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Converses d’emigrats alemanys
J.W. Goethe
Editorial Alpha

Allò que brilla com el mar 
Hiromi Kawakami 
Quaderns Crema

En Midori Edo és un nen en trànsit cap a
l’edat adulta. Viu amb l’Aiko, la seva
mare soltera, i la seva àvia Masako, i rep
visites del seu pare biològic. En Hanada,
el seu amic de l’escola, vol vestir-se de
dona per anar pel carrer «com si
m’estiguessin apunyalant». I la Mizue,
que està enamorada d’ell, li demana més
proximitat física. Crònica subtil del canvi,
la recerca de la identitat sexual i
l’amistat, Allò que brilla com el mar és
una història en què flueixen amb
naturalitat els aspectes més recòndits de
l’ànima. Segon llibre de la japonesa
Hiromi Kawakami traduït al català
després de l’èxit d’El cel és blau, la terra
blanca publicat també en una magnífica
edició per Quaderns Crema. 

El lector obsedit
Ignasi Aragay
Editorial Acontravent

Text bastit de molts retalls que
prodigiosament van enllaçant-se els uns
amb els altres, amb el resultat d’un
assaig fet a pedaços, un patch-work
literariopolític que recull una tria de cinc
anys d’articles d’opinió, quasi dos
centenars de peces breus publicades
entre finals del 2004 i mitjans del 2009
a les pàgines de cultura del diari Avui. El
llibre, l’ànima del qual és la incitació a
la lectura, vol ser un homenatge al
periodisme cultural i una reflexió a la
pèrdua de pàgines de cultura a la
premsa actual. En paraules d’Aragay:
“És un llibre de lectures, perquè el meu
articulisme parteix gairebé sempre de
lectures. Sóc un lector obsedit amb el
món de la lectura i obsedit amb el país”. 

Un amor d’en Swann
Marcel Proust
Viena edicions

Charles Swann, un home faldiller i ben
relacionat amb l’alta societat parisenca,
coneix un dia al teatre la bella Odette de
Crécy, amb la qual coincideix després
regularment al saló de la senyora Ver -
durin. Al principi, en Swann no se sent
particularment atret per ella, però a poc
a poc se li desperta un sentiment
amorós. Després d’una nit en què ell la
busca per tots els restaurants i bars de
París, en Swann i l’Odette esdevenen,
finalment, amants. Però la gelosia es
converteix en el motor de la seva relació,
especialment quan en Swann descobreix
que l’Odette duu una vida que ell ignora.
Magnífica reedició dels llibres segon i
tercer d’A la recerca del temps perdut
amb una fantàstica traducció.

Una història avorrida
Anton Txèkhov
Editorial Minúscula

A reveure, Espanya
Jordi Cussà
Edicions de l’Albí

Any 2038, Estat sobirà de Catalunya.
L’acció se situa enmig d’un drama
familiar: la que va ser la primera
presidenta de l’Estat català es retroba
amb la seva néta Sophie arran de la mort
en un accident de la seva filla. La néta
està preparant un guió per a un film sobre
els esdeveniments que, el 23 d’abril de
2018, van desembocar en la proclamació
unilateral d’independència del Parlament
de la Ciutadella. Novel·la de política-
ficció que, partint sense embuts de la
realitat actual, cerca les coordenades del
GPS independentista. Gràcies a un ritme
de cine i un esquema amb ressons de
thriller, la trama dels personatges resol
els interrogants del present amb un signe
d’admiració futur.

L’exèrcit revolucionari francès irromp en
terres germàniques. Una família de la
baixa noblesa alemanya es veu forçada a
abandonar casa seva i a instal·lar-se a
l’altra banda del Rin. Reunits sota un
mateix sostre tots els membres de la
família, no triguen a fer-se sentir les
diferències entre els uns i els altres, entre
els defensors aferrissats dels ideals de la
Revolució i els qui la combaten amb
contundència. Quan la política amenaça
d’enemistar-los, els personatges deci -
deixen explicar-se històries, i les paraules
els porten per camins inesperats, per
camins en què de vegades és difícil
distingir la realitat de la fantasia.
Celebrem la reestrenada col·lecció de
clàssics de la prestigiosa editorial Alpha.

Sam Abrams comenta poema a poema i
llibre a llibre tota la producció lírica de
Joan Maragall, el primer poeta modern de
Catalunya. Des de l’«Oda infinita» de
Poesies (1895) fins al «Cant espiritual»
de Seqüències (1911). Aquest estudi,
adreçat tant al públic lector en general
com a l’especialista, és una de les
principals aportacions a l’Any Maragall,
que commemora el centenari del
naixement i el cinquantenari de la mort
del poeta. L’estudi de Sam Abrams, escrit
amb passió i rigor, té com a objectiu
oferir una visió completament nova de
l’obra poètica de Maragall i reivindicar-ne
el mestratge artístic, la intel·ligència, la
humanitat i la plena modernitat i
vigència.

No parlis de mi quan me’n vagi
Mercè Ibarz
Editorial Empúries

La fotògrafa Valentina Morera té gent a
sopar. Una trucada del Rat, un incòmode
espectre dels anys setanta, esdevingut un
politicastre que entra i surt dels jutjats
per corrupció, ha fet que ressorgissin
moltes coses. I avui Valentina el rebrà a
casa, amb altres vells amics amb qui
també fa temps que s’han deixat de
veure. Hi seran la preciosa fugitiva basca,
la buròcrata autonòmica i el dibuixant
àcid i famós. Els fantasmes protectors de
la llar de Valentina, Fluxus i la senyora
Cogito, preparen el terreny. Una novel·la
irònica i colpidora, que s’estructura en
variacions i fugues, i en què la veu
narradora es va fent plural, acompanyada
de cançons, mentre trena passat i
present.

Llegir Maragall, ara
Sam Abrams
Editorial Proa

Recull les notes d’un dels personatges
més entranyables de Txékhov: el vell
professor de medicina i reconegut
científic Nikolai Stepànovitx, que, víctima
de l’insomni, ja no és capaç de copsar el
sentit de la seva vida. Tot i que si mira
enrere la veu «com una bella composició
realitzada amb talent», no pot evitar que
una malenconia silenciosa i gairebé
imperceptible s’apropiï dels seus últims
dies i el faci dubtar de la seva visió del
món. Relat d’humor subtil en què el
distanciament irònic i el dramatisme
íntim s’imposen sobre qualsevol
possibilitat de rebel·lió. Aquest conte del
1889, que inicia l’etapa de maduresa de
l’autor, és un mirall de l’univers txekhovià
i de l’època. 

Aparador Per 
Eva Serra


