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Aparador

Ferran Torrent i Llorca 
Bulevard dels francesos 
Columna

Emili Teixidor
Els convidats 
Columna

En un poble de l'interior de Catalunya,
una família pagesa benestant està prepa-
rant el casament de la filla i esperen uns
«convidats» molt especials: els caps de la
Falange, que han de venir de Barcelona.
L'acció es desenvolupa en un parell de
dies, durant els preparatius del casa-
ment. El pare de la núvia vol impressionar
els convidats perquè aspira a ser el nou
alcalde del poble. En tot aquest ambient
de calma tensa, s'hi desenvolupen altres
trames paral·leles: la d'un nen orfe, molt
espavilat, que es fa amic del capellà del
poble perquè l'acosti a la cultura, la del
secret que s'amaga rere la tristor d'una
núvia, la d'una dona que fa remeis amb
herbes i viu aïllada del poble. 

Francesc Vilanova 
Una burgesia sense ànima 
Empúries 

«Ha llegado España»: sota aquesta terri-
ble consigna, el franquisme va desplegar
tot el seu poder militar, polític, ideològic,
cultural, sobre un territori desfet per la
guerra i la revolució. A la repressió políti-
ca, social, laboral, cultural i lingüística,
s'hi va afegir una salvatge i brutal revisió
del passat republicà i catalanista del
país: qui eren els responsables del desas-
tre d'abril de 1931 o del 6 d'octubre de
1934? Qui havia estat còmplice necessa-
ri del crim de la revolució de l'estiu de
1936? En quin moment el país es va
«extraviar» en els seus errors? El fran-
quisme català i els intel·lectuals que el
sustentaven es van llançar a fer un judici
polític i històric del catalanisme burgès,
de les esquerres burgeses.

Carles Monguilod 
Vint-i-cinc anys i un dia. 
Ara Llibres 

Aquest llibre és dos llibres en un: d'un
costat, les interessantíssimes i divertides
memòries d'un dels advocats més esti-
mats de Catalunya; l'altre, un assaig
sobre 'com funciona la justícia per dins'
al nostre país, a l'alçada de les millors
novel·les policíaques que ara mateix
podem trobar a les llibreries. Carles
Monguilod repassa, amb altes dosis d'iro-
nia, els vint-i-cinc anys de la seva carre-
ra d'advocat penalista i alguns dels casos
que més l'han donat a conèixer o que
més l'han marcat, com ara la defensa de
Mª Àngels Feliu, la de Javier Cercas o el
cas de la barca L'Oca de Banyoles. El lli-
bre també explica la seva relació amb els
mitjans de comunicació, els companys
de professió, la família…

Joan-Daniel Bezsonoff 
Un país de butxaca 
Empúries

Partint de la mateixa idea que Els taxistes
del tsar, i després d'haver explorat la seva
infantesa a Una educació francesa, l'au-
tor es disposa a explorar la tercera de les
seves nacionalitats emocionals: la catala-
na. Amb un punt de nostàlgia, l’autor
explora un món cultural i lingüístic que
s'acaba per culpa de la imposició d'un
altre. És el que acostuma a succeir quan
una societat esdevé més imponent que
una altra.

Un relat divertidíssim, sovint auto-
paròdic i sempre interessant, al més pur
estil Bezsonoff, on repassa la parla i el
tracte dels seus avis catalans, els
Montalat, i la seva difícil i obligada adap-
tació a la cultura dominant, la francesa.

Josep Maria Benet i Jornet
Material d´enderroc 
Edicions 62

Defugint unes memòries lineals, Josep
Maria Benet i Jornet ens ofereix uns re-
talls de diversos moments que ha com-
partit amb diferents persones. El llibre es
divideix en dues grans parts: 1) Gent i 2)
Teatre. En la primera recorda els mo-
ments que ha compartit amb autors i in-
tel·lectuals que admira: Rodoreda, Villa-
longa, Espriu, Joaquim Molas, Terenci
Moix, Montserrat Roig, Joan-Lluís Mar-
fany o Jaume Torras, mentre que en la
segona parla de teatre i de la petita histò-
ria teatral de Barcelona. I en l'últim capí-
tol, el més personal -«Parlo de mi»-, ex-
plica el seu procés creatiu d'una peça
teatral. Un exemple de la seva aventura
d'escriptor.

A la València dels anys seixanta, en plena
dictadura franquista, tres joves comu-
nistes ¬Josep, Felo i Teresa¬ manifesten
el seu desacord respecte de la línia oficial
del Partit amb conseqüències imprevisi-
bles. Alhora, la investigació de la mort
d'una rica hereva provoca un xoc frontal
entre Sebastián Piñol, un honest comis-
sari de policia, i Vicente Rodrigo, l'expe-
ditiu cap de la Brigada Politicosocial.
També es veuran implicats en la trama
personatges tan dispars com «el Messié»,
un lladre de coll blanc, o Carol, la vedet
d'un nightclub per on desfilen individus
de tots colors que tampoc no sortiran
indemnes dels esdeveniments. Les cir-
cumstàncies d'una família ja destrossada
per la Guerra Civil.

Manel Guitart 
L´última carícia, Terenci 
Proa 

L'última carícia, Terenci és un retrat de
l'escriptor barceloní a partir del relat
d'una jornada a Londres amb ell, quan
era en el cim de la glòria, però amb
alguns indicis que ja feien pensar en el
perill de l'autodestrucció. 

Hi ha una conversa confessional,
una visita a Núria Espert i un sopar acci-
dentat i divertit amb Guillermo Cabrera
Infante. 

L'evocació, de fet, s'inicia al Saló de
Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on
l'escriptor jeu mort. Allà el narrador
coneix un noi que resulta que és l'última
relació de l'escriptor. A partir d’aqui, els
esdeveniments se succeeixen fins a tor-
nar-se una història singular.

Esteve Brachs

Llucia Ramis 
Egosurfing* 
Destino

Una anònima escriptora mallorquina de
llibres d'autoajuda rep l'acusació d'un
programa televisiu sensacionalista d'ha-
ver comès un «quasi homicidi impru-
dent». La seva víctima, un jove hospitalit-
zat a causa de l'impacte al seu cap d'una
bossa d'escombraries, llançada des del
pis on ella va viure fa dotze anys, en el
seu primer curs universitari a Barcelona, i
que va abandonar després de la mort del
seu primer amant. De manera inesperada,
es fa amiga de la descarada periodista
que la calumnia, qui la introdueix en les
perversions d'un exclusiu ambient de la
ciutat, mentre que el noi a qui se suposa
que ha ferit, pendent d'un judici per pre-
sumpte maltractament, insisteix a conver-
tir-se en amic íntim de la protagonista... 




