre les tècni-
ques d’explicar aquesta dissortada història en-
tre Julio i Emilia. De fet, el relat arrenca amb una
frase que informa de la mort d’Emilia abans
d’acabar el llibre. I avancem que Zambra és un
home de paraula.

Bonsái
Anagrama

El  reporter i escriptor britànic Robert Fisk,
corresponsal del diari The Independent, ha
viscut a l’Orient Mitjà durant gairebé tres dèca-
des, s’ha entrevistat tres vegades amb Ossama
bin Laden i té més premis en periodisme inter-
nacional que cap altre corresponsal a l’estran-
ger. La seva nova obra, de més de mil cinc-
centes planes, és una crònica dels periodistes
que van a la guerra, de la ira, el sentit de l’humor
i la frustació dels corresponsals que dediquen la
seva vida a informar sobre el primer esborrany
de la història. També és una biografia profunda-
ment personal que va des de la prèsencia del
mateix Fisk a la línia de front durant la guerra
Iran-Iraq de 1980 fins a l’experiència dels seu
pare, el segon tinent Bill Fisk, a les trinxeres de
Somne el 1918.

Aquest llibre és també una protesta apassi-
onada contra les mentides i els enganys que van
enviar els soldats a la mort i que van matar milers
de persones durant el segle passat. De lectura
més que recomanable, gairebé obligatòria.

Robert Fisk
La gran guerra per la civilització
RBA - La Magrana

Sobta la manca de traduccions al català
d’aquest notable autor islandès, Premi Nobel
de Literatura. Diversos temes habituals a la
seva obra (la construcció nacional, la tensió
entre modernitat i tradició literària) semblen
interessants observats des d’una òptica cata-
lana. Mentrestant, cal conformar-se amb les
edicions que Turner està duent a terme. L’any
passat va ser Gente Independiente (aquest per
als de les JERC) i ara li arriba el torn a  El
concierto de los peces. L’obra està narrada
des dels ulls del petit Álfgrímur, abandonat per
sa mare i que creix a ca l’avi. Allà coneix una
bateria de personatges formidables que li ex-
plicaran les seves excentricitats no sempre
massa versemblants. Laxness aprofita aquest
context per explicar com un país (o una nació,
amb permís de l’Estatut) és la suma de les
experiències individuals. També és una lloa a
la saviesa popular i un llibre ple d’humor blanc:
el de les persones, el de la bona gent a la qual
canta Laxness.

Halldór Laxness
El concierto de los peces
Turner

Jordi Llavina

na qüestió tan vella com la pugna entre tradició i modernitat ja encenia les
sangs dels entesos molt abans que T. S. Eliot (“educado espantapájaros”, segons un
poema de Juan Luis Panero; “maquillado como un pájaro ilustrado”, segons un altre de
José Carlos Llop) hi fixés càtedra. Les avantguardes històriques –i les no històriques,
encara més– passen; com passen, val a dir-ho, la majoria d’experiments literaris
respectuosos amb una mena o altra de tradició.

Recordo que ara fa sis anys, quan Jaume Vallcorba va inaugurar el seu particular
Acantilado (sisplau, deixin de posar-hi l’article al davant, que l’editorial s’articula
sola i la mar de bé), va definir la nova empresa apel·lant a la transversalitat, un
concepte màgic que descriu no únicament el catàleg d’aquesta editorial, sinó també,
per ventura, algunes línies de catàleg d’altres editorials que s’escarrassen a publicar
textos de qualitat (Edicions de 1984; Minúscula; Angle editorial...). Textos que,
més enllà de la solemne collonada de la presumpta caiguda dels gèneres –els gèneres
aguanten per tradició mil·lenària i no pas per sorpresa, com la consellera Mieras–,
flirtegen amb més d’un gènere a la vegada. Textos que no participen de la idiotesa
d’aquells vaticinis pels quals la novel·la va de mal borràs; malalta com està, per alguns,
d’escorbutisme; per no parlar d’aquells altres comunicats d’urgència que certifiquen
una i mil vegades la pèssima salut del gènere líric (“perquè ningú no llegeix poesia”).
Textos, en definitiva, que piquen de tot arreu, com el típic espavilat en un lunch pijo.
Textos –i ara faré servir un adjectiu inevitable, però que em fa una certa ràbia–
proteics.

Destino ha publicat La indiferència, de Fèlix Fanés –un senyor que, entre altres
mencions de mèrit, compta la de ser l’editor del primer volum dels Textos autobiogràfics
de Salvador Dalí–. La jugada va ser vendre a la premsa que el llibre de Fanés era un
dietari (quan és, sí, un dietari sense dates, entre moltes altres coses, algunes de més
evidents). Per altra banda, Acantilado acaba de treure a la llum Breviario de la auro-
ra, de Rafael Argullol. El Professor ens hi ofereix un deliciós llibret d’aforismes  –les
reminiscències místiques del terme “breviari” hi convenen com l’oli a un llum, però
també el sentit de llibre que es du sempre a sobre, petit quadern de bitàcola–. Així
doncs, Argullol torna a practicar un gènere que ja havia abordat en obres anteriors,
i que, parafrasejant el títol d’una d’aquestes obres, precisament, es podria anomenar
la “cacera d’instants”.

Tots dos llibres són rars, pel que tenen d’exquisit. En el seu, Fanés hi reflexiona
sobre la mort, la suplantació de personalitat, el llenguatge (i, sobretot, sobre els equívocs
del llenguatge, i sobre l’ús pervers que en fem). L’autor aborda la reescriptura de
mites, recrea trobades de genis (Goethe i Hölderlin) i firma alguna pàgina que recorda
un relat de Maupassant (aquell de l’explorador que té una mà de negre penjada damunt
la llar de foc). La gràcia és que tot aquest material tan sensible a l’especulació filosòfica,
Fanés ens el serveix en forma de relats d’una vivesa extraordinària. De relats que,
curiosament, insisteixen en l’absurd de reflexionar sobre tot això (i allò altre). La
petja de la literatura centreuropea resulta evident: algun d’aquests relats et diuen que
el signa Mrozeck o Bódor i t’ho creus. Sense Kafka, difícilment s’escriuren pàgines
com les de Fanés. L’escriptor crea la seva pròpia família de personatges, que salten
d’un conte –o d’un text– a l’altre. Un llibre agosarat. I bell.

Els aforismes d’Argullol de vegades remeten a algun dels seus poemes. Com
aquest, en què defineix el terme poesia: “La destilación del silencio”. Altres vegades,
l’aforisme és, tot ell, un breu poema en prosa: “Recuerdos: Cuando tiramos la piedra es
difícil saber la profundidad del pozo” (magnífic). Un hi va trobant els principals interessos
d’aquest esteta de cap a peus, les seves obsessions de sempre. “Arquitectura: La cons-
trucción de la intimidad” (molta reflexió sobre arquitectura). És una escriptura el·líptica,
però mai críptica. Fixeu-vos-hi: “Nubes: Nuestros antepasados velan por nosotros”. ¿Què
ens diu, Argullol, de l’art de l’esgrima?: “El amor, entre el primer cruce y la estocada
final” (un aforisme que recorda el vers de Gimferrer: “l’amor és un vals d’estocades”).
Provocador, sovint: “Matrimonio: La idea del amor que tienen los perezosos”. Tot i que
s’hi propugna una certa idea de la compassió, també s’ha de dir. ¿Algú ha conegut en
primera persona la mort, de manera que ho pugui explicar amb pèls i senyals? ¿Eh
que no? “Muerte: La muerte no existe”.

OpinióOpinióOpinióOpinióOpinió
Aparador

UAlejandro Zambra




