Aparador

Rius paral·lels
Jordi Estrada
Edicions de l’Albí

Som al sanatori antituberculós de Puig
d’Olena a les darreries de l’any 1942.
Davant la proximitat de la mort d’en
Màrius, un jove poeta republicà, els seus
amics més íntims evoquen vivències i
episodis, llums i ombres d’un passat en
què les adversitats personals i col·lectives
condicionen la vida diària del sanatori i
els seus malalts. Si bé el personatge d’en
Màrius és inspirat en Màrius Torres,
aquesta novel·la no pretén ser un relat
biogràfic del poeta lleidatà, sinó una
ficció lírica en què es barregen fets i
personatges reals i imaginaris, la vida
dels quals transcorre com una successió
de rius paral·lels sense possibilitat de
convergir en una sola i harmònica
existència.

Los supervinos 2011
Lluís Tolosa
Los libros del lince

Premiada com la Millor Guia de Vins
d’Espanya pel jurat dels prestigiosos
premis Gourmand, és una edició
actualitzada de la guia editada l’any
passat. Es tracta d’una selecció de vins i
caves que poden trobar-se fàcilment en
tots els supermercats i que presenten
una excel·lent relació qualitat-preu. El
tast s’ha efectuat rigorosament a cegues,
per tal que en la selecció no interferissin
criteris de marca. Es recomanen un total
de 120 vins, tots bons i alguns molt
bons. Respecte l’edició de l’any passat,
incorpora noves recomanacions, en
desestima d’altres i inclou a la introducció alguns consells gens sibarites per
aprendre a apreciar el món del vi. És una
guia ideal per anar a fer la compra.

L’Exili violeta

Marta Pessarrodona
Editorial Meteora
Pessarrodona ens apropa al paper de la
dona en l’exili republicà de 1939, l’exili
de les dones intel·lectuals catalanes que,
en solitud o amb els seus familiars, van
haver de marxar cap a altres terres o
amagar-se i autoexcloure’s de la societat
per la por a la represàlia i, en la major
part dels casos, amb l’ànima i l’esperança
esmicolades. Viurem de prop les històries
d’escriptores, artistes i polítiques tan
destacades per a la cultura d’aquest país
com Lola Anglada, Clementina Arderiu,
Aurora Bertrana, Francesca Bonnemaison, Roser Bru, Núria Folch, Rosa
Leveroni, Frederica Montseny, Anna
Murià, Teresa Pàmies, Irene Polo, Mercè
Rodoreda, Teresa Rebull, Maria Teresa
Vernet i Margarida Xirgu.

El mar de la tranquil·litat
David Castillo
Editorial Proa

L’Àngel, sense feina i sense nòvia,
decideix tornar al barri que el va veure
créixer. El seu paradís perdut són els
solars abandonats de Vallcarca i el
Carmel, on jugava a futbol, es barallava
amb les colles rivals i on entre tots feien
explotar bombes de carbur de fabricació
casolana. Eren els anys en què l’home
posava els peus a la Lluna i els hippies
arribaven a Eivissa. Trenta o quaranta
anys després, el panorama dels turons de
Barcelona és un altre. L’Àngel reprèn el
contacte amb el que ell en diu «els
supervivents» i inicia una relació amb
una prostituta de luxe que el farà aferrarse de nou a la vida. Reivindicació del
valor de l’amistat a partir d’una mirada
nostàlgica i crítica a Barcelona.

Per
Eva Serra

Els Robayat

Omar Khayam
Quaderns Crema
El poeta, matemàtic, astrònom i filòsof
persa Omar Khayam (Nixabur, Iran,
1048-1131) és conegut arreu del món
pels seus cèlebres Robayat. Un robaí
–robayat en plural– és una estrofa
genuïnament persa, formada per quatre
versos, dels quals rimen el primer, el
segon i el quart, tot i que de vegades
també rimen tots quatre. Els poemes
d’Omar Khayam conviden a viure amb
alegria cada instant, no solament perquè
la vida és breu, sinó també perquè
l’existència és plena de misteri i de
bellesa. Magnífica edició bilingüe de
Quaderns Crema que conté els 178
poemes atribuïts a Omar Khayam,
juntament amb la traducció del persa
directa i en vers.

Arròs covat

Juanjo Sáez
Editorial Reservoir Books
El llibre de la premiada sèrie d’animació
de producció catalana Arròs covat.
L’argument gira a l’entorn del conflicte de
fer-se gran i tenir la sensació que les
oportunitats et passen pel davant. En
Xavi Masdéu, el protagonista, té trenta
anys i una sensació constant que se li
cova l’arròs. És un dissenyador d’èxit,
modern, cosmopolita, que té un estudi de
disseny gràfic. És reflexiu i intel·ligent,
però un absolut incompetent sentimental, cosa que amarga l’existència a
la seva xicota, la Sònia, de qui està
completament enamorat, tot i que no
para de mirar amb desig totes les noies
amb qui es troba, en especial la Luz, una
noia que és pura temptació per a ell. Serà
en Xavi capaç de madurar?

Manual de supervivència
Jordi Dausà
Editorial Montflorit

En Matt, deprimit i ja a la trentena,
sobreviu servint copes en un local
d’espectacles eròtics, provant medicaments en un laboratori i fent donacions
en un banc de semen. Comparteix pis en
un barri perifèric de la ciutat amb en
Xavi, un jove obsessionat en triomfar en el
món de la televisió costi el que costi, i
amb en Borja, un informàtic obès que viu
en el món virtual dels jocs de rol on-line.
Manual de supervivència és una novel·la
incisiva plena de pastilles de colors,
càmeres de vídeo, gent esdentegada,
sectaris, barriades, consells per estalviar,
cops de puny i sexe tàntric escrita en un
estil àgil i divertit. Ha estat guardonada
amb el Premi de Novel·la Montflorit
2010.

Dona i art o la dansa de Lilâ
Teresa Costa-Gramunt
Editorial Cossetània

Recopilació de reflexions i comentaris al
voltant d’obres d’artistes femenines.
L’autora creu necessari reivindicar la
situació de l’art femení en l’espai de l’activitat artística que homes i dones compartim, per això les cròniques d’aquest
llibre versen només sobre creacions
femenines. Pintores, ceramistes, fotògrafes, cineastes, escriptores, en definitiva,
dones artistes, són l’objectiu de les profundes reflexions de l’autora, que analitza també la figura de la gran Frida Kahlo
i el seu paper com a dona dins del món
de l’art. Per a Costa-Gramunt, “el femení
no és exclusiu d’un sexe ni d’un gènere,
sinó que és una característica pròpia de
la naturalesa humana. Darrere de cada
dona hi ha una manera de ser pròpia”.
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